
Z Á P I S N I C A 
 

zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 08.09.2017   

 

 

 

Miesto konania :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

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

Poslanci:  Štefan Bočinec,  Bc. Jozef Glonek  sa dostavili počas zasadnutia OZ. 
 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Fajbík Štefan,  Vároš Miroslav. 

Ostatní prítomní:  účtovníčka Mgr. Edita Mištriková.    

 

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.   Schválenie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme č. 580/2014, zo dňa 25.06.2014, na ČOV. 

6.   Schválenie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 01/2015 na priestory Pekárne J&J. 

7.   Schválenie Nájomnej zmluvy č. 12/2017 na priestory Pekárne J&J PLUS. 

8.   Schválenie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce k 30.06.2017. 

9.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

10. Schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch: 

      parc.č. EKN 1239 – ostatné plochy o výmere 201 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 

      64/2016,  parc.č. EKN 1254/4 – ostatné plochy o výmere 6 m2, v rozsahu línie  

      vyznačenej v GP č. 75/2016 ,  parc.č. EKN 13190/20 – zastavané plochy a nádvoria  

      o výmere 1049 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 76/2016,  parc.č. EKN 1246/1 –  

      ostatné plochy o výmere 55 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 80/2016,   parc.č.  

      EKN 4176/5 – vodné plochy o výmere 1170 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP  

      č. 68/2016,  v prospech SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960,  Ţilina, spočívajúceho  

      v povinnosti vlastníka strpieť na uvedených pozemkoch vodovodné a kanalizačné  

      potrubie a kanalizačné šachty.   

11. Schválenie prebytočnosti majetku obce  a to: parc.č. KNC 1310/2 – zast. pl.  

       o výmere 141 m2,  ktorá bola vytvorená GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13190/10  

       a 455/1, zapísaných na LV č. 8746 na obec Štiavnik.  

12.  Schválenie zámeru odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1310/2 – zast. pl. o výmere 141 

       m2, ktorá bola vytvorená GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13190/10  a 455/1,  

       zapísaných na LV č. 8746 na obec Štiavnik  z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

       ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemok, ktorý tvorí súčasť pozemku pri ţiadateľovom  

       rodinnom dome. 

13.  Schválenie odpredaja pozemkov  parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl. o výmere 161 m2,  KNC  

       2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2,  KNC 2611/14 – záhrada o výmere 123 m2,  KNC  

       2611/15 – záhrada o výmere 193 m2,  KNC 2612/11 – zast. pl. o výmere 20 m2,  

       vytvorené GP č. 10/2017 z EKN parcely č. 13089/3,  zapísanej na LV č. 8746,  pre  



       ţiadateľa Juraja Gablíka  a manţ., bytom Štiavnik 603.  

14.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 4217/2 – zast. plocha o výmere 19 m2,  

       ktorá bola vytvorená GP č. 8/2017 z parcely č. 4217, zapísanej na LV č. 2741,  pre  

       ţiadateľa Františka Palku, bytom Štiavnik  705. 

15.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1241 – ostat. plochy o výmere 83 m2,  

       zapísanej na LV č. 8746  pre ţiadateľa Petra Baránka, bytom Štiavnik 972. 

16.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1008/5 –  orná pôda o výmere 117 m2,  

       ktorá bola vytvorená GP č. 35/2017 z parciel EKN č. 1240/1  a 13190/17, zapísaných na  

       LV č. 8746 pre ţiadateľa Štefana Kidu, bytom Štiavnik 322. 

17.  Ţiadosť o navýšenie dotácie pre ŠK Štiavnik. 

18.  Prejednanie štúdie okolia domu smútku.  

19.  Ţiadosť Anny Klačkovej o prejednanie nelegálnej stavby Ing. Martina Palku PhD. 

20.  Ţiadosti občanov. 

21.   Rôzne. 

22.   Interpelácia poslancov.                                            

23.   Záver.                                                              

                                                                                   

 

  

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal poslancov a otvoril  šestnáste  riadne zasadnutie 

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

prítomných 7 poslancov, teda 16. 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 - 7  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

                                 

 

 

3.   Schválenie programu 16. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia  a  navrhol vyradiť 

bod programu  - Prejednanie štúdie okolia domu smútku, nakoľko štúdia nebola ešte 

spracovaná.  

