
Z Á P I S N I C A 
 

z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 26.08.2016   

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

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

Vároš Miroslav. 

Poslanec Bc. Jozef Glonek sa dostavil počas zasadnutia OZ. 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   
Ostatní prítomní:  HK obce 

 

 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ. 

4.    Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2016. 

5.    Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

6.    Cenová ponuka na vypracovanie pasportizácie  miestnych komunikácií. 

7.     Informácia starostu obce o realizácii kanalizácie v obci. 

8.     Žiadosti občanov. 

9.     Rôzne .  

10.   Interpelácia poslancov. 

11.   Záver.     

   

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal prítomných poslancov a otvoril  desiate  riadne 

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

poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 10. riadne  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  Katarínu Bobrikovú a Ing. Štefana Papána. 

 

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

overovateľov zápisnice a uznesení  Katarínu Bobrikovú a Ing. Štefana Papána. 

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



                                 

3.   Schválenie programu 10. riadneho zasadnutia OZ 

 

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

o body:   

Schválenie vysporiadania podielov neznámych vlastníkov pod zberným dvorom na obec , 

Schválenie kúpnopredajnej zmluvy na nákladné auto nákladný automobil LIAZ, 

Schválenie prebytočnosti majetku obce, 

Schválenie zámeru zámeny a odpredaja obecného majetku. 

Následne vyzval prítomných 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 10. riadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ. 

4.    Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2016. 

5.    Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

6.    Cenová ponuka na vypracovanie pasportizácie  miestnych komunikácií. 

7.     Informácia starostu obce o realizácii kanalizácie v obci. 

8.     Schválenie vysporiadania podielov neznámych vlastníkov pod zberným dvorom na obec. 

9.     Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na nákladný automobil LIAZ  

10.   Schválenie prebytočnosti majetku obce 

11.   Schválenie zámeru zámeny a odpredaja obecného majetku. 

12.   Žiadosti občanov. 

13.   Rôzne .  

14.   Interpelácia poslancov. 

15.   Záver.     

   

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

 

 

4.   Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ. 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia 

OZ nasledovne :  

-  Záložná zmluva  a zmluva o úvere boli už  podpísané. Boli už pridelené aj peniaze. Byty sú 

už zapísané na obec, zostáva len zaplatiť faktúru.  

-  Detské ihrisko pri zdravotnom stredisku - dnes sa začalo s jeho realizáciou a do 2 týždňov 

by mali byť práce ukončené.    

-  Geometrické plány na zámenu a odpredaj pozemkov boli vypracované. 

 

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

z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

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

 

 



5.  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2016. 

 

Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Mištrikovej, ktorá informovala, že monitorovanie vyplýva 

zo zákona o rozpočtových pravidlách. Vyhodnotením príjmov sme zistili, že boli plnené na 

59,2% . Uvedené príjmy nám naplnili aj peniaze na verejné osvetlenie, no v tomto roku i štát 

dobre plní voči nám podielové dane.  

Poslanec Jozef Hajko poukázal na to, že v monitorovacej správe sú uvedené aj výdavky na 

nákladný automobil LIAZ, ktorý už nejazdí. 

Starosta obce vysvetlil, že automobil LIAZ jazdil iba dovtedy, pokiaľ nebol vyradený z 

prevádzky. Takže výdavky naň sú iba do konca marca. OZ ho vyradilo z majetku obce.   

  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

a/   konštatovalo   
že obec Štiavnik naplnila príjmy spolu vo výške 1 457 415,38 € , čo je 59,2 % z celkového 

rozpočtu a výdavky čerpala vo výške 1 051 927,29 €, čo je 43,8 % z celkového rozpočtu. 

 

b/   schválilo  predloženú monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu Obce 

Štiavnik k 30.06.2016. 

