ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 29.12.2016

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, Vároš Miroslav.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Ing. Štefan Papán .
Ostatní prítomní: HK obce, Mgr. Mištriková Edita.
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. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.
6. Schválenie rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2016.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Štiavnik.
9. Nájomná zmluva s Václavom Largonom na postavenie lunaparku na zbernom dvore.
10. Schválenie zmluvy na externý manažment na projekt – nákup technológie do
zberného dvora v obci Štiavnik.
11. Žiadosti občanov.
12. Rôzne .
13. Interpelácia poslancov.
14. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a ostatných prizvaných prítomných, čím
otvoril dvanáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že
z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, teda 12. 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 Štefana Bočinca a Bc. Jozefa Gloneka.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice a uznesení Štefana Bočinca a Bc. Jozefa Gloneka.
Hlasovanie: za - 10 proti - 0, zdržali sa - 0
3. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia a 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 12. 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. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.
6. Schválenie rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2016.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Štiavnik.
9. Nájomná zmluva s Václavom Largonom na postavenie lunaparku na zbernom dvore.
10. Schválenie zmluvy na externý manažment na projekt – nákup technológie do
zberného dvora v obci Štiavnik.
11. Žiadosti občanov.
12. Rôzne .
13. Interpelácia poslancov.
14. 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 riešení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
OZ nasledovne :
- Žiadosť Ing. Prošeka – výpis z uznesenia OZ bol doručený JUDr. Hadbábnej, no
zatiaľ sme o výsledku riešenia nedostali žiadnu odpoveď.
- Poklop na kanalizáciu bol osadený.
Voda, kanalizácia, osvetlenie a ostatné požiadavky poslancov budú riešené až keď
bude priaznivejšie počasie. Práce sa sústredili hlavne na dokončenie soc. zariadení
v zdravotnom stredisku a rekonštrukciu telocvične.
- K vyhodnoteniu starosta obce doplnil prierez činností za rok 2016, ktoré obec na
vlastné náklady vybudovala.
- Vybudovanie vodovodu a kanalizácie nad rámec schváleného projektu pre cca 90
rodinných domov v dĺžke cca 2400 m vodovodu a 1200 m kanalizácie.
- Zároveň sa realizovalo odvodnenie niektorých ulíc v celkovej dĺžke cca 620 m.
- Vybudovanie detských ihrísk za zdravotným strediskom a pri materskej škole.
- Vybudovanie oddychovej zóny pri zdravotnom stredisku.

- Vybudovanie autobusovej zastávky u Fujačka.
- Oprava soc. zariadení na prízemí zdravotného strediska.
- Vybudovanie prípojok na vodu a kanalizáciu pre materskú školu, základnú školu,
dom smútku, zdravotné stredisko, ako aj prípojky pre nadstavbu zdravotného
strediska.
- Legalizácia zberného dvora – súhlas na prevádzkovanie zberného dvora.
- Asfaltovanie ciest.
- V oblasti kultúry sa nám podarilo dokončiť monografiu obce a dokumentárny film
o našej obci „Štiavnické metamorfózy“.
- V oblasti eurofondov sme získali dotáciu vo výške 2400,- € na nákup smetných
nádob na zber separovaného odpadu, 300 000,- € na materiálne vybavenie
zberného dvora a 19 000,- € na rekonštrukciu telocvične.
- Dokončili sme vysporiadanie pozemkov nad cintorínom, pričom sme vyhrali súd
s PPF ohľadne odpredaja podielov v uvedených pozemkoch. GP a zmluva o vysporiadaní spoluvlastníctva je momentálne na zápis na katastri. Po jej zápise
budeme môcť zameniť uvedené pozemky za časť farskej záhrady na rozšírenie
miestneho cintorína.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce
o plnení úloh z predchádzajúceho OZ a informáciu o aktivitách obce v roku 2016.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
5.

Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá konštatovala, že návrh rozpočtu
obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019, je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a je v súlade so VZN obce. Návrh rozpočtu je spracovaný
v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. Na základe uvedeného odporúča obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019
zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie stanovisko HK obce k návrhu
Programového rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
6. Schválenie rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017.
K programovému rozpočtu obce na rok 2017 starosta obce prítomných informoval, že
podrobný rozpis plánovaných príjmov a výdajov je uvedený tak v textovej, ako aj
v tabuľkovej časti rozpočtu. Sústredil sa na jednotlivé akcie, ktoré obec plánuje v roku 2017
realizovať. Preto sú zahrnuté do rozpočtu obce, kde sú na to vyčlenené finančné prostriedky
nasledovne:
18.000,- € - projekt na kultúrny dom
20.000,- € - kúpa osobného automobilu
10.000,- € - rekonštrukcia WC v dome smútku
10.000,- € - rekonštrukcia el. vedenia v dome smútku
15.000,- € - rekonštrukcia soc. zariadení na I. poschodí zdravotného strediska
20.000,- € - požiarna zbrojnica – zateplenie

