
Z Á P I S N I C A 
 

z 09. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 30.06.2016   

 

 

 

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

 

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

Ostatní prítomní:  HK obce 

 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.  Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

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

 5.    Schválenie zmeny v živnostenskom registri  -  štatutárny orgán, sídlo. 

 6.    Stanovisko HK  k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015. 

 7.    Schválenie Záverečného účtu obce Štiavnik za rok 2015. 

 8.    Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK  obce na II. polrok 2016. 

 9.    Schválenie  prísediaceho na Okresnom súde Žilina. 

10.   Schválenie záložnej zmluvy na ŠFRB, Bratislava. 

11.   Schválenie Zmluvy o úvere  medzi obcou Štiavnik  a ŠFRB, Bratislava. 

12.   Protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na  

        komunálne služby. 

13.   Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou a Ivanom Trulíkom, bytom Bytča  

        a Veronikou Svrčkovou, bytom Štiavnik . 

14.   Schválenie  zámennej zmluvy medzi obcou a Rudolfom Chlebinom, bytom Štiavnik  

15.   Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Mgr. Martinom Rieglom a manž. Mgr. Editou  

        Rieglovou, bytom Bratislava. 

16.   Zámena pozemkov pod zberným dvorom - Podolanová. 

17.   Žiadosti občanov. 

18.   Rôzne .  

19.   Interpelácia poslancov. 

20.   Záver.       

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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



poslancov je prítomných 7 poslancov, teda 09. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, 

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

Poslanci Ing. Štefan Papán,  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 Štefana Harvanca. 

 

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 Štefana Harvanca. 
 

Hlasovanie:    za - 7  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

                                     

3.   Schválenie programu 09. riadneho zasadnutia OZ 

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

o nasledovné body :  

-   Správa ŠK Štiavnik o činnosti za I. polrok 2016 

-   Správa nezávislého audítora o výsledku overenia individuálnej účtovnej závierky za rok  

     2015. 

 -  Správa nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok  

     2015. 

 -  Schválenie RO č. 4/2016. 

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 09. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

 1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

 3.   Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

 4.    Správa ŠK Štiavnik o jeho činnosti za 1. polrok 2016. 

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

 6.    Schválenie zmeny v živnostenskom registri  -  štatutárny orgán, sídlo, doprava  

        a manipulácia s odpadmi. 

 7.    Správa nezávislého audítora o výsledku overenia individuálnej účtovnej závierky za rok  

        2015. 

 8.    Správa nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za  

        rok 2015. 

 9.    Stanovisko HK  k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015. 

10.   Schválenie Záverečného účtu obce Štiavnik za rok 2015. 

11.   Schválenie  prísediaceho na Okresnom súde Žilina. 

12.   Schválenie záložnej zmluvy na ŠFRB, Bratislava. 

13.   Schválenie Zmluvy o úvere  medzi obcou Štiavnik  a ŠFRB, Bratislava. 

14.   Schválenie RO č. 4/2016. 

15.   Schválenie Zmluvy o dielo. 

16.   Protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na  



        komunálne služby. 

17.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK  obce na II. polrok 2016. 

18.   Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou a Ivanom Trulíkom, bytom Bytča  

        a Veronikou Svrčkovou, bytom Štiavnik . 

19.   Schválenie  zámennej zmluvy medzi obcou a Rudolfom Chlebinom, bytom Štiavnik  

20.   Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Mgr. Martinom Rieglom a manž. Mgr. Editou  

        Rieglovou, bytom Bratislava. 

21.   Zámena pozemkov pod zberným dvorom - Podolanová. 

22.   Žiadosti občanov. 

23.   Rôzne .  

24.   Interpelácia poslancov. 

25.   Záver.       

 

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

 

 

4.    Správa ŠK Štiavnik o činnosti za 1. polrok 2016. 

 

Zasadnutia OZ sa zúčastnili členovia ŠK Štiavnik aby informovali poslancov OZ o svojej 

činnosti. Mgr. Čvapek odprezentoval správu predsedu  športového klubu o činnosti za I. 

polrok 2016. Informoval, že klub má štyri súťažné družstvá a tri, ktoré sa pripravujú na 

zapojenie do súťaží. Veľmi dobre ho reprezentujú žiačky do 15 rokov, ktoré v roku 2014 sa 

stali vicemajsterkami Československa. Od budúcej sezóny nás budú reprezentovať dievčatá 

od 15 do 19 rokov v druhej juniorskej lige.  Chlapci žiaci hrajú najvyššiu okresnú súťaž. 