  Hlasovanie:    za - 9,  proti - 0,   zdržali sa  - 1 

 

 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 

 

Mgr. Mištriková vysvetlila, že uvedené rozpočtové opatrenie sa týka investícií, s ktorými 

nebolo plánované v rozpočte obce. Jedná o investície na detské ihrisko za zdravotným 

strediskom  a pri materskej škole a odstavný pruh a autobusovú čakáreň pri Fujačkovi 

použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu. No ide aj o zvýšenie príjmov 

a výdavkov z dôvodu dotácií a účelových finančných prostriedkov. 

 

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

na rok 2016 - zvýšenie príjmov a výdavkov obce /o dotácie, účelové finančné prostriedky/ 

o 35 181,79 € rozpočtovým opatrením č. 5/2016, 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. 

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

 

 2/   Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo  zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2016  

rozpočtovým opatrením č. 5/2016, zvýšenie príjmov o 556 158,99 €  /v rámci toho je aj 

zapojenie prostriedkov rezervného fondu/ a zvýšenie výdavkov obce o sumu 500 913,96 €  v 

zmysle 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. 

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

 

   3/   Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  použitie finančných prostriedkov celkovo 

vo výške 71 346,90 € z Rezervného fondu obce Štiavnik a to na investície : 

a/  detské ihrisko za zdravotným strediskom a dopadový povrch pri MŠ ... 59 362,30 € 

b/  odstavný pruh a autobusová zastávka u Fujačka ..... 11 984,60 € 

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

 

7.  Cenová ponuka na vypracovanie pasportizácie  miestnych komunikácií. 



 

Starosta obce vysvetlil, NKU, ktorý  v našej obci vykonal kontrolu, nám okrem iného 

odporučil aj vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií. Jedná sa o vypracovanie 

evidencie všetkých miestnych komunikácií, vrátane mostov, priepustov a parkovacích miest. 

Na internete sme našli firmu, ktorá sa týmto zaoberá a oslovili sme ju, aby nám zaslala 

cenovú ponuku. Podľa uvedenej cenovej ponuky by nás vypracovanie pasportizácie stálo cca 

4000,- €.  Bolo by dobré, aby cenovú ponuku prehodnotila stavebná komisia, ktorá na 

nasledujúce zasadnutie OZ  predloží návrh, či má starosta obce na základe nej vybrať 

dodávateľa, alebo nie. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  cenovú ponuku na vypracovanie pasportizácie  

miestnych komunikácií  prehodnotiť stavebnou komisiou. 

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

 

 

8.   Informácia starostu obce o realizácii kanalizácie v obci. 

 

Starosta obce vysvetlil, že podľa  rozpočtového opatrenia sme mali na dobudovanie 

kanalizácie vyčlenených 45.000,- €.  Za uvedené peniaze bolo napojených cca 75 domov. 

Bolo urobených cca 2300 m vodovodných prípojok a 1200 m kanalizácie. Firma STRABAG 

urobila naviac mimo projektu  1300 m vody a 1500 m kanalizácie. Taktiež urobila 

v niektorých uličkách aj odtoky dažďovej vody. Rozpis je uvedený v prílohe zápisnice. 

 

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

kanalizácie v obci. 

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

 

 

9.   Schválenie vysporiadania podielov neznámych vlastníkov pod zberným dvorom na 

      obec. 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že sa jedná o vysporiadanie 

vlastníckych podielov v pozemkoch pod zberným dvorom neznámych vlastníkov, ktorých 

dedičov alebo príbuzných nebolo možné zistiť. Preto by obecné zastupiteľstvo malo obec 

zaviazať, že keď sa v budúcnosti prihlásia oprávnení dedičia, obec im vyplatí ich vlastnícky 

podiel v cene 7,- € za m2. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vysporiadanie vlastníckych podielov 

neznámych vlastníkov v pozemkoch pod zberným dvorom, ktorých dedičia neboli zistení, na 

Obec Štiavnik, IČO 321672, so sídlom Štiavnik 1350, zastúpená starostom obce Ing. 

Štefanom Várošom. 

