
Z Á P I S N I C A 
 

z 10. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 27.09.2017   

 

 

 

 

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,  Vároš Miroslav. 

Poslanec:  Štefan Bočinec sa dostavil počas zasadnutia OZ. 
 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Ing. Štefan Papán 

Ostatní prítomní:  HK obce 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 podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt 

5.  „Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti  ......%  z projektu. 

6.  Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične. 

7.  Schválenie  vypracovania realizačného projektu na dom kultúry.  

8.  Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na byty nad ZS a lekárňou. 

9.  Záver.      

 

 

  

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

prítomných 9 poslancov, teda 10. 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 - 9  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

                                 



3.   Schválenie programu 10. mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia  a  navrhol ho doplniť  

o nasledovné body a to :  

-  Schválenie zabezpečenia pohľadávky  a poistenie majetku v súlade so zmluvou č. OPKZP  

    PO1-SC111-2016-10/105. 

-  RO č. 4/2017. 

Následne 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 10. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.    Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.    Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.    Schválenie podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt 

       „Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti  ......%  z projektu. 

5.    Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične. 

6.    Schválenie  vypracovania realizačného projektu na dom kultúry.  

7.    Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na byty nad ZS a lekárňou. 

8.   Schválenie zabezpečenia pohľadávky  a poistenie majetku v súlade so zmluvou č. OPKZP  

       PO1-SC111-2016-10/105. 

9.    RO č. 4/2017. 

10.  Záver.      

 

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

 
 

4.    Schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt 

       „Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti  ......%  z projektu  a 

       Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične. 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce informoval, ţe ho oslovili zo Školského úradu 

v Ţiline ako aj spracovatelia projektov, ţe ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na 

projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania ţiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na 

dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu telocvične. Preto je potrebné aby OZ schválilo 

podanie tejto ţiadosti, výšku spoluúčasti, ktorá musí byť min. 10% z poţadovaných 

finančných prostriedkov na projekt a vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt 

„Rekonštrukcia telocvične“.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s ch v á l i l o :  

 

-   Zámer podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 

a vzdelávania ţiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby , rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 pod názvom  „Rekonštrukcia telocvične“. 

 

-   Výšku spoluúčasti  10%  z poţadovaných finančných prostriedkov na projekt s názvom 

„Rekonštrukcia telocvične“, t.j. vo výške 14.992,38 €. 



-   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozvojový projekt s názvom „Rekonštrukcia 

telocvične“  k výzve na predloţenie ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania ţiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017  /v sume mnax. 5.400,- €  s DPH/. 

 

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

 

 

5.   Schválenie  vypracovania realizačného projektu na dom kultúry.  

 

Starosta obce povedal, ţe rozpočet na realizačný projekt na výstavbu kultúrneho domu so 

šatňami pre futbalové ihrisko poslanci obdrţali s pozvánkou na preštudovanie. Realizačný 

projekt je potrebný, pretoţe projekt ku stavebnému povoleniu nezahŕňa všetky podrobnosti ku 

konkrétnej výstavbe. Zo skúseností vie, ţe na tomto sa nevypláca šetriť, lebo v budúcnosti 

môţu vzniknúť rôzne problémy, ako to bolo pri 20 b.j. Paţite.  

Poslanec Miroslav Vároš poukázal na vysokú cenu stavby kultúrneho domu, z dôvodu čoho 

sa môţe obec zadĺţiť.  

Starosta obce odpovedal, ţe ak obec pozastaví iné akcie a sústredí sa iba na jeho výstavbu, je 

schopná za 6 rokov uvedenú stratu prefinancovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  aby starosta obce vybral dodávateľa 

a zabezpečil vypracovanie realizačného projektu na dom kultúry so šatňami pre futbalové 

ihrisko v sume max. 28.602,- € s DPH.  

 

Hlasovanie:    za - 10  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

6.   Schválenie  vypracovania projektovej dokumentácie na byty nad ZS a lekárňou. 

 

Starosta obce informoval, ţe i keď výstavba 8. bytov nad zdravotným strediskom a lekárňou 

bola uţ schválená, zatiaľ nenašiel firmu, ktorá by to chcela realizovať. Niektorí aj prisľúbili, 

no nakoniec od toho odstúpili. Ak chceme byty stavať, musíme do 15.01.2018 podať ţiadosť 

aj s projektom a dodávateľom, o úver a moţno aj dotáciu. Preto je potrebné čo najskôr dať 

vypracovať projektovú dokumentáciu, aby sme do uvedeného termínu všetko stihli. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o  aby starosta obce vybral dodávateľa na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu bytov nad Zdravotným strediskom  

a lekárňou v sume 20.008,91 € s DPH  a dal vypracovať projektovú dokumentáciu. 