65.000,- €
25.000,- €
50.000,- €
5.000,- €
6.000,- €
5.000,- €
9.000,- €
15.000,- €
5.000,- €
15.000,- €
20.000,- €
10.000,- €
24.000,- €
15.000,- €

- asfaltovanie ulíc
- dokončenie zastávky u Fujačka - parkovacia plocha a vodná stavba
- vybudovanie chodníka od centra obce po Zingerov dom
- vybudovanie chodníka pri pani Machciníkovej
- pasportizácia miestnych komunikácií
- externý manažment na projekt Zberný dvor
- spolufinancovanie obce projektu biologický odpad
- spolufinancovanie obce projektu Zberný dvor
- oplotenie zberného dvora
- dokončenie kanalizácie
- park za zdravotným strediskom
- verejné osvetlenie - doplnenie
- vybudovanie ihriska na Pažitiach
- vytlačenie monografie obce pre občanov.

Následne vyzval poslancov, aby sa k uvedenému návrhu rozpočtu vyjadrili. Nakoľko nikto
z poslancov nemal pripomienky, starosta obce požiadal predsedkyňu finančnej komisie Mgr.
Belkovú, aby ich oboznámila so stanoviskom komisie. Mgr. Belková uviedla, že komisia
podrobne prešla všetky body návrhu rozpočtu, pozastavila sa iba pri monografii obce, kde je
vyčlenená dosť veľká položka. Všetko ostatné je odôvodnené.
Starosta obce odpovedal, že podľa prieskumu by požadovaný počet výtlačkov monografie mal
stáť menej, zostávajúce vyčlenené finančné prostriedky budú použité na iné akcie. Následne
dal hlasovať o jeho schválení.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Programový rozpočet Obce Štiavnik na rok
2017 vrátane programov a podprogramov.
Hlasovanie: za - 8 proti - 0, zdržali sa - 2
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Rozpočet obce Štiavnik na roky
2018 a 2019.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016.
Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Mištrikovej, ktorá rozpočtové opatrenie pripravila.
Mgr. Mištriková vysvetlila, že rozpočet obce na rok 2016 je v tomto roku už šiesty krát
upravovaný. Jedná sa o zvýšenie príjmov a výdavkov o dotácie a účelové finančné
prostriedky vo výške 8.194,87 €, ktoré obecné zastupiteľstvo iba berie na vedomie.
Zmenu rozpočtu zvýšením príjmov obce o 144.722,92 € , v rámci ktorých je aj zapojenie
prostriedkov z rezervného fondu, a výdajov obce o 52.818,72 € , obecné zastupiteľstvo
schvaľuje.
Nakoniec pripomenula, že aj po 6. rozpočtovom opatrení rozpočet obce zostáva prebytkový.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 6/2016 – zvýšenie príjmov o 144 722,92 € /v rámci toho je aj
zapojenie prostriedkov rezervného fondu/ a zvýšenie výdajov obce o sumu 52 818,72 €
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c/ zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na
rok 2016 – zvýšenie príjmov a výdajov obce /o dotácie, účelové finančné prostriedky/
o 8 194,87 € rozpočtovým opatrením č. 6/2016, v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik
č. 1/2012, ako i ustanovenia § 14 ods. 1 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
8.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Štiavnik.

