
 

 

 Z Á P I S N I C A 
 

z 03. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 26.06.2015   

 

 

 

 

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:  HK obce Jozefa  Šípková 

 

 

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 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

   4.    Informácia  starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

   5.    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014. 

6.    Konsolidovaná výročná správa za rok 2014. 

7.    Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014. 

8.    Správa HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2014. 

   9.    Schválenie  kúpnopredajnej zmluvy o dielo - propagačný film o obci,  

          prezentácia vlastného diela. 

  10.   Schválenie nájomnej zmluvy na umiestnenie  bankomatu poštovej banky. 

   11.  Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp pre obec Petrovice. 

12.  Motokrosová dráha - informácia. 

13.  Schválenie nákupu nádob na separovaný zber  / 926 ks - 120 l., 10 ks. - 1300 l. / 

14.  Schválenie nákupu sietí proti hmyzu a žalúzie pre DSS a kancelárskych stoličiek pre 

       OcÚ a DSS. 

15.  Schválenie opravy cesty pred polyfunkčným domom. 

16.  Informácia o vybudovaní kanalizačných a vodovodných prípojok mimo projektu. 

17.  Schválenie odpredaja obecných pozemkov. 

18.  Žiadosť ŠK Štiavnik. 

19.  Žiadosti občanov. 

20.  Rôzne.  

21.  Záver.                                               

 

 

 



1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal prítomných poslancov a otvoril  tretie  riadne 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku.  Konštatoval, že  z celkového počtu 11 

poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 03. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, 

zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

Poslankyňa  Mgr. Belková Mária,  Štefan Bočinec,  Ing. Juraj Kuciak  a  Ing. Štefan Papán sa 

dostavili počas zasadnutia. 

 

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce  Ing. Štefan Vároš  určil  zapisovateľku  Kamilu Šutarovú a navrhol 

overovateľov zápisnice  Bc. Jozefa Gloneka a Miroslava Vároša. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice  Bc. Jozefa Gloneka a Miroslava Vároša. 

 

Hlasovanie:    za - 7,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

                                           

3.   Schválenie programu 03. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a navrhol opraviť 

o bod  programu - Schválenie nákupu nádob na separovaný zber odpadu z 926 ks  120 l  a 10 

ks  1300 l nádob  iba na 75 ks 120 l nádob.  Následne vyzval poslancov o jeho ďalšie 

doplnenie.  Nakoľko nikto s poslancov nepredniesol žiadny návrh na doplnenie programu, 

starosta obce dal hlasovať za jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 03. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.  Schválenie programu 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

   4.    Informácia  starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

   5.    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014. 

6.    Konsolidovaná výročná správa za rok 2014. 

7.    Správa audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014. 

8.    Správa HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2014. 

   9.    Schválenie  kúpnopredajnej zmluvy o dielo - propagačný film o obci,  

          prezentácia vlastného diela. 

  10.   Schválenie nájomnej zmluvy na umiestnenie  bankomatu poštovej banky. 

   11.  Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp pre obec Petrovice. 

12.  Motokrosová dráha - informácia. 

13.  Schválenie nákupu nádob na separovaný zber  75 ks - 120 l. 

14.  Schválenie nákupu sietí proti hmyzu a žalúzie pre DSS a kancelárskych stoličiek pre 

       OcÚ a DSS. 



15.  Schválenie opravy cesty pred polyfunkčným domom. 

16.  Informácia o vybudovaní kanalizačných a vodovodných prípojok mimo projektu. 

17.  Schválenie odpredaja obecných pozemkov. 

18.  Žiadosť ŠK Štiavnik. 

19.  Žiadosti občanov. 

20.  Rôzne.  

21.  Záver.                                            

 

Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

4.   Informácia  starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

Riešenie žiadostí nájomníkov a vlastníkov bytov v bytovom dome 1310 o zákaz  parkovania 

rodičov pred bytovým domom. 

Starosta obce informoval, že dal vypracovať štúdiu bezpečnostného systému pre MŠ a prizval 

všetkých, ktorých sa to týka t.j. rodičov detí navštevujúcich MŠ, nájomníkov a vlastníkov 

bytov a zástupcov MŠ, aby sa k návrhu vyjadrili. Nakoľko nájomníci a vlastníci bytov 

s navrhnutým riešením nesúhlasili a sám uznal, že ich nesúhlas je opodstatnený, požiadal ich 

aby predložili vlastný návrh riešenia, s ktorým následne oboznámi aj poslancov OZ. 

