
Z Á P I S N I C A 
 

zo 07. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 26.02.2016   

 

 

 

 

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,  Ing. Papán Štefan, 

Vároš Miroslav. 

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Štefan Fajbík  

Ostatní prítomní:  HK  obce . 

 

 

 

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 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

       Štiavnik. 

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

   5.    VZN č. 1/2016  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a škol.  

          zariadení . 

   6.    VZN č. 2/2016  o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a škols. zariadení.   

   7.    RO č. 8/2015 zo dňa 30.12.2015. 

   8.    Schválenie PHSR  obce Štiavnik na r. 2015 - 2020. 

   9.    Schválenie  rekonštrukcie telocvične  ZŠ. 

 10.    Vytýčenie hranice medzi obecným pozemkom a pozemkom pani Machciníkovej 

          / určenie ďalšieho postupu /. 

 11.    Zámena pozemkov pod zberným dvorom vo vlastníctve súkromných  osôb  za pozemky  

          vo vlastníctve obce. 

 12.    Vysporiadanie stavby - prístupová cesta na zberný dvor. 

 13.    Prestavba  auta LIAZ na  traktorový príves. 

 14.    Správa o kontrolnej činnosti HK  za rok 2015. 

 15.    Žiadosti občanov.           

 16.    Interpelácia poslancov.   

 17.    Rôzne.  

 18.    Záver.       

                                                                      .      

 

 

 

 



1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal prítomných poslancov, čím  otvoril  siedme  riadne 

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

poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 07.  riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, 

zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

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

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce  Ing. Štefan Vároš  určil  zapisovateľku  Kamilu Šutarovú a navrhol 

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

Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

                                     

 

3.   Schválenie programu 07. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia  a navrhol jeho doplnenie 

o nasledovné body :  Správa veliteľa DHZ Štiavnik o plnení úloh za rok 2015  a  VZN č. 

3/2016 o náhradnom zásobovaní vodou, odkanalizovaní a zneškodňovaní žúmp.  

Následne vyzval poslancov o jeho ďalšie doplnenie. 

Keďže 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 07. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

       Štiavnik. 

   4.    Správa veliteľa DHZ Štiavnik o plnení úloh za rok 2015. 

   5.    Informácia starostu obce o plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia OZ. 

   6.    VZN č. 1/2016  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a škol.  

          zariadení . 

   7.    VZN č. 2/2016  o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a škols. zariadení.   

   8.    VZN č. 3/2016 o náhradnom zásobovaní vodou, odkanalizovaní a zneškodňovaní žúmp. 

   9.    RO č. 8/2015 zo dňa 30.12.2015. 

 10 .   Schválenie PHSR  obce Štiavnik na r. 2015 - 2020. 

 11 .   Schválenie  rekonštrukcie telocvične  ZŠ. 

 12.    Vytýčenie hranice medzi obecným pozemkom a pozemkom pani Machciníkovej 

          / určenie ďalšieho postupu /. 

 13.    Zámena pozemkov pod zberným dvorom vo vlastníctve súkromných  osôb  za pozemky  

          vo vlastníctve obce. 

 14.    Vysporiadanie stavby - prístupová cesta na zberný dvor. 

 15.    Prestavba  auta LIAZ na  traktorový príves. 

 16.    Správa o kontrolnej činnosti HK  za rok 2015. 

 17.    Žiadosti občanov.           



 18.    Interpelácia poslancov.   

 19.    Rôzne.  

 20.   Záver.     
 

    Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

Nakoľko sa na zasadnutie OZ dostavili občania, ktorí chceli  osobne predložiť svoje žiadosti, 

starosta obce navrhol, aby boli  riešené prednostne a odovzdal im slovo. 

 

Jaroslav Ftáček a manž. Eva, bytom Štiavnik 1349 - žiadosť o prenájom obecných priestorov 

na zriadenie športovej miestnosti na premietanie športových zápasov spojené s občerstvením. 

 

Prítomný Jaroslav Ftáček predložil poslancom svoj zámer, podľa ktorého by chcel v budove 

skladu pri Pekárni u Fujačka zriadiť miestnosť na premietanie športových zápasov spojené 

s podávaním občerstvenia. Rekonštrukciu stavby  by urobil na vlastné náklady s tým, 

že toalety by mohli slúžiť aj verejnosti. Takže rekonštrukcia stavby by obec nestála nič. 

