ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 15.12.2017

Miesto konania : Jedlovina Centrum Štiavnik.
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef,
Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Ing. Štefan Papán, Vároš Miroslav.
Poslanec: Ing. Štefan Papán sa dostavil počas zasadnutia OZ.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva: Bočinec Štefan
Ostatní prítomní: HK obce Jozefína Šípková a hostia.
NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Informácia starostu obce o plnení úloh za rok 2017.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.
Schválenie Rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.
Schválenie výberu dodávateľa na verejné obstarávanie „Výstavba bytov na zdravotnom
stredisku a lekárni.“
8. Schválenie štúdie okolia domu smútku.
9. Ţiadosť ZŠ s MŠ Štiavnik o navýšenie finančných prostriedkov.
10. Schválenie odpredaja pozemku parc.č. KNC 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, pre ţiadateľa
Daniela Sakmára, bytom Pov. Bystrica, Stred 50/27-21.
11. Výstavba únikového schodiska v DSS a ZPS.
12. Schválenie VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení na území Obce Štiavnik na rok 2018.
13. Schválenie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018.
14. Schválenie VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunál. odpady drobné
stavebné odpady na území obce Štiavnik na rok 2018.
15. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018.
16. Ţiadosti občanov.
17. Rôzne.
18. Interpelácia poslancov.
19. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a ostatných pozvaných prítomných, čím
otvoril sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe
z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9 poslancov, teda 17. 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 Jozefa Hajku.
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 Jozefa Hajku.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
3. Schválenie programu 17. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia a navrhol ho doplniť
o bod - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2017.
Následne vyzval poslancov na predloţenie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu
programu.
Predseda finančnej komisie Mgr. Mária Belková navrhla doplniť body programu
- Správa Finančnej komisie zo dňa 11.12.2017.
- Schválenie odmeny pre HK obce.
Keďţe neboli prednesené ďalšie 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 17. 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 za rok 2017.
5. RO č. 5/2017.
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.
7. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.
8. Schválenie výberu dodávateľa na verejné obstarávanie „Výstavba bytov na zdravotnom
stredisku a lekárni.“
9. Schválenie štúdie okolia domu smútku.
10. Ţiadosť ZŠ s MŠ Štiavnik o navýšenie finančných prostriedkov.
11. Schválenie odpredaja pozemku parc.č. KNC 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, pre ţiadateľa Daniela
Sakmára, bytom Pov. Bystrica, Stred 50/27-21.
12. Výstavba únikového schodiska v DSS.

13. Schválenie VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení na území Obce Štiavnik na rok 2018.
14. Schválenie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018.
15. Schválenie VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunál. odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Štiavnik na rok 2018.
16. Správa Finančnej komisie zo dňa 11.12.2017.
17. Schválenie odmeny pre HK obce.
18. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018.
19. Ţiadosti občanov.
20. Rôzne.
21. Interpelácia poslancov.
22. Záver.
Hlasovanie:

za – 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

4. Informácia starostu obce o plnení úloh za rok 2017.
Starosta obce informoval poslancov ako aj ostatných prítomných o splnených úlohách obce za
rok 2017 ako sú :
Dokončenie kanalizácie a vodovodu v obci a následné asfaltovanie miestnych komunikácií,
úprava priestorov okolia zdravotného strediska, rekonštrukcia domu smútku, výstavba
autobusových zastávok na Lúčkach a u Fujačka, doplnenie svietidiel verejného osvetlenia,
výstavba ihriska na Paţitiach, spracovanie Monografie obce, osadenie záchytných ţľabov,
kanalizačných vpustí, zberných šácht v jednotlivých uliciach, oprava cesty do Papradna,
vybudovanie pieskoviska pri materskej škole a za zdravotným strediskom, zakúpenie
technológie na zberný dvor z poskytnutých prostriedkov z eurofondov a ďalšie iné akcie,
ktoré sa v tomto roku zrealizovali, presne uvedené v prílohe zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
úloh za rok 2017.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017.
Starosta obce vysvetli, ţe na splnenie niektorých úloh, na ktoré neboli vyčlenené finančné
prostriedky v rozpočte obce, musí byť prijaté rozpočtové opatrenie. Zvýšenie beţných
príjmov a výdavkov obce ako sú granty a transfery, účelové prostriedky, obecné
zastupiteľstvo iba berie na vedomie. Zmenu rozpočtu obce na rok 2017 podľa priloţeného
návrhu obecné zastupiteľstvo schvaľuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu Rozpočtu Obce Štiavnik na
rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 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 zmysle neskorších
predpisov, a to zvýšenie beţných príjmov a výdavkov obce /granty a transfery, účelové
prostriedky / o sumu 3.126,08 €.

Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zmenu Rozpočtu Obce Štiavnik na rok 2017
rozpočtovým opatrením č. 5/2017 v zmysle 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 :
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Hlasovanie:

3126,08

29579,36

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.
Hlavná kontrolórka obce Bc. Šípková konštatovala, ţe návrh rozpočtu si dôkladne
preštudovala, ba dokonca spolu s účtovníčkou a finančnou komisiou na ňom spolupracovala.
Nakoľko návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami obce, odporúča obecnému zastupiteľstvu aby návrh rozpočtu na rok 2018
schválilo a návrh rozpočtu na roky 2019 aţ 2020, zobralo na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu Obce Štiavnik na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

3002399,92

7.

Schválenie Rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na r. 2019-2020.

Starosta obce informoval, ţe rozpočet obce na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný a beţný
rozpočet na rok 2018 je prebytkový vo výške 343.096,20 €. Prebytok beţného rozpočtu kryje
schodky ostatných druhov rozpočtu t. j. schodok kapitálového rozpočtu a schodok rozpočtu
finančných operácií. Poslanci sa s návrhom rozpočtu dôkladne oboznámili a mohli sa k nemu
vyjadriť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Rozpočet obce Štiavnik na rok 2018 vrátane
programov a podprogramov.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie návrh Rozpočtu obce Štiavnik na
roky 2019 a 2020 vrátane programov a podprogramov.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

8. Schválenie výberu dodávateľa na verejné obstarávanie „Výstavba bytov na
zdravotnom stredisku a lekárni.“
K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, ţe i napriek tomu, ţe výstavba bytov
bola schválená, doposiaľ sa nenašiel dodávateľ, ktorý by uvedenú stavbu zrealizoval. Preto je
potrebné vybrať dodávateľa na verejné obstarávanie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výber dodávateľa na verejné obstarávanie
„Výstavba bytov na zdravotnom stredisku a lekárni.“
Hlasovanie:

9.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Schválenie štúdie okolia domu smútku.

Starosta obce oboznámil poslancov a hostí s vypracovanou architektonickou štúdiou okolia
domu smútku. Povedal, ţe uvedená štúdia vyrieši nedostatok parkovacích miest pri
pohreboch, prípadne pri iných príleţitostiach návštevy cintorína. Prítomných vyzval, aby sa
k uvedenej štúdii vyjadrili.
Pani Pláňavská za ZŤP poukázala na malý počet parkovacích miest, vyhradených pre ZŤP.
Starosta obce odpovedal, ţe počet parkovacích miest pre ZŤP je riešený v pomere od
celkového počtu parkovacích miest, no uvedenú poţiadavku prekonzultuje s navrhovateľom
štúdie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby sa realizovala štúdia okolia domu smútku.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

10.

Navýšenie finančných prostriedkov pre MŠ a ŠJ.

Starosta obce informoval, ţe Základná škola s materskou školou Štiavnik ţiada o navýšenie
finančných prostriedkov pre materskú školu a školskú jedáleň hlavne z dôvodu odchodu
dvoch zamestnancov do dôchodku, preplatenia ich nevyčerpanej dovolenky, nenaplnenia
príjmov, ako aj zvýšenia platov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo navýšenie finančných prostriedkov pre MŠ a ŠJ
Štiavnik na rok 2017 o sumu 13.500,- €.
Hlasovanie:

11.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Odpredaj obecného pozemku.

K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o konkrétny odpredaj
obecných pozemkov parc. č. KNC 1310/2 – zast. plocha o výmere 141 m2 a KNC 4187/6 –
zast. plocha o výmere 10 m2, ktorý preverovala aj stavebná komisia na tvare miesta. Na
základe jej vyjadrenia bol na 16. riadnom zasadnutí OZ schválený zámer odpredaja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený. Teraz sa
jedná uţ o konkrétny odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odpredaj pozemkov 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, pre ţiadateľa Daniela Sakmára,
bytom Pov. Bystrica, Stred 50/27-21, za cenu 4,98 € .
Hlasovanie:

12.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Výstavba únikového – poţiarneho schodiska v DSS a DPS.