Obec sa týmto zaväzuje, že ak sa v budúcnosti prihlásia oprávnení dedičia po nezistených 

neznámych vlastníkoch, ktorí neboli finančne odškodnení, bude im za  ich podiel v uvedených 

pozemkoch vyplatená finančná čiastka vo výške 7,- €/m2. 

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

 

 

 

 

 

10.   Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na nákladný automobil LIAZ  



 

Starosta obce opäť pripomenul, že na uvedený automobil LIAZ  bola vyhlásená obchodná 

verejná súťaž. Keďže sa nikto neprihlásil, malo sa dať zošrotovať. V poslednej chvíli sa 

prihlásil záujemca, ktorý by chcel LIAZ odkúpiť za šrotovú cenu. Preto sme požiadali firmu 

ROBUS s.r.o. , ktorá sa zaoberá výkupom a predajom šrotu, o zaslanie ceny. Na základe jej 

oznámenia, cena za predmetný materiál je 0,08 €/kg.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  Kúpno - predajnú zmluvu na auto LIAZ  zn. 

BY 265 AH, uzatvorenú medzi obcou Štiavnik a Jánom Ometákom, bytom Kolárovice 971, 

za šrotovú cenu vo výške 619,20 €. 

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

 

 

11.   Schválenie prebytočnosti majetku obce 

 

Starosta obce povedal, že na základe poverenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ,  dal 

vypracovať GP na zámenu pozemkov pre Helenu Podolanovú a na zámenu  a odpredaj pre 

Veroniku Machciníkovú. Aby mohlo dôjsť k zámene a odpredaju,  OZ by malo schváliť 

prebytočnosť majetku obce určeného na zámenu a odpredaj.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  že pozemky: 

-  parc.č. KNC 127/12 ostatná plocha o výmere 26 m2 , vytvorená GP č. 60-47329050/2016, 

-  parc.č. KNC 3618/4 záhrada o výmere 79 m2, vytvorená GP č. 48-47329050/2016, 

patria medzi prebytočný majetok obce a sú určené na zámenu a 47 m2 na odpredaj. 

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

 

 

12.   Schválenie zámeru zámeny a odpredaja pozemkov 

 

Keďže sa jedná o zámenu a odpredaj za pozemky, ktoré obec potrebuje vysporiadať pod 

zberným dvorom a na vysporiadanie pozemku na prechod občanov do miestneho potoka, 

jedná sa o osobitný zreteľ, ktorý by malo OZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

V prípade pozemku parc.č. KNC 127/12  sa jedná o zámenu 1:1 a v prípade pozemku parc.č. 

KNC 3618/4 sa jedná o 32 m2 zámena a 47 m2 odpredaj. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámer zámeny a odpredaja pozemkov : 

-  parc.č. KNC 127/12 ostatná plocha o výmere 26 m2 , vytvorená GP č. 60-47329050/2016,     

za podiely  4/225 a  1/225, predstavujúce  spolu výmeru 26 m2 v pozemku parc. EKN 5146/2  

orná pôda o výmere 1167 m2, 

-  parc.č. CKN 3618/4 záhrada o výmere 79 m2, vytvorená GP č. 48-47329050/2016, 

za pozemok parc.č. KNC 3618/5 záhrada o výmere 4 m2 a parc.č. KNC 4103/2 zastavaná 

plocha o výmere 28 m2, vytvorené GP č. 48-47329050/2016  a 47 m2 odpredaj. 

Všetky z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý je daný tým, že sa jedná o zámenu 

vlastníckych podielov v pozemkoch, ktoré obec potrebuje vysporiadať pod budovou zberného 

dvora a zámenu a odpredaj pozemku na prechod občanov do miestneho potoka. 

 

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

 

 

13.  Žiadosti občanov. 



 

Jozef  Hujo, Štiavnik 849  -  Žiadosť o odvodnenie dažďových vôd z ulice Bodzovce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  žiadosť Jozefa Huju, bytom Štiavnik 

849 o odvodnenie dažďových vôd z ulice Bodzovce. 

