ZÁPISNICA
zo 06. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 19.12.2015

Miesto konania : Jedlovina Centrum, Štiavnik
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.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Bočinec Štefan, Bc. Glonek Jozef
Ostatní prítomní: HK obce a hostia
P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik.
Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Rozpočtové opatrenie 7/2015 na úpravu rozpočtu obce pre r. 2015.
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016.
VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
Žiadosti občanov.
Rôzne.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a prizvaných hostí, čím
otvoril šieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že
z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda 06. riadne zasadnutie OZ
v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Poslanci Harvanec a Ing. Papán sa dostavili počas zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

3. Schválenie programu 06. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia a vyzval ich o jeho ďalšie
doplnenie. Nakoľko poslanci nenavrhli doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za
jeho schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 06. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Rozpočtové opatrenie 7/2015 na úpravu rozpočtu obce pre r. 2015.
6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016.
7. VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
8. Žiadosti občanov.
9. Rôzne.
10 . Záver.
Hlasovanie:

za - 7, proti - 0, zdržali sa - 0

4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce informoval prítomných o plnení úloh z 5. riadneho zasadnutia OZ nasledovne:
1/ Vyradenie DH 112 - Bola podpísaná zmluva, peniaze boli prijaté do pokladne obecného
úradu v hotovosti.
2/ Dohoda o vysporiadaní a zrušení spoluvlastníctva so SPF - Zmluva bola odoslaná pred 3
mesiacmi na SPF do Bratislavy, no zatiaľ nám neprišla žiadna odpoveď. Preto sme
požiadali JUDr. Hadbábnu, aby podala žalobu na súd.
3/ Autobusové zastávky - Zmena grafikonu SAD bude vo februári, no zároveň prišla aj
žiadosť na zmenu spoja, preto to bude riešené spolu so žiadosťou.
4/ Odkúpenie pozemkov pod zberným dvorom - Do dnešného dňa bolo odkúpené 1030 m2,
no musíme v tom pokračovať, lebo na to aby sme mohli podiely zamieňať, potrebujeme
odkúpiť aspoň 2000 m2.
5/ Účastníci konania motokrosovej dráhy - Tento týždeň prebehlo správne konanie
s účastníkmi a našou právničkou JUDr. Hadbábnou. Na konanie boli prizvaní všetci
sťažovatelia, prišli iba štyria. Na konaní nebol dosiahnutý žiadny výsledok. Pán Cambál
žiada aby sme oslovili všetky zložky, či nevedia kto uvedenú dráhu vytvoril. Takže
správne konanie pokračuje a o jeho ďalšom priebehu bude poslancov následne informovať.
6/ Vyvesenie správnych poplatkov - Správne poplatky a poplatky za ambulantný predaj sú
vyvesené na úradnej tabuli obce v skrinke č. 3. No keďže ich je veľa a občania
neprichádzajú so všetkými do styku, bol by rád aby ich finančná komisia prehodnotila
a navrhla ktoré budú zverejnené na informačnej tabuli.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 8, proti - 0, zdržali sa - 0

5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 na úpravu rozpočtu obce pre r. 2015.
Starosta obce vysvetlil, že uvedeným rozpočtovým opatrením sa vyrovnali všetky položky
v rozpočte na rok 2015. Zmenu rozpočtu navýšením bežných príjmov a výdavkov obce ako sú
granty a transfery, účelové prostriedky obecné zastupiteľstvo iba berie na vedomie. Zmenu
rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2015 obecné
zastupiteľstvo schvaľuje. Taktiež by sa malo schváliť aj použitie finančných prostriedkov z
fondu opráv, ktoré boli čerpané na opravy v roku 2015.
1. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu rozpočtu obce č. 7/2015
v zmysle vnútorného predpisu obcešŠtiavnik 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 prostr./.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
2. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu rozpočtu obce vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2015 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 - 8, proti - 0, zdržali sa - 1
3. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo použitie fondu opráv v bytovom dome
Štiavnik 1330 vo výške 3217,98 € na úhradu opráv v bytoch a na budove.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
4. Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo použitie fondu opráv v bytovom dome
Štiavnik 1340 vo výške 1710,28 € na úhradu opráv v bytoch a na budove.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2016.
Hlavná kontrolórka obce Jozefa Šípková oboznámila prítomných poslancov s návrhom plánu
svojej kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2016.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0