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce pani Šípkovej, ktorá poslancov
informovala, že jej volebné obdobie koncom februára končí. Preto je potrebné vyhlásiť voľbu
HK obce tak, aby do tej doby bol zvolený nový kontrolór obce. Okrem dátumu vyhlásenia
voľby HK je potrebné schváliť aj požiadavky na výkon funkcie HK , náležitosti písomnej
prihlášky, termín odovzdania písomnej prihlášky, funkčné obdobie, pracovný úväzok HK
a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra
Obce Štiavnik, stanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce
Štiavnik, ustanovuje náležitosti písomnej prihlášky.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
9. Nájomná zmluva s Václavom Largonom na postavenie lunaparku na zbernom
dvore.
Starosta obce vysvetlil, že nájomná zmluva sa týka prenájmu pozemku na postavenie
lunaparku na zbernom dvore počas miestnych hodov. S uvedeným nájomcom nemáme žiadne
problémy, poplatok za prenájom vždy zaplatí vopred, bez ohľadu na to, či sa počasie vydarí
alebo nie. Taktiež má svoje centrály na dodávku el. prúdu. Poplatok za prenájom vo výške
3500,- € je pre obec dostačujúci. Okrem toho sa ešte vyberie cca 500,- € za prenájom miesta
pod predajnými stánkami.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo nájomnú zmluvu medzi Obcou Štiavnik
a Václavom Largonom, Ostrava Mariánske hory, na postavenie lunaparku na zbernom dvore.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
10. Zmluva na externý manažment na projekt –„Nákup technológie do zberného
dvora v obci Štiavnik.
K uvedenej zmluve starosta obce vysvetlil, že jej predmetom je poskytovanie služieb
externého projektového manažmentu k projektu s názvom „Nákup technológie do zberného
dvora v obci Štiavnik“, na ktorý sme dostali dotáciu. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje
nám poskytovať všetky služby spojené s uvedeným projektom ako je vypracovanie
monitorovacích správ, priebežné sledovanie zmien legislatívy, kontrola priebehu
implementácie projektu podľa zmluvy, výstupy za jednotlivé plnenia, poradenstvo pri
zmenách projektu a ďalšie iné činnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zmluvu o spolupráci a poradenstve na
poskytovanie služieb externého projektového manažmentu k projektu „Nákup technológie do
zberného dvora v Obci Štiavnik“.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
11. Žiadosti občanov
Jozef Harvanec, Štiavnik 1333 - žiadosť o opravu prístupovej cesty – časť Bodzovce.
Starosta obce navrhol aby predmetnú žiadosť najskôr preskúmala stavebná komisia na tvare
miesta a podľa podkladov by sa malo zistiť, či sa jedná o obecnú komunikáciu, alebo iba
súkromný prístup k rodinnému domu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo , aby žiadosť Jozefa Harvanca, bytom Štiavnik
1333 preskúmala stavebná komisia na tvare miesta a zistené skutočnosti predložila obecnému
zastupiteľstvu.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
12. Rôzne
Starosta obce navrhol v tomto bode programu dodatočne schváliť odmenu pre darcov krvi –
plaketárov za rok 2016, ktorá sa vypláca na Vianočných trhoch. V tomto roku vznikol
problém s tým, že Červený kríž nám zaslal neúplný zoznam darcov krvi, ktorí v tomto roku
získali plaketu. V zozname nebol uvedený Ing. Pavol Pobijak , bytom Štiavnik 846, ktorý sa
sťažoval na obecnom úrade, že v tomto roku získal zlatú plaketu a nebol odmenený.
Nakoľko nejde iba o odmeňovanie, ale aj o zviditeľnenie medzi občanmi, navrhuje presunúť
jeho odmenu na budúci rok s tým, že bude pozvaný na Vianočné trhy, kde sa mu odmena
odovzdá.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odmenu pre darcov krvi - nositeľov plakiet
získaných v roku 2016 podľa zoznamu spolku SČK v Žiline nasledovne :
Knazovického plaketa - Peter Bielik, Štiavnik 1341 - 130,- €
Zlatá plaketa Jozef Čička, Štiavnik 19 - 100,- €
Strieborná plaketa Štefan Mišutka, Štiavnik 1470 - 50,- €
Filip Pobijak, Štiavnik 1183 - 50,- €
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
Štefan Fajbík - pri moste u Tarabov pri Bobrikovi a Lipkovi je upchaná kanalizácia.
Štefan Harvanec - poďakoval sa všetkým zložkám za účasť a predsedovi Lesného
spoločenstva v Štiavniku aj za pomoc – poskytnutie dreva na varenie gulášu na akcii
Štiavnická vareška.
Mgr. Mária Belková - poukázala na problém s odhŕňaním miestnej komunikácie poza rieku,
ktorá nie je dokončená.
13. Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým poslancom, že vďaka nim sa podarilo v obci
urobiť, čo bolo nevyhnutné. Aj vďaka nim sa urobili prípojky kanalizácie a vody všetkým

občanom, ktorí o to požiadali, i keď neboli naprojektované. Poďakoval aj zamestnancom
obce a riaditeľke základnej školy, ktorí odviedli počas celého roka dobrú prácu.
Zároveň poďakoval zástupcom všetkých zložiek, hlavne predsedovi lesného spoločenstva,
ktorý obci vyjde vždy v ústrety. Taktiež poďakoval i prítomnému farskému administrátorovi
a všetkým zaželal do nového roka pevné zdravie, spokojnosť v práci, ako aj v kruhu svojich
rodín. Tým zasadnutie 12. riadneho obecného zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, 29.12.2016
Zapísala: Kamila Šutarová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia zápisnice:
Štefan Bočinec

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

Bc. Jozef Glonek

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

