ZÁPISNICA
z 05. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 13.11.2015

Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef
Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Vároš Miroslav.
Bočinec Štefan sa dostavil počas zasadnutia.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Štefan Papán
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 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Správa o stave a hospodárení Pálenice s.r.o. Štiavnik za rok 2014.
6. VZN Obce Štiavnik č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016.
7. VZN Obce Štiavnik o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2016 na území obce Štiavnik.
8. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015 o úhradách za soc. služby v ZPS a v DSS.
9. Vyradenie DH 112 z evidencie.
10. Darcovia krvi - nositelia plakiet za rok 2014.
11. Petícia proti prevádzkovaniu hazardných hier v obci.
12. Cenová ponuka na mostový objekt .
13. Cenová ponuka na napojenie svietidiel, ktoré neboli predmetom PD.
14. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva so SPF.
15. Nájomná zmluva na pozemok pre postavenie lunaparku.
16. Schválenie názvov autobusových zastávok.
17. Schválenie odkúpenia a ceny pozemkov pod zberným dvorom.
18. Žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku SCVČ Štiavnik na rok 2016.
19. Zrušenie neaktívnych investícií.
20. Stanovisko JUDr. Hadbábnej k možnosti ukončenia nájmu a podnájmu bytov
v bytovom dome s.č. 1370.
21. Výmena pozemkov.
22. Žiadosti občanov.
23. Rôzne.
23. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril piate riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 9 poslancov, teda 05. 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 Jozefa Hajku a Miroslava Vároša.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Jozefa Hajku a Miroslava Vároša.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
3. Schválenie programu 05. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce navrhol program zasadnutia upraviť nasledovne:
Vyradiť bod č. 19 - zrušenie neaktívnych investícií a bod č. 21 - výmena pozemkov
a doplniť body programu - schválenie prebytočnosti majetku obce - bývalý náhon na mlyn
Fojtovce a schválenie rozpočtového opatrenia na úhradu verejného osvetlenia.
Následne vyzval prítomných poslancov o jeho ďalšie doplnenie. Poslankyňa Mgr. Belková,
ako predseda finančnej komisie navrhla bod programu - schválenie odmien pre poslancov za
rok 2015. Nakoľko nikto s poslancov nepredniesol ďalší 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 05. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Správa o stave a hospodárení Pálenice s.r.o. Štiavnik za rok 2014.
6. VZN Obce Štiavnik č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016.
7. VZN Obce Štiavnik o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2016 na území obce Štiavnik.
8. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015 o úhradách za soc. služby v ZPS a v DSS.
9. Vyradenie DH 112 z evidencie.
10. Darcovia krvi - nositelia plakiet za rok 2014.
11. Petícia proti prevádzkovaniu hazardných hier v obci.
12. Cenová ponuka na mostový objekt .
13. Cenová ponuka na napojenie svietidiel, ktoré neboli predmetom PD.
14. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva so SPF.
15. Nájomná zmluva na pozemok pre postavenie lunaparku.
16. Schválenie názvov autobusových zastávok.
17. Schválenie odkúpenia a ceny pozemkov pod zberným dvorom.
18. Žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku SCVČ Štiavnik na rok 2016.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stanovisko JUDr. Hadbábnej k možnosti ukončenia nájmu a podnájmu bytov
v bytovom dome s.č. 1370.
Schválenie prebytočnosti majetku obce - bývalý náhon na mlyn Fojtovce.
Schválenie RO na úhradu VO.
Schválenie odmien pre poslancov za rok 2015.
Žiadosti občanov.
Rôzne.
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 :
Autobusové zastávky
Bola požiadavka na presunutie tabule Obec Štiavnik - je to v schvaľovacom procese
u Dopravného inšpektorátu Žilina a následne OU odbor dopravy takúto zmenu musí
odsúhlasiť.
Taktiež Okresný úrad cestnej dopravy schvaľuje aj projekt, v ktorom bol plánovaný na
Lúčkach prechod pre chodcov. Ich vyjadrenie je, že chodník môže byť ukončený aj bez
prechodu pre chodcov.
Nádoby na separovaný zber v obci
Zakúpenie nádob na separovaný zber zdržuje spor o formu verejného obstarávania. Názor
manažmentu je rozdielny od nášho, preto sme uvedený problém postúpili na Úrad pre verejné
externé obstarávanie, ktorý potvrdil nami zvolený postup a to cestou elektronického trhoviska
a každú komoditu samostatne.