Súťaž mužov v piatej lige bola veľmi náročná. Ďalej povedal, že činnosť v klube nie je len 

samotný futbal a tréningy. Sú to aj brigády pre Lesné spoločenstvo, brigády pri úprave 

ihriska, pri úprave miestnosti pre kameramana a delegáta, opravách zatekajúcej strechy  

a kabín pre športovcov. Na záver sa poďakoval starostovi obce a prítomným poslancom za 

finančnú a materiálnu pomoc, bez ktorej by existencia športového klubu nebola možná.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie správu o činnosti ŠK Štiavnik za 

prvý polrok 2016. 
  

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

 

 

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

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

OZ nasledovne :  

-  Osadenie rúry pod Sokolovým - rúra bola osadená. 

-  Prechod pre chodcov  -  bude sa realizovať po dokončení asfaltovania. 

-  Zastupovanie neznámych vlastníkov pri stavebnom konaní -  neznámych vlastníkov 

   v stavebnom konaní obec nezastupuje, ale sú riešení verejnou vyhláškou. 

-  Dodávateľ na detské ihrisko -  bola vybraná spoločnosť Študio - 21 plus, s.r.o. Bratislava,  

   a zmluva s ňou je predmetom schvaľovania na tomto zasadnutí OZ. 

-  Vyradenie LIAZ  - bola realizovaná obchodná verejná súťaž. Nikto sa neprihlásil, preto sa  

    vozidlo odvzdá do šrotu.  

-  Zakúpenie prívesu za traktor - je predmetom žiadosti o NFP na Zberný dvor. 

-  Vybudovanie kanalizácie nad rámec projektu - v budovaní sa pokračuje. Po dokončení sa na  

    zasadnutí  OZ odprezentujú celkové vykonané práce. 



-  Zmluva o spolupráci a poradenstve - zmluva bola podpísaná a zverejnená. 

-  Žiadosť o NFP - žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Nákup technológie 

do zberného dvora“ bola podaná a už len musíme čakať či bude schválená. 

 

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

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

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

 

 

6.  Schválenie zmeny v živnostenskom registri 

 

Starosta obce vysvetlil, že k uvedenému projektu na nákup technológie do zberného dvora 

potrebujeme aj výpis zo živnostenského registra. Pritom sme zistili, že zápis v ňom je 

zastaralý a nesprávny. Potrebné je zmeniť štatutára, sídlo a doplniť druh podnikania  

o dopravu a manipuláciu s odpadmi. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmenu údajov v živnostenskom registri SR , 

vedenom na Okresnom úrade Žilina pod č. 501-2709  a to :   

   Štatutárny orgán :  z Ing. Štefan Pucko,  013 55  Štiavnik 885  na  Ing. Štefan Vároš,  013 55   

   Štiavnik 1294 

-  Sídlo :  z 013 55  Štiavnik 764  na 013 55  Štiavnik 1350   

   a rozšírenie predmetu podnikania o činnosti : 

-  Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

-  Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s cestnou hmotnosťou do 3,5 t vrátane  

    prípojného vozidla. 

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

 

 

7.   Správa nezávislého audítora o výsledku overenia individuálnej účtovnej závierky  

      a konsolidovanej účtovnej závierky za rok  2015. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislej audítorky o výsledku overenia 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2015. Podľa nej účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz o finančnej situácii obce  a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom 

o účtovníctve.  

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa okrem výsledkov hospodárenia obce aj výsledky 

hospodárenia dcérskych účtovných jednotiek a to  Základnej školy s materskou školou 

Štiavnik a Pálenice Štiavnik, s.r.o. 

Nezávislá audítorka i v tejto správe uvádza, že konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje 

pravdivo a verne finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku v súlade 

so zákonom o účtovníctve. Obidve správy OZ iba berie na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  Správu nezávislého audítora 

k individuálnej účtovnej závierke Obce Štiavnik za rok 2015. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  Správu nezávislého audítora ku 

konsolidovanej účtovnej závierke Obce Štiavnik za rok 2015. 

