ZÁPISNICA
zo 04. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 11.12.2015

Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Bočinec Štefan, Bc. Glonek Jozef
Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Vároš Miroslav.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Štefan Papán, Štefan Fajbík
Ostatní prítomní:
P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2016.
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2016.
Rôzne.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril štvrte mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 9 poslancov, teda 04. mimoriadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods.
2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Ďalej vysvetlil, že mimoriadne OZ bolo zvolané hlavne kvôli schváleniu rozpočtu obce na rok
2016, aby obec nemusela ísť do rozpočtového provizória.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Štefana Bočinca a Štefana Harvanca.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Štefana Bočinca a Štefana Harvanca.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

3. Schválenie programu 04. mimoriadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia a vyzval ich o jeho ďalšie
doplnenie. Nakoľko nikto z 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 04. mimoriadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 4. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Štiavnik.
4. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na r. 2016.
5. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2016.
6. Rôzne.
7. Záver.
Hlasovanie:

za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Hlavná kontrolórka obce pani Šípková oboznámila poslancov so svojim odborným
stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Povedala, že pri jeho spracovaní
posudzovala zákonnosť, ako aj metodickú správnosť jeho zostavenia. Taktiež vychádzala
z posúdenia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018. Po preverení náležitostí
a obsahu návrhu konštatuje, že je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred jeho schválením. Na základe
uvedených skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok
2016 schváliť a návrh programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Štiavnik na rok 2016.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
5. Programový rozpočet obce na rok 2016
Základom finančného hospodárenia obce je programový rozpočet. Po schválení obecným
zastupiteľstvom sa rozpočet na rok 2016 stane záväzným. Rozpočet obce na roky 2017 a 2018
je len orientačný, nie je pre obec záväzný, preto ho obecné zastupiteľstvo iba berie na
vedomie. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky a na rok 2016 je zostavený ako
vyrovnaný. Starosta obce poukázal hlavne na niektoré položky vo výdavkovej časti rozpočtu,
ktoré budú najviac nákladné. Rozpočet je síce vyrovnaný, ale vieme, že niektoré výdavky sa
nám na budúci rok vrátia, ako refundácia 220.000,- eur za verejné osvetlenie, ktoré obec
uhradila v roku 2015.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Programový rozpočet obce Štiavnik na rok
2016.

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Programový rozpočet obce
Štiavnik na roky 2017 a 2018.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
6. Rôzne
Poslankyňa Mgr. Belková sa spýtala, či si obec nebude nárokovať od Severoslovenských
vodární a kanalizácií vrátenie nákladov, ktoré dala do kanalizácie. Starosta obce odpovedal,
že nie je si čo nárokovať, lebo SEVaK robí aj také siete, ktoré neboli v projekte zakreslené.
7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 4. mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, 11.12.2015
Zapísala: Kamila Šutarová
...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

overovatelia zápisnice: Štefan Bočinec
Štefan Harvanec

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