 

Hlasovanie:    za - 10  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

7.    Schválenie zabezpečenia pohľadávky  a poistenie majetku v súlade so zmluvou č. 

       OPKZP  PO1-SC111-2016-10/105. 

 

Starosta obce vysvetli, ţe pri získaní dotácie na projekt „ Nákup technológie do zberného 

dvora“, bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, ktorej 

súčasťou je i zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky formou vlastnej blankozmenky 

v prospech poskytovateľa MŢP SR.   



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o : 

v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP PO1-SC111-

2016-10/105, zo dňa 09.01.2017 /ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“/ a článkom 13 ods. 1 

„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy 

o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku,  zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej 

blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo ţivotného prostredia  SR, Námestie Ľ. Štúra 

1, 812 35  Bratislava, IČO: 42 181 810 /ďalej len „Poskytovateľ“/ v zastúpení Slovenská 

agentúra ţivotného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,  841 04  Bratislava 4, pre 

projekt s názvom:  Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik, kód projektu 

ITMS2014+: 310011B589. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zároveň poveruje starostu obce podpísať Zmluvu 

o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej 

budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Hlasovanie:    za - 10  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

8.   Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

 

Starosta obce povedal, ţe na základe odhlasovaných jednotlivých bodov zasadnutia, musia 

byť vyčlenené aj finančné prostriedky, preto je potrebné schváliť ďalšie rozpočtové opatrenie. 

V tomto roku je to uţ 4. rozpočtové opatrenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s ch v á l i l o   navýšenie kapitálových výdavkov 

v Rozpočte obce Štiavnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 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  a to:   

a/  28.602,- €  na spracovanie realizačného projektu pre kultúrny dom. 

b/  20.008,91 €  na spracovanie projektu „Výstavba bytov nad ZS a lekárňou“ pre stavebné  

      povolenie. 

c/   5.400,- € na spracovanie projektu  „Rekonštrukcia telocvične“  a 500,- € na vypracovanie  

      ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt. 

d/  1.261,20 €  na vypracovanie štúdie okolia Domu smútku. 

 

Hlasovanie:    za - 10  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   s ch v á l i l o   pouţitie rezervného fondu celkovo vo 

výške 54.010,91 € na tieto akcie: 

a/  28.602,- €  na spracovanie realizačného projektu pre kultúrny dom. 

b/  20.008,91 € na spracovanie projektu „Výstavba bytov nad ZS a lekárňou“ pre stavebné  

      povolenie. 

c/   5.400,- €  na spracovanie projektu  „Rekonštrukcia telocvične. 

 

Hlasovanie:    za - 10  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 



9.   Rôzne 
 

-  Starosta obce informoval, ţe na OR sa riešilo smetiarske auto.  Slúţilo nám 6 rokov, no  

momentálne je v oprave. Bude nutné riešiť zálohu pri poruche a pre nás bude 

najekonomickejšie upraviť kontajner na zber odpadu, prípadne aj separovaného odpadu. 

 

-   JUDr. Hadbábna nám poslala informáciu ohľadne vybavovania vysporiadania chodníka od 

pošty po Zingerov most. Zatiaľ sa jej podarilo zistiť, ţe pôvodný vlastník Potravné druţstvo 

Štiavnik, zaniklo zlúčením s druţstvom Budúcnosť robotnícke konzumné a výrobné druţstvo, 

s.r.o. v Ţiline. Napriek vyuţitiu všetkých dostupných moţností, sa jej nepodarilo zistiť 

právneho nástupcu po uvedenom druţstve Budúcnosť, ani na Okresnom súde v Ţiline. Ešte 

zostáva Okresný súd B. Bystrica, kde uţ zaslala ţiadosť.  O výsledkoch nás bude následne 

informovať. 

 

-    Prišlo nám vyrozumenie, ţe na základe exekučného príkazu zráţiek zo mzdy a iných 

príjmov z roku 2002 má nám Ing. Ján Lukniš zaplatiť cca 20.000,- €.  

 

-   Výmena elektromera v školskej jedálni, ktorá nás bude stáť cca 750,- €. 

 

 

10.   Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom za ich účasť a 10. mimoriadne zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

V Štiavniku, dňa 27.09.2017 

Zapísala:  Kamila Šutarová              

                                     

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia  :   

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

 

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

 

 