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

 



8.  Správa HK obce k návrhu záverečného účtu obce 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala, že predložený návrh záverečného účtu obce bol 

vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Je 

v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce, bola dodržaná informačná povinnosť, 

ako aj povinnosť auditu. Finančné hospodárenie obce v r. 2015 sa riadilo rozpočtom, 

schváleným 15.12.2014, ktorý bol následne upravovaný siedmimi zmenami, schválenými 

obecným zastupiteľstvom. Podľa jej názoru dosiahnuté výsledky hospodárenia obce sú 

primerané súčasnej ekonomickej situácie obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na 

financovanie výdavkov obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu Záverečného účtu obce Štiavnik za rok 2015. 

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

 

 

 9.  Záverečný účet obce  

 

Starosta obce prenechal slovo HK obce, ktorá povedala, že záverečný účet je zhodnotenie 

hospodárenia obce za rok 2015. Jeho návrh poslanci obdržali ako prílohu pozvánky, takže si 

ho mohli podrobne preštudovať.  Odporúča Obecnému zastupiteľstvu, aby ho schválilo bez 

výhrad.  Nakoľko rozpočet obce za rok 2015 je prebytkový, navrhuje zostatok finančných 

operácií vo výške 49 133,44 € použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Záverečný účet Obce Štiavnik za rok 2015 bez 

výhrad. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  prebytok hospodárenia za rok 2015 vo výške 

49 133,44 €  použiť na tvorbu rezervného fondu. 

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

 

 

10.   Schválenie  prísediaceho na Okresnom súde Žilina. 

 

Starosta obce informoval, že Okresný súd v Žiline požiadal obec o menovanie prísediaceho. 

Keďže nikto z poslancov nemal o uvedenú funkciu záujem, oznam bol vyhlásený aj 

v obecnom rozhlase. Na základe toho sa prihlásila pani Mgr. Vlasta Fupšová.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Vlastu Fupšovú, bytom Štiavnik 1073 ako 

prísediaceho na Okresnom súde v Žiline. 

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

 

 

11.   Záložná zmluva na ŠFRB, Bratislava. 

 

Starosta obce vysvetlil, že na to aby obec dostala úver na odkúpenie polyfunkčného domu, 

musí byť najskôr podpísaná záložná zmluva v prospech ŠFRB, Bratislava. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Záložnú zmluvu č. 500/228/2016 uzatvorenú 

medzi: 

záložným veriteľom : Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava 37,  

                                   zastúpeným Ing. Petrom Dolinským, generálnym riaditeľom ŠFRB,  

záložcom :  V.V.BULDING, s.r.o., Oblúková 32, Trnava, zastúpenou RSDr. Viliamom  

                   Vítekom,  konateľom spoločnosti, 

záložcom - dlžníkom : Obecou Štiavnik, Štiavnik 1350, zastúpenou Ing. Štefan Várošom,  

                                     starostom obce.   

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

 

 

12.  Zmluva o úvere  
 

K tejto zmluve starosta obce vysvetlil, že sa jedná práve o uvedenú zmluvu na poskytnutie 

úveru na odkúpenie polyfunkčného domu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Zmluvu o úvere č. 500/228/2016  POo  

uzatvorenú medzi: 

veriteľom : Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava 37,  

                   zastúpeným Ing. Petrom Dolinským, generálnym riaditeľom ŠFRB,  

dlžníkom : Obecou Štiavnik, Štiavnik 1350, zastúpenou Ing. Štefan Várošom, starostom obce.   

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

 

 

13.   Schválenie RO č. 4/2016. 

 

K tomuto bodu programu starosta obce povedal, že nakoľko bol vybraný dodávateľ na detské 

ihriská, potrebné je vyčleniť finančné prostriedky na ich realizáciu, vo výške 59.362,- €. 

Keďže v rozpočte sa s tým nerátalo, musí sa to riešiť rozpočtovým opatrením. Rozpočtovým 

opatrením je   potrebné riešiť aj finančné prostriedky vo výške 22.000,- € na vypracovanie 

štúdie a projektu na výstavbu kultúrneho domu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 na:  

-  výstavbu detských ihrísk vo výške  59.362,- €    

-  vypracovanie štúdie a projektu na kultúrny dom vo výške 22.000,- €. 