Zakúpenie a umiestnenie kamery na bytovku pri zdravotnom stredisku. 

Umiestnenie kamery je zrealizované. 

Preverenie finančnej situácie žiadateľky Viery Rezákovej. 

Žiadateľka má v starostlivosti ešte jedného neplnoletého syna a jej príjem činí 500,- € 

mesačne. Sú rodiny, ktoré sú na tom aj horšie. Podľa jej vyjadrenia, požadovaný finančný 

príspevok potrebuje na opravu vchodových dverí. Preto navrhuje, aby sa jej namiesto 

príspevku dali opraviť uvedené vchodové dvere našim zamestnancom pánom Palkom. 

Analýza domu smútku. 

Navrhuje vybudovať soc. zariadenie pre ženy a mužov z vonkajšej strany. Dať vypracovať 

štúdiu priestoru pred domom smútku s cieľom zväčšenia parkovacích miest a projekt 

rekonštrukcie domu smútku, čo znamená výmenu sklených výplní na izolačné dvoj sklo 

a vybudovať vykurovanie. Okná sú doškriabané.  Opravili sa stoličky a vyrobili sa 4 lavice 

pre 12 sedadiel. Ďalej starosta obce povedal, že obec je schopná urobiť takúto rekonštrukciu, 

preto nedoporučuje  priestory prenajímať.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   informáciu starostu obce o plnení 

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo   prenájom priestorov v Dome smútku pre 

Ing. Jozefa Tvrdého, bytom Bytča, ul. SNP 918/26. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 11 
 

 

 

5.   Schválenie nájomnej zmluvy na umiestnenie bankomatu 

 

Starosta obce vysvetlil, že Poštová banka prejavila záujem o umiestnenie svojho bankomatu 

na budovu zdravotného strediska. Podľa návrhu zmluvy sa jedná o 2 m2  za 40,- eur bez DPH.  



V minulosti prebiehalo jednanie o umiestnenie bankomatu s viacerými bankami, no tie buď 

nemali záujem, alebo si určovali neprijateľné podmienky.  Preto by bolo dobré tejto žiadosti 

vyhovieť.  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  nájomnú zmluvu na umiestnenie  bankomatu 

Poštovej banky v budove  Zdravotného strediska v Štiavniku, uzatvorenú medzi obcou 

Štiavnik a POBA Servis, a.s. Karlovarská 34, Bratislava. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

6.   Schválenie zmluvy o vývoze odpadu zo septikov a žúmp 

 

K uvedenej zmluve starosta obce povedal, že na základe kontroly, obec Petrovice musí na 

hygienu doložiť kto im vyváža odpad zo septikov a žúmp. Nakoľko my vlastníme auto na 

vývoz  takéhoto odpadu, žiadajú nás o uzatvorenie zmluvy. 

  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  podpísanie zmluvy o vývoze odpadu zo 

septikov a žúmp pre obec Petrovice. 
Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 
7.   Schválenie kúpnej zmluvy o dielo 

 

Starosta obce privítal dokumentaristu  Mgr. Milana Koseca a prenechal mu slovo.  

Prítomný dokumentarista informoval poslancov, že im odprezentuje  časti viacerých filmov, 

aj starších, ako prehľad spôsobu jeho práce. Ďalej povedal, že keď robí film, tak ho musí 

najskôr osloviť. Robí filmy pre televízie. O Štiavniku veľa počul, preto sa rozhodol o tento 

film. Jeho témou by bola hlavne ťažká práca ľudí a ich obetavosť. Ako sa tu ťažko žilo a ako 

museli ľudia odchádzať za prácou do zahraničia. Toto bude popretkávané súčasnosťou a to 

hlavne prírodou, folklórom, tradíciami, krojmi a rezbárstvom.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy o dielo na 

propagačný film o obci,  medzi obcou Štiavnik a zhotoviteľom Mgr. Milanom Kosecom  

PANOR8MA, Olatanová 2/52, Žilina s tým, že sa kúpna cena zapracuje do rozpočtu obce na 

rok 2015. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

8.   Motokrosová dráha - informácia 
 

Starosta obce informoval, že vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadne motokrosovej dráhy, 

obec vydala rozhodnutie, ktoré mali občania rešpektovať. Nakoľko sestry Hrabošové a pán 

Cambál sa voči nemu odvolali, musel to riešiť súd. Obec v tomto procese zastupovala JUDr. 