Starosta obce vysvetlil, že vynaložené náklady na opravu by boli zohľadnené  formou zápočtu 

nájmu na určité roky, ako je to v prípade lekárne. No pripomenul, že  uvedené priestory boli 

už schválené športovcom ako posilňovňa. Na rekonštrukciu budovy obec už zakúpila okná a 

drevo na krov.  

Preto prítomný pán Ftáček navrhol ďalšie riešenie, ktorým by bola prístavba k budove 

pekárne, ktorú by taktiež vybudoval na vlastné náklady, pričom by zostala vo vlastníctve 

obce. 

Starosta obce navrhol, aby stavebná komisia prehodnotila na tvare miesta, do akej miery je 

prenajatá budova bývalého skladu športovcami využívaná, prípadne ďalšiu možnosť prístavby 

k pekárni.   
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  d o p o r u č i l o  aby žiadosť Jaroslava Ftáčka 

a manželky Evy, bytom Štiavnik 1349 o prenájom obecných priestorov na zriadenie 

miestnosti pohostinstva s premietaním športových zápasov, preveriť stavebnou komisiou na 

tvare miesta a pripraviť riešenie.  

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Ing. Andrea Sečeňová, bytom Štiavnik 1317  -  žiadosť o zámenu pozemkov a užívanie 

spoločnej prístupovej cesty. 

Pani Sečeňová vysvetlila prítomným poslancom, že sa jedná o zámenu obecného pozemku 

o výmere 42 m2 pod oporným múrom, ktorý si vybudovala ako súčasť prístupu do budovy, za 

42 m2 jej pozemku pri budove, ktorú chce obec od nej odkúpiť. Už si dala aj vypracovať 

geometrický plán, preto žiada poslancov aby sa zámenou zaoberali. Taktiež sa jej jedná o to, 

aby mala do budúcna zaručený prístup cez prístupovú cestu, ktorú vybudovala ona, no je vo 

vlastníctve obce.  

K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že tento problém bol na zasadnutí OZ riešený už 

v minulosti, kde jej obec zámenu prisľúbila, pretože obec má o zamieňaný pozemok záujem. 

Taktiež bude potrebné na prístupovú cestu uložiť vecné bremeno prechodu a prejazdu, aby jej 

v budúcnosti  v tom niekto nebránil.   

 

1./   Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o,  že  pozemok parc.č. KNC 6615/62  

o výmere 42, vytvorený GP č. 36418897 - 215/2015  z pozemku parc.č. KNC 6615/33  m2, 

patrí medzi prebytočný majetok obce a je určený na zámenu. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 



2./   Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  zámer zámeny pozemku parc.č. KNC 

6615/62 o výmere 42 m2  vo vlastníctve obce,  vytvoreného GP č. 36418897 - 215/2015  

z pozemku parc.č. KNC 6615/33,  za pozemok parc.č. KNC 6615/32   o výmere 42 m2 vo 

vlastníctve Andrei Sečeňovej, bytom Štiavnik 1317, vytvoreného GP č. 36418897 - 215/2015  

z pozemku parc.č. KNC 6615/32, z dôvodu hodného osobitého zreteľa, ktorý je daný tým, že 

obec potrebuje zamieňajúci pozemok na rozšírenie zberného dvora. 

Hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká, preto ani jedna strana nič nedopláca. 

Zriadenie vecného bremena na parc.č. 6615/63 - právo prechodu pre Antona Sečeňa a manž. 

Andreu Sečeňovú.  Vypracovanie GP, zámennej zmluvy, návrhu na vklad  do katastra 

a zriadenie vecného bremena hradí Anton Sečeň s manželkou. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

4.   Správa veliteľa DHZ Štiavnik o plnení úloh za rok 2015. 
 

Starosta obce pripomenul, že na OZ bol prizvaný aj veliteľ DHZ  Ján Zoleik, no nemohol sa 

zúčastniť, preto prišiel predseda Štefan Rakovan s členom pánom Jozefom Popelkom. 

