
Z Á P I S N I C A 
 

zo 04. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 24.08.2015   

 

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bobriková Katarína,  Fajbík Štefan, Hajko Jozef,   

Harvanec Štefan,  Ing. Kuciak Juraj,  Ing. Papán Štefan,  Vároš Miroslav. 

Bočinec Štefan  a  Bc. Glonek Jozef  sa dostavili počas zasadnutia. 

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:    
Ostatní prítomní:  HK  obce Šípková Jozefína 

 

 

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 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

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

  5.    Monitorovacia správa k programovému rozpočtu r. 2015. 

  6.    4. Rozpočtové opatrenie. 

  7.    Schválenie použitia rezervného fondu. 

  8.    Žiadosť o platbu  ﴾ vrátenie časti dotácie za projekt Javorníky - ochrana a bezpečie bez  

          hraníc ﴿. 

  9.    Žiadosti občanov. 

10.    Rôzne.  

11.    Záver.          

 

 
 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

poslancov je prítomných 9 poslancov, teda 04. riadne  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  Mgr. Máriu Belkovú a Ing. Juraja Kuciaka. 



 

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

overovateľov zápisnice  Mgr. Máriu Belkovú a Ing. Juraja Kuciaka. 

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

                                           

3.   Schválenie programu 04. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia a  vyzval ich 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 04. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.  Schválenie programu 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik. 

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

  5.    Monitorovacia správa k programovému rozpočtu r. 2015. 

  6.    4. Rozpočtové opatrenie. 

  7.    Schválenie použitia rezervného fondu. 

  8.    Žiadosť o platbu  ﴾ vrátenie časti dotácie za projekt Javorníky - ochrana a bezpečie bez  

          hraníc ﴿. 

  9.    Žiadosti občanov. 

10.    Rôzne.  

11.    Záver.          

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
 

 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

nasledovne : 

-  Zmluva o manažmente projektu na výstavbu multifunkčného ihriska, uzatvorená medzi  

   Obcou Štiavnik a MP Profit, s.r.o., Bratislava  je podpísaná a žiadosť odoslaná. 

-  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na realizáciu projektu  

   na výstavbu multifunkčného ihriska, uzatvorená medzi Obcou Štiavnik a MP Profit, s.r.o.,  

   Bratislava je podpísaná a zverejnená. 

-  Stolnotenisové stoly sú zakúpené a už aj slúžia účelu. 

-  Zníženie sankcie za hasičské auto bude riešené v samostatnom bode programu. 

-  Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu „MAS Zem palatína Juraja Thurzu“ -  

   zmluva je podpísaná. 

-  Nájomná zmluva na umiestnenie  bankomatu Poštovej banky v budove  Zdravotného  

   strediska v Štiavniku, uzatvorená medzi obcou Štiavnik a POBA Servis, a.s. Karlovarská  

   34, Bratislava,  je podpísaná a v priebehu septembra by sa mal bankomat osadiť. 



-  Kúpnopredajná zmluva o dielo na propagačný film o obci,  medzi obcou Štiavnik  

   a zhotoviteľom Mgr. Milanom Kosecom,  PANORAMA, ul. Platanova 2/52, Žilina je  

   podpísaná a zverejnená. Mgr. Kosec sa ohlásil, že sa tu už pohybuje a že nás navštívi. 

-  Zmluva o vývoze odpadu zo septikov a žúmp pre obec Petrovice je podpísaná. 

-  Nádoby na odpad ešte neboli zakúpené, nakoľko nemáme ešte zmluvu na ostatných 900  

   kusov. 

-  Žalúzie a siete proti hmyzu do DSS sú zakúpené a namontované. 

-  Cesta pri zdravotnom stredisku je zrealizovaná. 

-  Spomaľovače na cestu do Setechova - má dohodnuté, že  v septembri sa stretne s pánom  

   Hulínom, ktorý takéto projekty robí, a budú to riešiť. 

 

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

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

5.   Monitorovacia správa k programovému rozpočtu na r. 2015 

 

Mgr. Mištriková oboznámila poslancov s Monitorovacou správou k programovému rozpočtu 

obce na rok 2015 a vysvetlila dôvod jej vypracovania. Ďalej konštatovala, že monitorovanie je 

priebežné sledovanie plnenia cieľov počas celého obdobia realizácie programu. Ide 

o porovnávanie očakávaných hodnôt so skutočnosťou  a porovnávanie rozpočtových 

výdavkov na plnenie programu so skutočnosťou. Príjmová časť rozpočtu bola plnená na  

53,86 %  a výdavková na 44,48 %. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku na svojom zasadnutí  prerokovalo Monitorovaciu správu 

o plnení Programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2015 

 

a/  konštatovalo,  že Obec Štiavnik : 

     -   naplnila príjmy spolu vo výške 1 122 052,96  €, čo je 53,86 % z celkového rozpočtu 

     -   výdavky čerpala vo výške 926 624,32 €, čo je 44,48 % z celkového rozpočtu. 

b/  schválilo  predloženú monitorovaciu správu. 

