ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 17.02.2017

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.
Poslanci Katarína Bobriková a Ing. Štefan Papán sa dostavili 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. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Prezentácia Územného plánu obce.
6. Schválenie VZN obce Štiavnik o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
7. Schválenie VZN obce Štiavnik o poskytovaní soc. pomoci obyvateľom obce v prípade
hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
8. Schválenie odpredaja pozemku parc.č. KNC 1100/2 – záhrada o výmere 93 m2 pre
žiadateľa Rudolfa Fujačka, bytom Štiavnik 983.
9. Schválenie ceny odpredaja pozemku parc.č. 1265/2 o výmere 13 m2.
10. Informácia JUDr. Hadbábnej ohľadne majetku Ing. Prošeka.
11. ŠK Štiavnik – projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
12. Rôzne .
13. Žiadosti občanov.
14. Interpelácia poslancov.
15. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a otvoril trináste riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je
prítomných 9 poslancov, teda 13. 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 Mgr. Máriu Belkovú a Ing. Juraja Kuciaka.
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 Ing. Juraja Kuciaka.
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdržali sa - 0
3. Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom programu zasadnutia a navrhol jeho
doplnenie o nasledujúce body:
- Schválenie Zámennej zmluvy medzi obcou a Veronikou Machciníkovou, bytom
Žilina.
- Schválenie Zmluvy o prevode bytu pre Jozefa Šutaru, Štiavnik 1070.
- Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve.
- Schválenie likvidačnej komisie.
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 13. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce.
5. Prezentácia Územného plánu obce.
6. Schválenie VZN obce Štiavnik o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
7. Schválenie VZN obce Štiavnik o poskytovaní soc. pomoci obyvateľom obce v prípade
hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
8. Schválenie odpredaja pozemku parc.č. KNC 1100/2 – záhrada o výmere 93 m2 pre
žiadateľa Rudolfa Fujačka, bytom Štiavnik 983.
9. Schválenie ceny odpredaja pozemku parc.č. 1265/2 o výmere 13 m2.
10. Informácia JUDr. Hadbábnej ohľadne majetku Ing. Prošeka.
11. ŠK Štiavnik – projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
12. Schválenie Zámennej zmluvy medzi obcou a Veronikou Machciníkovou, bytom Žilina.
13. Schválenie Zmluvy o prevode bytu pre Jozefa Šutaru, Štiavnik 1070.
14. Schválenie zmluvy o spolupráci a poradenstve.
15. Schválenie likvidačnej komisie.
16. Rôzne .
17. Žiadosti občanov.
18. Interpelácia poslancov.
19. Záver.
Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdržali sa - 0

4. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce informoval, že 6 ročné obdobie HK obce sa končí v tomto mesiaci. Preto bola
vyhlásená výzva na predkladanie písomných prihlášok s podmienkami uchádzačov na pozíciu
HK obce na nové volebné obdobie. K stanovenému termínu odovzdali obálky 2
záujemcovia a to : Bc Šípková Jozefína, bytom Setechov 513 a Simona Rumanová, bytom
Štiavnik 737. Dňa 6.2.2017 zasadala komisia určená na otváranie obálok, ktorá po otvorení
obálok konštatovala, že obidve uchádzačky splnili podmienky výberového konania. Následne
boli obidve uchádzačky prizvané na dnešné zasadnutie OZ, aby sa prezentovali pred
poslancami OZ v časovom rozsahu max. 10 minút. Nakoľko kandidáti sa predstavujú
v abecednom poradí, odovzdal slovo Simone Rumanovej. Po skončení prezentácie, starosta
obce jej poďakoval za účasť a pozval ďalšiu uchádzačku Bc Jozefínu Šípkovú.
Poslankyňa Mgr. Belková poukázala na to, že HK obce by do svojej pracovnej činnosti mala
zaradiť aj vypracovanie písomného stanoviska ku konkrétnym kontrolám, ktoré má
naplánované v danom období a ktoré by bolo zverejnené aj na internetovej stránke obce.
Bc. Šípková odpovedala, že HK obce kontroluje VZN či nie sú v rozpore so zákonom. No či
ho obecné zastupiteľstvo schváli, alebo nie, je len v jeho kompetencii. Nemôže poslancom
diktovať či ho majú prijať alebo nie. Kontrolované úlohy hodnotí sumárne, ale
v nasledujúcom období, ak bude pokračovať vo funkcii HK, nebude jej robiť problém
vypracovať správy z jednotlivých kontrolovaných oblastí, prípadne ich aj zverejňovať.
Po ukončení prezentácie i druhej kandidátky, starosta obce dal hlasovať za
I. kandidátku Simonu Rumanovú.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo Simonu Rumanovú, bytom Štiavnik 737 za
hlavnú kontrolórku obce.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdržali sa - 10
Následne dal hlasovať za
II. kandidátku Bc. Jozefínu Šípkovú, bytom Setechov 513.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Bc. Jozefínu Šípkovú, bytom Setechov 513, za
hlavnú kontrolórku obce na volebné obdobie od 01.03.2017.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 1
5.

