
Z Á P I S N I C A 
 

z 08. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 29.04.2016   

 

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

Bc. Glonek Jozef,  Hajko Jozef,  Harvanec Štefan,  Ing. Kuciak Juraj,  Ing. Papán Štefan, 

Vároš Miroslav. 

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   
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 a uznesení. 

3.  Schválenie programu 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

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

 5.    Schválenie  prenájmu stavby zdravotného strediska s.č. 165,  stavby Zingerovho domu  

        s.č. 782 a stavby  dom so s.č. 765 /bývalá zasadačka/   za účelom prestavby a nadstavby.  

 6.    Schválenie dodatku ku zmluve č. 001/2016. 

 7.    Schválenie objednávky na vystúpenie Jadranky Handlovskej na  Deň  matiek.   

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

 9.    Schválenie vybudovania vodovodu a kanalizácie nad rámec projektu. 

10.   Vyradenie LIAZ. 

11.   Zakúpenie prívesu za traktor. 

12.  Schválenie kúpnej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Balušíkovou Amáliou, bytom  

        Štiavnik 207 a Belásovou Annou, bytom Štiavnik 1207. 

13.  Schválenie  kúpnej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Šutarom Jozefom, bytom  

        Štiavnik 216. 

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

         vo vlastníctve obce  / Riegel, Chlebina, Trulík a Svrčková /. 

 15.   Určenie likvidačnej komisie. 

 16.   Detské ihrisko - prejednanie návrhov. 

 17.   Žiadosti občanov.           

 18.   Interpelácia poslancov.   

 19.   Rôzne .  

 20.  Záver.     

   

 



1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

poslancov je prítomných 11 poslancov, teda 08. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, 

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

Následne oboznámil poslancov, že na záver zasadnutia OZ  sú pozvaní členovia Dozornej 

rady a Výkonného výboru Lesného spoločenstva v Štiavniku. 

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Bc Jozefa Gloneka  a Miroslava Vároša. 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení Bc Jozefa Gloneka  a Miroslava Vároša. 

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

                                     

 

3.   Schválenie programu 08. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia  a navrhol jeho doplnenie 

o  body :  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 a   Rozpočtové opatrenie č. 3/2016.  

Následne vyzval poslancov o jeho ďalšie doplnenie. 

Keďže nikto z poslancov nenavrhol doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za jeho 

schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 08. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

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

 5.    Schválenie  prenájmu stavby zdravotného strediska s.č. 165,  stavby Zingerovho domu  

        s.č. 782 a stavby  dom so s.č. 765 /bývalá zasadačka/   za účelom prestavby a nadstavby.  

 6.    Schválenie dodatku ku zmluve č. 001/2016. 

 7.    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016. 

 8.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2016. 

 9.    Schválenie objednávky na vystúpenie Jadranky Handlovskej na  Deň  matiek.   

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

11.   Schválenie vybudovania vodovodu a kanalizácie nad rámec projektu. 

12.   Vyradenie LIAZ. 

13.   Zakúpenie prívesu za traktor. 

14.  Schválenie kúpnej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Balušíkovou Amáliou, bytom  

        Štiavnik 207 a Belásovou Annou, bytom Štiavnik 1207. 

15.  Schválenie  kúpnej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Šutarom Jozefom, bytom  

        Štiavnik 216. 

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



         vo vlastníctve obce  / Riegel, Chlebina, Trulík a Svrčková /. 

 17.   Určenie likvidačnej komisie. 

 18.   Detské ihrisko - prejednanie návrhov. 

 19.   Žiadosti občanov.           

 20.   Interpelácia poslancov.   

 21.   Rôzne .  

 22.  Záver.     

 

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

 

 

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

 

-    Ohľadne žiadostí, ktoré riešila stavebná komisia starosta obce odovzdal slovo predsedovi 

komisie Ing. Jurajovi Kuciakovi.  Ing. Kuciak informoval poslancov, že z riešenia žiadostí 

stavebnou komisiou odovzdal do spisu zápisnicu o riešení nasledovných uznesení: 

Uznesenie č. 251/2016  - riešenie žiadosti Jaroslava Ftáčka a manželky o prenájom obecných 

priestorov na zriadenie pohostinstva s premietaním športových zápasov.  