Hadbábna. Okresný súd nariadenie obce zrušil, nakoľko nebolo adresné a tým nemohlo byť 

vykonateľné.  Teraz musíme vyzvať všetkých sťažovateľov, aby sa dostavili na stretnutie, na 

ktorom sa budeme snažiť zistiť vinníkov. Ak sa nám podarí vinníka zistiť, doplníme ho do 

nariadenia. Ak sa vinník nezistí, bude sa to musieť odložiť. V súčasnej dobe sa pripravuje list 

na zvolanie sťažovateľov. Uvedený súdny proces stál obec už viac ako 1000,- eur. Sú to 



zbytočne vyhodené peniaze, ktoré sa mohli použiť na niečo iné,  bez žiadneho výsledku, 

pretože spor pokračuje ďalej.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie informáciu starostu obce o ďalšom 

riešení motokrosovej dráhy. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

9.   Záverečný účet obce za rok 2014 

 

Mgr. Mištriková objasnila, že záverečný účet obce musí byť schválený do 30.06. bežného 

roka.  Hodnotenie plnenia rozpočtu je vyhodnotenie porovnaním očakávaných hodnôt  so 

skutočnosťou,  po ukončení účtovného obdobia.  Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený 

ako vyrovnaný. Počas roka bol 4 krát zmenený.  Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 

93,3%  a výdavková časť na 92,89%. Na základe dobrého hospodárenia obce v roku 2014, 

zostal zostatok  vo výške  175.344,56 €, preto je potrebné aby poslanci OZ  schválili rezervný 

fond, do ktorého bude uvedený zostatok presunutý. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  záverečný účet obce Štiavnik za rok 2014 bez 

výhrad. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  tvorbu rezervného fondu  za rok 2014 vo výške 

175.344,56. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

10.    Správa HK obce k záverečnému účtu obce 

 

Hlavná kontrolórka obce pani Šípková konštatovala, že návrh záverečného účtu obce Štiavnik 

za rok 2014 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. Bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce 

v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením. Predložený návrh záverečného účtu 

obsahuje povinné náležitosti. Obec splnila povinnosť v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy dať si overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie 

podľa zákona o obecnom zriadení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúča 

Obecnému zastupiteľstvu aby záverečný účet obce za rok 2014 schválilo bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Správu HK obce k záverečnému 

účtu obce Štiavnik za rok 2014. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

11.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 

 

Mgr. Mištriková vysvetlila, že podľa zákona o účtovníctve obec je povinná vypracovať  

konsolidovanú výročnú správu za predchádzajúci rok. 



Konsolidovaná výročná správa hodnotí, ako obec nakladala s finančnými prostriedkami 

a poskytuje základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, prehľad o prijatých a 

poskytnutých transferoch, celkovú analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku. 

Obec Štiavnik je materskou účtovnou jednotkou a eviduje účtovné jednotky a to:  Základnú 

školu s materskou školou Štiavnik - rozpočtovú organizáciu a Pálenicu, s.r.o. Štiavnik - 

obchodnú spoločnosť. 

Poslanec Ing. Štefan Papán sa informoval prečo v uvedenej správe nie je zapracovaný krízový 

stav . 