Prezentácia Územného plánu obce.

Na zasadnutie OZ bol prizvaný Ing. Balušík z firmy ARKON ATELIER, aby poslancov
oboznámil s územným plánom našej obce. Vysvetlil aký má význam pre obec, ale aj to, že pre
obec je záväzný a musí sa podľa neho postupovať.
6. VZN obce Štiavnik o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy materskej školy, školskej jedálne a súkromného centra voľného času.
Výška dotácie je podmienená počtom detí vo veku do 15 rokov k 15.09. predchádzajúceho
kalendárneho roka.

Poslanec Ing. Štefan Papán sa informoval, prečo obec poskytuje dotáciu SCVČ, keď je
súkromné.
Starosta obce vysvetlil, že keď nastúpil do funkcie starostu, obecné zastupiteľstvo
rozhodovalo o tom, či CVČ prejde pod obec, alebo SCVČ v našej obci zostane a obec ho bude
podporovať. Na základe podrobnej analýzy bolo zistené, že celé vybavenie je majetkom
SCVČ. Ak by ho chcela prevádzkovať obec, musela by financovať nie len platy
zamestnancov, ale musela by zakúpiť aj jeho vybavenie. Keďže CVČ nahrádza aj bývalú
družinu a je potrebné, aby boli deti zaobstarané aj mimo školského vyučovania, poslanci sa
rozhodli, že SCVČ v našej obci podporíme tak, že obec bude prispievať na mzdy jeho
zamestnancov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN obce Štiavnik o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdržali sa - 0
7. VZN obce Štiavnik o poskytovaní soc. pomoci obyvateľom obce v prípade
hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky.
Starosta obce odovzdal slovo HK obce Bc. Šípkovej, ktorá uvedené VZN preskúmala. HK
obce konštatovala, že VZN je síce v súlade so zákonom, no jeho prijatím sa obec zaviaže
poskytovať soc. výpomoc, ktorú podľa zákona môže poskytnúť, ale aj nemusí. Preto je na
poslancoch či uvedené VZN príjmu, alebo nie.
Starosta obce navrhol, aby poslanci namiesto VZN prijali vnútornú smernicu, ktorá bude
v zmysle prílohy navrhovaného VZN a podľa ktorej sa bude OZ riadiť pri schvaľovaní
žiadostí. Taktiež by si mali zvoliť sociálnu komisiu, ktorá bude žiadosti jednotlivo
posudzovať a svoje vyjadrenie postúpi obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
HK obce nakoniec informovala, že vnútornú smernicu obce OZ iba berie na vedomie.
-

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo VZN obce Štiavnik o poskytovaní
soc. pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou
jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 0, proti - 0, zdržali sa - 11
-

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie vnútornú smernicu obce
Štiavnik o poskytovaní soc. pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej
núdze formou jednorazovej dávky.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
-

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo sociálnu komisiu na posudzovanie
žiadostí občanov o sociálnu pomoc obce formou jednorazovej dávky, v zložení :
predseda komisie: Miroslav Vároš
členovia komisie : Bc. Jozef Glonek
Jozef Hajko
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

