ZÁPISNICA
z 02. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 15.05.2015

Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Bočinec Štefan, Fajbík Štefan,
Bc. Glonek Jozef, Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan,
Vároš Miroslav.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní:
P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
4. Schválenie spolufinancovania projektu výstavby multifunkčného ihriska v programe
„Podpora rozvoja športu“.
5. Schválenie Zmluvy o manažmente projektu.
6. Schválenie Mandátnej zmluvy.
7. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril druhé mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 02. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2
ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa dostavila počas zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

3. Schválenie programu 02. mimoriadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a navrhol ho doplniť
o bod Schválenie nájomnej zmluvy a bod Rôzne. Následne vyzval poslancov o jeho
doplnenie.
Nakoľko nikto s poslancov nenavrhol ďalšie body programu, dal hlasovať za jeho schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 02. mimoriadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
4. Schválenie spolufinancovania projektu výstavby multifunkčného ihriska v programe
„Podpora rozvoja športu“.
5. Schválenie Zmluvy o manažmente projektu.
6. Schválenie Mandátnej zmluvy.
7. Schválenie nájomnej zmluvy.
8. Rôzne.
9. Záver.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
4. Schválenie spolufinancovania projektu výstavby multifunkčného ihriska.
Starosta obce vysvetlil, že bola zverejnená výzva na podporu multifunkčných ihrísk. Preto
po konzultácii s riaditeľkou základnej školy dal vypracovať projekt a práve prebieha
stavebné konanie. V minulosti boli sťažnosti susedov a návrhy na premiestnenie ihriska
z pred školy na iné miesto. Umiestnenie ihriska sa plánuje na mieste bývalého volejbalového
ihriska s tým, že sa zachová dráha. Bude to multifunkčné ihrisko, okrem tenisu. Jeho cena
by mala byť do 50.000,- eur. Trávnik zo starého ihriska sa použije na dráhu pre požiarnikov
a mantinely sa premiestnia na Lúčky alebo na Pažite. Starosta obce vyzval poslancov aby sa
k uvedenému projektu vyjadrili.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa spýtal, čo sa za uvedených 50.000,- eur vybuduje. V zahraničí
videl, že pri multifunkčných ihriskách sa buduje aj atletická dráha.
Starosta obce odpovedal, že v tomto projekte nie je počítané s atletickou dráhou. Možno by
sa dalo o nej uvažovať v budúcnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o :
A./ Predloženie žiadosti o NFP v rámci programu „Podpora a rozvoj športu“ na rok 2015 so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.
B./ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
C./ Financovanie projektu vo výške 3.000,- €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

5. Schválenie Zmluvy o manažmente projektu.
Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná o zmluvu medzi obcou a spoločnosťou MP
Profit, s.r.o. Bratislava, ktorá pripraví žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
financovanie projektu v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na
výstavbu multifunkčných ihrísk. Po jej podpísaní ju aj podá na Úrad Vlády SR. Ostatné
následné činnosti a úkony sú špecifikované v predmetnej zmluve. Pán Potecký, ktorý
uvedenú spoločnosť zastupuje, nám vybavoval aj žiadosti ohľadne domova soc. služieb
a práve on nás na túto výzvu upozornil.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o Zmluvu o manažmente projektu na
výstavbu multifunkčného ihriska, uzatvorenú medzi Obcou Štiavnik a MP Profit, s.r.o.,
Bratislava.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
6. Schválenie Mandátnej zmluvy .
I k tejto zmluve starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zmluvu medzi obcou a tou istou
spoločnosťou, len jej predmetom je zabezpečenie procesu verejného obstarávania so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje
poskytnúť za odplatu odborné služby v oblasti zabezpečovania procesov verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a podmienok určených
v tejto zmluve.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o Mandátnu zmluvu na zabezpečenie
procesu verejného obstarávania na realizáciu projektu na výstavbu multifunkčného ihriska,
uzatvorenú medzi Obcou Štiavnik a MP Profit, s.r.o., Bratislava.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
6. Schválenie nájomnej zmluvy.
Starosta obce objasnil, že na základe odporučenia bytovej komisie, byt v 20 b.j. na Pažitiach,
ktorý sa momentálne uvoľnil, bol pridelený Márii Mračníkovej, bytom Štiavnik 648.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o Nájomnú zmluvu č. 5/2015, na 2-izbový
byt č. 12 v bytovom dome s.č. 1340, pre Máriu Mračníkovú, Štiavnik 648.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
7. Rôzne
Dokumentárny film o našej obci.
Starosta obce informoval, že ho navštívil náš občan pán Jozef Rakovan spolu s Milanom
Kosecom a ponúkli mu nakrútiť dokumentárny film o našej obci, ktorý by bol vysielaný
v RTVS I a II a v regionálnych televíziách. Dokumentárny film by mal trvať 30 až 40 minút
za cenu 5000,- eur. Pán Kosec nakrúca dokumentárne filmy od roku 1975. Starosta ďalej
povedal, že im navrhol, aby námet scenára bol podľa monografie obce. Film by mal byť
nakrútený v období jar až leto 2016. Uvedené dáva poslancom na rozmyslenie do budúceho

zasadnutia OZ, na ktoré prizve aj pána Koseca, ktorý by poslancom odprezentoval niektorý z
jeho dokumentárnych filmov. Dovtedy dá vypracovať zmluvu a poslanci sa na základe
prezentácie rozhodnú či ju schvália, alebo nie.
Stolnotenisové stoly.
Starosta obce ďalej povedal, že Vladimír Rakovan, ktorý zastupuje stolnotenisový krúžok,
vybavil prenájom priestorov v budove bývalej Rajčianky, no potrebujú stoly. Preto požiadal
obec o zakúpenie dvoch stolnotenisových stolov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zakúpenie dvoch stolnotenisových stolov
pre obec.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Starosta obce informoval poslancov aj o opravách niektorých miest na ceste III. triedy
v spolupráci so Slovenskou správou ciest a o realizácii projektu na verejné osvetlenie.

7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 2. mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, 15.05.2015
Zapísala: Kamila Šutarová
....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Katarína Bobriková
Štefan Fajbík

......................
......................