Stavebná komisia odporúča uvedenou žiadosťou sa zaoberať až po predložení písomného 

súhlasu dotknutých obyvateľov v susedstve. 

Uznesenie č. 258/2016 - riešenie žiadosti o odvodnenie pozemkov a zastavaných plôch na 

grunte Gajdošovce.  

Stavebná komisia odporúča žiadosti vyhovieť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o riešiť žiadosť občanov gruntu Gajdošovce 

o odvodnenie pozemkov uložením korýtok a zvedením vody do miestneho potoka.  

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

 

-    PHSR  obce -  starosta obce informoval, že na základe podnetu poslancov bol spracovateľ 

vyzvaný aby chyby opravil a opravený PHSR bol opäť emailom zaslaný poslancom. Nakoľko 

nikto z poslancov sa neozval, predpokladá, že je v poriadku. Jedná sa o obdobie na roky 2016 

až 2022  s výhľadom do roku 2025. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Štiavnik na roky 2016 až 2022  s výhľadom do roku 2025. 

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

-    Uvoľnenie obecného pozemku od p. Machciníkovej. Starosta obce informoval, že uvedený 

problém postúpil JUDr. Hadbábnej na riešenie. Pani Machciníková prejavila záujem sa  

dohodnúť.  On navrhuje dať vypracovať GP na vytvorenie 1,5 m pásu pozdĺž cesty a  prechod 

do rieky.  Zostatok  by sa jej odpredal.  Potrebuje od poslancov, aby ho poverili jednať s pani 

Machciníkovou ohľadne uvedeného návrhu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  riešiť uvoľnenie obecného pozemku od 

pani Machciníkovej tak, že geometrickým plánom sa vytvorí  1,5 m široký pás pozdĺž cesty a 

prechod do potoka.  Zostatok sa odpredá pani Machciníkovej. 

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

 

-    Rekonštrukcia telocvične -  na základe predloženej žiadosti nám neboli poskytnuté 

finančné prostriedky na prestavbu, ale iba 1300,- € na jej vybavenie. 



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

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

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

 

 

5.    Schválenie  prenájmu stavby zdravotného strediska s.č. 165,  stavby Zingerovho  

       domu s.č. 782 a stavby  dom so s.č. 765 /bývalá zasadačka/   za účelom prestavby  

       a nadstavby.  
 

Starosta obce informoval, že v minulosti bola schválená nadstavba zdravotného strediska, 

Zingerovho domu a bývalej zasadačky na vytvorenie bytov. Uvedenou nadstavbou sa vyrieši 

aj prestavba krovu na týchto stavbách, ktorá je nevyhnutná. Na to aby sme mohli schváliť 

prenájom jednotlivých stavieb, musí najskôr OZ schváliť prebytočnosť majetku a potom 

spôsob prenájmu a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  nasledovné časti nehnuteľností - stavieb 

nachádzajúcich sa v k.ú. Štiavnik , obec Štiavnik, okres Bytča a to: 

a/  stavba Zingerovho domu - dom so súpisným číslom 782, postavená na parcele registra „ 

C“ parcelné číslo 1725 zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2, zapísaná v LV č. 2741 

a to konkrétne  poschodie a strechy 

b/   stavba  zdravotného strediska - budova so súpisným číslom 165, postavená na parcele 

registra „ C“ parcelné číslo 13/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2096 m2, zapísaná na 

LV č. 2741, a to konkétne poschodie a strechy 

c/   stavba - dom so súpisným číslom 765  postavená na parcele registra „ C“ parcelné číslo 

1778/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, zapísaná na LV č. 2741 , a to 

konkrétne poschodie a strechy 

za prebytočný majetok obce, z dôvodu prenájmu  za účelom realizácie prestavby 

a nadstavby  vyššie uvedených  nehnuteľností.  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  u r č i l o  prenájom nasledovných častí nehnuteľností - 

stavieb nachádzajúcich sa v k.ú. Štiavnik , obec Štiavnik, okres Bytča  a to: 

a/  stavba Zingerovho domu - dom so súpisným číslom 782, postavená na parcele registra „ 