Starosta obce odpovedal, že uvedené kompetencie, riadenie a financie majú štátne orgány, nie 

obec.  
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Konsolidovanú výročnú správu  

obce Štiavnik za rok 2014. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

12.   Správa audítora k účtovnej závierke obce Štiavnik za rok 2014 

 

HK obce oboznámila poslancov so správou audítora k účtovnej závierke obce za rok 2014, 

v ktorej konštatovala, že overila konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá podľa jej názoru 

poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii obce k 31.12.2014 a že výsledky jej 

hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Správu audítora k účtovnej závierke 

obce Štiavnik za rok 2014. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

13.   Správa audítora o súlade konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou 

         obce Štiavnik za rok 2014 

 

HK obce  pani Šípková oboznámila poslancov i s touto správou audítora, ktorá vo svojej 

správe konštatovala, že overenie vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými 

štandardami. Podľa jej stanoviska uvedené účtovné informácie v konsolidovanej výročnej 

správe obce poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2014 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Správu audítora o súlade 

konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanou účtovnou závierkou obce Štiavnik za rok 

2014. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
 

 

 

14.    Schválenie nákupu nádob na separovaný zber   

 

Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu zvýšenia separovania TKO, chcel by do každej 

domácnosti zadovážiť 120 l. nádobu na plasty, tetrapaky a kovové obaly.  Z recyklačného 

fondu sme dostali dotáciu na nákup 926 ks. 120 l.  nádob, no na to aby sme ich mali pre každú 



domácnosť, musí rozdiel obec zakúpiť za vlastné finančné prostriedky. Tento rozdiel 

predstavuje 75 kusov 120 l. nádob v cene cca 1800,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo zakúpenie 75 kusov 120 litrových nádob na 

separovaný zber odpadu, za cenu cca 1800,- € s tým, že uvedená suma bude zapracovaná do 

rozpočtu obce na rok 2015. 

  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

15.   Schválenie nákupu sietí proti hmyzu a žalúzií pre DSS a kancelárskych stoličiek  

        pre  OcÚ a DSS. 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce povedal,  že v DSS sú aj klienti pripútaní na 

lôžko, čo priťahuje muchy, preto zakúpenie sietí na okná je nevyhnutné. 

Taktiež  stoličky na obecný úrad boli zakúpené ešte pri jeho otváraní v roku 2007, takže sú 

v dezolátnom stave, preto je potrebné  ich vymeniť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zakúpenie sietí proti hmyzu a žalúzie pre DSS 

v cene 881,- €  a 12 kusov stoličiek pre OcÚ a DSS za cenu cca 1400,- € s tým, že uvedená 

suma bude zapracovaná do rozpočtu obce na rok 2015. 

  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

16.   Oprava cesty pred Polyfunkčným domom 

 

Starosta obce informoval, že oprava  cesty pred Polyfunkčným domom bude stáť obec cca 

6000,- €.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo opravu cesty pred Polyfunkčným domom v sume 

cca 6000,- € s tým, že uvedená suma bude zapracovaná do rozpočtu obce na rok 2015. 

  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

17.   Vybudovanie kanalizačných a vodovodných prípojok mimo projektu 

 

Starosta obce informoval, že obec sa podieľala na dobudovaní kanalizačných a vodovodných 

prípojok k rodinným domom, ktoré neboli zapracované v projekte, alebo sú veľmi vzdialené. 

K tomuto kroku obec pristúpila preto, aby zabránila diskriminácii občanov, ktorí majú záujem 

o napojenie sa na kanalizáciu a vodu, no z uvedených dôvodov nemajú možnosť. 

Niektorí poslanci namietali, že nenaprojektované prípojky by mali dobudovať SEVaK, 

nakoľko obec budú stáť financie a poplatok za vodné a stočné pôjde do kasy uvedenej firmy. 

Starosta obce vysvetlil, že obec to nerobí pre SEVaK, ale pre našich občanov, ktorí to 

nezapríčinili, no museli by si prípojky robiť na vlastné náklady.  SEVaK  dostal dotáciu iba na 

kanalizáciu a vodu podľa projektu. Mohlo to byť zapríčinené zlým projektom, alebo škrtaním 



výdavkov, aby  bol projekt vôbec schválený. No snažia sa nám vyjsť v ústrety aspoň tým, že 

nami zakúpené rúry nám položia a zahrnú. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vybudovanie kanalizačných a vodovodných 

prípojok mimo projektu, na náklady obce v nasledovných uličkách: 

Jozef Sakmár a Kľučínec František 

Jozef Mračník a Kuciak Marián 

Vladimír Bambúch a Kuciak Peter 

Jana Sedláková 

Miroslav Bambúch 

Ján Svrček 

Anton Hanulík 

Jozef Možiešik 

 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

18.   Schválenie odpredaja obecných pozemkov 

 

K tomuto bodu programu starosta obce povedal, že sa jedná o pozemky, ktorých odpredaj bol 

už schválený, lenže nebola schválená cena, za ktorú ich obec odpredá, pretože nebol 

vypracovaný znalecký posudok. 