8. Odpredaj pozemku parc.č. KNC 1100/2 – záhrada o výmere 93 m2 pre žiadateľa
Rudolfa Fujačka, bytom Štiavnik 983.
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, že sa jedná o odpredaj pozemku, ktorého
zámer odpredaja bol schválený Uznesením č. 288/2016 z dôvodu osobitného zreteľa. No
nakoľko vypracovanie znaleckého posudku na cenu pozemku trvalo dosť dlho, nebolo možné
ho skôr schváliť. Keďže sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou parcely, ktorá bola žiadateľom
a jeho predchodcami roky užívaná pri jeho rodinnom dome, mali by sa poslanci vyjadriť ku
konkrétnemu predaju. Podľa znaleckého posudku je cena pozemku 5,38 €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj pozemku parc.č. KNC 1100/2 – záhrada
o výmere 93 m2 pre žiadateľa Rudolfa Fujačka, bytom Štiavnik 983, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, za cenu stanovenú znalcom 5,38 €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
9. Schválenie ceny odpredaja pozemku parc.č. 1265/2 o výmere 13 m2.
Starosta obce informoval, že odpredaj pozemku parc.č. KNC 1265/2 o výmere 13 m2 pre pani
Justínu Minárikovú, bytom Čadca bol už schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ
Uznesením č. 373/2016. No keďže cena znaleckého posudku by bola oveľa vyššia ako je
hodnota samotného pozemku, bolo by dobré, keby OZ schválilo aj cenu, za ktorú ju obec
odpredá, pretože pri takomto spôsobe odpredaja obecného pozemku, nie je znalecký posudok
nevyhnutný. Cena by sa mohla stanoviť podľa znaleckého posudku na podobný pozemok
v susedstve, vo výške 5,38 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo cenu 5,38 €/m2 odpredaja pozemku parc.č. KNC
1265/2 o výmere 13 m2, ktorého odpredaj bol schválený Uznesením č. 373/2016, pre
žiadateľku Justínu Minárikovú, rod. Sládkovú, bytom SNP 735/6, Čadca.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržali sa - 2
10. Informácia JUDr. Hadbábnej ohľadne majetku Ing. Prošeka.
Starosta obce pripomenul, že sa jedná o informáciu JUDr. Hadbábnej ohľadne majetku Ing.
Ladislava Prošeka, ktorým sa mal zaručiť do doby splatenia svojho dlhu voči obci. JUDr.
Hadbábna zistila, že na všetkom jeho majetku je už exekúcia, preto by sa poslanci mali
rozhodnúť, akým spôsobom bude obec od neho dlh vymáhať. Najlepším riešením by bol
splátkový kalendár.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poveriť JUDr. Hadbábnu na vyjednanie
splátkového kalendára s Ing. Ladislavom Prošekom na splatenie dlhu voči obci.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 0
11. ŠK Štiavnik – projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry.
Starosta obce informoval, že ŠK Štiavnik sa chce v tomto roku zapojiť do projektu na podporu
a rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry. Jedná sa hlavne o výstavbu automatického

zavlažovania ihriska, výmena ochranných sietí a výmena striedačiek. Z celkovej sumy projektu
25% finančných prostriedkov, ktoré predstavujú 3560,- €, je spoluúčasť ŠK Štiavnik, o ktorú
žiadajú obec.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo 25% spoluúčasť ŠK Štiavnik z celkovej sumy
určenej na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ vo výške
3560,- € pri podaní žiadosti.
Hlasovanie:

za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

12. Zámenná zmluva s Veronikou Machciníkovou
Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámenu pozemkov medzi obcou Štiavnik a Veronikou
Machciníkovou, bytom Žilina, Nový Domov, ktorú podľa GP č. 48-47329050/2016 obecné
zastupiteľstvo schválilo na predchádzajúcom zasadnutí. Ide o 32 m2 zámeny a zvyšných 47
m2 odpredaj. Na základe toho bola vypracovaná zámenná zmluva, ktorá je predmetom
schvaľovania.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zámennú zmluvu na pozemok KNC 3618/4 vo
vlastníctve obce, za pozemky 3618/5 a 4103/2 vo vlastníctve Veroniky Machciníkovej,
bytom Žilina, Nový Domov a 47 m2 parcely KNC 3618/4 na odpredaj za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

13.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

K uvedenej zmluve starosta obce informoval, že pán Jozef Šutara si za byt v bytovom dome
1070 vyrovnal všetky podlžnosti voči obci, preto je obec v zmysle zákona povinná mu ho
odpredať.
Bola vypracovaná zmluva na prevod vlastníctva uvedeného bytu, ktorá je predmetom tohto
schvaľovania.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zmluvu o prevode vlastníctva bytu č. 6
v bytovom dome s.č. 1070, medzi obcou Štiavnik a Annou Šutarovou a Jozefom Šutarom,
obaja bytom Štiavnik 1070.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

14.

