
Z Á P I S N I C A 
 

z  9. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 25.07.2017   

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  
 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bobriková Katarína,  Bc. Glonek Jozef,  Hajko Jozef,  

Harvanec Štefan,  Ing. Kuciak Juraj,   Vároš Miroslav. 
 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   
Ostatní prítomní:  HK obce  Bc. Jozefína  Šípková.   

 

NÁVRH  PROGRAMU   ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.  Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.  Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „ Predchádzanie vzniku odpadu  

       kompostovaním“ a výšky spolufinancovania projektu. 

5.  Schválenie  Zámennej zmluvy na pozemky na rozšírenie cintorína.  

6.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Štiavnik 2017 – 2022. 

7.  Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce. 

8.    Záver. 

 

                                                          

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal poslancov a otvoril  deviate  mimoriadne zasadnutie 

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

prítomných 8 poslancov, teda 9. 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  Štefana Harvanca  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 Harvanca  a  Bc. Jozefa Gloneka. 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

                                 

 

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu 9. mimoriadneho zasadnutia a 

vyzval poslancov na predloženie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. 



Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy programu, starosta 

obce dal hlasovať za jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 9. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.    Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „ Predchádzanie vzniku odpadu  

       kompostovaním“ a výšky spolufinancovania projektu. 

5.    Schválenie  Zámennej zmluvy na pozemky na rozšírenie cintorína.  

6.    Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Štiavnik 2017 – 2022. 

7.    Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce. 

8.    Záver. 
 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

                                 

 

4.   Schválenie  predloženia žiadosti o NFP a výšky spolufinancovania projektu. 
 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o projekt ohľadne získania dotácie na zakúpenie 

kompostérov.  Minulý týždeň sa ukončilo verejné obstarávanie na kompostéry, kde prvý 

záujemca nesplnil požiadavky VO, preto bol vybraný druhý záujemca, ktorý ponúkol síce 

vyššiu sumu, ale splnil všetky podmienky súťaže. Teraz by poslanci mali schváliť uznesenie 

k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o schválenie podania žiadosti a 

výšky spolufinancovania projektu, ktorá je 5% z celkových oprávnených výdavkov.  Celkové 

náklady na projekt sú 142 950,- €, z čoho 5% činí 7147,50 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   predloženie žiadosti o NFP na RO na 

projekt „ Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-

2017-23  a spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa  5% z celkových oprávnených 

výdavkov vo výške 7147,50 €.   

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

5.   Zámenná zmluva  na rozšírenie cintorína. 
 

Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o zámennú zmluvu na zámenu pozemkov na rozšírenie 

cintorína. Uvedená zámena bola už raz schválená formou dohody o vysporiadaní 

spoluvlastníctva. Keďže obec sa stala vlastníkom dvoch parciel v celosti,  musí byť zámena 

uskutočnená formou zámennej zmluvy. Na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer 

zámeny z dôvodu osobitného zreteľa a teraz je potrebné schváliť konkrétnu zámennú zmluvu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   Zámennú zmluvu medzi Obcou Štiavnik 

a spoluvlastníkmi vedenými na LV č. 6127, 8561, 8556, 8560, 8562  na vysporiadanie parciel 

KNC 33/1-2, 54/1-3, 55/1-2  a 6653/5-13,  podľa GP č. 43468608 - 52/13, na rozšírenie 

miestneho cintorína. 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 



6.   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Štiavnik na roky 2017 – 2022. 
 

Starosta obce vysvetlil, že Komunitný plán sociálnych služieb musela obec dať vypracovať 

hlavne z toho dôvodu, aby nám  nebol zrušený 44% príspevok od štátu, ktorý dostávame na 

chod domova sociálnych služieb. Komunitný plán soc. služieb nie je iba pre DSS, ale aj pre 

celú obec. Pomocou neho môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby 

zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Vďaka nemu môžeme 

efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie soc. služieb tam, kde je to 

potrebné a dôležité. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   Komunitný plán sociálnych služieb Obce 

Štiavnik na roky 2017 – 2022. 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 
 

7.   Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce. 

 

Starosta obce prítomným poslancom objasnil, ktoré ulice boli po dokončení kanalizácie už 

vyasfaltované a ktoré je potrebné ešte vyasfaltovať.  Dokončených je cca 9700 m2 a chýba 

cca 2000 m2, na ktoré potrebujeme použiť peniaze z rezervného fondu. Jedná sa o 123.000,- 

€. Na budúce zasadnutie OZ bude upresnené, ktoré uličky sa budú ešte v tomto roku 

asfaltovať, aby sa mohlo pripraviť rozpočtové opatrenie.  Zatiaľ je potrebné aby poslanci 

rozhodli či budú použité peniaze z rezervného fondu na kapitálové výdavky obce a to nie len 

na asfaltovanie ulíc, ale aj na investičnú výstavbu.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  zapojenie celého rezervného fondu vo 

výške 305.349,31 € do príjmovej strany rozpočtu obce Štiavnik  na rok 2017 v  07/2017. 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  použitie sumy 123.000,- €  z rezervného 

fondu obce na  asfaltovanie miestnych komunikácií v správe obce. 

Hlasovanie:    za - 8  proti - 0,   zdržali sa  - 0 

 

 

8.   Diskusia 

 

Poslanec Miroslav Vároš uviedol, že je potrebné okrem ciest, ktoré sa asfaltujú v štyroch 

volebných obvodoch obce, asfaltovať aj ulice a cesty v piatom volebnom obvode, ktorý ako 

poslanec zastupuje, lebo je to pre ľudí, ktorí tam žijú potrebné. Je nespravodlivé, že 

v ostatných volebných obvodoch sa za posledných 5 - 6 rokov tieto ulice už druhý krát 

asfaltujú a v jeho volebnom obvode sa niektoré ulice asfaltovali ešte za starostu Albína 

Hraboša, čo je 23 – 24 rokov. 

Starosta obce odpovedal, že po skončení OZ si s ním prejde mapu na stole, kde sú znázornené 

ulice na asfaltovanie  a vyznačia sa tam aj cesty, ktoré budú vyasfaltované aj v piatom 

volebnom obvode.  

Ďalej poslanec Miroslav Vároš uviedol, že v jeho volebnom obvod je tiež potrebné 

doinštalovať verejné osvetlenie podľa požiadaviek, ktoré boli za jeho volebný obvod 

doručené pred jeden a pol rokom do zberného hárku. 

 

 



9.   Záver. 

 

Starosta obce poďakoval poslancom  za  ich účasť  a  9. mimoriadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Štiavniku ukončil. 

 

V Štiavniku, dňa 25.07.2017 

Zapísala:  Kamila Šutarová      

                                                

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

overovatelia :   

Štefan Harvanec                        .......................... 

 

Bc. Jozef Glonek                       ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