C“ parcelné číslo 1725 zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2, zapísaná v LV č. 2741 

a to konkrétne  poschodie a strechy 

b/   stavba  zdravotného strediska - budova so súpisným číslom 165, postavená na parcele 

registra „ C“ parcelné číslo 13/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2096 m2, zapísaná na 

LV č. 2741, a to konkétne poschodie a strechy 

c/   stavba - dom so súpisným číslom 765  postavená na parcele registra „ C“ parcelné číslo 

1778/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, zapísaná na LV č. 2741 , a to 

konkrétne poschodie a strechy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Odôvodnenie : 

Spoločnosť VOGO, s.r.o. so sídlom Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava - mestská časť 

Jarovce, IČO: 50 243 535 v rámci možnej budúcej spolupráce s obcou Štiavnik túto oslovila 

s projektom nadstavby a prestavby dotknutých nehnuteľností. Realizáciou tohto projektu majú 

vzniknúť byty pre obec Štiavnik. Prenajímané nehnuteľnosti, resp. časti týchto nehnuteľností, 

sú v zlom technickom stave. Uvedenie týchto nehnuteľností do vyhovujúceho stavu by zo 



strany obce vyžadovalo nemalé investície. Obec aktuálne nemá pre nehnuteľnosti, resp. ich 

časti, ktoré majú byť predmetom nájmu, iné využitie, a tieto boli označené za prebytočný 

majetok obce. 

 

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť ako nájomca bude môcť 

realizovať špecifický investičný projekt, na základe ktorého vzniknú byty pre obec Štiavnik. 

Súčasne dôjde k zhodnoteniu existujúceho majetku obce a odstráneniu nevyhovujúceho stavu 

tohto majetku. Predmetom nájmu sú časti nehnuteľností, ktoré sú veľmi špecifické a bez 

realizácie projektu nemajú pre tretie osoby hospodársky význam. Dosiaľ žiadna osoba o ich 

nájom či realizáciu podobného projektu neprejavila záujem. 

 

S prihliadnutím na uvedené je zrejmé, že v danom prípade by bolo nedôvodné postupovať 

podľa ustanovení § 9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Realizáciou projektu, na ktorý je potrebné prenechať dotknuté nehnuteľnosti do 

nájmu spoločnosti, dôjde k hospodárnemu využitiu majetku obce verejnoprospešným 

spôsobom spočívajúcim v získaní nových bytov na území obce. 

 

Konkrétne znenie nájomnej zmluvy bude predmetom samostatného hlasovania obecného 

zastupiteľstva podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo si je vedomé, že na prijatie tohto uznesenia je 

potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. Oznámenie o zámere prenajať majetok obce 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pred hlasovaním o prijatí tohto uznesenia. 

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

 

 

6.    Schválenie dodatku ku zmluve č. 001/2016. 

 

Starosta obce vysvetlil, že zmluva na kúpu nájomných bytov  v polyfunkčnom dome, ktorá 

bola schválená na 5. mimoriadnom zasadnutí OZ, dňa 15.01.2016 nevyhovuje ŠFRB, a to 

v článku IV. v bode 4 - spôsob platenia. Preto musel byť vypracovaný dodatok, ktorý tento 

bod upravuje. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   dodatok č. 1, ktorým sa upravuje a dopĺňa 

čl. IV, bod 4  kúpnej zmluvy č. 001/2016 uzatvorenej medzi Obcou Štiavnik  

a V.BUILDING, s.r.o.,  Oblúková 32, Trnava, na kúpu nájomných bytov v Polyfunkčnom 

objekte Štiavnik a technickej infraštruktúry.  

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

 

 

7.    RO  č. 2/2016 

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedené rozpočtové opatrenie sa týka dotácie pre základnú školu, 

dotácie na voľby a refundácie nákladov na škodovú udalosť.  Nakoľko sa jedná o účelové 

prostriedky, obecné zastupiteľstvo ho iba berie na vedomie. 