7. VZN č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
Starosta obce vysvetlil, že predmetné VZN je vypracované v zmysle zákona, podľa ktorého
každá kandidujúca strana vo voľbách má právo na umiestnenie svojich plagátov. Preto obec
musí prijať VZN na vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov, pričom ak strana
vyhradené miesto nevyužije, musí zostať voľné. V našej obci boli určené 3 miesta a to:
pri autobusových zastávkach u Fujačka, pred základnou školou a u Babiara.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN Obce Štiavnik č. 7/2015 o umiestňovaní
volebných plagátov.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
8. Žiadosti občanov.
MŠ a ŠJ Štiavnik - Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015 o sumu 2.227,- € na
mimoriadne odmeny pre pracovníkov týchto zariadení.
Uvedená žiadosť bola riešená na 5. riadnom zasadnutí OZ, ktoré poverilo finančnú komisiu
o jej prehodnotenie.
Predseda FK Mgr. Belková informovala, že žiadosť bola preriešená a finančná komisia
doporučuje obecnému zastupiteľstvu aby žiadosť schválilo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo navýšenie rozpočtu MŠ a ŠJ Štiavnik na rok
2015 o sumu 2.227,- € na mimoriadne odmeny pre pracovníkov týchto zariadení.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
Mgr. Miroslav Takáč, Javorová 1003/7, Bytča - Žiadosť o dotáciu na mzdy a prevádzku
SCVČ Štiavnik.
Starosta obce povedal, že dotácia pre SCVČ Štiavnik je zaradená do rozpočtu obce na rok
2016.
ZŠ s MŠ Štiavnik - Žiadosť o preplatenie nákladov za prenájom telocvične.
Žiadosť bola taktiež predmetom riešenia na 5. riadnom zasadnutí OZ, ktoré poverilo HK obce
aby ju preverila.
Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že telocvičňu nevyužíva iba škola ale aj občania a zložky
na rôzne podujatia, plesy a krúžky. Škola dostane peniaze iba na vedenie školy. Nemá na
zvýšené náklady, ktoré vznikajú používaním telocvične mimo vyučovania. Riešením by bolo
aj to, že sa vypočítajú náklady na 1 hodinu a v budúcnosti budú platiť zložky, ktoré ju
využívajú, podľa doby prenájmu.
Starosta obce povedal, že už viac krát s riaditeľkou školy uvedenú tému preberal. Náklady by
sa znížili výmenou osvetlenia a zateplením budovy. No zatiaľ sa cez projekty nedajú vybaviť
žiadne peniaze. Keďže sa jedná o našich občanov a naše deti, mala by obec do vyriešenia
uvedeného problému prispieť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo preplatenie nákladov za využívanie telocvične
na športové a spoločenské účely za 1. polrok 2015 vo výške 1.500,- €.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 0
9. Rôzne
Poslanec Jozef Hajko sa informoval prečo neboli riešené WC na autobusových zastávkach.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nebol na to čas, lebo boli riešené plánované práce a to
hlavne areál pri zdravotnom stredisku, odkanalizovanie povrchovej vody vo vybraných
uličkách, výstavba betlehema pri kostole a pod.
Poslanec Štefan Harvanec povedal, že by chcel využiť prítomnosť zástupcov jednotlivých
zložiek na to, aby im navrhol obohatiť dianie v našej obci o súťaž vo varení gulášu. Mohlo by

to byť na slávnosti zapaľovania Jánskej vatry, ktorá by bola vyvrcholením dňa. Súťaže by sa
mali zúčastniť najmä naše zložky, prípadne aj iní záujemcovia. Uvarený guláš by potom
mohli predať. Vyzval prítomných zástupcov aby vo svojich radoch tento návrh prehodnotili
a bol by rád, keby sa súťaže v hojnom počte zúčastnili.
Predsedníčka zväzu zdravotne postihnutých pani Pláňavská sa poďakovala prítomným
poslancom a starostovi obce za poskytnuté priestory na ich stretávanie. V uvedených
priestoroch začali pliesť košíky a svojou prácou by chceli prispieť aj do rôznych tombol.
Ďalej povedala, že ich výrobky možno nebudú hodnotné, ale budú vyrobené s láskou.
10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich ústretovosť v celom roku a za to, že
atmosféra na zasadnutiach OZ je príjemná. Taktiež sa poďakoval prítomným zástupcom
zložiek, že prispievajú k potrebám obce a poprial všetkým krásne prežitie vianočných
sviatkov a veľa úspechov do nového roka, čím 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
V Štiavniku, 19.12.2015
Zapísala: Kamila Šutarová
...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

overovatelia zápisnice:
Katarína Bobriková

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

Štefan Fajbík

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