Vyzval poslancov na predloţenie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. 

Keďţe neboli prednesené ţiadne 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 16. 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.   Schválenie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme č. 580/2014, zo dňa 25.06.2014, na ČOV. 

6.   Schválenie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy č. 01/2015 na priestory Pekárne J&J. 

7.   Schválenie Nájomnej zmluvy č. 12/2017 na priestory Pekárne J&J PLUS. 

8.   Schválenie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce k 30.06.2017. 

9.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

10. Schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch: 

      parc.č. EKN 1239 – ostatné plochy o výmere 201 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 

      64/2016,  parc.č. EKN 1254/4 – ostatné plochy o výmere 6 m2, v rozsahu línie  

      vyznačenej v GP č. 75/2016 ,  parc.č. EKN 13190/20 – zastavané plochy a nádvoria  

      o výmere 1049 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 76/2016,  parc.č. EKN 1246/1 –  

      ostatné plochy o výmere 55 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 80/2016,   parc.č.  

      EKN 4176/5 – vodné plochy o výmere 1170 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP  

      č. 68/2016,  v prospech SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960,  Ţilina, spočívajúceho  

      v povinnosti vlastníka strpieť na uvedených pozemkoch vodovodné a kanalizačné  

      potrubie a kanalizačné šachty.   

11. Schválenie prebytočnosti majetku obce  a to: parc.č. KNC 1310/2 – zast. pl.  

       o výmere 141 m2,  ktorá bola vytvorená GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13190/10  

       a 455/1, zapísaných na LV č. 8746 na obec Štiavnik.  

12.  Schválenie zámeru odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1310/2 – zast. pl. o výmere 141 

       m2, ktorá bola vytvorená GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13190/10  a 455/1,  

       zapísaných na LV č. 8746 na obec Štiavnik  z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

       ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemok, ktorý tvorí súčasť pozemku pri ţiadateľovom  

       rodinnom dome. 

13.  Schválenie odpredaja pozemkov  parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl. o výmere 161 m2,  KNC  

       2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2,  KNC 2611/14 – záhrada o výmere 123 m2,  KNC  

       2611/15 – záhrada o výmere 193 m2,  KNC 2612/11 – zast. pl. o výmere 20 m2,  

       vytvorené GP č. 10/2017 z EKN parcely č. 13089/3,  zapísanej na LV č. 8746,  pre  

       ţiadateľa Juraja Gablíka  a manţ., bytom Štiavnik 603.  

14.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 4217/2 – zast. plocha o výmere 19 m2,  

       ktorá bola vytvorená GP č. 8/2017 z parcely č. 4217, zapísanej na LV č. 2741,  pre  

       ţiadateľa Františka Palku, bytom Štiavnik  705. 

15.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1241 – ostat. plochy o výmere 83 m2,  

       zapísanej na LV č. 8746  pre ţiadateľa Petra Baránka, bytom Štiavnik 972. 

16.  Schválenie odpredaja pozemku  parc.č. KNC 1008/5 –  orná pôda o výmere 117 m2,  

       ktorá bola vytvorená GP č. 35/2017 z parciel EKN č. 1240/1  a 13190/17, zapísaných na  

       LV č. 8746 pre ţiadateľa Štefana Kidu, bytom Štiavnik 322. 

17.  Ţiadosť o navýšenie dotácie pre ŠK Štiavnik. 

18.  Ţiadosť Anny Klačkovej o prejednanie nelegálnej stavby Ing. Martina Palku PhD. 

19.  Ţiadosti občanov. 

20.   Rôzne. 

21.   Interpelácia poslancov.                                            

22.   Záver.                                                        

                                                                              

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

 

 



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

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov nie len o plnení úloh vyplývajúcich 

 z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ale aj o zrealizovaní prác od posledného 

zasadnutia OZ, ako sú:   

Príprava na asfaltovanie a asfaltovanie ulíc,  moţnosť premiestnenia poţiarnej zbrojnice 

z hľadiska ÚP,  rekonštrukcia domu smútku, doplnenie verejného osvetlenia, asfaltovanie ihriska 

Paţite, osadenie príjazdového panela cez potok na ţiadosť občanov, schody do potoka na 

Potôčku,  nájazd na drevenú lávku, úprava dvora  a vybudovanie chodníka pri MŠ, dezinfekcia 

a oprava školskej jedálne, vyčistenie bytu po Jozefovi Pastorkovi,  vypracovanie projektov na 

osadenie spomaľovacích prahov.       