Starosta obce informoval, ţe pri kontrole Okresného riaditeľstva policajného a záchranného
zboru bolo zistené, ţe v budove domova sociálnych sluţieb a domove pre seniorov nie je
vybudované poţiarne schodisko. V projekte síce bolo navrhnuté, no v skutočnosti nebolo
vybudované. Inšpektorát poţiarnej ochrany trvá na tom, aby sa dodatočne vybudovalo.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výstavbu poţiarneho schodiska v DSS a DPS.
Hlasovanie:

13.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Schválenie VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení Obce Štiavnik na rok 2018.

Starosta obce povedal, ţe uvedené VZN, ako aj ostatné schvaľované VZN poslanci obdrţali
s pozvánkou na preštudovanie, preto by sa k nemu mohli vyjadriť.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ţiadnu pripomienku, starosta obce dal hlasovať za jeho
schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území Obce Štiavnik na rok 2018.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

14. Schválenie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na rok 2018.
K uvedenému VZN starosta obce vysvetlil, ţe na rok 2018 sa nič iné nemení, iba výška dane
za stavby na podnikanie sa v zmysle zákona kaţdoročne postupne zniţuje aţ do roku 2024.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na rok
2018.
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

15. Schválenie VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunál. odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Štiavnik na rok 2018.
Starosta obce informoval, ţe pre rok 2018 sa poplatok za TKO síce nezvyšuje, ale nemôţe sa
ani zníţiť, pretoţe občania, ktorí prerábajú rodinné domy a chalupy, vozia na zberný dvor
veľa sutiny, ktorú my musíme likvidovať, čo zvyšuje náklady na vývoz TKO. Preto sa plánuje
oplotenie zberného dvora, aby sa zabránilo nekontrolovateľnému vyváţaniu odpadu, mnoho
krát aj ţivnostníkmi.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a poplatku
za komunál. odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štiavnik na rok 2018.
Hlasovanie:

16.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Správa finančnej komisie z jej zasadnutia 11.12.2017.

Starosta obce odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie Mgr. Márii Belkovej, ktorá
oboznámila poslancov s priebehom kontroly vykonanej 11.12.2017. Programom jej
zasadnutia bolo:
1. Kontrola čerpania dotácií jednotlivých zloţiek a to: ŠK Štiavnik, Jednota dôchodcov, ZŤP
a DHZ Štiavnik.
2. Ples jubilantov za rok 2016 a 2017 – pani Kopúniková.
3. Návrh odmeny pre HK obce za rok 2017.
- Kontrolou bolo zistené, ţe dotácie pre jednotlivé zloţky boli vydokladované v súlade s ich
plánom činnosti za rok 2017.
- Vyúčtovanie Plesu jubilantov za roky 2016 a 2017 bolo predloţené nedostatočnou formou.
Preto bola zodpovedná pracovníčka vyzvaná aby predloţila podrobnejšie rozpísanie
výdavkovej časti, čo doposiaľ neurobila. Namiesto toho predsedu FK hrubo slovne osočila

a zneváţila prácu finančnej komisie. Preto predsedkyňa FK poţiadala starostu obce, aby
z uvedeného incidentu vyvodil voči zodpovednej zamestnankyni dôsledky.
Starosta obce sa vyjadril k uvedeným skutočnostiam FK a prisľúbil, ţe bude trvať na
vysvetlení a ospravedlnení sa zodpovednej pracovníčky voči predsedovi FK.
Na záver predsedkyňa FK sa poďakovala ostatným pracovníkom obecného úradu za ich dobrú
spoluprácu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie Správu finančnej komisie z jej
zasadnutia 11.12.2017.
Hlasovanie:

17.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Schválenie odmeny pre HK obce.

Finančná komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu na schválenie odmenu pre HK obce Bc
Jozefínu Šípkovú, za jej prácu v roku 2017, vo výške 850,- € v hrubom.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Bc.
Jozefínu Šípkovú vo výške 850,- € v hrubom.
Hlasovanie:

18.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018.