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

 

Mária Bieliková, Štiavnik 683  -  Žiadosť o finančnú výpomoc. 

 

K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že osobne jednal s pani Bielikovou, aby umožnila 

vybudovať kanalizačnú a vodovodnú prípojku cez svoj pozemok pre pána Bachoríka s tým, že 

obec vybuduje prípojky aj pre ňu na obecné náklady. Pani Bieliková s tým nesúhlasila 

a prípojky si vybudovala sama. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, že obec poskytne finančnú výpomoc Márii 

Bielikovej, bytom Štiavnik 683 za podmienky, že umožní zabudovať kanalizačnú 

a vodovodnú prípojku cez svoj pozemok pre Štefana Bachoríka, bytom Štiavnik 680. 

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

 

Daniela Belková, Štiavnik 1340  -  Žiadosť o finančnú výpomoc. 

 

Poslanci navrhli, že skôr ako budú žiadosť schvaľovať, mala by sociálna pracovníčka obce 

Mgr. Palková preveriť a sociálnu situáciu žiadateľky a výsledok zo šetrenia predložila na 

budúce zasadnutie OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku doporučilo  aby žiadosť  Daniely Belkovej, bytom 

Štiavnik 1340 o finančnú výpomoc preverila pani Palková a zistila jej sociálnu situáciu. 

 Zistené výsledky predloží na budúce zasadnutie OZ. 

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

 

 

14.  Rôzne. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že od 3.10.2016  sa bude v našej obci 

vykonávať výmena vysokého napätia od osady Baránkovce po Blažku. Výmena sa bude 

realizovať s pomocou vrtuľníka, ktorý bude dovážať materiál na skládky. Jedna skládka bude 

na Pažitiach a druhá u Ciesarov. Občania budú na to upozornení vyhláškou v miestnom 

rozhlase.   

 

 

15.  Interpelácia poslancov. 

 

Ako prvý predložil svoju požiadavku poslanec Miroslav Vároš. Konštatoval, že pred dvomi 

rokmi sa rozhodol kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva v 5. volebnom obvode, čo 

je v našej obci časť Nová Žilina a Hory. Uvedený volebný obvod je počtom obyvateľstva  

menší, ale dĺžky komunikácii má možno toľko, ako ostatné štyri volebné obvody spolu. Preto 

sa rozhodol kandidovať, lebo v tomto obvode sa veľa nerobilo. Občania si ho vo voľbách 

zvolili, aby ich za tento volebný obvod zastupoval, preto je toto jeho povinnosťou. O pár 

týždňov bude polovica volebného obdobia a zasa sa väčšina prác vykonáva v obci, no nie 

v jeho volebnom obvode. Len v roku 2016 sa odsúhlasili financie na detské ihrisko, odstavné 



plochy, autobusovú zástavku, asfaltovanie ciest a podobne  v sume 250.000 až 300.000,- € po 

započítaní miezd pracovníkov a pohonných hmôt. No  z tohto sa nič nepoužije v jeho 

volebnom obvode . Preto je s týmto nespokojný. Preto žiada, aby sa finančné prostriedky 

rozdeľovali rovnomerne vo všetkých obvodoch obce a aby finančná komisia vyhodnotila 

koľko finančných prostriedkov sa použilo v jednotlivých obvodoch. Ak financie budú 

rozdelené aj pre jeho obvod,  môže sa tam vybudovať detské ihrisko, môžu sa vyasfaltovať 

cesty do osád Možuchovce, Bočíncovce, Jastrabie, Baránkovce až po Ráztoku. Upozornil 

prítomných poslancov, že v týchto častiach obce,  aj keď býva málo ľudí, práve občania ich 

volebných obvodov tam majú rekreačné zariadenia. Súhlasí, aby sa teraz prednostne dorobili 

rozkopané ulice s spodnej časti obce, aby ich občania mohli používať, ale hneď od začiatku 

budúceho roka, mali aby sa začať vykonávať práce v jeho volebnom obvode, ktoré uviedol. 