Následne odovzdal slovo predsedovi DHZ, ktorý oboznámil prítomných poslancov 

s podrobnou  správou veliteľa o plnení úloh zboru za rok 2015, ako aj s jeho plánmi na rok 

2016. Prílohou správy je zoznam výjazdov, ktoré slúžia na to, aby v prípade potreby boli 

členovia zboru spôsobilí riadiť a obsluhovať zverenú techniku.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie správu veliteľa DHZ Štiavnik 

o plnení úloh za rok 2015. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

5.  Informácia starostu obce o plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia OZ. 
 

Starosta obce informoval, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ bola úloha iba schválenie 

zmluvy na odkúpenie bytov v polyfunkčnom dome, ktorá bola prílohou žiadosti o úver.  

Žiadosť na ŠFRB bola odovzdaná do schvaľovacieho procesu a teraz  už len musíme čakať na 

pridelenie úveru. 

 

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 

 
6.  VZN č. 1/2016   

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedené VZN rieši výšku a účel dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZŠ, dieťa materskej školy a  školského zariadenia v našej obci. K uvedenému VZN  na 

zasadnutí  OR boli vznesené pripomienky,  prečo sa zvyšujú náklady, keď počet detí  klesá. 

Na základe toho bola vykonaná podrobná analýza, ktorou bolo zistené, že nárast je spôsobený 

viacerými faktormi a to hlavne  5%  zvýšením platov nepedagogických zamestnancov, 4% 

zvýšením  platov  pedagogických zamestnancov a s tým spojené odvody. Ďalej je to nová 

pracovná sila v MŠ a zvýšené náklady na energie, nakoľko v minulosti boli v materskej škole 

dve triedy základnej školy, ktoré financovala ZŠ zo svojho rozpočtu. Náklady sa zvýšili aj 

novou položkou - stočné, keďže kanalizácia prešla pod SEVAK.  



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  VZN č. 1/2016  o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení so sídlom na území obce 

Štiavnik. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

7.  VZN č. 2/2016   

 

K tomuto VZN starosta obce povedal, že sa jedná o určenie výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu za pobyt detí v MŠ  a náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. Náklady sú 

dané normami tak, že nemôže vzniknúť ani zisk, ale ani strata. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  VZN č. 2/2016  o určení výšky príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Štiavnik. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

8.  VZN č. 3/2016   

 

K tomuto bodu programu starosta obce vysvetlil, že VZN o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, odkanalizovania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území našej obce, 

bolo schvaľované už v minulom roku. No vyžiadala si ho prokuratúra, ktorá ho preskúmala 

a zistila niektoré nedostatky, ktoré  musí obec odstrániť. Jedná sa hlavne o to, že obec nemôže 

vo VZN upravovať to, čo je dané už zákonom. Preto musíme pôvodné VZN zrušiť a po 

odstránení nedostatkov prijať nové VZN.  

 

1./   Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z r u š i l o  VZN č. 1/2015   o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, odkanalizovania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na 

území obce Štiavnik,  schválené Uznesením č. 32/2015, zo dňa 14.01.2015. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

2./  Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  VZN obce Štiavnik č. 3/2016 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, odkanalizovania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu 

žúmp na území obce Štiavnik. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 
9.  RO č. 8/2015  

 

I k tomuto bodu programu starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zmenu rozpočtu na rok 2015, 

ktorou sa upravoval skutkový stav financií podľa toho, čo sa riešilo ešte v poslednom mesiaci 

roka 2015. Uvedené úpravy rozpočtu schvaľuje starosta obce, obecné zastupiteľstvo ich iba 

berie na vedomie. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  zmenu rozpočtu obce Štiavnik na 

rok 2015, rozpočtovým opatrením č. 8/2015, schválenú starostom obce dňa 31.12.2015. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 



10.    PHSR  obce Štiavnik na r. 2015 - 2020. 

 

Starosta obce povedal, že návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 

2015 až 2020 obdržali poslanci v mailovej pošte. Nakoľko sa jedná o veľký počet strán, je 

nehospodárne aby sme ho každému tlačili. Ďalej povedal, že sa snažil, aby bolo v ňom 

zapracované všetko, čo obec plánuje v najbližších rokoch urobiť, no obáva sa, že sa ani 

všetko nestihne.  Sú v ňom zahrnuté aj pripomienky občanov. Poslanci mali možnosť si ho 

preštudovať , preto by bol rád keby sa k nemu vyjadrili.  

