ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 25.11.2016

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 Ing. Štefan Papán sa dostavil počas zasadnutia OZ.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní: HK obce, Mgr. Peňáková Kamila
NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ.
5. Prezentácia dokumentárneho filmu o obci Štiavnik.
6. Dodatok správy audítora k výročnej správe.
7. Výročná správa obce za rok 2015.
8. Žiadosť o zníženie súdnych poplatkov pre Ing. Prošeka, prípadné exekučné vymáhanie.
9. Prejednanie financovania terminovaného úveru na kultúrny dom.
10. Zápis Úradu vládneho auditu z overenia fyzickej realizácie projektu „ Modernizácia
verejného osvetlenia v obci“.
11. Záznam Slovenskej inšpekcie ŽP z kontroly vykonanej na základe anonymného podnetu.
12. Základná škola s MŠ Štiavnik – žiadosť o uvoľnenie financií pre potreby MŠ.
13. VZN obce Štiavnik č. 5 o dani z nehnuteľností na rok 2017.
14. VZN obce Štiavnik č. 6 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.
15. VZN obce Štiavnik č. 7 o miestnom poplatku za rozvoj.
16. Zápis komisie z riešenia anonymného podnetu prezentovaného poslancom Jozefom
Hajkom na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
17. Sťažnosť Emílie Lepišovej, bytom Štiavnik 129 na suseda.
18. Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 1265/2 o výmere 13 m2 pri rodinnom dome
s. č. 701.
19. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2017.
20. Schválenie štúdie rekonštrukcie Pálenice Štiavnik.
21. Žiadosti občanov.
22. Rôzne .
23. Interpelácia poslancov.
24. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal prítomných poslancov a otvoril jedenáste riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11
poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 11. 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 Jozefa Bavlnu a Katarínu Bobrikovú .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice a uznesení Jozefa Bavlnu a Katarínu Bobrikovú .
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0
3. Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia a navrhol jeho doplnenie
nasledovne:
Ako bod 20. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií,
bod 21. Schválenie súťažných podkladov pre VO na nákup technológie do ZD,
bod 22. Schválenie odmien poslancom za rok 2016,
bod 23. Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Helenou Podolanovou
a Michalom Podolanom, obaja Štiavnik 1210.
bod 9 je nahradený vizualizáciou kultúrneho domu.
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 11. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ.
5. Prezentácia dokumentárneho filmu o obci Štiavnik.
6. Dodatok správy audítora k výročnej správe.
7. Výročná správa obce za rok 2015.
8. Žiadosť o zníženie súdnych poplatkov pre Ing. Prošeka, prípadné exekučné vymáhanie.
9. Vizualizácia kultúrneho domu.
10. Zápis Úradu vládneho auditu z overenia fyzickej realizácie projektu „ Modernizácia
verejného osvetlenia v obci“.
11. Záznam Slovenskej inšpekcie ŽP z kontroly vykonanej na základe anonymného podnetu.
12. Základná škola s MŠ Štiavnik – žiadosť o uvoľnenie financií pre potreby MŠ.
13. VZN obce Štiavnik č. 5 o dani z nehnuteľností na rok 2017.
14. VZN obce Štiavnik č. 6 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.
15. VZN obce Štiavnik č. 7 o miestnom poplatku za rozvoj.

16. Zápis komisie z riešenia anonymného podnetu prezentovaného poslancom Jozefom
Hajkom na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
17. Sťažnosť Emílie Lepišovej, bytom Štiavnik 129 na suseda.
18. Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 1265/2 o výmere 13 m2 pri rodinnom dome
s. č. 701.
19. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2017.
20. Schválenie štúdie rekonštrukcie Pálenice Štiavnik.
21. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií.
22. Schválenie súťažných podkladov pre VO na nákup technológie do ZD
23. Schválenie odmien poslancov za rok 2016.
24. Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Helenou Podolanovou a Michalom
Podolanom, Štiavnik 1210.
25. Žiadosti občanov.
26. Rôzne .
27. Interpelácia poslancov.
28. Záver
Hlasovanie:

