
Z Á P I S N I C A 
 

zo 07. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 23.07.2016   

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

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

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Štefan Fajbík,  Bc. Jozef Glonek 

Ostatní prítomní:  HK obce 

 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.  Schválenie programu 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

 4.    Zrušenie  UZN č. 297/2016 zo dňa 23.05.2016. 

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

        operačného programu KŽP. 

 6.    Záver.     

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal prítomných poslancov a vysvetlil dôvod 

mimoriadneho zasadnutia OZ, čím  otvoril  siedme  mimoriadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Štiavniku.  Konštatoval, že  z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 

poslancov, teda 07. mimoriadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení je uznášania schopné.  

 

 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Jozefa Bavlnu a Štefana Bočinca. 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Jozefa Bavlnu a Štefana Bočinca. 
 

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

 

 

                                     



3.   Schválenie programu 07. mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia  a vyzval poslancov o 

jeho 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 07. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce  

     Štiavnik. 

 4.    Zrušenie  UZN č. 297/2016 zo dňa 23.05.2016. 

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

        operačného programu KŽP. 

 6.    Záver.     

 

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

 

 

4.   Zrušenie UZN č. 297/2016 zo dňa 23.05.2016. 

 

Starosta obce vysvetlil, že uvedeným uznesením bolo schválené predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na nákup technológie do zberného dvora, výška celkových 

oprávnených prostriedkov a spolufinancovanie obce. Po zistení predpokladanej hodnoty 

zákazky,  bola stanovená výška oprávnených prostriedkov na projekt 403.812,- €.  Tým sa  

zmenila aj výška spolufinancovania obce zo 17.600,- €   na 20.190,60 €. Preto sa toto 

uznesenie musí zrušiť a následne schváliť nové. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  z r u š i l o  UZN č. 297/2016 zo dňa 23.05.2016, ktorým 

OZ schválilo : 

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  prostredníctvom vlastných zdrojov. 

 

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

 

 

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

     operačného programu KŽP. 

 

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   403.812,- eur s DPH. 
 

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

 t.j.  20.190,60 eur s DPH  prostredníctvom vlastných zdrojov. 

 

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

 

 

6.   Záver  

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 7. mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončil. 

  

V Štiavniku, 23.07.2016 

Zapísala:  Kamila Šutarová      
 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

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

  

Štefan Bočinec         ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


