ZÁPISNICA
z 03. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 13.07.2015

Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Bc. Glonek Jozef, Harvanec Štefan,
Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan, Vároš Miroslav.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Bavlna Jozef, Bočinec Štefan, Fajbík
Štefan, Hajko Jozef.
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 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
4. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na Program cezhraničnej
spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.
5. Občianske združenie Bytčiansko - MAS 2013.
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril tretie mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 7 poslancov, teda 03. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods.
2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Ing. Juraja Kuciaka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Ing. Juraja Kuciaka.
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 doplniť
o bod programu - Rôzne. 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. mimoriadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
4. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na Program cezhraničnej
spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.
5. Občianske združenie Bytčiansko - MAS 2013.
6. Rôzne
7. Záver.
Hlasovanie:

za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

4. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na Program
cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o hasičské auto MERCEDES, na ktoré sme dostali
dotáciu. Ministerstvo financií SR cez svoju kontrolnú skupinu vykonalo vládny audit,
ktorým bolo zistené pochybenie vo verejnom obstarávaní. Boli zistené 3 vážne porušenia,
ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Uvedené zistenie dal prehodnotiť na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý potvrdil výsledok
kontroly vládneho auditu.
Na základe uvedenej kontroly nám bola doručená žiadosť Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na vrátenie časti finančných prostriedkov, poskytnutých na Program
cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013. V prípade, že obec peniaze nevráti, uvedená
suma bude navýšená o penále za omeškanie.
Viacerí poslanci namietali, že prečo by mala obec teraz vracať peniaze, keď pri schvaľovaní
dotácie boli všetky podklady v poriadku. Mal by platiť ten, čo je za pochybenie zodpovedný.
Preto by Obec peniaze nemala vracať, ale by to mala riešiť súdnou cestou.
Starosta obce odpovedal, že verejné obstarávanie bolo vykonané ešte v roku 2010. Boli
porušené zmluvné podmienky tým, že neboli dodržané podmienky zákona. Projekt
kontrolovala administratívna kontrola, ktorá kontrolovala iba podmienky podanej žiadosti
a nie jej obsah. Nakoľko poslanci s vrátením dotácie nesúhlasili a jeho účinnosť je 2 mesiace
od doručenia, starosta obce povedal, že sa dovtedy pokúsi všetkými možnými spôsobmi
výšku vrátenia finančných prostriedkov eliminovať.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aby sa starosta obce ešte raz pokúsil o zníženie sankcie
poskytnutých finančných prostriedkov na Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 2013.

Hlasovanie:

za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

5. Občianske združenie Bytčiansko - MAS 2013.
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že sa jedná o združenie miest a obcí,
ktoré obecné zastupiteľstvo už schvaľovalo v roku 2013 pod názvom MAS Bytčiansko. Vláda
SR nepodporí a nepridelí peniaze malým skupinám, ale žiada aby sa malé zlučovali do
väčších. Nová miestna akčná skupina s názvom Zem palatína Juraja Thurzu sa skladá 50%
z podnikateľov a 50% z miestnej samosprávy. Za našu obec, za podnikateľov bola určená
Pálenica, s.r.o. Štiavnik. Cieľom tohto združenia je rozvoj vo všetkých oblastiach
hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života
obyvateľstva a zabezpečenie spolupráce medzi samospávou, štátnou správou
a podnikateľským sektorom.
Obecné zastupiteľstvo musí najskôr zrušiť uznesenie, ktorým bola MAS Bytčiansko
schválená a až následne schváliť novú MAS Zem palatína Juraja Thurzu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku v súlade s § 11 ods. 4 písm. m, zák.č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
1.

Zrušilo
a﴿ uznesenie č. 261/2013, zo dňa 21.06.2013

2. Schválilo
a﴿ účasť obce Štiavnik v občianskom združení verejno - súkromného partnerstva :
Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatína Juraja
Thurzu“
3. Poverilo starostu obce
a﴿ zastupovať obec v občianskom združení verejno - súkromného partnerstva
Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu
„MAS Zem palatína Juraja Thurzu“
Hlasovanie:
6.

za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

Rôzne

Starosta obce povedal, že v uvedenom bode programu by chcel riešiť nutnosť opravy budovy
pri Pekárni u Fujačka. V minulosti sa využívala ako sklad a je v havarijnom stave. Prejavili
o ňu záujem mladí, ktorí by si v nej chceli zriadiť posilňovňu. Preto by chcel, aby obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že obec uvedenú budovu opraví.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie opravu budovy pri Pekárni u Fujačka, ktorá je
v havarijnom stave.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

7.

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a tretie mimoriadne zasadnutie
OZ ukončil.
V Štiavniku, 13.07.2015
..............................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

overovatelia:

Katarína Bobriková .........................
Ing. Juraj Kuciak

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