 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

 

Jedná sa o Rozpočtové opatrenie zo dňa 29.6.2015, ktorým sa upravil rozpočet obce na rok 

2015. Zmeny rozpočtu sú vykonané starostom obce v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Obecné zastupiteľstvo uvedené zmeny iba berie na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  zmeny rozpočtu obce Štiavnik na rok 

2015 vykonané starostom obce dňa 29.05.2015 v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 



7.   Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 

 

Štvrtým rozpočtovým opatrením zo dňa 24.8.2015 sa taktiež upravuje rozpočet obce na rok 

2015.  

Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov obce, v zmysle predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako 

účelových prostriedkov - granty a transfery,  obecné zastupiteľstvo iba berie na vedomie. 

Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  zmenu rozpočtu obce na rok 2015 

v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods. 1 zák.č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to zvýšenie bežných príjmov a výdavkov 

obce / granty a transfery, účelové prostriedky/. 

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmenu rozpočtu obce vrátane programov 

a podprogramov  rozpočtovým opatrením č. 4/2015, v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. c/,  

zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu: 

 
 

PRÍJMOVÝ 

ROZPOČET  

2015 

/druh príjmov/ 

 

 

Rozpočet na rok 

2015 

 

v  € 

 

1. RO  

02.03.2015 

 

v  € 

 

2. RO  

30.03.2015 

 

v  €  

 

3. RO 

29.06.2015 

 

v  €  

 

Výška úprav 

pri 4. RO 

 

v  € 

 

4. RO  

24.08.2015 

 

v  € 

Bežné 2  049 700,00 2 072 019,49 2 073 357,29 2 082 319,16     7 280,78 2 089 599,94 

 Kapitálové                0               0                   541,58           541,58     1 442,64        1 984,22 

 Finanč. 

operácie 

           300,00           399,40           399,40           399,40 331 789,10    332 188,50 

 Príjmy spolu   2 050 000,00 2 072 418,89  2 074 298,27 2 083 260,14 340 512,52 2 423 772,66 

 
 

VÝDAVKOV

ÝROZPOČE

T  

2015 

/druh príjmov/ 

 

 

Rozpočet na rok 

2015 

 

v  € 

 

1. RO  

02.03.2015 

 

v  € 

 

2. RO  

30.03.2015 

 

v  €  

 

3. RO 

29.06.2015 

 

v  €  

 

Výška úprav 

pri 4. RO 

 

v  € 

 

4. RO  

24.08.2015 

 

v  € 

Bežné  1 809 424,00 1 831 842,89 1 846 573,21 1 874 740,02    233 068,09 2 107 808,11 

 Kapitálové     139 000,00       139 000,00                155 013,52    166 275,19   - 17 526,42    148 748,77 

 Finanč. 

operácie 

      38 317,00      38 317,00       42 196,68      42 196,68       -  1 920,00      40 276,68 

 Príjmy spolu  1 986 741,00 2 009 159,89  2 043 783,41 2 083 211,89 213 621,67 2 296 833,56 

 

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

 

 

 

 



8.   Použitie rezervného fondu 

 

Mgr. Mištriková vysvetlila, že ide o použitie rezervného fondu vo výške 218 045,07 € na 

bežné výdavky pri mimoriadnej okolnosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo použitie rezervného fondu vo výške 218 045,07 

€  na : 

a﴿  31 450,- €  na kúpu pozemkov v centre obce a na prístup k MŠ 

b﴿   4 212,66 €  na vybudovanie nového prístupu k MŠ 

c﴿  20 000,- €  ObZS  parkovisko a okolie 

d﴿  19 200,- €  ObZS - rekonštrukčné práce, ambulancia MUDr. Černocha, lekáreň 

e﴿  71 250,- €  vrátenie časti dotácie na hasičské auto 

f﴿   71 932,41 €  pokuta firme Hastra Žilina 

 

v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9,  zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

 

 

9.   Žiadosť o platbu - vrátenie dotácie za projekt 

 