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zmluvu s Regionálnou poradenskou spoločnosťou, a.s.,
so sídlom Banská Bystrica, na vykonávanie poradenstva pre projekt na zberný dvor, ktorá
bola vybraná výberovým konaním v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Je v súlade
s podmienkami určenými pre zberný dvor.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Zmluvu o spolupráci a poradenstve medzi
obcou Štiavnik a Regionálnou poradenskou spoločnosťou, a.s., Banská Bystrica, za cenu
služieb 12.600,- € s DPH.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
15.

Schválenie likvidačnej komisie

Starosta obce informoval, že na základe inventúry obecného majetku, vykonanej
k 31.12.2016, inventarizačnou komisiou bol navrhnutý niektorý majetok obce na vyradenie.
Preto je potrebné schváliť likvidačnú komisiu na likvidáciu uvedeného vyradeného majetku
obce. Vyzval poslancov aby sa prihlásili, ktorí majú záujem byť v uvedenej komisii.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo likvidačnú komisiu na likvidáciu vyradeného
majetku obce na základe inventúry za rok 2016, v zložení :
predseda komisie : Miroslav Vároš
členovia komisie : Jozef Hajko
Bc. Jozef Glonek
Mgr. Mária Belková.
Hlasovanie:
16.

za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

Žiadosti občanov

Kido Štefan, Štiavnik 322 - Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. KNC 1008/1 v kat. úz.
Štiavnik.
K uvedenej žiadosti starosta obce vysvetlil, že sa jedná o pozemok, ktorý bol v minulosti
pričlenený k pozemku v jeho vlastníctve v časti obce Lúčky. Uvedený pozemok bol
vytvorený z časti komasovanej parcely – bývalá cesta a z časti neknihovanej parcely – bývalé
riečište. Pozemky, ktoré boli pri rodinných domoch, boli ich vlastníkom už odpredané. Teraz
sa jedná o pozemok pri ornej pôde.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Štefana Kidu, bytom Štiavnik 322
o odpredaj pozemku parc.č. KNC 1008/1 o výmere 117 m2 preverila stavebná komisia na
tvare miesta.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Gancárová Štefánia rod. Bieliková, Limbová 19, Žilina – Žiadosť o poskytnutie príspevku na
pohreb.
Starosta obce informoval, že žiadateľka svoju žiadosť odôvodňuje tým, že posledné 2 roky sa
starala o svojho brata Štefana Bielika, ktorý vážne ochorel. Keďže mal nízke príjmy,
nedokázal si našetriť na pohreb. Ona s manželom sú dôchodcovia a mali veľké náklady na
jeho lieky a zdravotné pomôcky. Aby mu mohli zabezpečiť dôstojný pohreb, žiadajú obec
o príspevok. Jedná sa o sumu cca 570,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazový finančný príspevok vo výške
572,68 € pre Štefániu Gancárovú rod. Bielikovú, bytom Žilina, Limbová 19, na pokrytie
výdavkov na pohreb zosnulého brata Štefana Bielika, naposledy bytom Štiavnik 204.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