 

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

vyplývajúcich z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ako aj o postupnom riešení 

ostatných úloh.  

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

5.   Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 580/2014, zo dňa 25.06.2014, na ČOV. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o zmluvu, ktorou naša obec spolu s obcou Hvozdnica dala do 

prenájmu SEVAK-u čističku odpadových vôd pri výstavbe kanalizácie. Keďţe výstavba 

kanalizácie je ukončená, SEVAK nám ju vracia späť. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme č. 

580/2014, zo dňa 25.06.2014, na ČOV, uzatvorenú medzi obcami Štiavnik a Hvozdnica  

a SEVAK, a.s., Ţilina. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

6.    Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 01/2015 na priestory Pekárne J&J. 

 

K uvedenej dohode starosta obce vysvetlil, ţe sa týka prenájmu priestorov pekárne v zdravotnom 

stredisku. Z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti jedna nájomná zmluva sa končí a druhá sa 

uzatvára na nového majiteľa za tých istých podmienok. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Dohodu o ukončení  Nájomnej zmluvy č. 

01/2015, zo dňa 19.06.2017,  uzatvorenú medzi obcou Štiavnik a Pekárňou J&J, Súľov-Jablonové 

245. 

Hlasovanie:    za – 7,  proti - 0,   zdrţali sa  - 2 

 

 

7.    Nájomná zmluva č. 12/2017 na priestory Pekárne J&J PLUS. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o  Nájomnú zmluvu č. 12/2017, na nebytový 

priestor  v ZS  Štiavnik,  uzatvorenú medzi obcou Štiavnik a Pekárňou J&J PLUS, Jablonové 

245. 

Hlasovanie:    za – 6,  proti - 0,   zdrţali sa  - 3 



8.     Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce k 30.06.2017. 

 

Starosta obce odovzdal slovo Mgr. Edite Mištrikovej, ktorá vysvetlila, ţe monitorovanie je 

priebeţné sledovanie plnenia rozpočtu počas jeho celého obdobia. Ide vlastne o porovná-

vanie očakávaných hodnôt so skutočnosťou. Ďalej konštatovala, ţe ideme v zmysle plánu, 

nakoľko za prvý polrok bola príjmová časť rozpočtu plnená na 58,3 %  a výdavková na 

49,1 %. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  na svojom zasadnutí  prerokovalo Monitorovaciu správu 

o plnení programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2016 

a/  konštatovalo, ţe Obec Štiavnik  

     -  naplnila príjmy spolu vo výške 1 602 220,14 €, čo je 58,3 % z celkového rozpočtu 

     -  a výdavky čerpala vo výške 1 347 594,51 €, čo je 49,1 % z celkového rozpočtu. 

b/  predloţenú monitorovaciu správu  schválilo . 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

9.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

 

Mgr. Edita Mištriková vysvetlila, ţe prvá časť zmeny rozpočtu sa týka zvýšenia beţných 

príjmov a výdavkov obce, ktorých výška je na oboch stranách rovnaká. Jedná sa o účelové 

prostriedky, granty a transfery, ktoré OZ iba berie na vedomie. 

  

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

rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 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 , 

a to zvýšenie beţných príjmov a výdavkov obce / granty a transfery, účelové prostriedky/ 

o sumu 3741,64 €. 

     Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

      Druhá časť rozpočtového opatrenia sa týka zmeny rozpočtu podľa potrieb obce, ktorú OZ 

      schvaľuje. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 3/2017 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako 

i 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 podľa 

priloţeného návrhu :  

zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017  v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c) zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa 

priloţeného návrhu: 

 

 

PRÍJMY 

2017 

 
Pôvodne 

schválený 

rozpočet 

  

      1.RO 
 

27.3.2017 
 

 

2.RO 
 

25.07.2017 

 

3.RO 
 

08.9.2017 

berie na 

vedomie 

 

3.RO 
 

08.9.2017 

 

schvaľuje 

 

Rozpočet obce 

na rok 2017  

po 3. zmene  

 

v € 

Beţné  2 348 597,34 2 373 876,48 2 373 876,48 3 741,64 4 000,00 2 381 618,12 



Kapitálové  0               0,00 0  1 560,70    1 560,70 

Fin.operácie        6 157,66    373 404,47    678 753,78 0   678 753,78 

 

Spolu 

 

2 354 755,00 

 

2 747 280,95 

 

3 052 630,26 

 

3 741,64 

 

5 560,70 

 

3 061 932,60 

 

 

VÝDAJE 

2017 

 
Pôvodne 

schválený 

rozpočet 

  

      1.RO 
 

27.3.2017 

 
 

 

2.RO 
 

25.7.2017 

 

 

3. RO 
 

08.9.2017 
berie na 

vedomie 

 

3.RO 
 

08.9.2017 

 

schvaľuje 

 

Rozpočet obce 

na rok 2017  

po 3. zmene  

 

v € 

Beţné  2 007 521,78  2 043 877,73 2 043 877,73  3 741,64 122 487,74      2 170 107,11 

Kapitálové     297 925,67    654 095,67     704 095,67  -9 587,96      694 507,71 

Fin.operácie       49 307,55      49 307,55       49 307,55          49 307,55 

 

Spolu 

 

2 354 755,00 

      

2 747 280,95 

    

2 797 280,95 

 

3 741,64 

 

112 899,78 

     

2 913 922,37 

 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  pouţitie rezervného fondu obce vo výške  

39 576, 71 € na nákup pozemkov pre Obec Štiavnik. 

 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 

 

10.   Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch. 

 

Starosta obce informoval, ţe v zmysle stavebného povolenia na kanalizáciu, boli na niektorých 

obecných pozemkoch vybudované šachty a potrubia kanalizačných a vodovodných prípojok. Aby 

SEVAK mohol vykonávať údrţbu a odstraňovať poruchy, je potrebné zriadiť na uvedené 

pozemky vecné bremeno. Vecné bremeno sa zriaďuje iba na časti pozemkov podľa priloţených 

geometrických plánov. Keďţe sa jedná o obecné pozemky, zriadenie vecného bremena musí byť 

schválené obecným zastupiteľstvom.  Obecná rada zriadenie vecného bremena odporučila. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zriadenie vecného bremena na pozemkoch: 

parc.č. EKN 1239 – ostatné plochy o výmere 201 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 

64/2016,   

parc.č. EKN 1254/4 – ostatné plochy o výmere 6 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 

75/2016  parc.č. EKN 13190/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1049 m2, v rozsahu 

línie vyznačenej v GP č. 76/2016,   

parc.č. EKN 1246/1 – ostatné plochy o výmere 55 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP č. 

80/2016,    

parc.č. EKN 4176/5 – vodné plochy o výmere 1170 m2, v rozsahu línie vyznačenej v GP  

č. 68/2016,   



v prospech SEVAK, a.s.  Bôrická cesta 1960,  Ţilina, spočívajúceho v povinnosti vlastníka 

strpieť na uvedených pozemkoch vodovodné a kanalizačné potrubie a kanalizačné šachty.   

 

Hlasovanie:    za – 7,  proti - 0,   zdrţali sa  - 2. 

 

 

 

11.   Schválenie prebytočnosti majetku obce  a zámeru jeho odpredaja z dôvodu hodného 

        osobitného zreteľa.  
 

Starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o ţiadosť Daniela Sakmára, ako vlastníka rodinného domu 

904, ktorý pri realizovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky zistil, ţe pozemok, ktorý dlhé roky 

s otcom a starou mamou uţívajú ako svoj vlastný, patrí obci.  Preto si dal vypracovať 

geometrický plán, na základe ktorého ţiada o odkúpenie pozemku parc.č. KNC 1310/2, ktorý bol 

vytvorený z obecných pozemkov parc.č. EKN 13190/10  a 455/1. Na základe odporučenia  OR 

stavebná komisia vykonala obhliadku na tvare miesta a zistila, ţe cez pozemok parc.č. KNC 

4187/6 o výmere 10 m2, ktorý bol odčlenený ako obecný pozemok,  je zriadený prístup 

k rodinnému domu. Nakoľko miestna komunikácia zostáva dostatočne široká aj bez neho,  nie je 

potrebné ho riešiť prenájmom, ale mal by sa mu aj ten odpredať.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  prebytočnosť majetku obce  a to: parc.č. KNC 

1310/2 – zast. plocha o výmere 141 m2 a  KNC 4187/6 – zast. plocha o výmere 10 m2,  ktoré boli 

vytvorené GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13090/10  a 455/1,  zapísaných na LV č. 8746  

a CKN parcely 4187/1, zapísanej na LV č. 2741 na obec Štiavnik.  

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámer odpredať pozemky parc.č. KNC 1310/2 – 

zast. plocha o výmere 141 m2 a  KNC 4187/6 – zast. plocha o výmere 10 m2,  ktoré boli 

vytvorené GP č. 111/2017 z EKN parciel č. 13090/10  a 455/1,  zapísaných na LV č. 8746  

a CKN parcely 4187/1, zapísanej na LV č. 2741 na obec Štiavnik, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemky, ktoré tvoria súčasť pozemku pri 

ţiadateľovom rodinnom dome, cez ktorý vedie  prístupová cesta a  je na nich zrealizovaná 

kanalizačná a vodovodná prípojka. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 
12.   Schválenie odpredaja pozemkov  
 

Starosta obce vysvetlil, ţe ide o odpredaj pozemkov, ktorých zámer odpredaja bol schválený 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Teraz je potrebné 

schváliť konkrétny odpredaj za cenu podľa znaleckých posudkov, aby si ţiadatelia mohli dať 

vypracovať  kúpne zmluvy.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  odpredaj pozemkov  parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl. 

o výmere 161 m2,  KNC 2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2,  KNC 2611/14 – záhrada o výmere 

123 m2,  KNC 2611/15 – záhrada o výmere 193 m2,  KNC 2612/11 – zast. pl. o výmere 20 m2,  

vytvorené GP č. 10/2017 z EKN parcely č. 13089/3,  zapísanej na LV č. 8746 na obec  Štiavnik,  

pre ţiadateľa Juraja Gablíka  a manţ. Danu, bytom Štiavnik 603, za cenu podľa  znaleckého 

posudku  3,59 €/m2. 

Hlasovanie:    za – 7,  proti - 1,   zdrţali sa  - 1 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  odpredaj pozemku  parc.č. KNC 4217/2 – zast. 

plocha o výmere 19 m2, ktorá bola vytvorená GP č. 8/2017 z parcely č. 4217, zapísanej na LV č. 

2741 na obec Štiavnik,  pre Františka Palku, bytom Štiavnik  705,  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, za cenu 5,38 € / m2. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  odpredaj pozemku  parc.č. KNE 1241 – ostat. 

plochy  o výmere 83 m2,  zapísanej na LV č. 8746 pre Petra Baránka, bytom Štiavnik 972,  z  

dôvodu hodného osobitného zreteľa,  za cenu 5,38 € / m2. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  odpredaj pozemku  parc.č. KNC 1008/5 –  orná 

pôda o výmere 117 m2,  ktorá bola vytvorená GP č. 35/2017 z parciel EKN č. 1240/1  

a 13190/17, zapísaných na  LV č. 8746, pre Štefana Kidu, bytom Štiavnik 322, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,  za cenu 5,38 € / m2. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 

 

13.    Navýšenie dotácie pre ŠK Štiavnik. 

  

Starosta obce informoval o tom, ţe ŠK Štiavnik  vytvoril  pracovné miesto na pozíciu hospodára, 

ktorý bude mať na starosti údrţbu futbalového ihriska  a všetky práce spojené s tým. Na uvedené 

pracovné miesto ţiadajú navýšiť dotáciu na mzdové náklady.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  navýšenie mzdových nákladov do konca roka 2017  

o 1000,- €, pre ŠK Štiavnik. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 

 

14.   Ţiadosť Anny Klačkovej o prejednanie nelegálnej stavby Ing. Martina Palku PhD. 