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

 

 

14.   Schválenie Zmluvy o dielo. 

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedená zmluva sa týka realizácie detských ihrísk. Ako dodávateľ 

bola vybraná spoločnosť Študio - 21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, Bratislava. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Zmluvu o dielo, uzatvorenú medzi obcou 

Štiavnik a zhotoviteľom Študio - 21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, Bratislava. 

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

 

 

 

 



15.   Protokol o výsledku kontroly NKU 

 

Starosta obce   informoval, že od februára do júna tohto roku na tunajšom obecnom úrade 

vykonal NKU SR kontrolu  účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne 

služby v obci. O výsledku uvedenej kontroly bol vypracovaný protokol, na základe ktorého by 

obec mala prijať určité opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie  Protokol o výsledku kontroly 

účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby v obci Štiavnik, 

vykonanú NKU SR. 

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

 

 

16.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK  obce na II. polrok 2016. 

 

Hlavná kontrolórka obce pripomenula, že jej plán kontrolnej činnosti na II. polrok si mohli 

poslanci preštudovať, nakoľko ho obdržali s pozvánkou.  

Poslankyňa Mgr. Mária Belková požiadala HK obce pani Šípkovú, aby si  vymedzila jeden 

deň v týždni, kedy by bola prítomná na obecnom úrade, k dispozícii občanom alebo  

poslancom v prípade potreby. Navrhla stredu doobeda, s čím pani Šípková súhlasila. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2016. 

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

 

 

17.  Schválenie zámenných zmlúv 

 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámenné zmluvy na zámenu obecných pozemkov pre 

žiadateľov za ich vlastnícke podiely v pozemkoch, ktoré obec potrebuje vysporiadať pod 

budovou zberného dvora - bývalej sýpky. Zámena bola schválená na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ ako spôsob hodný osobitného zreteľa. Teraz sa jedná už o konkrétne zmluvy. 

Ide o zámennú zmluvu medzi : 

-  Obcou Štiavnik a Ivanom Trulíkom, bytom Bytča  a Veronikou Svrčkovou, bytom Štiavnik  

-  Obcou Štiavnik a Mgr. Martinom Rieglom a manž. Editou Rieglovou, bytom Bratislava 

-  Obcou Štiavnik a Rudolfom Chlebinom, bytom Štiavnik. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Zámennú zmluvu na pozemok parc.č. CKN 

231/5 - zastavaná plocha o výmere 139 m2 vo vlastníctve obce, za  vlastnícky podiel 3/12 

Ivana Trulíka, bytom Bytča, Hlinkova ul. č. 691/31 a vlastnícky podiel 2/12 Veroniky 

Svrčkovej, bytom Štiavnik 1116 v pozemku parc.č. EKN 5147 - zast. plochy a nádvoria 

o výmere 333 m2, zapísanom na LV č. 7987 . 

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

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zámennú zmluvu na pozemok parc.č. CKN 

260/5 - záhrada o výmere 97 m2 vo vlastníctve obce za vlastnícky podiel 4/24 Rudolfa 

Chlebinu, bytom Štiavnik 84 v pozemku parc.č. EKN 5150 - zast. plochy a nádvoria  

o výmere 699 m2, zapísanej na LV č. 4513 a podiel 4/72 v pozemku parc.č. EKN 5146/2 - 

orná pôda o výmere 1167 m2, zapísanej na LV č. 5170. 

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



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  Zámennú zmluvu na pozemoky parc.č. CKN 

1794/2 - ttp o výmere 148 m2  a parc.č. 1854/3 ttp o výmere 345 m2 vo vlastníctve obce, za  

vlastnícky podiel 2/4 manželov Mgr. Martina Riegla a Mgr. Edity Rieglovej, obaja bytom 

Bratislava - Nové Mesto, Suchá 9  v pozemku parc.č. EKN 5161/2 - zast. plochy a nádvoria 

o výmere 985 m2, zapísanej na LV č. 8471 . 