 

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

rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 

1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods.1 zákona 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 



8.    RO  č. 3/2016 

 

Hlavná kontrolórka obce poslancom objasnila, že zmeny v treťom  rozpočtovom opatrení, 

ktoré sa týkajú dotácií, čiže účelových prostriedkov, obecné zastupiteľstvo iba berie na 

vedomie. Predmetom schvaľovania sú finančné prostriedky, ktoré boli už schválené na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ a novovyčlenené prostriedky na vystúpenie Jadranky, na 

vodovod a kanalizáciu mimo projektu a na zakúpenie prívesu za traktor.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zoberalo na vedomie  zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na 

rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 

1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods.1 zákona 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  s c h v á l i l o   zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 

1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods.2 písm. c/,  zákona 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 - 11,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

9.    Objednávka na vystúpenie Jadranky Handlovskej 

 

Starosta obce povedal, že v posledných rokoch na Dni matiek vystupujú iba deti základnej 

školy a materskej školy. Na spestrenie tohto dňa oslovil Jadranku Handlovskú, ktorá 

v minulosti v našej obci už účinkovala. Za svoje vystúpenie žiada 500,- €. Obecná rada 

doporučila objednávku schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  objednávku na vystúpenie Jadranky 

Handlovskej na Dni matiek za cenu 500,- €. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

 

10.    Vybudovanie kanalizácie a vodovodu nad rámec projektu. 

 

K uvedenému problému starosta obce vysvetlil, že projekt kanalizácie a vodovodu v regióne 

Bytčiansko bol schvaľovaný viac rokov dozadu a nikto sa nezaoberal tým, či sú prípojky 

naprojektované ku všetkým domom. Taktiež za ten čas niektoré domy pribudli. Aby nedošlo 

k diskriminácii niektorých občanov, obec by mala chýbajúce prípojky v spolupráci so SEVA-

kom dorobiť. Niektoré prípojky boli už urobené, no veľa ich ešte chýba. Zatiaľ sa jedná 

o nasledovné prípojky : 

Lúčky -  až k Milúchovi,  Drozdovce  -  k Špurovi,  Ciesarikovi, Bambúchovi a Kuciakovi,  

Tarabovce - k Sakmárovi a Kľučíncovi,  Kováčovce -  k Popelkovi,  Ondrovce -  k Sedlákovi, 

Možiešikovi,  ďalej k Palkovi Robertovi,  k Marianovi Fujačkovi, k Filipovi Palkovi, 

k Miroslavovi Milúchovi  a Renáte Mištrikovej  a u Fujačka na Breh, Fojtovce - k Antonovi 

Harciníkovi a Rudolfovi Červencovi.   

Je možné, že do ukončenia kanalizácie pribudnú ďalšie žiadosti. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   vybudovanie kanalizácie a vodovodu nad 

rámec projektu podľa požiadaviek občanov. 

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

 

 

11.    Vyradenie  LIAZ 

 

K tomuto bodu programu starosta obce povedal, že uvedený nákladný automobil je v tak zlom 

technickom stave, že pri vyvážaní hliny skoro vznikla nehoda.  Je zbytočné investovať do 

jeho opravy, nakoľko po zakúpení prívesu za traktor bude nepotrebný. Preto by bolo dobré ho 

vyradiť z majetku obce. 

Poslanec Jozef  Hajko sa vyjadril, že na jednej strane naháňame peniaze a na druhej strane ich 

vyhadzujeme. Najskôr sme vyradili DH a teraz LIAZ.   Uvedené auto patrí iba na cesty a nie 

do kopcov, čo by vodič mal vedieť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  vyradenie  nákladného automobilu LIAZ  

z evidencie a tým aj z majetku obce. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 1,   zdržali sa  - 0 

 

 

12.    Zakúpenie prívesu za traktor 

 

Starosta obce  informoval, že na základe odporučenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, 

snažil sa zohnať starší príves za traktor. Podarilo sa mu nájsť ponuku za 9.000,- € s pol ročnou 

zárukou.  