V prípade Jozefa Parčiša bol odpredaj schválený ešte v roku 2011, no nakoľko nebol 

vypracovaný GP, bol odpredaj schválený len ako časť parcely č. 4123/1. A nakoľko sa jedná 

o zámenu vlastníctva, musí to byť schválené ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 

4123/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 46 m2 za cenu 4,84 € za m2, pre Jozefa Parčiša, 

bytom Štiavnik 1137, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že sa jedná 

o náhradu za vlastníctvo v pozemkoch, ktoré obec potrebovala vysporiadať. 

 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Taktiež aj v prípade pani Šichmanovej, uvedená žiadosť bola už schválená ešte v roku 2014, 

no  nebol znalecký posudok na cenu za m2. Tento odpredaj sa schvaľuje ako odpredaj 

pozemkov priľahlých k rodinnému domu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 

1014/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m2 a parc. č. KNC 1015/2 záhrada o výmere 

153 m2,  pre  Šichmanovú Alenu, bytom Štiavnik 1059,  podľa § 9a, ods.8, písm.b/, zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko sa jedná o priľahlý pozemok, ktorý svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  jej rodinného domu, za cenu 

4,78 € za 1 m2. 

 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 



 

19.   Žiadosť ŠK Štiavnik 

 

Starosta obce prečítal žiadosť Športového klubu v Štiavniku, ktorý žiada o rekonštrukciu 

futbalového ihriska. Nakoľko sa jednalo o vysoké náklady, viacerí poslanci sa zhodli na tom, 

že požadované úpravy by zaťažili obecný rozpočet. Preto by si mali športovci niektoré  

úpravy  zabezpečiť z dotácie, ktorá im je poskytovaná, alebo vlastnými silami s pomocou 

verejnoprospešných pracovníkov. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo starostu obce prejednať žiadosť ŠK v Štiavniku 

s jeho zástupcami a analýzu riešenia požadovaných opatrení predložiť na budúce zasadnutie 

OZ. 

 

 

20.    Žiadosti občanov 

 

HADESS, s.r.o. , Hli ník nad Váhom 250, Bytča  -  žiadosť o vyjadrenie k letnému táboru 

2015. 

K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že sa jedná o letný tábor, na ktorý obec prispela 

v minulom roku 34,- eur na dieťa z našej obce, ktoré sa ho zúčastnilo. Zúčastniť sa ho môžu 

deti od 7 do 15 rokov v dvoch turnusoch. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  prispieť na deti s trvalým pobytom v našej obci, 

ktoré sa zúčastnia letného tábora 2015, poriadaným HADESS s.r.o., Hliník Nad Váhom 250, 

Bytča,  vo výške 34,- € na 1 dieťa. 

Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 3 

 

Marián Valíček, Štiavnik 1186  -  žiadosť o odpredaj obecného pozemku - časť parcely č. 

4108. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  žiadosť   Mariána Valíčka, bytom Štiavnik  1186 

o odpredaj obecného pozemku - časť parc.č. KNC 4108, ale až po splnení podmienok na 

odpredaj  /GP, znalecký posudok na cenu pozemku/.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Jana Capková, Štiavnik 1110  -  žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie uhlia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo  finančný príspevok na zakúpenie uhlia pre 

Janu Capkovú, bytom Štiavnik 1110. 