Kanalizačné prípojky mimo projektu
Zo schválených kanalizačných prípojok, ktoré neboli zakreslené v projekte, boli zatiaľ
zrealizované k rodinným domom pána Hanulíka, Svrčka a Bambúcha. Po dohode so SEVAKom sa nám darí aj na iných miestach, nakoľko prisľúbili, že niektoré nám vyriešia oni. No
ďalšie žiadosti pribúdajú. Presné informácie budú podané až po ukončení výstavby
kanalizácie.
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. Správa o hospodárení Pálenice, s.r.o. Štiavnik za r. 2014
Starosta obce odovzdal slovo konateľovi pálenice Miroslavovi Várošovi, ktorý oboznámil
poslancov so správou o stave a hospodárení Pálenice, s.r.o. Štiavnik za obdobie od 1.1.2014
do 31.12.2014. Vo svojej správe ich informoval o výške zisku za uvedené obdobie, o údržbe
a nevyhnutných opravách potrebných na chod pálenice a o najvýznamnejších položkách
v oblasti služieb. Poukázal na to, že vzhľadom na zmeny v legislatíve, týkajúce sa sociálneho
a zdravotného poistenia všetkých zamestnancov a tým spojených zvýšených odvodov, boli
náklady na mzdy vyššie ako v predchádzajúcich obdobiach. Taktiež sezóna bola slabšia bolo menej kvasu, ktorý nedosahoval výnosnosť ako v minulých obdobiach, čím aj výťažnosť

bola menšia. Na základe uvedených skutočností a odpočítaní všetkých nákladov, vrátane dane
z príjmov do štátneho rozpočtu, stav hospodárenia predstavuje stratu vo výške
- 6943,70 €. Nakoniec konateľ pálenice vyslovil nádej, že v budúcom období by sa stav
hospodárenia mal zlepšiť, nakoľko sa ukazuje lepšia sezóna ako v minulom roku.
K uvedenému problému pálenice sa vyjadril aj starosta obce, ktorý poukázal na to, že aj keď
bola minulá sezóna zlá, nepristúpili sme k zvyšovaniu ceny za vypálený destilát, pretože to
neberieme ako podnikanie, ale ako službu hlavne našim občanom.
Správa o hospodárení Pálenice Štiavnik, s.r.o. za rok 2014 je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu konateľa pálenice o stave
a hospodárení Pálenice, s.r.o. Štiavnik za rok 2014.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpočet obce na rok 2015.
Predchádza mu piate RO, ktorým sa prebytok hospodárenia nezmenil. Jedná sa o nové dotácie
pre ZŠ , ktoré sú v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške, preto ho
OZ iba berie na vedomie.
Účelom šiesteho RO je vymedzenie finančných prostriedkov na uhradenie faktúr prvej etapy
verejného osvetlenia, a to navýšením príjmu rozpočtu podľa prognózy podielových daní,
ktoré pre nás MF pripravuje zvýšiť a použitím rezervného fondu. K uvedenej problematike
starosta obce vysvetlil, že obec potrebné peniaze na účte má, no musíme sa riadiť rozpočtom,
ktorý sleduje MF. Pre objasnenie pripomenul, že projekt VO sa skladá z 2 etáp a to etapa
„A“, ktorá je financovaná z dotácií a etapa „B“, ktorú by mala financovať obec.
1./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu rozpočtu obce
č. 05/2015 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 - 09, proti - 0, zdržali sa - 0
2./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu obce vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2015 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.
Hlasovanie: za - 09, proti - 0, zdržali sa - 0
3./ Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo použitie rezervného fondu vo výške
100 188,56 € na úhradu časti nákladov na realizáciu II. etapy rekonštrukcie a modernizácie
verejného osvetlenia v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 09, proti - 0, zdržali sa - 0
7. VZN obce Štiavnik č. 5/2015

Starosta obce vysvetlil, že uvedené VZN rieši daň z nehnuteľností na rok 2016 a že údaje
v ňom sú v zmysle zákona o dani z nehnuteľností. Sadzby zostali nezmenené , zmenili sa iba
tie, ktoré podliehajú zmene zo zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN Obce Štiavnik č. 5/2015 o dani
z nehnuteľností na rok 2016.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
8. VZN Obce Štiavnik č. 6/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2016 na území obce Štiavnik.
Starosta obce povedal, že uvažoval o znížení poplatku za komunálny odpad, no z dôvodu dosť
vysokých faktúr za vývoz TKO nebolo to možné. V budúcnosti uvažuje o tom, že zberný
dvor bude oplotený a budú nainštalované kamery, prípadne ho bude strážiť zamestnanec, aby
sa zabránilo vozeniu odpadu podnikateľmi a cudzími občanmi do veľkoplošných kontajnerov
na zbernom dvore, kde vzniká nadmerné množstvo komunálneho odpadu.