Starosta obce prítomným poslancom vysvetlil, že sa informoval či sa voči uvedenej žiadosti 

dá použiť opravný prostriedok, no zistil, že nie. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

dal prehodnotiť  JUDr. Hadbábnej, ktorá zisťovala aké smernice boli platné v tom roku, 

kedy verejné obstarávanie prebiehalo. Potvrdila, že v rámci verejného obstarávania došlo zo 

strany obce k 3 závažným pochybeniam, ktoré mohli mať dopad na výsledok verejného 

obstarávania, nakoľko boli stanovené také podmienky, na základe ktorých mohli byť 

z verejného obstarávania vylúčení prípadní ďalší uchádzači. Čiže boli stanovené nad rámec 

zákona. Keďže všetky 3 porušenia komisia určila ako závažné, žiadosť, ako aj požadovaná 

výška finančných prostriedkov, ktoré majú byť vrátené, sú v súlade so zákonom. Na základe 

zistení odporučila, aby obec požadovanú časť dotácie vrátila.  Potom sa môže súdiť, no 

nemá veľkú nádej, že súdny spor obec vyhrá. Ďalej upozornila, že v prípade nezaplatenia, 

môže byť požadovaná suma zvýšená až na 1,5 násobok.  

Preto sa starosta obce rozhodol, že požadovanú sumu uhradí a žiada poslancov aby to vzali 

na vedomie.  

 

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

časti dotácie za projekt Javorníky - ochrana a bezpečie bez hraníc, na základe žiadosti 

o platbu.   

 

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

 

 

 

10.   Žiadosti občanov 

 

Justína Mináriková, SNP 735/6, Čadca  -  žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc. č. 

1265/1 pri jej rodinnom dome , ktorá je zapísaná v kom. hárku č. 01. 



 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  doporučilo  žiadosť Justíny Minárikovej, bytom SNP 

735/6, Čadca, o odpredaj obecného pozemku parc.č. 1265/2 , zapísanej v kom hárku č. 01, 

ktorá je súčasťou parcely č. KNC 2035, riešiť až po ukončení a zapísaní ROEP v našej obci. 

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

 

Štefan Kido, Štiavnik322  -  žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc. č. 1008/1 o výmere 

117 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  doporučilo  žiadosť Štefana Kidu, bytom  Štiavnik 322, o 

odpredaj obecného pozemku parc.č. 1008/1 o výmere 117 m2 ,  riešiť až po ukončení 

a zapísaní ROEP v našej obci. 

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

Milan Machciník, Štiavnik 138  -  žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parc.č. KNC 77/1 

o výmere 256 m2, KNC 78/1 o výmere 259 m2, KNC 79 o výmere 87 m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  doporučilo  žiadosť Milana Machciníka, bytom Štiavnik 

138, o odpredaj obecných pozemkov KNC 77/1 o výmere 256 m2, 78/1 o výmere 259 m2 

a 79 o výmere 87 m2,  riešiť až po ukončení a zapísaní ROEP v našej obci. 

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

Ing. Jozef Hešo, Štiavnik 86  -  žiadosť o finančný príspevok vo výške 500,- € na 

financovanie  Bumbrláckeho dňa. 

K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že po rekapitulácii výdavkov na uvedenú akciu 

Ing. Hešo žiada už iba 350,- eur . 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  finančný príspevok vo výške  350,- €  pre Ing. 

Jozefa Hešu, Štiavnik 86, na financovanie 15. ročníka športového dňa detí a mládeže 

v Štiavniku tzv. Brmbulácky deň  s tým, že Ing. Hešo vydokladuje finančnej komisii výdavky 

vynaložené na uvedenú akciu. 

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

Milan Možucha, Štiavnik  498  -  žiadosť o opravu prístupovej cestyk jeho rodinnému domu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť Milana Možuchu, bytom Štiavnik 498  

o opravu prístupovej cesty k jeho rodinnému domu prešetriť stavebnou komisiou na tvare 

miesta. 

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

Pavol Tvrdovský, Štiavnik 1361 

Rudolf Červenec, Štiavnik 1359  -  žiadosť o dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej 

prípojky k ich rodinným domom.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  žiadosť Pavla Tvrdovského, bytom Štiavnik 

1361  a  Rudolfa Červenca, bytom Štiavnik 1359,  o dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej 

prípojky k ich rodinným domom, preveriť stavebnou komisiou na tvare miesta.  

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

Martin Martišík, Štiavnik 1121  -  žiadosť o poskytnutie 15 m rúr o priemere 30 cm na 

odvodnenie priekopy oproti jeho rodinnému domu. 