Hlasovanie:    za - 1,  proti - 1,   zdržali sa  - 9 

 

Emília Zoleiková, Štiavnik 395  -  žiadosť o finančnú výpomoc na pohreb zosnulého manžela. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  žiadosť finančnú výpomoc vo výške 500,- €,  na 

pokrytie výdavkov na pohreb manžela, pre Emíliu Zoleikovú, bytom Štiavnik 395. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

SCVČ v Štiavniku  -  žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschvalilo  navýšenie rozpočtu na rok 2015 pre SCVČ v 

Štiavniku. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdržali sa  - 11 



 

Jana Dobroňová, Štiavnik 1062  - žiadosť o prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 

190 na výstavbu dvoj garáže. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť  Jany Dobroňovej, bytom Štiavnik 

1062 o prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 190,  na výstavbu dvoj garáže , 

preriešiť stavebnou komisiou na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Ing. Peter Kramář, Štiavnik 90  -  žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 235 

a povolenie na postavenie dvoj garáže. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť  Ing. Petra Kramářa, bytom Štiavnik 

90 o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC 235 a povolenie na postavenie dvoj garáže 

preriešiť stavebnou komisiou na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Mgr. Veronika Kramářová, Štiavnik 90  -  žiadosť o vydanie súhlasu na postavenie dvoj 

garáže na obecného pozemku parc.č. KNC 235. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť  Mgr. Veroniky Kramářovej, bytom 

Štiavnik 90 o vydanie súhlasu na postavenie dvoj garáže na obecného pozemku parc.č. KNC 

235, preriešiť stavebnou komisiou na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Augustín Bobrík, Štiavnik 1062  -  žiadosť o zámenu obecného pozemku parc.č. KNC 241 za 

pozemok parc.č. KNE 9936 o výmere 40 m2, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť  Augustína Bobríka, bytom Štiavnik 

1062 o zámenu obecného pozemku parc.č. KNC 241 za pozemok parc.č. KNE 9936 o výmere 

40 m2, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie, preriešiť stavebnou komisiou na tvare 

miesta. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Jozef Prílepok, Štiavnik 1237  -  žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parc.č. 3761/1 

o výmere 44 m2 a parc.č. 3763/1 o výmere 82 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  že obec odpredá pozemky parc.č. 3761/1 

o výmere 44 m2 a parc.č. 3763/1 o výmere 82 m2  Jozefovi Prílepkovi, bytom Štiavnik 1237 

až po usporiadaní priľahlých pozemkov na žiadateľa.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Rezáková Viera, Štiavnik 638 -  žiadosť o finančnú výpomoc  /doriešenie žiadosti/.  

     

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  zabezpečiť opravu vchodových dverí pre 

Rezákovú Vieru, bytom Štiavnik 638.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Rudolf Červenec, Štiavnik 1359  -  žiadosť o umiestnenie 2 kusov spomaľovacích pásov na 

miestnu komunikáciu pri jeho rodinnom dome. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  žiadosť  Rudolfa Červenca, bytom Štiavnik 

1359  riešiť vyhotovením projektovej dokumentácie na riešenie umiestnenia spomaľovačov 

rýchlosti na cestách. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

21.   Rôzne 

 

HK obce pani Šípková oboznámila poslancov s návrhom plánu svojej kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2015.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2015 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že zástupcovia 

Severoslovenských vodární a kanalizácií prídu do našej obce vo štvrtok  2.7.2015 za účelom 

podania informácií ohľadne budovania kanalizačných a vodovodných prípojok. Bol by rád, 

keby sa poslanci uvedeného stretnutia zúčastnili  a pripravili si na nich otázky. 

 

Poslanec  Štefan Bočinec sa informoval, kedy sa upraví okolie obecného úradu. 

Starosta obce informoval, že na budúci týždeň v stredu má stretnutie s firmou, ktorá je za to 

zodpovedná  a tam to bude s ňou riešiť. 

 

Poslanec Jozef Hajko  sa informoval o možnosti posunutia informačnej tabuľe  obce. 

Starosta obce odpovedal, že uvedené sa bude riešiť v rámci budovania novej zastávky na 

Lúčkach. 

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek poukázal na potrebu umiestnenia merania rýchlosti v centre obce. 

 

Poslanec Štefan Fajbík upozornil, že ulica okolo pani Bolikovej bola odvodnená, no po 

kopaní kanalizácie, voda tečie po celej ulici. 

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa informoval o možnosti prepojenia hydrantu z ihriska do rieky. 

 

                                                                            

22.   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a tretie riadne zasadnutie OZ 

ukončil.  

 

V Štiavniku,  26.06.2015 

 

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

                                                                                       Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

 

overovatelia:    Bc. Jozef Glonek    ......................... 

                             

                         Miroslav Vároš      .......................... 