za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0

4. Prezentácia vizualizácie kultúrneho domu.
Nakoľko zasadnutia sa zúčastnila firma ARKON ATELIER, za účelom prezentácie
vizualizácie kultúrneho domu, starosta obce navrhol, aby prezentácia dokumentárneho filmu
o našej obci bola presunutá na koniec zasadnutia. Vysvetlil, že na základe nej by mali
poslanci rozhodnúť, či dajú súhlas na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie.
Zástupca uvedenej firmy informoval, že na základe štúdie bolo spracované nové zadanie,
nakoľko predošlé nezodpovedalo požiadavkám obce. Pôvodne bol navrhnutý ako kinosála
a divadelná sála, teraz je zmenený na sálu na plesy s kapacitou 200 ľudí a vysunutý balkón.
Druhá časť je určená pre potreby ŠK Štiavnik. Nachádza sa tam tribúna pre 222 divákov,
šatne , zasadačka, kuchyňa. Postupne vysvetlil jednotlivé návrhy stavby, riešenej ako
prístavba k súčasnému obecnému úradu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o súhlas na spracovanie projektovej
dokumentácie na kultúrny dom pre stavebné povolenie podľa predloženej vizualizácie.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
5. Dodatok správy audítora k výročnej správe.
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o vyjadrenie nezávislej audítorky, ktorá výročnú správu
obce za rok 2015 kontrolovala a zisťovala jej súlad s účtovnou závierkou. Podľa jej názoru
uvedené účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe obce Štiavnik poskytujú vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2015 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Dodatok správy audítora o overení
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou obce Štiavnik
za rok 2015.

Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

6. Výročná správa obce za rok 2015.
K uvedenej výročnej správe starosta obce vysvetlil, že vyjadruje finančnú situáciu a výsledok
hospodárenia obce v predchádzajúcom roku. Informuje o všetkých aktivitách, ktoré obec
realizovala na zlepšenie a skvalitnenie podmienok života pre našich občanov. Bude
zverejnená aj na internetovej stránke obce, kde si ju občania vo vlastnom záujme môžu
prečítať, aby boli informovaní o všetkom, čo sa v našej obci za predchádzajúci rok
vybudovalo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu
obce Štiavnik za rok 2015.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
7.

Žiadosť o zníženie súdnych poplatkov pre Ing. Prošeka, prípadné exekučné
vymáhanie.

Starosta obce prítomným poslancom objasnil, že sa jedná o výsledok súdneho sporu medzi
obcou a Ing. Prošekom, ktorý po dokončení DSS požadoval od obce zaplatiť faktúru nad rámec
zmluvy v sume 43.000,- eur. Súdny spor prehral, preto je povinný hradiť naše súdne trovy,
ktoré sú vo výške 6.000,- eur. Prostredníctvom našej právničky JUDr. Hadbábnej nás žiada
o zníženie uvedenej sumy, prípadne o splátkový kalendár na jej splatenie. Obecná rada
doporučila osloviť pána Prošeka, aby poskytol obci zábezpeku v nehnuteľnom majetku v
hodnote výšky dlhu až do úplného splatenia dlhu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vyhovieť žiadosti Ing. Ladislava Prošeka zo dňa
12.09.2016 o úhradu dlhu predstavujúceho trovy právneho zastúpenia vo výške 5.153,08 €
a 943,50 €, priznaného rozhodnutím Okresného súdu v Žiline , sp.zn. 19 Cb 102/2012 zo dňa
21.10.2014 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp.zn. 14 Cob/34/2015 zo dňa
08.06.2016, obe právoplatné dňa 27.06.2016, vo forme splátok. Dohoda o splatení dlhu
v splátkach sa podmieňuje
a/ splatením dlhu v lehote do 3 rokov odo dňa uzatvorenia dohody,
b/ zriadením záložného práva na nehnuteľnosť dlžníka.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 2
8. Zápis Úradu vládneho auditu z overenia fyzickej realizácie projektu „ Modernizácia
verejného osvetlenia v obci“.
Starosta obce poslancov informoval o vykonaní fyzickej kontroly verejného osvetlenia, ktoré
bolo realizované v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci. Kontrolou bolo
zistené, že realizácia bola vykonaná v zmysle projektu. Poverení zamestnanci vládneho auditu
konštatovali, že neboli zistené žiadne zmeny projektu, ktoré by ovplyvnili podstatu, charakter
a podmienky realizácie, alebo by poskytli prijímateľovi neprimerané výhody.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zápis Úradu vládneho auditu
z overenia fyzickej realizácie projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci“.