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

 

 

18.  Zámena pozemkov pod zberným dvorom 

 

Starosta obce povedal, že ďalšou žiadateľkou o zámenu pozemkov, ktorá má vlastnícke 

podiely pod zberným dvorom je aj Helena Podolanová, bytom Štiavnik 1210 so synom 

Michalom. Na požadovaný pozemok nebol ešte vypracovaný GP, nakoľko žiadateľka žiadala 

vyčleniť pozemok v strede parcely. Preto žiada poslancov aby rozhodli, či môže dať 

vypracovať GP pre pani Podolanovú  a jej syna, na zámenu ich podielov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta obce dal vypracovať GP na zámenu 

obecného pozemku za podiely v pozemkoch pod zberným dvorom,  medzi obcou Štiavnik a 

Helenou Podolanovou a Michalom Podolanom, obaja bytom Štiavnik 1210. 

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

 

 

19.   Žiadosti občanov 

 

Jozef Šutara a manž. Anna, Štiavnik 1070  - žiadosť o odpredaj obecného bytu č. 6 v bytovom 

dome 1070. 

K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že menovaným sa doposiaľ nemohol byt 

odpredať, lebo mali veľký dlh na nájomnom. Keďže dlh splatili, podľa zákona je obec 

povinná im byt odpredať. V uvedenom bytovom dome sú odpredané už  všetky ostatné byty. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, odpredaj bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 1070 

pre Jozefa Šutaru a manž. Annu Šutarovú, bytom Štiavnik 1070 . 

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

 

Marta Hajková, Štiavnik 1310  -  žiadosť o odpustenie časti dlhu na nájomnom za byt. 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, ktorí pani Hajkovú poznajú, aby sa k jej žiadosti 

vyjadrili. Nakoľko viacerí poslanci konštatovali, že pani Hajková sa o svoje deti riadne stará, 

snaží si udržať aj zamestnanie, no je  na všetko sama, malo by sa jej pomôcť. Preto starosta 

obce navrhol, aby sa jej z dlhu odpustilo 500,- eur.   Poslanec Jozef Hajko tlmočil návrh OR, 

ktorá doporučila odpustiť taktiež 500,- eur z nedoplatku na nájomnom za byt. 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková apelovala na to, že uvedenú žiadosť, ako aj ostatné podobné 

žiadosti, by mala najskôr preveriť sociálna pracovníčka obce, či žiadateľka, ktorá sa sama 

stará o deti, využila všetky možnosti príjmu zo štátu, na ktorý má nárok. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, odpustenie časti nedoplatku na nájomnom za byt 

vo výške 500,- eur pre Martu Hajkovú, bytom Štiavnik 1310.                                                                                                     

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

 

PhDr. Katarína Cimprichová, Štiavnik 167  -  žiadosť o odstránenie závady na ulici. 

Starosta obce navrhol uvedenú žiadosť ako aj ďalšie podobné žiadosti zobrať na vedomie.  

Budú sa postupne riešiť v budúcnosti po skončení kanalizácie. 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku žiadosť PhDr. Kataríny Cimprichovej, Štiavnik 167  

o odstránenie závady na ulici  zobralo na vedomie.  

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

 

Pavol Jánošík, Štiavnik Višňové 1038  a susedia  -  žiadosť o úpravu koryta potoka.   
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku žiadosť Pavla Jánošíka, bytom Štiavnik Višňové 1038  

a susedov  o úpravu koryta potoka  zobralo na vedomie. 

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

 

Miroslav Milúch, Štiavnik 92  a občania gruntu Dzurkovce  - žiadosť o odvodnenie 

pozemkov. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku žiadosť Miroslava Milúcha, bytom Štiavnik 92  a občanov 

gruntu Dzurkovce o odvodnenie pozemkov zobralo na vedomie. 

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

 

Ján Švichký, Štiavnik 172  -  žiadosť o bezplatné pripojenie rodinného domu na kanalizáciu. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku žiadosť Jána Švichkého, bytom Štiavnik 172 o bezplatné 

pripojenie rodinného domu na kanalizáciu  zobralo na vedomie.  

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

 

Milan Mišutka a manž. Vlasta, Štiavnik 173 -  žiadosť o náhradu nákladov vynaložených na 

zriadenie prípojky rodinného domu na kanalizáciu. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku žiadosť Milana Mišutku a manž. Vlasty, bytom Štiavnik 

173 o náhradu nákladov na zriadenie prípojky rodinného domu na kanalizáciu  zobralo na 

vedomie. 