Poslankyňa Mgr. Belková žiada, aby všetky poplatky boli zverejnené na vývesnej tabuli obce
a zabezpečená dôsledná realizácia ich výberu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN Obce Štiavnik č. 6/2015 miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 na území
obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
9. Dodatok č. 1/2015 k VZN o úhradách za soc. služby v DSS a ZPS
Starosta obce vysvetlil, že z dôvodu zvýšených nákladov na prevádzku DSS a ZPS, na rok
2016 sa denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby zvýšila zo sumy 3,20 € na sumu 3,50 € a denná sadzba úhrady za poskytovanie
ubytovania pri celoročnej pobytovej forme sa zvýšila zo sumy 3,50 € na sumu 4,50 €. Čiže
do 31.12.2015 je úhrada na deň za stravu, ubytovanie a obslužné vo výške 11,68 € a
Od 01.01.2016 je úhrada na deň vo výške 12,98 €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015
o úhradách za soc. služby v ZPS a v DSS.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
10. Vyradenie DH 112 z evidencie.
K uvedenému bodu programu starosta obce povedal, že DH 112 je starý stroj, ktorý je veľmi
často poruchový a náklady na jeho generálnu opravu by boli vyššie ako je jeho celková
hodnota. Pritom jeho využitie nie je časté. V nevyhnutných prípadoch si objednáme práce
z Urbáru. Dňa 01.10.2015 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, na základe ktorej prejavil
záujem o jeho odkúpenie Marián Vachalík, bytom Rozkvet č. 2083/176, Považská Bystrica.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj techniky DH 112 vo výške 850,- € na
základe verejnej obchodnej súťaže, vyhlásenej dňa 01.10.2015 pod č. 943/2015, Mariánovi
Vachalíkovi, bytom Rozkvet 2083/176, Považská Bystrica.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
11. Odmena pre darcov krvi - nositeľov plakiet.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o darcovstve krvi našich občanov, ktorí od
roku 2000 získali plaketu a to od bronzovej až po diamantovú. Títo ľudia si za svoje
ušľachtilé nezištné darovanie krvi zaslúžia našu pozornosť. Preto navrhol, aby bola zahájená
tradícia odmeňovania darcov krvi prvým ročníkom 2014. Následne budú odmeňovaní ďalší,
ktorí získajú plaketu v nasledujúcich rokoch. Navrhol aby boli prizvaní na Vianočné trhy a v
rámci programu by boli vyhlásení a odmenení. Poslanci navrhli držiteľov diamantovej a zlatej
plakety odmeniť po 100,- € a držiteľov striebornej a bronzovej plakety po 50,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odmenu pre darcov krvi - nositeľov plakiet
za rok 2014 nasledovne :
diamantovej plakety ..... 100,-€
zlatej plakety ..... 100,- €
striebornej plakety........ 50,- €
bronzovej plakety ....... 50,- €
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
12. Petícia proti prevádzkovaniu hazardných hier v obci
Starosta obce vysvetlil, že podľa nového zákona o hazardných hrách č. 439/2012 Z.z. , naše
v minulosti prijaté VZN už neplatí. Musí byť schválené nové, ktoré môže obec prijať len na
základe petície občanov, ktorú musí podpísať najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili
18 rokov veku. Zatiaľ sú iba žiadosti na prevádzkovanie stávkových kancelárií NIKÉ, no je
len otázkou času, kedy prídu žiadosti aj na iné hazardné hry. Pokiaľ nemáme prijaté VZN na
ich zákaz, musíme im vyhovieť. Preto bol pripravený návrh petície, ktorú by naši občania
mohli podpísať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo spísanie petície proti prevádzkovaniu
hazardných hier v našej obci.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
13. Cenová ponuka na mostový objekt
Starosta obce pripomenul, že sa jedná o most pri materskej škole, ktorý by mal vyriešiť
príjazd rodičov do MŠ osobnými automobilmi. Oslovili sme projektanta, aby dal cenovú
ponuku na vypracovanie projektu na uvedený mostový objekt. Nakoľko cenová ponuka je
dosť vysoká, bolo by dobré keby stavebná komisia uvedené riešenie posúdila a zistila lepšie
možnosti riešenia.