Hlasovanie:
9.

za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

Záznam Slovenskej inšpekcie ŽP z kontroly vykonanej na základe anonymného
podnetu.

Starosta obce vysvetlil, že uvedená kontrola bola vykonaná na základe písomného
anonymného podnetu , zameraného na vytváranie nelegálnych skládok drobného stavebného
odpadu . Štátna inšpekcia ŽP vykonala kontrolu lokalít uvedených v podnete. Na základe
šetrenia podnetu konštatovala, že vykonanou kontrolou predmetných lokalít, nebolo
preukázané, že by sa v nich vyskytovali odpady. Vykonanou kontrolou neboli zistené zo
strana obce porušenia zákona o odpadoch.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie záznam Slovenskej inšpekcie ŽP
Žilina, z kontroly čiernych skládok odpadu, vykonanej na základe anonymného podnetu,
zameraného na vytváranie nelegálnych skládok odpadov v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 1
10. Uvoľnenie financií pre potreby MŠ.
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že sa jedná o problém, ktorý vzniká
tým, že žiadostí o prijatie detí je viac ako je kapacita MŠ. Materská škola nemá dostatok
príslušného vybavenia, aby mohla prijať deti naviac. Preto žiadajú o uvoľnenie financií na
rozšírenie vybavenia tried. Na uvedené vybavenie žiadajú 2.260,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo uvoľnenie financií pre potreby detí MŠ na
vybavenie tried vo výške 2260,- €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

11. VZN obce Štiavnik č. 5 o dani z nehnuteľností na rok 2017.
Starosta obce odovzdal slovo prítomnej Mgr. Peňákovej, ktorá VZN pripravila. Mgr.
Peňáková vysvetlila, že sadzby dane z nehnuteľností na rok 2017 sa nemenia, okrem sadzby
za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, ktorá sa každý rok postupne znižuje, až
na vyrovnanie 10 násobku najnižšej sadzby, najneskôr do roku 2024.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN obce Štiavnik č. 5 o dani z nehnuteľností
na rok 2017.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
12. VZN obce Štiavnik č. 6 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad.
Mgr. Peňáková vysvetlila, že poplatok za komunálny odpad na rok 2017 sa taktiež nezvyšuje,
aj keď náklady za vývoz komunálneho odpadu sa v tomto roku nepatrne zvýšili. Pri zavedení
kompostérov a nádob na triedený odpad, by sa mali náklady opäť znížiť. Taktiež je plánované
zavedenie kamerového systému na zbernom dvore, čo zabráni nekontrolovateľnému
vyvážaniu stavebného odpadu na zberný dvor.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN obce Štiavnik č. 6 o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 na
území obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
13. VZN obce Štiavnik č. 7 o miestnom poplatku za rozvoj.
Mgr. Peňáková informovala, že od 1.11.2016 je v platnosti nový zákon, na základe ktorého
môžu obce a mestá vyberať daň za rozvoj. Jedná sa o jednorazovú daň po vydaní stavebného
povolenia na novostavby, presahujúce výmeru 150 m podlahovej plochy. Minimálna sadzba
poplatku je 10,- eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
Nakoľko i pri tejto minimálnej sadzbe by uvedený poplatok bol pre stavebníkov neúnosný,
starosta navrhol, aby sa poplatok do doby, kým nebude povinný, nevyberal.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo VZN obce Štiavnik č. 7 o miestnom poplatku
za rozvoj.
Hlasovanie: za - 0, proti – 11, zdržali sa - 0
14. Zápis komisie z riešenia anonymného podnetu.
Starosta obce povedal, že mal pocit, že anonymný podnet prezentovaný na predchádzajúcom
zasadnutí OZ poslancom Jozefom Hajkom, sa týka aj jeho osoby. Preto požiadal obecnú radu,
aby určila komisiu, ktorá by ho dôkladne prešetrila. Odovzdal slovo zástupcovi starostu Bc.
Jozefovi Glonekovi, ktorý informoval poslancov, že určená komisia viac krát zasadala a
výsledkom jej riešenia bolo zistené, že anonymné podanie sa nepotvrdilo. Prečítal správu
komisie, ktorá uvedené podanie riešila. Na záver konštatoval, že anonym vznikol v dôsledku
nedostatočnej komunikácie poslancov s občanmi.
Poslanec Jozef Hajko povedal, že aj keď sa anonymné podanie nepotvrdilo, i tak trvá na tom,
aby sa nákladný automobil, na ktorom jazdí pán Žabčík, dal prelitrovať.
Nakoniec starosta obce poslancov oboznámil so stanoviskom JUDr. Hadbábnej k šíreniu
nepravdivých informácií a povedal, že ak sa v budúcnosti budú takéto podania opakovať,
bude sa musieť riadiť podľa tohto stanoviska.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zápis komisie z riešenia anonymného
podnetu prezentovaného poslancom Jozefom Hajkom na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
15.