Nakoľko viacerí poslanci poukázali na pomerne vysokú cenu a krátku záručnú dobu, poslanec 

Jozef Hajko navrhol zakúpiť nový príves iného druhu.  Mohol by sa na to využiť 

AGROKOMPLEX,  kde sa dá rôzna mechanizácia zakúpiť lacnejšie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie , že zakúpenie prívesu za traktor sa 

bude  realizovať po predložení návrhu poslanca Jozefa Hajku na OZ. 

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

 

 

13.    Kúpne zmluvy na odkúpenie  bývalého náhonu na mlyn 

 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov bývalého náhonu 

na mlyn, ktorých zámer a spôsob odpredaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Po zverejnení zámeru, by sa mal teraz schváliť konkrétny predaj na základe kúpnych zmlúv. 

Kúpne zmluvy predložili zatiaľ iba Jozef Šutara,  Anna Belásová  a Anna Balušíková.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na odpredaj obecných 

pozemkov parc.č. KNC 4256/1 - vod. pl. o výmere 82 m2,  parc.č. KNC 4256/2 - vod. pl. 

o výmere 4 m2,   parc.č. KNC 4256/3 - vod. pl. o výmere 4 m2, vytvorené GP č. 1-

47680415/2014, pre Balušíkovú Amáliu, bytom Štiavnik 207 a Belásovú Annu, bytom 

Štiavnik 1207, každá v 1/2,  za cenu 4,30 €/m2.  

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  kúpnu zmluvu na odpredaj obecných 

pozemkov parc.č. KNC 3948/2 - zast. pl. o výmere 30 m2,  parc.č. KNC 3948/6 - zast. pl. 



o výmere 23 m2,   parc.č. KNC 3951/5 - zast. pl. o výmere 5 m2, vytvorené GP č. 1-

47680415/2014, pre Šutaru Jozefa, bytom Štiavnik 216, za cenu 4,30 €/m2.  

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

 

 

14.    Zámena obecných pozemkov za súkromné na zbernom dvore 

 

Starosta obce objasnil, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci navrhli aby  

z pozemkov, ktoré majú byť predmetom zámeny, bol odčlenený pás na vytvorenie chodníka 

popri miestnej komunikácii. Preto potrebuje aby ho poslanci poverili dať vypracovať 

geometrické plány na odčlenenie uvedených pozemkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  poverilo starostu obce  dať vypracovať geometrické 

plány na pozemky vo vlastníctve obce, ktoré budú zamieňané za pozemky pod zberným 

dvorom vo vlastníctve súkromných osôb a to nasledovne: 

-   Mgr. Riegel Martin a manž. Edita, bytom Bratislava - Nové Mesto, Suchá 9 -  ich 

vlastnícky podiel v pozemku parc.č. KNE 5161/2 vo výške 492,5 m2 za pozemky KNC 

1854/1 o výmere 369 m2  a parc.č. KNC 1794 o výmere 175 m2, 

-   Trulík Ivan, bytom Bytča a Svrčková Veronika, bytom Štiavnik 1116 -  ich vlastnícky 

podiel v pozemku parc.č. KNE 5147 spolu vo výške 139 m2 za pozemok KNC 231/5 

o výmere 139 m2, 

-   Chlebina Rudolf, bytom Štiavnik 84  -  jeho vlastnícky podiel v pozemku parc.č. KNE 

5150 a 5146/2 o výške 181 m2 za pozemok KNC 260 o výmere 107 m2, 

-    Podolanová Helena a syn Michal, bytom Štiavnik 1210  - ich vlastnícky podiel v pozemku 

parc.č. KNE 5146/2 spolu vo výške 26 m2 za časť pozemku KNC 127/10  o výmere 26 m2, 
 

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

 

 

15.    Schválenie likvidačnej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v a l i l o  likvidačnú komisiu na likvidáciu 

vyradeného majetku obce, na základe inventarizácie za rok 2015  v zložení: 

Predseda komisie :     Jozef Hajko 

členovia komisie :      Ing. Štefan Papán,  Štefan Fajbík. 
 