14. Cenová ponuka na napojenie svietidiel
Starosta obce vysvetlil, že uvedená cenová ponuka je na nainštalovanie svietidiel, ku ktorým
je nutné priviesť napájanie. Taktiež sa jedná aj o doplnenie nového rozvádzača povyše
kaplnky, ktorý by odľahčil najviac zaťažený rozvádzač pri DSS. Poukázal na to, že niektorí
občania namietajú, že v niektorých miestach je obec osvetlená priveľa, no v niektorých
uličkách osvetlenie chýba. Nakoľko projekt osvetlenia je dotovaný z EU, lampy musia byť
umiestnené podľa projektu. Až po odkontrolovaní projektu budú lampy presunuté podľa
požiadaviek občanov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo cenovú ponuku na napojenie svietidiel, ku
ktorým neboli naprojektované káble a obstaranie 9. Rozvádzača, v sume 5545,51 €.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
15. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva s SPF
Starosta obce objasnil, že uvedená dohoda sa týka vysporiadania pozemkov nad miestnym
cintorínom, v ktorým má podielové vlastníctvo aj SPF. Spočiatku sme chceli podiel so SPF
zameniť, no bolo nám povedané, že si ho máme odkúpiť. Keď sme požiadali o odkúpenie ,
SPF odsúvalo riešenie požiadavky na neurčito. Preto sme celú vec riešili prostredníctvom
JUDr. Hadbábnej.
Nakoniec sme sa dopracovali k návrhu zmluvy, ktorú by mal SPF odsúhlasiť. Jedná sa
o podiel v dvoch pozemkoch za cenu 1153,- € podľa znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby starosta obce podpísal dohodu o zrušení
a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva so SPF so sídlom Bratislava, Búdkova 36, ktoré
má v pozemkoch parc.č. KNE 6676 orná pôda o výmere 927 m2 v podiele 2/10 a parc.č.
KNE 6675 orná pôda o výmere 927 m2 v podiele 6/30, za cenu spolu 1.153,19 € .
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
16. Nájomná zmluva na postavenie lunaparku
K uvedenej zmluve starosta obce povedal, že každý rok vzniká problém s výberom
prevádzkovateľa lunaparku na miestne hody. Preto sa rozhodol ponechať na budúci rok toho,
ktorý bol v tomto roku, nakoľko neboli s ním žiadne problémy.
Niektorí poslanci poukázali na chybu v článku „výška a splatnosť nájomného“, kde je chybne
uvedená výška nájomného 3500,- €/rok. Nakoľko sa nejedná o prenájom na celý rok ale iba
na čiastku z roka, malo by byť uvedené 3500,- €/doba nájmu.
Starosta obce odpovedal, že zmluva bude zverejnená až po opravení tohto údaju.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Nájomnú zmluvu medzi obcou Štiavnik
a Václavom Lagronom, Ostrava Mariánske hory, ul. Jozefa Šavla 13, na postavenie
lunaparku na miestnych hodoch v roku 2016.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

17. Názvy autobusových zastávok
Starosta obce informoval, že na základe návrhov poslancov ohľadne názvov autobusových
zastávok v našej obci, boli vybrané názvy nasledovne :
Lúčky, Fujaček, Tarabovce, Centrum, Domov dôchodcov, Blaško, Kaplnka horný koniec,
Nová Žilina, Zábrodie, Štiavnik vrchy, Kladivovce, Pod Sokolovím, Jastrabie, Strakošovce,
U Motošických, Pod Suchým, Jasenové, Medvedie, Ráztoky.