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

 

Pavol Kuciak, Štiavnik 775  - žiadosť o prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 

4242/59 o výmere 138 m2. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom časti obecného pozemku parc.č. KNC 

4242/59 o výmere 138 m2 pre  Pavla Kuciaka, bytom Štiavnik 775, ako spôsob hodný 

osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná 

o pozemok oproti jeho pozemku, na ktorom ide stavať rodinný dom a uvedený pozemok obec 

nevyužíva.  

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

 

Anna Bučová, Štiavnik 932   -  žiadosť o preplatenie výstavby oplotenia rodinného domu.   
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  jednorazový príspevok vo výške 300,- eur na 

preplatenie výstavby oplotenia rodinného domu pre Annu Bučovú, bytom Štiavnik 932.   

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

 

Jozefína Kapusnicová, Štiavnik 847 -  žiadosť o zabezpečenie svahu cesty vybudovaním 

oporného múrika. 
 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo zabezpečenie svahu cesty vybudovaním 

oporného múrika pre Jozefínu Kapusnicovú, bytom Štiavnik 847  tým spôsobom, že 

žiadateľka si zabezpečí materiál a obec jej vypomôže s prácami.   

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

 

 

20.  Rôzne 

 

Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak informoval poslancov o riešení žiadostí, ktoré 

OZ  postúpilo stavebnej komisii. 

 

-  Mária Červencová, Štiavnik 1131 - žiadosť o odkúpenie bývalého náhonu na mlyn parc.č. 

KNC 3948/5,  parc.č. KNC 3951/4,  parc.č. KNC 3951/2.  

Stavebná komisia neodporúča odpredaj parciel 3948/5 a 3951/4 iba jej, nakoľko nie je 

výlučnou vlastníčkou susedného pozemku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo odpredaj pozemkov parc. č. KNC 3948/5 

o výmere 11m2 a parc.č. KNC 3951/4 o výmere 12 m2 pre Máriu Červencovú, bytom 

Štiavnik 1131, nakoľko nie je výlučnou vlastníčkou susedného pozemku.  Pokiaľ nebude isté, 

že spoluvlastníci susedného pozemku o pozemok nemajú záujem. 

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

 

-  Občania osady Bočincovce - žiadosť o opravu miestnej komunikácie. 

Stavebná komisia neodporúča, z toho dôvodu, že sa nejedná o cestu vo vlastníctve obce 

a cesta je v dobrom stave. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo opravu cesty do Bočincov, nakoľko sa jedná 

o cestu, ktorá nie je vo vlastníctve obce. Žiadateľom odporúča obrátiť sa na vlastníka a to LS 

Štiavnik.   

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

 

-   Prehodnotenie projektu a štúdie na kultúrny dom. 

Predseda stavebnej komisie informoval, že projekt na výstavbu kultúrneho domu, ktorého 

súčasťou budú aj šatne pre športovcov, za obecným úradom, bol prehodnotený 

s projektantom.  Pre stavebné povolenie je potrebné dať vypracovať štúdiu a projekt, ktorý 

bude stáť 22.000,- eur. Starosta obce povedal, že OZ musí rozhodnúť, či má na uvedené práce 

vybrať dodávateľa.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vybrať dodávateľa na vypracovanie štúdie 

a projektu na kultúrny dom. 

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

 

 

21.  Interpelácia poslancov 

 

-   Poslanec Jozef Hajko informoval starostu obce, že na rôznych akciách, ktoré obec poriada, 

je problém s napojením sa na elektrický prúd. Mala by sa zriadiť jedna prípojka, ktorá by 

slúžila na tieto účely. 

 



-  Poslanec Jozef Bavlna upozornil, že podľa informácie občanov, voda z potoka pri 

Harvancovi preteká do kanalizácie. Ďalej žiadal, aby k Jozefovi Tabačkovi bola urobená   

vodovodná prípojka.  Taktiež pripomenul potrebu osadenia stĺpa verejného osvetlenia tejto 

ulice. 

 

22.  Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 9. riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva  ukončil. 

 

V Štiavniku, 30.06.2016 

Zapísala:  Kamila Šutarová      
 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

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

  

Štefan Harvanec                  ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