Sťažnosť Emílie Lepišovej, bytom Štiavnik 129 na suseda.

K uvedenej sťažnosti starosta obce informoval, že jej časť už vyriešil tým, že zabezpečil
pánovi Gajdošovi, aby sa napojil do verejnej kanalizácie a povrchovú vodu zviedol do
obecnej kanalizácie. Časť sťažnosti ohľadne múrika rieši stavebný úrad a zostatok je vecou
občiansko-právneho konania.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie sťažnosť Emílie Lepišovej, bytom
Štiavnik 129 a postup jej riešenia .

Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

16. Odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC 1265/2 o výmere 13 m2 pri rodinnom
dome s. č. 701.
Prítomným poslancom bolo objasnené, že sa jedná o pozemok pri rodinnom dome pani
Justíny Minárikovej, ktorá ho zdedila po svojej matke pani Sládkovej. Rodinný dom
dedičstvom nadobudla do vlastníctva, no pozemok nebol vysporiadaný, pričom sa zistilo, že
v ňom 13 m2 je vo vlastníctve obce. Bez odkúpenia uvedených metrov, nemôže si svoj
pozemok vysporiadať. Pani Mináriková už viac krát žiadala obec o ich odkúpenie, no nakoľko
v obci prebiehala ROEP, nebolo možné jej ich odpredať. Ukončením ROEP bolo tejto časti
pozemku pridelené samostatné číslo, takže v súčasnej dobe jej ho obec už môže odpredať.
Podľa zákona o majetku obcí sa jedná o pozemok, ktorý tvorí súčasť pozemku, na ktorom je
postavený rodinný dom, preto na jeho odpredaj sa nevzťahuje osobitný zreteľ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj obecného pozemku parc. č. KNC
1265/2 o výmere 13 m2 pri rodinnom dome s. č. 701 v zmysle § 9a ods. 8, písm. b/, zák.č.
258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb., pre žiadateľku Justínu
Minárikovú rod. Sládkovú, bytom SNP 735/6, Čadca.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
17. Plán kontrolnej činnosti HK obce.
Hlavná kontrolórka obce pani Šípková informovala poslancov, že i keď 25.02.2017 jej
volebné obdobie končí, dáva im schváliť svoj plán kontrolnej činnosti na 1. pol rok 2017.
V prípade, že by za HK obce nebola opätovne zvolená, jej plán činnosti pre nového
kontrolóra nie je záväzný.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok
2017.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
18. Rekonštrukcia Pálenice Štiavnik.
Starosta obce prítomných poslancov informoval, že štatutár pálenice požiadal o rekonštrukciu
pálenice z dôvodu skvalitnenia služieb občanom a skultúrnenia priestorov. Jedná sa o to, že
mnohí občania prídu vypáliť kvas, ktorý nie je ešte dostatočne vykvasený, preto by chcel aby
Pálenica s.r.o. vytvorila priestory, kde by si ho mohli odložiť na dokvasenie a taktiež na
skladovanie paliva. Vypracoval dva návrhy riešenia prístavby k pálenici. Bolo by potrebné,
aby členovia stavebnej komisie, prípadne ostatní poslanci na tvare miesta posúdili predložené
návrhy a na budúcom zasadnutí OZ sa k nim vyjadrili.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby návrh štúdie rekonštrukcie Pálenice
Štiavnik preskúmala stavebná komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

19. Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií.
HK obce pani Šípková povedala, že na základe nespokojnosti niektorých poslancov s ich
odmeňovaním, zisťovala výšku odmien poslancov v okolitých obciach. Na základe to
vypracovala Zásady odmeňovania poslancov za účasť na zasadnutiach obecnej rady
a obecného zastupiteľstva a predsedov a členov komisií na ich zasadnutiach od 01.01.2017.
Výšku odmien navrhla finančná komisia, preto prenechala slovo Mgr. Márii Belkovej. Mgr.
Belková, ako predseda finančnej komisie informovala, že uvedené zásady pripravili tak, aby
boli čo najspravodlivejšie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií – neposlancov obecného zastupiteľstva
v obci Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
20. Schválenie technickej špecifikácie pre VO na nákup technológie do ZD
Starosta obce informoval, že na vybavenie zberného dvora nám bola už schválená dotácia.
Rozhodol sa, že opätovne zopakuje verejné obstarávanie. Preto bola vypracovaná nová
technická špecifikácia na nákup technológie pre zberný dvor.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo technickú špecifikáciu predmetu zákazky pre
VO na nákup techniky do zberného dvora.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
21. Schválenie odmien pre poslancov OZ a HK obce za rok 2016.
HK obce pani Šípková vysvetlila, že podľa nových zásad odmeňovania, ktoré platia od
01.01.2017, poslanci si už nebudú môcť na konci roka schváliť odmeny a ani hlavnej
kontrolórke obce. Výšku odmien taktiež navrhla finančná komisia a ak poslanci s nimi
súhlasia, môžu si ich schváliť. Predseda finančnej komisie Mgr. Belková informovala, že za
rok 2016 boli poslancom navrhnuté odmeny vo výške 400,- eur v hrubom pre každého
poslanca a nakoľko hlavnej kontrolórke obce v minulom roku nebola schválená žiadna
odmena, bolo jej navrhnuté 1000,- eur v hrubom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odmeny pre poslancov OZ a HK obce za rok
2016 vo výške :
400,- € v hrubom pre každého poslanca OZ
1000,- € v hrubom pre hlavnú kontrolórku obce.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
22. Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Štiavnik a Helenou Podolanovou
a Michalom Podolanom, Štiavnik 1210.
K uvedenej zmluve starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámenu, ktorá sa týka zberného
dvora a na predchádzajúcom zasadnutí bola schválená ako dôvod osobitného zreteľa, nakoľko
obec potrebuje pozemky pod zberným dvorom vysporiadať. Predmetom tohto schvaľovania je

už konkrétna zámena, čiže zámenná zmluva, ktorá bola vypracovaná na základe uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámennú zmluvu na pozemok parc. č. KNC
127/12 ostat. plocha o výmere 26 m2, vytvorený GP č. 60- 47329050/2016 vo vlastníctve
obce, za vlastnícke podiely spolu vo výške 5/24 Heleny Podolanovej a jej syna Michala
Podolana, obaja bytom Štiavnik 1210 v pozemku parc. č. KNE 5146/2 - orná pôda o výmere
1167 m2, zapísaná na LV č 5170.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
23. Žiadosti občanov.
K nasledujúcim žiadostiam, ktoré sa týkajú finančnej výpomoci, starosta obce vysvetlil, že by
sa malo postupovať podľa určitých zásad, pretože niektoré žiadosti sa opakujú a ďalšie
pribúdajú. Najskôr by sa malo prijať VZN, v ktorom by sa určilo, podľa akých kritérií majú
byť jednotlivé žiadosti posudzované a čo je potrebné u žiadateľov skúmať ako sú napríklad
majetkové pomery, deti, ktoré by sa o svojich rodičov mali postarať a pod.
Rodina Švichká, Štiavnik 1153 - Žiadosť o obmedzenie používania detského ihriska
v letnom období do 21.00 hod. a v jesennom období do 19.00 hod.
Keďže pán Švichký sa osobne zúčastnil zasadnutia OZ, jeho žiadosť bola riešená prednostne.
Starosta obce oboznámil poslancov s jeho žiadosťou, ktorú odôvodňuje tým, že deti, hlavne
väčšie bez dozoru rodičov, hlukom znepríjemňujú život jeho rodine a na upozornenie reagujú
arogantne. Preto žiada o obmedzenie používania uvedeného ihriska vo večerných hodinách,
aby nebola jeho rodina sústavne rušená v rodinnom dome, ktorý je v tesnej blízkosti tohto
ihriska.
Starosta obce pánovi Švichkému vysvetlil, že začína zimné obdobie, kedy ihrisko bude
využívané minimálne a v budúcom roku v letných mesiacoch bude schválený prevádzkový
poriadok, v ktorom budú určené aj hodiny dokedy sa bude môcť využívať.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková k uvedenému problému navrhla, aby bolo detské ihrisko pri
zdravotnom stredisku osvetlené a mala by sa tam osadiť aj kamera, aby bolo chránené voči
vandalizmu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zabezpečiť detské ihrisko pri zdravotnom
stredisku osvetlením a kamerou proti vandalizmu, na základe žiadosti rodiny Švichkej,
Štiavnik 1153.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Štefánia Hujová a man. Ján, Štiavnik 784 - Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Štefánie Hujovej a manžela Jána,
bytom Štiavnik 784 sa riešila až po schválení VZN obce o poskytovaní sociálnej pomoci
obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Daniela Belková, Štiavnik 1340 - Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Daniely Belkovej, bytom Štiavnik
1340 sa riešila až po schválení VZN obce o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce
v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

