
Z Á P I S N I C A 
 

zo 06. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 23.05.2016   

 

 

 

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,  Ing. Kuciak Juraj,  Ing. Papán Štefan, Vároš Miroslav. 

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Harvanec Štefan 

Ostatní prítomní:   

 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3. Schválenie programu 6. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

    Štiavnik. 

 4.   Schválenie  predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci  

       operačného programu KŽP. 

 5.   Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve. 

 6.   Rôzne .  

 7.  Záver.     

 

   

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku.  Konštatoval, že  z celkového 

počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 06. mimoriadne  zasadnutie  OZ 

v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa dostavil počas zasadnutia. 

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Jozefa Hajku  a Jozefa Bavlnu. 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Jozefa Hajku  a Jozefa Bavlnu. 
 

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

 

                                     



3.   Schválenie programu 06. mimoriadneho zasadnutia OZ 

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

o nasledovné body :  Schválenie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena,  

                                  Spracovanie novej projektovej dokumentácie na kultúrny dom. 

                                  Dotácia na detský tábor. 

                                  VZN  obce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

                                  a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik. 

 

Následne vyzval poslancov o jeho ďalšie doplnenie. 

Nakoľko poslanci nenavrhli ďalšie doplnenie programu, starosta obce dal hlasovať za jeho 

schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 06. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu 6. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

 4.    Schválenie  predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci  

        operačného programu KŽP. 

 5.    Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve. 

 6.    Schválenie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena.  

 7.    Spracovanie novej projektovej dokumentácie na kultúrny dom. 

 8.    Dotácia na detský tábor. 

 9.    VZN  obce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  

        odpadmi na území obce Štiavnik. 

10.   Rôzne .  

11.   Záver.      
 

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

 

 

4.    Schválenie  predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci  

       operačného programu KŽP. 

 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o schválenie podania žiadosti obce o nenávratný finančný 

príspevok v rámci operačného programu kvalita životného prostredia na projekt „Materiálne 

a technické vybavenie Zberného dvora Štiavnik“.  Zberný dvor by mal súžiť na separovanie 

biologicky rozložiteľného odpadu, bielej techniky, stavebného odpadu a pod. K uvedenému 

projektu prišli dve cenové ponuky, z čoho bola vybratá cenová ponuka fy. SOME JUH, s.r.o., 

ktorá sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky. 

V rámci projektu sa môže zakúpiť iba taká technika, ktorá  patrí medzi oprávnené prostriedky. 

Ak by sme boli úspešní, mohli by sme zakúpiť drvič stavebného odpadu, drvič konárov,  

kontajnery, traktor, UNC  a prívesy. Uvedená technika by stála cca 352.000,- €, pričom obec 

musí financovať 5% z celkových oprávnených prostriedkov  t.j. vo výške 17.600,- € . 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o : 
  
a﴿  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci operačného 

programu kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP- PO1- SC111- 2016- 10,  na 

projekt „ Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik“. 
 



b﴿  Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt   352.000,- eur s DPH. 

c﴿  Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j.  17.600,- eur s DPH. 

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

 

 

5.    Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve. 

 

Starosta obce povedal, že uvedená zmluva je na poskytovanie poradenstva, vypracovanie  

a podanie žiadosti za obec o nenávratný finančný príspevok na už spomínaný projekt.  Jedná 

sa o Regionálnu poradenskú spoločnosť, a.s., Banská Bystrica. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Zmluvu o spolupráci a poradenstve medzi 

obcou Štiavnik a Regionálnou poradenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica, ul. 

Skuteckého 12. 
    
   Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

  6.    Schválenie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena.  

 

K uvedenej zmluve starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámennú zmluvu a zmluvu 

o zriadení vecného bremena, ktorej zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol schválený na 7. riadnom zasadnutí OZ  dňa 26.02.2016. Je to zmluva medzi obcou 

Štiavnik a Andreou Sečeňovou na zámenu pozemkov na zbernom dvore a na zriadenie 

vecného bremena na prechod a prejazd cez obecný pozemok pre Antona Sečeňa a manželku 

Andreu ku svojim nehnuteľnostiam. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Zámennú zmluvu, ktorou sa zamieňa 

pozemok parc.č. CKN 6615/62 o výmere 42 m2, vytvorená GP č. 215/2015  z parc. č. CKN 

6615/33 zapísanej na LV č. 2741 za pozemok parc.č. CKN 6615/32 o výmere 42 m2, ktorá 

bola vytvorená z CKN parc.č. 6615/32, zapísanej na LV č. 6248  medzi obcou Štiavnik a Ing. 

Andreou Sečeňovou, bytom Štiavnik 1317  a  

Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok parc.č. CKN 6615/33 na prechod pešo 

a prejazd motorovými vozidlami  pre Ing. Andreu Sečeňovú a Antona Sečeňa, obaja bytom 

Štiavnik 1317. 
 