Niektorí poslanci poukázali na veľa gramatických a edičných chýb, ktoré by mal spracovateľ 

odstrániť. Taktiež v návrhu PHSR je nesprávne uvedené, že platí na roky 2015 -2020. Keďže 

sa schvaľuje v roku 2016, mal by platiť na roky 2016 - 2020. Pôvodný platí aj na rok 2015. 

Iní zasa namietali, že si ho nemali čas dôkladne preštudovať, preto jeho schválenie by sa malo 

preložiť na budúce zasadnutie OZ.  

Z uvedených dôvodov starosta obce navrhol, aby PHSR poslanci vzali iba na vedomie a v čo 

najkratšom čase mu nahlásili svoje pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Štiavnik na roky 2015 - 2020. 

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

 

 

11.   Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ 

 

Starosta obce povedal, že telocvičňa pri základnej škole je v zlom stave a opraviť ju 

z vlastných financií obec nie je schopná. Preto by sme chceli získať peniaze v rámci projektu 

zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične.   

Na to aby sme sa mohli do výzvy zapojiť, musíme splniť viacero kritérií, ktoré sú ohodnotené 

určitým percentom. Podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 85%.  

Okrem efektívnosti využitia z hľadiska podľa počtu žiakov a jej využitia mimo vyučovania, je 

dôležitá aj výška spoluúčasti žiadateľa.  Ak chceme byť úspešní, musíme poskytnúť čo 

najvyššiu spoluúčasť. Obecná rada navrhla výšku spoluúčasti 30%. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  rekonštrukciu telocvične pri Základnej 

škole v Štiavniku so spoluúčasťou obce vo výške 30% nákladov. 

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

 

 

12.    Riešenie uvoľnenia obecného pozemku parc.č. KNC 3618/1 

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedený pozemok sa nachádza v zákrute povyše Blašku a  je vo 

vlastníctve obce, no prihradený ho má pani Veronika Machciníková rod. Harciníková. Jedná 

sa o parcelu, ktorá má výmeru 165 m2. Pani Machciníková užíva obecný pozemok a nebola 

ochotná na výzvu ani umožniť prístup na jeho zameranie. Pritom bráni občanom používať 

prechod do rieky, ktorý je v jej vlastníctve. Je známe, že problém uvoľnenia uvedeného 

pozemku obec riešila už v minulosti, no bezúspešne. Preto sa obec rozhodla, uvoľnenie 

pozemku riešiť cestou JUDr. Hadbábnej. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  riešiť uvoľnenie obecného pozemku parc.č. 

KNC 3618/1 o výmere 165 m2 od pani Veroniky Machciníkovej, cestou právnej kancelárie   

JUDr. Hadbábnej. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

 

13.    Zámena pozemkov pod zberným dvorom za obecné pozemky 

 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámenu pozemkov pod zberným dvorom vo vlastníctve 

súkromných osôb, za pozemky vo vlastníctve obce.  Sú to vlastníci, ktorí nechcú svoje 

podiely obci odpredať, ale žiadajú zámenu za obecné pozemky medzi cestou III. triedy 

a riekou. Pozemky medzi cestou a riekou obec nikdy nevyužívala, užívali ich občania 

väčšinou ako záhradky oproti svojim rodinným domom. Keďže niektorí občania odmietli obci 

svoje podiely odpredať a nechcú ani zameniť, obec uvedenú zámenu pozemkov potrebuje na 

to aby vysporiadala dostatočnú výmeru, nie len pod zberným dvorom, ale aj na prístup 

k nemu. Nakoľko pozemky popri rieke nie sú tak členené, aby sa mohli priamo zameniť, bude 

potrebné dať vypracovať geometrické plány. Preto potrebuje súhlas poslancov na to, aby 

mohol s vlastníkmi dohodnúť konkrétnu zámenu, až sa nestane, že po vypracovaní GP 

a zámenných zmlúv, poslanci zámenu neschvália. 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa vyjadrila, že by sa so zámenou ešte malo počkať do 

zapísania ROEP, na čo starosta obce odpovedal, že ROEP s uvedenými pozemkami nemá nič 

spoločné, preto čakanie nemá žiadny zmysel. Obec potrebuje pozemky pod zberným dvorom 

čo najskôr vysporiadať . 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  p o v e r i l o  starostu obce riešiť zámenu pozemkov pod 

zberným dvorom vo vlastníctve súkromných osôb za pozemky vo vlastníctve obce, s tým, že 

konkrétne zámeny budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

   Hlasovanie:    za - 8,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

 