 

K ţiadosti pani Klačkovej starosta obce informoval, ţe momentálne prebieha trestné konanie, 

kde bol vyţiadaný celý spisový materiál súvisiaci s nelegálnou stavbou Ing. Martina Palku 

PhD, bytom Štiavnik 1225, preto do jeho ukončenia obec nemôţe nič riešiť. Ţiadosť pani 

Klačkovej môţeme iba zobrať na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  ţiadosť Anny Klačkovej, bytom 

Štiavnik 359  o prejednanie nelegálnej stavby Ing. Martina Palku PhD. 

     Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 

15.    Ţiadosti občanov. 

 

Obyvatelia bytového domu s.č. 1340 -  ţiadosť o vykonanie opravy a revízie zistených 

nedostatkov. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie ţiadosť nájomníkov bytového domu 

s.č. 1340  o vykonanie opravy a revízie zistených nedostatkov s tým, ţe starosta obce bude 

uvedené nedostatky riešiť z fondu opráv bytového domu. 



     Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Ján Sirej, Štiavnik 295 -  ţiadosť o finančný príspevok na futbalový turnaj medzi seniormi zo 

Štiavnika a Hvozdnice. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  finančný príspevok vo výške 150,- € na 

futbalový turnaj seniorov Štiavnik – Hvozdnica, na základe ţiadosti Jána Sireja, bytom 

Štiavnik 295. 

      Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Ladislav Kuciak, Štiavnik 438   -  ţiadosť o finančný príspevok na zakúpenie dreva. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   finančný príspevok vo výške 150,- € na 

zakúpenie dreva pre Ladislava Kuciaka, bytom Štiavnik 438. 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

 

 

16.    Rôzne. 

 

Asfaltovanie uličiek. 

Starosta obce podal informáciu  o vyhodnotení asfaltovania uličiek po kanalizácii. Vysvetlil, 

ţe na to aby sa dorobili všetky poţadované  ulice, musíme v rozpočte na rok 2018 vyčleniť 

cca 100 000,- € . Preto ţiada poslancov aby sa zaviazali, ţe v rozpočte na rok 2018 budú tieto 

peniaze vyčlenené na uvedený účel.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vyčleniť z rozpočtu obce na rok 2018  sumu 

100.000,- € na asfaltovanie zameraných uličiek  a to : 

Jačmeňovce - 436 m2,   Kováčovce - 1095 m2,  Drozdovce - 291 m2,  ku Kušanovi - 150 m2,   

ku Tvrdovskému – 350 m2,  ku Harvancovi – 300 m2,  ku Slivoňovi a Štrbkovi – 250 m2,   

ku P. Mikulíkovi – 200 m2,  ku Sakmárovi – 150 m2,  Nocnárové – 800 m2,  ku Kubicovi – 

100 m2,   ku Pastorkovi – 125 m2,  ku Vl. Bambúchovi – 250 m2,  ku Tabačkovi – 500 m2.            

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0. 

 

Miestne hody.   

Starosta obce povedal, ţe niektorí ľudia kritizujú umiestnenie atrakcií a predajných stánkov 

na miestnych hodoch. Podľa jeho názoru, ich umiestnenie v areály zberného dvora je  

z hľadiska bezpečnosti dobré, preto by mali zostať tam. Len by sa mala lepšie zorganizovať 

jednosmerná premávka na príjazdových cestách.  

 

 

 

17.    Interpelácia poslancov. 

 

Ing. Štefan Papán  -  upozornil na zlú viditeľnosť dopravných značiek v centre obce, ktoré 

zakrývajú konáre stromov. 

Ďalej upozornil na predčasné vypínanie verejného osvetlenia v centre obce v nočných 

hodinách. 

Starosta obce odpovedal, ţe o uvedenom probléme vie a ţe sa rieši. 

 

 

 



18.     Záver. 

 

Starosta obce poďakoval poslancom  za  ich účasť  a  16. riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Štiavniku ukončil. 

 

 

V Štiavniku, dňa 08.09.2017 

Zapísala:  Kamila Šutarová              

                                     

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia  :   

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