 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo   žiadosť Martina Martišíka, bytom Štiavnik 

1121  o poskytnutie  15 m  rúr o priemere 30 cm na odvodnenie priekopy oproti jeho 

rodinnému domu, preveriť stavebnou komisiou na tvare miesta.  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 
Jana Kuciaková, Štiavnik 749  -  žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

na nákup pomôcok do školy pre dcéru Mariannu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi vo výške 300,- eur pre Janu Kuciakovú, bytom Štiavnik 749, na nákup pomôcok do 

školy pre dcéru Mariannu Kuciakovú. 

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

Školská jedáleň Štiavnik -  žiadosť o navýšenie rozpočtu o sumu 2580,- € na zakúpenie 

nábytku. 
 

Starosta obce informoval, že uvedená žiadosť bola zapracovaná do rozpočtového opatrenia, 

ktoré bolo už schválené, takže už nie je potrebné túto žiadosť samostatne schvaľovať. 

 

 

 

11.   Rôzne 
 

Položenie rúr a šácht do priekopy u Možuchu.  

Starosta obce prítomných poslancov informoval, že na Hornom konci - u Možuchu by chcel 

do priekopy umiestniť rúry  a šachty,  preto navrhol, aby stavebná komisia preverila na tvare 

miesta aj možnosť ich umiestnenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  preveriť stavebnou komisiou na tvare miesta 

umiestnenie cca 40 m odpadových rúr a šachty do priekopy pri zastávke na Hornom konci / 

u Možuchu/. 

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

Tabuľe na označenie zastávok. 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s návrhom označenia zastávok v našej obci nápismi 

na čakárňach. Označenie 1 ks. zastávky by stálo 40,- €.  

Niektorí poslanci poukázali na to, že pomenovanie niektorých zastávok je nesprávne alebo 

nezodpovedá skutočnosti, preto by bolo potrebné v spolupráci so SAD Žilina ich premenovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo objednať tabuľe na označenie autobusových 

zastávok v cene  40,- € za kus. 

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

Odkúpenie akcií obce v Prima banke Slovensko, a.s.  

Starosta obce informoval o ponuke  Prima banky Slovensko, a.s., ktorá nám ponúkla 

odkúpenie našich akcií za cenu 11700,- €.  Je to už druhá ponuka, avšak prvá bola za vyššiu 

cenu ako ponúkajú teraz. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  odpredaj akcií obce v Prima banke 

Slovensko, a.s. , Hurbanova 11, Žilina.  

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



Motokrosová dráha 

K uvedenej téme starosta obce objasnil, že na základe rozhodnutia súdu JUDr. Hadbábna 

pripravila list, ktorý bol zaslaný všetkým zúčastneným sťažovateľom.  

Do stanoveného termínu obdržal listy od pána Cambála a sestier Hrabošových, ktorí však 

neurčili žiadneho vinníka. Nakoľko obec nechce robiť chyby, ale chce postupovať v zmysle 

zákona, uvedené listy budú postúpené JUDr. Hadbábnej, ktorá v tejto veci obec zastupuje.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   zobralo na vedomie, že obec bude ohľadne 

motokrosovej dráhy postupovať v spolupráci s JUDr. Hadbábnou v zmysle zákona. 

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

Krízová situácia v bytovom dome 1340 

Starosta obce informoval, že nájomníci bytového domu s.č. 1340 podali podanie proti pani 

Bírovej, ktorá je nájomníčkou bytu v uvedenom bytovom dome a svojim správaním narušuje 

kľud ostatných nájomníkov. Uvedené podanie bolo postúpené JUDr. Hadbábnej, ktorá sa 

vyjadrila, že podanie je iba všeobecné, nie je konkrétne, preto nepostačuje na prípadné ďalšie 

kroky. Preto požiadal poslancov, ktorí v uvedenom bytovom dome bývajú, aby informovali 

nájomníkov, že v prípade opakujúceho sa rušenia kľudu, musia jednať konkrétne každý sám 

za seba a prípadne poskytnúť svoje svedectvo. 

 

Projekt dopravného značenia pri ZS 

Starosta obce objasnil, že bol vypracovaný projekt ohľadne parkovacích miest pri ZS, ale 

chýbalo na ňom dopravné značenie. Preto bol doplnený a poslancom poskytnutý k 

nahliadnutiu , aby sa s ním zoznámili. Následne bude dopravné značenie realizované podľa 

projektu. 

 

 
12.   Záver 

 

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za ich účasť na zasadnutí a 4. riadne 

zasadnutie OZ ukončil. 

 
V Štiavniku,  24.08.2015 

 

 

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

                                                                                       Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

overovatelia:    Mgr. Mária Belková    ......................... 

                             

                         Ing. Juraj Kuciak         .......................... 

 

 

 

 

 