Niektoré názvy zastávok zostali nezmenené a niektoré sa zmenili, preto na čakárňach budú
pripevnené tabule s jednotlivými názvami zastávok, aby si ich občania, ako aj vodiči
autobusov lepšie zapamätali.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo názvy autobusových zastávok nasledovne:
Lúčky, Fujaček, Tarabovce, Centrum, Domov dôchodcov, Blaško, Kaplnka horný koniec,
Nová Žilina, Zábrodie, Štiavnik vrchy, Kladivovce, Pod Sokolovým, Jastrabie,
Strakošovce, U Motošických, Pod Suchým, Jasenové, Medvedie, Ráztoky.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
18. Schválenie odkúpenia a ceny pozemkov pod zberným dvorom
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o odkúpenie pozemkov pod zberným dvorom - budova
bývalej sýpky. Keďže budova je vo vlastníctve obce, no pozemky nie sú vysporiadané, bolo
zvolané stretnutie s vlastníkmi uvedených pozemkov, aby sa zistilo, či sú ochotní svoje
podiely obci odpredať a za akú cenu. Prítomní spoluvlastníci sa na stretnutí dohodli na cene
7,- €, za 1 m2. Preto je potrebné, aby OZ dohodnutú cenu schválilo, aby obec mohla začať
uvedené pozemky vysporadúvať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odkúpenie pozemkov pod zberným dvorom
a jeho okolí - bývalá sýpka, za cenu 7,- €/m2.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
19. Dotácia na prevádzku a mzdy SCVČ Štiavnik na rok 2016
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou Mgr. Miroslava Takáča
o dotáciu pre SCVČ Štiavnik. Podľa predloženého rozpočtu celkové náklady na deti do 15
rokov činia 61 800,- eur.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla, že uvedenú žiadosť s rozpočtom prehodnotí
finančná komisia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť o dotáciu na mzdy
a prevádzku SCVČ Štiavnik na rok 2016 a dáva ju na posúdenie finančnej komisii.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
20. Stanovisko JUDr. Hadbábnej k možnosti ukončenia nájmu a podnájmu v byt. dome
1370
K uvedenému problému starosta obce vysvetlil, že sa jedná o novo postavenú bytovku
v polyfunkčnom dome, na ktorú sa nepodarilo vybaviť dotáciu a preto ju obec od spoločnosti

V.V.Bulding nemohla odkúpiť. Obec s uvedenou spoločnosťou uzatvorila na byty nájomnú
zmluvu a následne ich prenajala nájomníkom, ktorí v nej bývajú. Pán Vitek, ktorý spoločnosť
zastupuje mal plán byty predať , preto sa starosta informoval u JUDr. Hadbábnej o správnosti
jeho postupu. Na základe jej vyjadrenia si pán Vitek nakoniec uvedomil, že keď si nájomca
plní svoje povinnosti, ani vlastník bytu ho nemôže vysťahovať. Keďže sa mu nepodarilo byty
predať, navrhol zvýšenie nájomného, no na základe odporučenia JUDr. Hadbábnej obec s tým
nesúhlasí.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku, zobralo na vedomie stanovisko JUDr. Hadbábnej
k možnosti ukončenia nájmu a podnájmu bytov v byt. dome s.č. 1370.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1
21. Prebytočnosť majetku obce - bývalý náhon na mlyn
Starosta obce pripomenul, že sa jedná o odpredaj pozemkov, ktoré vznikli z neknihovanej
parcely - bývalý náhon na mlyn v lokalite Fojtovce. Problém s odpredajom sa už tiahne dlhšiu
dobu, pretože najskôr bolo potrebné dať vyhotoviť geometrický plán, potom znalecký
posudok a na základe toho bolo zvolané stretnutie s vlastníkmi susedných parciel, aby sa
zistilo či majú záujem o odkúpenie predmetných pozemkov. Následne podľa zákona
o majetku obcí, musí byť schválený ako prebytočný majetok obce a taktiež spôsob odpredaja
majetku obce. Jedná sa o pozemky, ktoré obec vôbec nevyužíva. Niektoré sú už súčasťou
pozemkov vo vlastníctve iných osôb, alebo sú ich priľahlými pozemkami. Pretože s týmito
pozemkami obci vznikajú iba problémy, rozhodla sa ich odpredať.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, že pozemky parc.č. KNC 3948/2, KNC
3948/5, KNC 3948/6, KNC 3951/2, KNC 3951/3, KNC 3951/4, KNC 3951/5, KNC
4256/1, KNC 4256/2, KNC 4256/3, KNC 4256/4, KNC 4256/5, KNC 4256/6, vytvorené
GP č. 1-47680415/2014 sú určené ako prebytočný majetok obce na odpredaj.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj pozemku parc.č. KNC 3948/2 zastavaná. plocha o výmere 30m2, parc.č. 3948/6 - zastavaná plocha o výmere 23 m2
a KNC 3951/5 - zastavaná plocha o výmere 5 m2 pre Jozefa Šutaru bytom Štiavnik 216,
parc.č. KNC 3948/5 - zastavaná plocha o výmere 11 m2 a parc.č. KNC 3951/4 - zastavaná
plocha o výmere 12 m2 pre vlastníkov vedených na LV č. 5592, parc.č. KNC 3951/2 zastavaná plocha o výmere 52 m2 pre Červencovú Máriu, bytom Štiavnik 1131, parc.č.