Jozef Možucha, Štiavnik 736 - Žiadosť o prenájom obecných priestorov v budove
zdravotného strediska, za účelom predaja pyrotechniky.
Starosta obce pripomenul, že v priestoroch, ktoré boli v minulom roku prenajaté na predaj
pyrotechniky počas vianočných sviatkov, je v momentálne MUDr. Ftáčková. Žiadatelia sú
dvaja a preto ak s tým budú súhlasiť, môžu sa im prenajať priestory iba na chodbe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecných priestorov na chodbe na
poschodí v budove zdravotného strediska, za účelom predaja pyrotechniky pre Jozefa
Možuchu, bytom Štiavnik 736.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa -1
Katarína Mišutková, Hvozdnica 382 - Žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku
na predaj pyrotechniky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecných priestorov na chodbe na
poschodí v budove zdravotného strediska, za účelom predaja pyrotechniky pre Katarínu
Mišutkovú, bytom Hvozdnica 382.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa -1
Ivan Pobijak, Mikšová 63 - Žiadosť na výstavbu garáže na obecnom pozemku .
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Ivana Pobijaka, bytom Mikšová 63
na výstavbu garáže na obecnom pozemku, preverila stavebná komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Jozef Bambúch, Štiavnik 1486 - Žiadosť o prenájom obecného pozemku parc.č. KNC
4242/59 o výmere 50 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik
1486 o prenájom obecného pozemku parc. č. KNC 4242/59 o výmere 50 m2, preverila
stavebná komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Marta Slivoňová, Štiavnik 255 - Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod
miestnou komunikáciou Štiavnik RD.
K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že vysporadúvanie miestnych komunikácií je pre
obec náročné z hľadiska spoluvlastníckych podielov. Obec má veľké problémy vysporiadať
pozemky, ktoré momentálne potrebuje, ako napríklad pod zberným dvorom. Miestnych
komunikácií je viac, ktoré nie sú vlastníctvom obce, ale iba v jej správe. Zatiaľ by sme mali
s ich vysporadúvaním počkať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Marty Slivoňovej, bytom
Štiavnik 255 o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou Štiavnik RD
s tým, že vysporiadanie uvedenej komunikácie v súčasnej dobe nie je pre obec efektívne.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Štefan Gablík, Štiavnik 1365 - Žiadosť o prenájom obecného pozemku o výmere 50 m2 pod
výstavbu garáže.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Štefana Gablíka, bytom Štiavnik
1365 o prenájom obecného pozemku o výmere 50 m2 na výstavbu garáže, preverila stavebná
komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0