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

 

 

7.   Spracovanie novej projektovej dokumentácie na kultúrny dom. 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že z dôvodu požiadavky na výstavbu 

šatní pre športovcov, spolu s predsedom stavebnej komisie preskúmali projekt na kultúrny 

dom, ktorý bol navrhnutý v minulosti spolu s budovou obecného úradu. Zistili, že kultúrny 

dom bol navrhnutý na iný účel ako my v súčasnosti potrebujeme. Taktiež bola v minulosti 

navrhnutá prístavba na zriadenie banky, o ktorú však nikto nemá záujem. Namiesto nej by 

bolo lepšie zriadiť kuchyňu. Preto je potrebné dať vypracovať nový projekt, ktorý by 

zodpovedal súčasným požiadavkám. Navrhol, aby predseda stavebnej komisie Ing. Juraj 

Kuciak spolu s jej členmi oslovili projektanta a návrh na výstavbu kultúrneho domu predložili 

na budúce zasadnutie OZ.   



 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  p o v e r i l o  predsedu stavebnej komisie Ing. Juraja 

Kuciaka predložiť návrh výstavby kultúrneho domu vrátane šatní pre športovcov na budúce 

zasadnutie OZ. 

    

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

 

 

8.   Dotácia na detský letný tábor. 

 

Starosta obce informoval, že tak ako v minulom roku, aj tento rok spoločnosť Hadess s.r.o., 

Hliník nad Váhom, organizuje 8 dňový letný pobytový tábor, pre deti od 7 do 16 rokov, 

s názvom Cesta okolo sveta, v termíne od 23.07. do 30.07. 2016.  Cena tábora je 170,- € na 

dieťa. V roku 2015 sa  zúčastnilo 5 detí z našej obce  a v tomto roku sú prihlásené 4 deti.  

Návrh poslanca Bc. Jozefa Gloneka  50,- € na dieťa. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  dotáciu na detský letný tábor Cesta okolo sveta 

pre 4 prihlásené deti z našej obce , vo výške 50,- €  s DPH na jedného účastníka.  

    

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

 

 

9.   VZN č. 4/2016 

 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik, ktoré je v zmysle nového zákona o odpadoch 

obec povinná prijať najneskôr do 30 06.2016. 

Uvedené VZN je potrebné priložiť aj ako povinnú prílohu k žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na RO v rámci operačného programu KŽP ohľadne projektu na nákup technológie 

do zberného dvora.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  VZN obce č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.q 

    

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

 

 

10.  Rôzne 

 

Nakoľko zasadnutia OZ  sa zúčastnili žiadatelia o výmenu obecných pozemkov za vlastnícke 

podiely v pozemkoch pod zberným dvorom,  starosta obce navrhol aby boli riešení v bode 

rôzne aj oni. 

Prítomným vysvetlil, že najskôr sa dajú vypracovať geometrické plány na všetky požadované 

zamieňané pozemky, tak aby popri miestnej komunikácii zostal pás vo vlastníctve obce, ktorý 

by v budúcnosti mohol byt využitý na vybudovanie chodníka. Zostatok bude zamenený za 

vlastníctvo v pozemkoch pod zberným dvorom. Keďže niektoré GP sú už vypracované, na 

tomto zasadnutí by sa mohla schváliť aspoň prebytočnosť majetku a zámer zámeny. Na 

ďalšom zasadnutí by sa mohli schváliť konkrétne zámenné zmluvy. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  že pozemky: 

-  parc.č. KNC 231/5 zastavaná plocha o výmere 139 m2 , vytvorená GP č.  



   17- 47329050/2016, 

-  parc.č. KNC 1794/2 ttp o výmere 148 m2  a parc.č. KNC 1854/3 ttp o výmere 345 m2,  

   vytvorené GP č. 30-47329050/2016, 

-  parc.č. KNC 260/5 záhrada o výmere 97 m2,  vytvorená GP č. 29-47329050/2016,   
 

   patria medzi prebytočný majetok obce a sú určené na zámenu. 
    
   Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o   zámer zámeny pozemkov : 

-  parc.č. CKN 231/5 zastavaná plocha o výmere 139 m2 , vytvorená GP č. 17- 

   47329050/2016,     za podiel  5/12 , predstavujúci  výmeru 139 m2 v pozemku parc. EKN  

   5147 zastavané pl. a nádvoria o výmere 333 m2, 

-  parc.č. CKN 1794/2 ttp o výmere 148 m2  a parc.č. CKN 1854/3 ttp o výmere 345 m2, 

   vytvorené GP č. 30-47329050/2016, za podiel 2/4 predstavujúci výmeru 493 m2 v pozemku  

   parc. č. EKN 5161/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 985 m2, 

-  parc.č. CKN 260/5 záhrada o výmere 97 m2,  vytvorená GP č. 29-47329050/2016,  za 

   podiel 4/24  v pozemku parc.č. EKN parc.č. 5150 zastavané plochy a nádvoria o výmere  

   699 m2  a podiel 4/72 v pozemku parc. č. EKN 5146/2 orná pôda o výmere 1167 m2  

   predstavujúce spolu výmeru 181 m2, všetky z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý je  

   daný tým, že sa jedná o vlastnícke podiely v pozemkoch, ktoré obec potrebuje vysporiadať  

   pod budovou zberného dvora. 
 

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

 

 

Poslanec Bc. Jozef  Glonek  upozornil, že Meteo stanica našej obce je nefunkčná. Potrebovala 

by opravu, ktorá by stála cca 500,- €. 

 

 

11.  Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

V Štiavniku, 23.05.2016 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

 Jozef  Hajko           .......................... 

  

Jozef Bavlna          ......................... 

 

 

  

 

 
 