KNC 3951/3 - zastavaná plocha o výmere 7 m2 a parc.č. KNC 4256/6 - vodná plocha
o výmere 5m2 pre Červencovú Viktóriu, bytom Štiavnik 200 , parc.č. KNC 4256/1 vodná plocha o výmere 82 m2, parc.č. KNC 4256/2 - vodná plocha o výmere 4 m2
a parc. č. KNC 4256/3 - vodná plocha o výmere 4 m2 pre Balušíkovú Amáliu, bytom
Štiavnik 207 v podiele 1/2 a Belásovú Annu , bytom Štiavnik 1207 v podiele 1/2, parc.č
KNC 4256/4 - vodná plocha o výmere 33 m2 pre Červenca Vlastimila, bytom Štiavnik 200
v podiele 1/2 a Červencovú Annu, bytom Štiavnik 200 v podiele 1/2, parc.č. KNC 4256/5
- vodná plocha o výmere 8 m2 pre vlastníkov vedených na LV č. 2353, ktoré boli
vytvorené GP č. 1-47680415/2014, všetky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, že uvedené pozemky susedia s pozemkami v ich vlastníctve a pre obec nemajú
žiadny význam.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1

22. Schválenie odmien pre poslancov
Starosta obce prenechal slovo predsedníčke finančnej komisie Mgr. Márii Belkovej, ktorá
povedala, že vlani boli odmeny poslancov 200,- € v čistom.
Z dôvodu veľkých výdavkov obce, navrhuje znížiť odmeny pre poslancov za rok 2015 na
150,-€ v čistom.
Viacerí poslanci konštatovali, že nechcú aby bola odmena vyššia, ale zaslúžia si takú ako bola
vlani a poslanec Štefan Fajbík dal ďalší návrh a to vo výške 200,- € v čistom.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku, neschválilo odmenu pre poslancov za rok 2015 vo
výške 150,- € v čistom.
Hlasovanie: za - 1, proti - 7, zdržali sa - 2
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku, schválilo odmenu pre poslancov za rok 2015 vo
výške 200,- € v čistom pre každého poslanca OZ.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 3
23. Žiadosti občanov
Jozefína Kapusnicová, bytom Štiavnik 847 - Žiadosť o zabezpečenie svahu cesty parc.č.
KNC 4106 vybudovaním oporného múrika.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prehodnotiť žiadosť Jozefíny Kapusnicovej,
bytom Štiavnik 847 o zabezpečenie svahu cesty parc.č. KNC 4106 vybudovaním oporného
múrika, stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
RKC Diecéza Žilina, Jána Kalinčiaka č.1, Žilina - Žiadosť o finančnú dotáciu pre CVČ na
rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo žiadosť RKC Diecéza Žilina, Jána
Kalinčiaka č.1, Žilina o finančnú dotáciu pre CVČ na rok 2016.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdržali sa - 10
Katarína Rezáková, bytom Štiavnik 1340 - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v ZS
za účelom poskytovania služieb drobného tovaru .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť Kataríny Rezákovej, bytom
Štiavnik 1340 o prenájom nebytových priestorov v ZS za účelom poskytovania služieb
drobného tovaru, stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
ZŠ s MŠ Štiavnik 177 - Žiadosť o preplatenie nákladov za využívanie telocvične na
spoločenské a športové účely za 1. polrok 2015 vo výške 1500,- €,
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť oprávnenosť žiadosti ZŠ s MŠ
Štiavnik 177 o preplatenie nákladov za využívanie telocvične na spoločenské a športové účely
za 1. polrok 2015 vo výške 1500,- €, hlavnou kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

ŠJ pri ZŠ a MŠ, Štiavnik 1148 - Žiadosť o zakúpenie multifunkčného robota do ŠJ pri ZŠ
s MŠ, Štiavnik 1148 v cene 1817,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zaradiť zakúpenie multifunkčného robota do ŠJ
pri ZŠ a MŠ Štiavnik 1148 v cene 1817,- € do rozpočtu obce na rok 2016.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Vladimír Trulík, Štiavnik 1289 - Žiadosť o pripojenie rodinného domu na vodovod.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť Vladimíra Trulíka, bytom
Štiavnik 1289 o pripojenie rodinného domu na vodovod, stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Pavol Kušan, Štiavnik 979 - Žiadosť o pripojenie rodinného domu na vodovod.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť Pavla Kušana, bytom Štiavnik
979 o pripojenie rodinného domu na vodovod, stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Jaroslav Surík, Štiavnik 131 - Žiadosť o pripojenie rodinného domu na vodovod a plyn.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť jaroslava Suríka, bytom
Štiavnik 131 o pripojenie rodinného domu na vodovod a plyn, stavebnou komisiou na tvare
miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Občania ulice Jačmeňovce - pri kríži u Fujačka - Žiadosť o pripojenie rodinných domov na
vodovod a kanalizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť občanov ulice Jačmeňovce pri kríži u Fujačka o pripojenie rodinných domov na vodovod a kanalizáciu, stavebnou
komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Jozef Jakubík, Štiavnik 1219 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KNC 4208
o výmere 45 m2, ktorý susedí s jeho pozemkom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť Jozefa Jakubíka, bytom
Štiavnik 1219 o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KNC 4208 o výmere 45 m2, ktorý
susedí s jeho pozemkom, stavebnou komisiou na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Marián Gablík, Štiavnik 181 - Žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 4020/2
o výmere 32 m2, ktorý susedí s jeho pozemkom.