Machciníková Veronika, Štiavnik 96 - Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
Starosta obce navrhol, aby uvedenú žiadosť preskúmala novozvolená sociálna komisia, ktorá
svoje stanovisko predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby žiadosť Veroniky Machciníkovej, bytom
Štiavnik 96, o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, prehodnotila sociálna
komisia.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 1
Bc. Palko Peter , Štiavnik 1225 - Žiadosť o súhlasné stanovisko obce k výstavbe
hospodárskej budovy na pozemku parc. č. KNC 6496/6 v kat. úz. Štiavnik.
Starosta obce vyzval prítomného Bc. Palku, aby poslancom objasnil svoj zámer. Pán Palko
informoval, že sa jedná o murovanú halu pre chov oviec, aby ich v nej mohol aj prezimovať.
V súčasnej dobe je už zapísaný v zozname SHR obce, lebo má záujem sa venovať
poľnohospodárskej činnosti. Bližšie k areálu družstva nevlastní žiadny pozemok, preto by
chcel využiť ten, ktorého je vlastníkom. Na otázky poslancov priznal, že v budúcnosti by si
tam chcel postaviť aj rodinný dom.
Starosta obce pripomenul, že na základe prezentácie územného plánu obce by si mal
uvedomiť, že predmetný pozemok sa nenachádza ani v plánovanej IBV a ani v priemyselnej
zóne. Preto mu nemôže vydať súhlasné stanovisko na uvedenú výstavbu.
Poslanec Jozef Hajko vyslovil názor, že uvedenú žiadosť by nemalo riešiť OZ, ale stavebný
úrad a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Bc. Petra Palku, bytom
Štiavnik 1225 o súhlasné stanovisko k výstavbe hospodárskej budovy na pozemku parc.č.
KNC 6496/6 v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
17.

Rôzne

Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Starosta obce odovzdal slovo HK obce Bc. Šípkovej, ktorá konštatovala, že kontrolnú činnosť
v roku 2016 vykonávala podľa vypracovaných plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok
2016, schválených obecným zastupiteľstvom. Okrem svojej kontrolnej činnosti podávala
i odborné stanoviská k záverečnému účtu obce a k návrhu rozpočtu pred jeho schválením.
Taktiež si počas roka zvyšovala svoju kvalifikáciu ohľadne kontrolnej činnosti v samospráve.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Správu HK obce o kontrolnej
činnosti za rok 2016.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Harmonogram zasadnutí OZ.
Poslankyňa Mgr. Belková navrhla, aby bol schválený harmonogram zasadnutí OZ na rok
2017. Navrhuje aby OZ zasadalo každé 2 mesiace a to párny mesiac v roku a posledný
týždeň, alebo piatok v mesiaci.
Starosta obce informoval, že podľa jeho zistení, zasadnutia OZ za posledné 2 roky spolu
s mimoriadnými zasadnutiami, boli skoro každý mesiac.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo harmonogram zasadnutí OZ každé 2 mesiace
a to párny mesiac v roku, posledný týždeň, alebo piatok v mesiaci.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Poslanec Bc. Jozef Glonek - Obec by mala zakúpiť zdvíhaciu pracovnú plošinu, ktorá je
v dnešnej dobe nevyhnutná pri výmene lámp elektrického osvetlenia, pri montovaní
a demontovaní vianočných svetelných ozdôb a pri iných prácach vo výškach.
Starosta obce povedal, že by sa mal urobiť prieskum, či sa lepšie oplatí zakúpiť novú plošinu,
alebo jej objednanie na nevyhnutné práce, pričom cena za zapožičanie je 30,- € na hodinu.
Poslanec Miroslav Vároš - Nie je spokojný s vyčlenenými finančnými prostriedkami
v rozpočte na jeho volebný obvod. Keď sa v minulom roku použilo viac finančných
prostriedkov na iné obvody, v tomto roku by sa malo ich viac použiť v horách. Keď sa už
schválila výstavba ihriska v horách, malo by sa dokončiť do prázdnin, aby ho mládež mohla
využiť hlavne počas prázdnin.
Poslanec Štefan Harvanec - Boli schválené nové názvy autobusových zastávok, mali by sa aj
osadiť schválené tabule názvu zastávky na čakárne.
Starosta obce odpovedal, keďže sú tabule dosť nákladné, musí zistiť najlepšiu ponuku.
Poslanec Bc. Jozef Glonek - Mali by sa na hlavnú cestu v centre obce osadiť spomaľovacie
semafory, hlavne kvôli bezpečnosti detí základnej a materskej školy.
18.

Záver

Starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a 13. riadne zasadnutie OZ ukončil.
V Štiavniku, 17.02.2017
Zapísala: Kamila Šutarová
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starosta obce
overovatelia zápisnice:
Mgr. Mária Belková

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

Ing. Juraj Kuciak

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