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

 

 

16.    Návrh detského ihriska 

 

Starosta obce prítomných poslancov informoval, že sa jedná o vytvorenie bezpečnostného 

povrchu detského ihriska za zdravotným strediskom a pri materskej škole. Dal vypracovať 

architektonickú štúdiu, v ktorej sú riešené 2 návrhy a to : 

alternatíva  A -  liaty gumený povrch Plajtop so štrkovým kráterom a 3D tvarmi, 

alternatíva  B -  plavený štrk. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  poverilo starostu obce  vybrať dodávateľa  na detské 

ihrisko pri zdravotnom stredisku s gumeným liatym povrchom Plajtop a štrkového kráteru 

s 3D tvarmi  a dodávateľa na gumený liaty povrch Plajtop vrátane 3D tvarov a štrkovým 

kráterom do materskej školy. 



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

 

 

17.    Žiadosti občanov 

 

Marián Valíček, Štiavnik 1186 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. 

K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že sa jedná o žiadosť, ktorá  bola riešená 

a schválená na predchádzajúcom zasadnutí OZ,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. Po 15 

dňovom zverejnení je potrebné aby poslanci schválili konkrétny predaj. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  odpredaj obecného 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 pre Mariána Valíčka, bytom Štiavnik 1186 , z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

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

 

Peter Kušan, Štiavnik 1330/25  -  žiadosť o soc. výpomoc na rekonštrukciu zatopeného bytu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o   soc. výpomoc vo výške 350,- € pre  Petra 

Kušana, bytom Štiavnik 1330/25 na rekonštrukciu zatečeného bytu. 

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

 

Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.,  -  žiadosť o verifikáciu - kosenie lúk Rakovanovie lúky 

od r. 2016. 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o pozemok, ktorý bol plánovaný na výstavbu rekreačnej 

oblasti, no zatiaľ sa tam nič nerobí, lebo nie sú na to peniaze. Obec ho nevyužíva a tým, že ho  

LS bude kosiť, bude  aspoň udržiavaný. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o   verifikáciu - kosenie lúk lokality 

Rakovanské lúky parc.č. KNC 5523 o výmere 1,66 ha od roku 2016 do roku 2025 pre Lesné 

spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 

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

 

Mária  Červencová, Štiavnik 1131  -  žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov parc. č. KNC 

3951/4,  3951/2,  3948/5.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o   aby žiadosť  Márie Červencovej, bytom 

Štiavnik 1131 o odkúpenie obecných pozemkov parc.č. KNC 3951/2,   KNC 3951/4  a KNC 

3948/5  preriešila stavebná komisia s vlastníkmi zapísanými na LV č. 5592.   

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

 

Rudolf Fujaček, Štiavnik 983  - žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. KNC 1100/2. 

K tejto žiadosti starosta obce vysvetlil, že na to aby poslanci mohli schváliť odpredaj 

obecného pozemku, musia najskôr schváliť prebytočnosť uvedeného majetku a následne 

spôsob odpredaja.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o   že pozemok parc.č. KNC 1100/2 záhrada 

o výmere 93 m2, vytvorený GP č. 14/2016 z PK parcely č. 1243, zapísaná v komasačnom 

hárku č. 01, patrí medzi prebytočný majetok obce.  



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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o   zámer odpredať pozemok parc.č. KNC 

1100/2 záhrada o výmere 93 m2, v kat. úz. Štiavnik, ktorý bol vytvorený GP č. 14/2016 

z PK parcely č. 1243 - cesta o výmere 406 m2, zapísanej v komasačnom hárku č. 01,  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  ktorý je daný tým, že sa jedná o pozemok susediaci 

so súkromným pozemkom a doposiaľ bol využívaný ako súčasť tohto pozemku. Až  

geometrickým plánom bolo zistené, že sa v ňom nachádza aj obecný pozemok. Takže obec ho 

doposiaľ vôbec nevyužívala a ani v budúcnosti ho neplánuje  nijako využiť. 

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

 

Občania z osady Bočincovce, Brložné a Beňovce  - žiadosť o opravu cesty. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o aby žiadosť  obyvateľov osady 

Bočincovce, Brložné a Beňovce  preriešila stavebná komisia na tvare miesta.   

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

 

Peter Bobrík, Štiavnik 1062  -  sťažnosť na Miroslava Milúcha, bytom Štiavnik 92 ohľadne 

prepúšťania vody na jeho pozemok. 