Viera Rezáková, Štiavnik 683 - Žiadosť o prečistenie priekopy.
K uvedenej žiadosti starosta obce povedal, že bude zaradená medzi ostatné žiadosti, ktoré sa
budú postupne riešiť. Požiada ŽSK o prečistenie priekop, vrátane tejto.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Viery Rezákovej, bytom
Štiavnik 683 o prečistenie priekopy. Žiadosť bude zaradená medzi ostatné žiadosti, ktoré
budú postupne riešené.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
František Palko, Štiavnik 705 - Žiadosť o odpredaj obecného pozemku, vytvoreného
z parc.č. KNC 4217, ktorý susedí s jeho pozemkom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Františka Palku, bytom Štiavnik
705 o odkúpenie obecného pozemku, vytvoreného z parc. č. KNC 4217 , preverila stavebná
komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Jana Kuciakpová, Štiavnik 749 - Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Jany Kuciakovej, bytom Štiavnik
749 sa riešila až po schválení VZN obce o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce
v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Ján Bachorík, Štiavnik 1255 - Žiadosť o prenájom obecného pozemku pred rodinným
domom na výstavbu dvoj garáže.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Jána Bachoríka, bytom Štiavnik
1255 o prenájom obecného pozemku oproti jeho rodinnému domu , za účelom postavenia
dvoj garáže, preverila stavebná komisia na tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Bc. Peter Palko, Štiavnik 1225 - Žiadosť o súhlas obce na postavenie hospodárskej budovy
na pozemku parc. č. KNC 6496/6.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Bc. Petra Palku, bytom
Štiavnik 1255 o povolenie na postavenie hospodárskej budovy na pozemku parc. č. KNC
6496/6 v kat. úz. Štiavnik s tým, že bude postúpená spoločnému stavebnému úradu na
riešenie.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Anna Pozníková, Štiavnik 224 - Žiadosť o finančnú výpomoc pre svoju dcéru z dôvodu
zdravotných problémov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Anny Pozníkovej, bytom Štiavnik
224 sa riešila až po schválení VZN obce o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce
v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Marián Machciník, Štiavnik 814 - Žiadosť o prenájom obecného pozemku pred rodinným
domom na parkovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Mariána Machciníka, bytom
Štiavnik 814 o prenájom obecného pozemku časť parcely KNC 4242/62 oproti jeho
rodinnému domu , za účelom parkovanie, preverila stavebná komisia na tvare miesta.

Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdržali sa -0

24. Rôzne.
Poslanec Jozef Bavlna pripomenul
- nedoriešenú kanalizáciu, vodu a osvetlenie do ulice pre pána Jozefa Tabačka, Štiavnik
1094 a Jozefa Meššu, Štiavnik 1067.
- nutnosť osadiť poklop na rúru pri pani Magdaléne Harvancovej u Fujačka.
Poslanec Štefan Harvanec informoval poslancov o možnosti výstavby II. etapy kanalizácie
a vody, ktorá by mala pokračovať do hornej časti obce. Urobil prieskum a oslovil cca 40
ľudí, z ktorých nesúhlasia s napojením iba 3 ľudia, ostatní súhlasia. SEVaK sú tomu tiež
naklonené.
Starosta obce vysvetlil, že hovoril so zástupcami SEVAKu ohľadne možnosti pokračovania
kanalizácie, ktorí sa vyjadrili, že obec by musela vybaviť stavebné povolenie a následne
SEVAK by preplatil náklady vynaložené na jeho vybavenie.
Poslanec Miroslav Vároš poukázal na nutnosť odvodnenia miestnej komunikácie
v Predjastrabí pri pánovi Kubaliakovi z dôvodu jej namŕzania.
Sarosta obce odpovedal, že pán Heššo nesúhlasil so zvedením vody cez jeho pozemok.
Poslanec Vároš odpovedal, že s vybagrovaním rigolu do potoka súhlasí už aj pán František
Heššo.
Poslanec Jozef Hajko upozornil, že
- z ulice pri pánovi Rudolfovi Sirejovi pri kríži vyteká voda na cestu III. triedy
a zimnom období sa z nej tvoria ľady,
- pri jeho rodinnom dome je jama, ktorú je potrebné zasypať a zaasfaltovať.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková upozornila, že v ich ulici bol omylom zaasfaltovaný kanál.
Poslanec Štefan Fajbík upozornil, že
- z ulice za Halifaxom tiež vyteká voda na cestu III. Triedy, ktorá spôsobuje ľady,
- na pontonovom moste pri jeho rodinnom dome sú odtrhnuté plechy, potrebné je ich
zavariť.
25. Prezentácia dokumentárneho filmu o obci Štiavnik
Nakoniec zasadnutia OZ bol prítomným poslancom premietnutý dokumentárny film o našej
obci, ktorý znázorňuje ťažký život ľudí v minulosti a obec v súčasnosti. Uvedený film bude
vysielaný aj v Slovenskej televízii.

26. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za ich účasť a 11. riadne zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 25.11.2016
Zapísala: Kamila Šutarová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia zápisnice:
Jozef Bavlna

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

Katarína Bobriková

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