 

Starosta obce odpovedal, že poslanci by si mali uvedomiť, že sú tu pre občanov v celej obci , 

nie iba pre tých, ktorí ich volili v jednotlivých obvodoch.  Pred voľbami navrhoval zlúčiť 

volebné obvody do jedného, no poslanci s tým nesúhlasili. Práve v horách sa prednostne 

asfaltovali ulice, lebo sa rátalo s tým, že sa nebudú rozkopávať, nakoľko sa tam nerobí 

kanalizácia. Taktiež sa opravili niektoré čakárne a plánuje aj s výstavbou asfaltového ihriska 

pri 20 bytovom dome. Samozrejme, že sa v budúcnosti schvália finančné prostriedky aj na 

investície v horách,  no teraz sú prednostné  miestne komunikácie, kde sa robila kanalizácia. 

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa informovala čo sa robí pred domom smútku a upozornila, 

že by sa mala vymeniť brána. 

Starosta obce odpovedal, že momentálne sa robí kanalizačná, vodovodná a plynová prípojka. 

Ďalej Mgr. Belková poukázala na vysoké náklady pre spoločný stavebný úrad v Bytči 

a žiadala, aby hlavná kontrolórka zistila aké sú náklady na stavebný úrad. 

Obecnú kameru je potrebné nasmerovať na nové detské ihrisko, aby sa zabránilo jeho ničeniu. 

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek  upozornil, že u Osmajov / pri Muškovi a Mišejkovi/ je odpojený 

obecný rozhlas.  

 

Poslanec Jozef Hajko  interpeloval nasledovné : 

-  Odvodnenie pozemkov pri Dominikovi Možiešikovi riešila stavebná komisia, ktorá dala 

návrh a nič sa s tým nerobí. 

Starosta obce -  s pánom Možiešikom je dohodnutý, že sa opravia najskôr šachty. 

-  Kultúrny dom a šatne pre športovcov - v akom štádiu je to. 

Bola odoslaná objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

-  Bola zakúpená nová kosačka na ihrisko - kto je za ňu hmotne zodpovedný a či je na ňu 

uzatvorená poistka. Mal by sa určiť človek, ktorý by sa staral o údržbu nie len ihriska ale aj 

ostanej obecnej zelene. Mal by byť zamestnancom obce, za čo by mu prislúchal adekvátny 

plat.  Navrhuje pána Miroslava Machciníka, ktorý je momentálne nezamestnaný. 

Starosta obce ako aj niektorí poslanci oponovali, že v iných obciach sa o údržbu ihriska 

starajú samotní športovci. Nemali by len čakať čo od obce dostanú, ale  mali by sa zapájať aj 

do činností ohľadne údržby ihriska. 

-  Ďalej poslanec Hajko  oboznámil poslancov s anonymným listom, ktorý dostal do 

súkromnej poštovej schránky. 

-  Informoval starostu obce, že mu vybaví stretnutie s pánom Blanárom, ktorý je vraj ochotný 

našej obci pomôcť. 

Starosta obce odpovedal, že keď obec potrebovala pomoc, nebol zastihnuteľný. Je ochotný sa 

s ním stretnúť, no nie je nič dôležité,  čo by mal s ním momentálne riešiť.  

 



Poslanec Štefan Harvanec   sa informoval kto sa stará o výmenu žiaroviek na verejnom 

osvetlení nakoľko sa mu zdá, že výmena nefunkčných žiaroviek trvá dlho. 

Starosta obce odpovedal, že nahlasuje sa to na sekretariát pani Kopúnikovej a rieši sa to cez 

dodávateľa. 

 

 

16.   Záver  

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť a 10. riadne zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

V Štiavniku, 26.08.2016 

 

 

 

Zapísala:  Kamila Šutarová      
 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                           starosta obce 

overovatelia zápisnice:    
 

 Katarína Bobriková           .......................... 

  

Ing. Štefan Papán               ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