14.    Vysporiadanie stavby - prístupová cesta na zberný dvor. 

 

Starosta obce pripomenul, že v roku 2013 sa na zasadnutí OZ dohodlo, že sa vybuduje 

spoločná prístupová cesta s Antonom Sečeňom, ako spoločný prístup k zbernému dvoru 

a zároveň aj k jeho prevádzke. Pán Sečeň prístupovú cestu vybudoval sám a teraz žiada, aby 

mu obec preplatila časť nákladov. Obecné zastupiteľstvo na minulom zasadnutí poverilo 

predsedu stavebnej komisie aby prešetril a prehodnotil  vynaložené náklady na uvedenú 

stavbu.  

Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak sa k žiadosti vyjadril, že náklady sú 

opodstatnené a ceny materiálov sú nízke. Pri hodnotení zistil, že oporný múr by obec celý 

nestavala, preto do nákladov zahrnul iba jeho časť. Na základe zistených skutočností navrhol 

starostovi obce, aby fy SEAN nepreplácal celú požadovanú sumu, ale iba vo výške 5185,11 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  vysporiadanie finančných vzťahov 

na vybudovanie  stavby - prístupová cesta na zberný dvor, medzi Obcou Štiavnik a Antonom 

Sečeňom - SEAN, Štiavnik 1317, vo výške 5185,11 €. 

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

 

 

 



15.   Prestavba auta LIAZ na traktorový príves 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce povedal, že auto LIAZ je veľmi poruchové a už aj 

nepotrebné, ba dokonca pre vodičov  nebezpečné. Na občasný dovoz nám postačí príves za 

traktor.  Plánoval ho prestaviť na traktorový príves, no zistil, že prestavba by bola 

nákladnejšia,  ako kúpa staršieho prívesu. Preto sa snažil zistiť, kde by takýto starší príves 

bolo možné zakúpiť. Podarilo sa mu získať predbežný prísľub na odpredaj prívesu, ako má 

u nás lesné spoločenstvo. Výrobcom sú Slušovice, no v dnešnej dobe sa už nevyrábajú.  

Predbežná ceny je 900,- €.  Najskôr  by bolo dobré vykonať s niektorými poslancami 

obhliadku a až potom sa rozhodne, či ho obec zakúpi, alebo nie. Preto sa za tento bod dnes ani 

hlasovať nebude. 

 

 

16.    Správa o kontrolnej činnosti HK obce 

 

Hlavná kontrolórka obce pani Šípková povedala, že poslanci si mohli jej správu o činnosti za 

rok 2015 preštudovať vopred, nakoľko ju obdržali s pozvánkou. Preto by bola rada, keby sa 

k nej vyjadrili, prípadne vysvetlí, ak nie je niečo jasné.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2015. 

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

 

 

17.   Žiadosti občanov 

 

Marián Valíček, Štiavnik 1186  -  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KNC 

4108/2 o výmere 27 m2. 

K uvedenej žiadosti starosta obce pripomenul, že táto žiadosť už bola na zasadnutí OZ  

riešená, no žiadateľ musel dať vypracovať GP na identifikáciu uvedenej parcely. Teraz by 

malo OZ  najskôr schváliť, že uvedený pozemok je prebytočným majetkom obce a potom 

spôsob jeho odpredaja. Až potom sa môže schváliť konkrétny odpredaj.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o,  že  pozemok parc.č. KNC 4108/2  

o výmere 27 m2, vytvorený GP č. 192/2015 z pozemku parc.č. KNC 4108, zapísaného na LV 

č. 2741, sa zaradzuje ako prebytočný majetok obce a je určený na predaj. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o,  zámer odpredaja  pozemku parc.č. KNC 

4108/2  o výmere 27 m2, vytvoreného GP č. 192/2015 z pozemku parc.č. KNC 4108, 

zapísaného na LV č. 2741, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa nachádza medzi 

dvoma súkromnými pozemkami a obec ho vôbec nevyužíva ani v budúcnosti ho neplánuje 

využívať. 

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

 

Marcel Ďurkovský , za politickú stranu KDH  -  Žiadosť o odvysielanie predvolebného spotu 

v obecnom rozhlase. 