Ohľadne uvedenej žiadosti starosta obce informoval, že sa jedná o bývalý náhon na mlyn,
ktorého časť už bola v minulosti rodine Gablíkovej odpredaná, nakoľko prechádza cez ich
pozemok, no nebolo všetko prevedené v katastri nehnuteľností.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, že pozemok parc.č. KNC 4020/2 o výmere

32 m2, vytvorená GP č. 12/2001, je prebytočným majetkom obce a je určený na odpredaj.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Mariana Gablíka, bytom
Štiavnik 181 o odpredaj pozemku parc.č. KNC 4020/2 o výmere 32 m2 s tým, že
odpredaj bude schvaľovať až po doložení LV od susedného pozemku parc.č. KNC 4019.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Katarína Mišutková, Hvozdnica 382. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v ZS
Štiavnik od 10.12.2015 na predaj vianočného osvetlenia a pyrotechniky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom nebytového priestoru v ZS Štiavnik od
10.12.2015 na predaj vianočného osvetlenia a pyrotechniky pre Katarínu Mišutkovú, bytom
Hvozdnica 382.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Zuzana Fajbíková, Štiavnik 516 - Žiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie dreva.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo starostu obce preveriť stav v domácnosti Zuzany
Fajbíkovej, bytom Štiavnik 516, ktorá žiada o finančnú výpomoc na zakúpenie dreva.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Štiavnik - Žiadosť o pridelenie priestorov
v Zdravotnom stredisku v Štiavniku, na stretávanie sa ich členov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo bezplatné pridelenie priestorov v Zdravotnom
stredisku v Štiavniku pre Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO Štiavnik, na stretávanie sa
ich členov.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Rudolf Chlebina, bytom Štiavnik 84 - Žiadosť o výmenu pozemkov v jeho podielovom
vlastníctve pod zberným dvorom za obecný pozemok oproti jeho rodinnému domu parc.č.
KNC 260 o výmere 107 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prerokovať žiadosť Rudolfa Chlebinu, bytom
Štiavnik 84 o výmenu pozemkov v jeho podielovom vlastníctve pod zberným dvorom za
obecný pozemok oproti jeho rodinnému domu parc.č. KNC 260 o výmere 107 m2, až po
odkúpení pozemkov pod zberným dvorom na bývalom RD.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Alena Ergangová, bytom Štiavnik 307 - Žiadosť o jednorazový finančný príspevok na svoju
dcéru, ktorej zdravotný stav - Fenylketonúria, vyžaduje špeciálnu dietu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preplatiť faktúry v sume 150,- € pre Alenu
Ergangovú, bytom Štiavnik 307 na nákup špeciálnej stravy pre svoju dcéru, v súvislosti
s diagnózou fenilketonúria.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Andrea Sečeňová, bytom Štiavnik 1317 - Žiadosť o zámenu pozemkov na bývalom RD,
prípadne iných pozemkov vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby zámenu pozemkov na bývalom RD medzi
Andreou Sečeňovou, bytom Štiavnik 1317 a obcou Štiavnik prejednala stavebná komisia
a navrhla riešenie.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Riešenie žiadostí z predchádzajúceho zasadnutia OZ stavebnou komisiou
Predseda stavebnej komisie informoval poslancov o výsledkoch riešenia žiadostí, ktoré mala
stavebná komisia posúdiť na tvare miesta nasledovne :
Jana Dobroňová, Štiavnik 1062 - Žiadosť o prenájom časti pozemku par.č. 190 na výstavbu
dvoj garáže.
SK odporúča prenájom schváliť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 190 o výmere 40 m2 na postavenie dvojgaráže, pre Janu Dobroňovú, bytom Štiavnik
1062.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Ing. Peter Kramář, Štiavnik 90 - Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 235 povolenie na
postavenie dvoj garáže.