K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že sa jedná o občianskoprávny spor, ktorý nemôže 

riešiť OZ, ale súd. 

 

Monika Pokorná, Štiavnik 1180 -  žiadosť o sprístupnenie príjazdovej cesty k rodinnému 

domu   

a 

Ing. Janka Klinková, Hlinská 12/19, Žilina  -  nesúhlas s rozšírením cesty na grunte Fojtovce. 

 

Starosta obce vysvetlil, že aj žiadosť aj nesúhlas sa týkajú tej istej cesty. Taktiež sa jedná 

o občianskoprávny spor, kde ani jedna strana sa nechce dohodnúť, preto ho môže vyriešiť iba 

súd.  

 

Slovenský zväz záhradkárov - okresný výbor, Jesenského 12, Žilina -  žiadosť o dotáciu na 

činnosť Domu záhradkárov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   n e s c h v á l i l o  dotáciu na dom záhradkárov. 

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

Filip Palko, Štiavnik 140  - žiadosť o finančnú podporu na financovanie aktívnej zjazdovej 

cyklistiky - DOWNHILLU. 

 

Návrh poslanca Bc Jozefa Gloneka - poskytnúť 100,- € z fondu starostu obce. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o  finančnú podporu vo výške 100,- eur 

z fondu starostu obce, pre Filipa Palku na aktívnu zjazdovú  cyklistiku, ktorou reprezentuje 

našu obec doma i v zahraničí. 

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

 

 

18.    Interpelácia poslancov 

 

Poslankyňa  Mgr. Mária Belková  -  aby sa na zasadnutí OZ riešilo menej bodov programu. 



19.    Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov, že 2.5.2016 by mala byť na účet obce pripísaná dotácia  

na verejné osvetlenie vo výške 221.000,- €. 

 

-   Poslanec Jozef Bavlna -  kedy sa budú robiť čakárne u Fujačka. 

    Starosta obce  -  bol problém s vytyčovaním plynu a kanalizácie, ale malo by to byť ešte    

                           v tomto roku. 

 

-   Poslanec Jozef Hajko  -  ako sa bude riešiť priekopa od  Rudolfa Sireja smerom nahor, kde  

                           je veľký problém so stretaním autobusov alebo väčších automobilov. 

    Starosta obce  -  robí sa tam kanalizácia a v júni sa bude asfaltovať cesta.  

 

-   Poslanec Štefan Fajbík -  či by nebolo možné na ukončení chodníka vyznačiť prechod pre  

                           chodcov.  Občania prechádzajú na druhú stranu cesty , čo je pre nich  

                           nebezpečné. 

    Starosta obce - bude sa informovať, ale pri zastávke na Lúčkach prechod nebol povolený. 

 

-   Poslanec Ing. Juraj Kuciak :  

     - 1/   V rámci stavebného konania by mal pán Kúdelka  za neznámych vlastníkov osloviť  

               obec. 

     - 2/   Pri asfaltovaní uličiek je potrebné ponechať zelený pás, nemalo by sa asfaltovať od  

              plota po plot. 

     - 3/   Z dôvodu väčšej prezentácii obce osloviť Jána Hodoníka aby prepojil obecnú stránku  

              na facebok. 

     - 4/   Mal by sa vytvoriť fond na financovanie mladých talentov. 

     - 5/   Šatne pre športovcov - mala by sa zriadiť komisia, na  úpravu projektovej 

             dokumentácie 

     Starosta obce odpovedal, že výstavba šatní pre športovcov bude stáť obec cca 100 000,-€.    

     Potrebné je na to vyčleniť peniaze. OZ by malo rozhodnúť či ideme do  

     toho alebo nie.                                                

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s c h v á l i l o  aby sa rozbehol proces výstavby šatní pre 

športovcov - čiže II. etapa výstavby obecného úradu. 

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

 

-   Poslanec Štefan Harvanec - pod Sokolovým navrhujem doplniť 2 m rúry do priekopy. 

 

20.    Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 8. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

V Štiavniku,  29.04.2016  

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

 Bc. Jozef Glonek       .......................... 

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