Starosta obce vysvetlil, že obec nemá prijaté VZN, ktoré by riešilo podmienky takéhoto 

vysielania a doposiaľ obec neposkytla tieto služby žiadnej politickej strane. Niektorá by si 

dala svoj predvolebný spot vyhlásiť, iná zasa nie a mohlo by to vyznieť, že obec niektorú 



stranu podporuje. Aby sme tomuto predišli, mali by sme schváliť, že takéto služby na 

predvolebnú kampaň v obecnom rozhlase poskytovať nebudeme. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  neposkytovať služby obecného rozhlasu 

kandidujúcim subjektom na volebnú kampaň.  

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

 

Dobrovoľná požiarna ochrana - Okresný úrad  -  Žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na okresné súťaže. 

Starosta obce pripomenul, že minulý rok sme im poskytli 100,- €.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  finančnú výpomoc vo výške 100,- €  pre 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu - Okresný úrad Bytča, na financovanie okresných súťaží.  

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

 

Občania gruntu Gajdošovce - Žiadosť o odvodnenie pozemkov, ako aj zastavaných plôch na 

grunte Gajdošovce. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  d o p o r u č i l o     žiadosť občanov gruntu Gajdošovce  

o odvodnenie pozemkov posúdiť stavebnou komisiou a navrhnúť riešenie. 

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

 

Peter Kušan, Štiavnik 1330  -  Žiadosť o soc. výpomoc. 

Starosta obce vysvetlil, že sa nejedná o soc. výpomoc, ale o nahradenie škody spôsobenej 

vytopením bytu, ktorá mu vznikla na elektrických spotrebičoch  a vymaľovaním bytu. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  n e s ch v á l i l o  sociálnu výpomoc pre Petra Kušana, 

bytom Štiavnik 1330. 

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

 

Žiadosti riešené stavebnou komisiou 

 

Žiadosť Jozefíny Kapusnicovej, bytom Štiavnik 847 o zabezpečenie svahu cesty parc.č. KNC 

4106 vybudovaním oporného múrika. 

Stavebná komisia neodporučila žiadosti vyhovieť. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  vyhovieť žiadosti Jozefíny Kapusnicovej, 

bytom Štiavnik 847 o zabezpečenie svahu cesty parc.č. KNC 4106 vybudovaním oporného 

múrika. 

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

 

Žiadosť Pavla Kušana, bytom Štiavnik 979 a Vladimíra Trulíka, bytom Štiavnik 1340 

o pripojenie ich rodinných domov na vodovod, riešiť obcou v súčinnosti so SEVAK om. 

Stavebná komisia doporučuje žiadosť schváliť. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  žiadosť Pavla Kušana, bytom Štiavnik 979 

a Vladimíra Trulíka, bytom Štiavnik 1340 o pripojenie ich rodinných domov na vodovod, 

riešiť obcou v súčinnosti so SEVAK- om. 

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

 

Žiadosť Jaroslava Suríka, bytom Štiavnik 131 o napojenie rodinného domu na vodovod 

a plyn.   



Stavebná komisia zatiaľ nedoporučuje žiadosti vyhovieť, nakoľko plyn v obci je už 

vybudovaný a jeho rozšírenie musí žiadateľ riešiť priamo s SPP. Vodovod sa bude riešiť až 

po preskúmaní množstva uchádzačov na jeho pripojenie. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  vyhovieť žiadosti Jaroslava Suríka, bytom 

Štiavnik 131 o napojenie rodinného domu na vodovod a plyn.   

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

 

Žiadosť  Jozefa Jakubíka, bytom Štiavnik 1219 o odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 

4208 o výmere 45 m2. 

Stavebná komisia doporučuje žiadosti vyhovieť. 

Viacerí poslanci vyslovili názor, že uvedený pozemok bol v minulosti vytvorený ako prechod 

pre občanov, preto by sa mal zachovať. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 

4208 o výmere 45 m2, pre žiadateľa  Jozefa Jakubíka, bytom Štiavnik 1219.   

   Hlasovanie:    za - 4,  proti - 1,   zdržali sa  - 5 

 

 

18.   Rôzne 

 

Výmena komunikačnej sústavy na obecnom úrade. 

Starosta obce vysvetlil, že telekomunikačná a počítačová sieť na obecnom úrade je od 

začiatku jeho existencie. Systém je už poruchový a narušiteľný. Bola nám ponúknutá firma, 

ktorá nám vymení celú sústavu aj s ústredňou za 2000,- €. Nemuseli by sme to zaplatiť naraz, 

ale postupne v mesačných splátkach po 108,- €. 