SK odporúča prenájom schváliť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 235 o výmere 40 m2 na postavenie dvoj garáže, pre Ing. Petra Kramářa, bytom Štiavnik
90.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Mgr. Veronika Kramářová, Štiavnik 90 - Žiadosť o súhlas na postavenie dvoj garáže na
pozemku parc.č. 235.
SK odporúča prenájom schváliť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo, prenájom časti obecného pozemku parc.č.
KNC 235 na postavenie garáže pre Mgr. Veroniku Kramářovú, bytom Štiavnik 90 .
Hlasovanie: za - 2, proti - 0, zdržali sa - 8
Augustín Bobrík, Štiavnik 1062 - Žiadosť o zámenu časti pozemkov parc.č. KNE 9936,
9941/1, 9941/2 , za pozemok parc.č. KNC 241.
SK neodporúča zámenu schváliť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo žiadosť Augustína Bobríka, bytom Štiavnik
1062 o zámenu obecného pozemku parc.č. KNC 241 za časti pozemkov parc.č. KNE 9936,
9941/1, 9941/2, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie parc.č. KNC 4184.
Hlasovanie: za - 1, proti - 5, zdržali sa - 4
Milan Možucha, Štiavnik 498 - Žiadosť o opravu prístupovej cesty k jeho rodinnému domu.
SK - odporúča aby sa obec spolupodieľala na oprave komunikácie.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vybudovanie priepustu cez miestnu
komunikáciu pri odbočke k Milanovi Možuchovi, bytom Štiavnik 498, na odvodnenie
komunikácie.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Rudolf Červenec, Štiavnik 1359
Pavol Tvrdovský, Štiavnik 1361 - Žiadosť o dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej
prípojky k ich rodinným domom.
SK odporúča žiadosti vyhovieť, ale jedná sa o nákladnú investíciu pre iba 2 rodinné domy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odložiť riešenie žiadosti až po dobudovaní
kanalizácie v obci.
Hlasovanie: za - 10, 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.
SK odporúča žiadosti vyhovieť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poskytnutie 15m rúr pre Martina Martišíka,
bytom Štiavnik 1121 na odvodnenie priekopy oproti jeho rodinnému domu s podmienkou, že
žiadateľ vybuduje čistiacu šachtu.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Položenie rúr a šácht do priekopy u Možuchu.
SK odporúča rúry a šachty umiestniť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo osadenie rúr a šácht na odvodnenie priekopy
pri zastávke u Možuchu.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
24. Rôzne
ZŠ s MŠ Štiavnik 177 - Žiadosť o navýšenie rozpočtu MŠ a ŠJ Štiavnik.
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o navýšenie na vyplatenie odmien pre učiteľky MŠ
a zamestnancov ŠJ, nakoľko odmeny z Ministerstva boli schválené iba učiteľom základných
škôl, no učiteľom materských škôl a zamestnancom školskej jedálne nie.
Na základe pripomienok niektorých poslancov, že požadovaná suma 100,- € pre zamestnanca
v čistom je dosť vysoká, či by to nemalo byť 100,- € v hrubom, starosta obce navrhol, aby
finančná komisia preskúmala, či odmena z ministerstva pre učiteľov je 100,- € v čistom, alebo
v hrubom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preveriť žiadosť ZŠ s MŠ Štiavnik o navýšenie
rozpočtu MŠ a ŠJ Štiavnik, finančnou komisiou a na základe jej zistenia žiadosť bude
schvaľovaná na budúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
V.V.BULDING, s.r.o. - zvýšenie nájomného za byty v Polyfunkčnom dome Štiavnik.

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom pána Viteka na zvýšenie nájomného za
prenájom bytov v novopostavenom polyfunkčnom dome za m2. Ďalej povedal, že zmluva,
ktorú obec podpísala je platná a pri jej zmene musí byť dohoda obidvoch strán.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo navýšenie nájomného za byty
v Polyfunkčnom dome Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Účastníci konania, zastúpených Vendelínom Cambálom, bytom Štiavnik 223 - Žiadosť
o prerokovanie a opravu bodu č. 8 z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2015.
Starosta obce informoval, že uvedená žiadosť bude postúpená JUDr. Hadbábnej na posúdenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť účastníkov konania,
zastúpených Vendelínom Cambálom, bytom Štiavnik 223 o prerokovanie a opravu bodu č. 8
z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2015, s tým, že žiadosť bude postúpená
JUDr. Hadbábnej na posúdenie.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
25. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 5. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, 13.11.2015
Zapísala: Kamila Šutarová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia:

Jozef Hajko

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

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