Prípadne pripraví ešte ďalšie ponuky na porovnanie. 

 

Kúpa novej kosačky pre futbalistov na kosenie ihriska. 

Starosta obce povedal, že kosačka, ktorú máme je už poruchová . Má ponuku, len musí zistiť, 

či vyhovuje športovcom, či nie je ťažká. Taktiež sa bude snažiť pripraviť ponuky, z ktorých 

by sa vybrala najlepšia ponuka. 

 

Sťažnosť nájomníkov bytov  v bytovom dome 1340  na pani Bírovú. 

Starosta obce povedal, že uvedenú sťažnosť postúpi JUDr. Hadbábnej na posúdenie, či ako 

sťažnosť vyhovuje, či obsahuje predpísané náležitosti. 

 

 

19.   Interpelácia poslancov. 

 

Do interpelácie poslancov sa zapojil poslanec Jozef Hajko, ktorý povedal, že ústne ho 

kontaktovala pani Polievková, ktorá poukázala na to, ako sa vyvážajú smeti tam, kde sa 

vozidlo na vývoz TKO nedostane . Vraj iní občania si smetné koše iba vyložia pred bránu, no 

ona ich musí zviesť na cestu. 

Starosta obce odpovedal, že uvedený problém sa dá vyriešiť. Pracovníkom, ktorí chodia s nim  

povie, aby jej smetný kôš zviezli aj vyviezli. 

Poslanec Jozef Hajko ešte poukázal na nutnosť riešenia autobusového spoja v nedeľu o 20, 00 

hod., ktorý končí u Červenca, pričom cestujúci musia ísť pešo. Preto žiadajú, aby obec dala 

požiadavku na SAD, aby končil až pri zastávke Píla. Jemu ako vodičovi neprekáža, že bude 

končiť na ďalšej zastávke. 



Starosta obce odpovedal, že uvedený problém bude riešiť so zástupcami SAD, ale nie je isté, 

či budú našu požiadavku akceptovať. 

Ďalej poslanec Jozef Hajko informoval poslancov o spotrebe vozidla na odvoz odpadu. Na 

základe zistených skutočností žiada prelitrovať toto vozidlo. 

 

 

20.  Diskúsia 

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek pripomenul riešenie klímy v kanceláriách obecného úradu. 

Onedlho príde letné obdobie a opäť bude problém s neznesiteľným teplom v niektorých 

kanceláriách. 

 

Poslanec Jozef Hajko upozornil, že na multifunkčnom ihrisku sa stali už tri úrazy, preto by sa 

malo s tým niečo robiť. 

      

Poslanec Ing. Juraj Kuciak zasa upozornil na to, že naši futbalisti majú poslednú sezónu na 

vybudovanie šatní na ihrisku. V opačnom prípade budú vyradení z 5. Ligy. Je to voči ním 

neférové, lebo stálo ich to veľa námahy, aby sa do nej dostali.  

Starosta obce odpovedal, že sa musí preštudovať projekt obecného úradu, kde boli v jeho 

zadnej časti plánované aj šatne pre športovcov a zistiť aké sú náklady na ich vybudovanie. Či 

sa obec môže pustiť do takej stavby na vlastné náklady. 

 

Prezentácia súťaže vo varení gulášu. 

Poslanec Štefan Harvanec odprezentoval svoj návrh priebehu súťaže vo varení gulášu, ktorá 

by sa mala v našej obci uskutočniť po prvý krát dňa 25.6.2016 pri príležitosti pálenia Jánskej 

vatry.  Vo svojej prezentácií navrhol logo, názov súťaže a priebeh súťažného dňa spolu s 

pravidlami. Nakoniec sa vyjadril, že svoj návrh pošle poslancom na ich e- mailové adresy 

a bude rád keď sa zapoja a jeho návrh o prípadné pripomienky doplnia.  

 

 

21.   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť, príjemnú atmosféru priebehu 

zasadnutia a 7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Štiavniku,  26.02.2016  

Zapísala:  Kamila Šutarová   
                                                                                      
                                                                                     ................................... 

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

 Mgr. Mária Belková       .......................... 

 

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

 

 

 

 