Následne starosta obce odovzdal slovo HK obce Bc. Šípkovej, ktorá prítomných poslancov
oboznámila so svojim plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, ktorý si taktieţ mohli
vopred dôkladne preštudovať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Štiavnik na 1. polrok 2018.
Hlasovanie:

19.

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Ţiadosti občanov.

Katarína Mišutková, Hvozdnica 382 - ţiadosť o prenájom nebytových priestorov
v Zdravotnom stredisku v Štiavniku na predaj pyrotechniky.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecných nebytových priestorov
v Zdravotnom stredisku Štiavnik na predaj pyrotechniky, pre Katarínu Mišutkovú, bytom
Hvozdnica 382, od 18.12.2017 do 31.12.2017.
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
Jozef Moţucha, Štiavnik 736 - ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove
obecného úradu na predaj pyrotechniky.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecných nebytových priestorov
v budove Obecného úradu Štiavnik na predaj pyrotechniky, pre Jozefa Moţuchu, bytom
Štiavnik 736, od 18.12.2017 do 31.12.2017.
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
Oľga Šutarová, Štiavnik 1264 – ţiadosť o zámenu prenájmu uţ schváleného, v tom čase
obecného pozemku parc.č. KNC 231, za časť pozemku parc.č. KNC 235.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby starosta obce po preskúmaní moţnosti
zámeny prenájmu pozemku, podpísal zmluvu s pani Oľgou Šutarovou, bytom Štiavnik 1264
na prenájom časti pozemku parc.č. CKN 235 o výmere 20 m2 pod výstavbu garáţe.
Hlasovanie: za – 9, proti - 0, zdrţali sa - 1
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Štiavnik - ţiadosť o finančnú dotáciu na oplotenie záhrady.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo finančnú dotáciu vo výške 200,- € na oplotenie
záhrady pre Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Štiavnik.
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
NO Pierott, Prešov - ţiadosť o finančnú výpomoc na Markovu nadštandardnú liečbu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo finančnú výpomoc pre neziskovú organizáciu
Pierott v Prešove na Markovu nadštandardnú liečbu.
Hlasovanie: za – 0, proti - 0, zdrţali sa - 10
DARAPOL, s.r.o., ul. Janka Kráľa 2591, Čadca - ţiadosť o umiestnenie predajného
samoobsluţného stánku na predaj náplní do kahancov.
K uvedenej ţiadosti starosta obce povedal, ţe momentálne by sa umiestnenie stánku nemalo
povoliť, nakoľko v okolí cintorína sa plánuje revitalizácia okolia domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo umiestnenie predajného samoobsluţného
pultu na predaj náplní do kahancov, pre spoločnosť DARAPOL, s.r.o., ul. Janka Kráľa 2591,
Čadca.
Hlasovanie: za – 0, proti - 4, zdrţali sa - 6
František Zoň, Štiavnik 826 - ţiadosť o pridelenie miestnosti, počítača a tlačiarne pre
potreby Miestneho odboru Matice slovenskej v Štiavniku.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby starosta obce vyhovel ţiadosti pána
Františka Zoňa, bytom Štiavnik 826 o vytvorenie podmienok na matičnú činnosť v našej obci.
Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0
20. Rôzne.
Vyjadrenie stavebnej komisie .
Predseda Stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak oboznámil poslancov s výsledkom riešenia
ţiadosti Martina Meššu, bytom Štiavnik 1010, ohľadne prenájmu časti obecného pozemku

parc.č. KNC 4242/59 na uskladnenie dreva. Konštatoval, ţe členovia komisie sa zišli na tvare
miesta, aby ţiadosť lepšie posúdili. Dospeli k názoru, ţe pozemok je potrebné rozdeliť medzi
pána Mešu a pána Bambúcha v rovnakej výmere a to po 80 m2. Preto stavebná komisia
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť prenájom Martinovi Mešovi, bytom Štiavnik
1010 o výmere 80 m2 a prenájom obecného pozemku Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik
1486, zvýšiť z 50 m2 na 80 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenájom obecného pozemku časť parc.č. KNC
4242/59 o výmere 80 m2 pre Martina Meššu, bytom Štiavnik 1010 a upravenie výmery uţ
prenajatého pozemku Jozefa Bambúcha z 50 m2 na výmeru 80 m2 .
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Konateľ Pálenice, s.r.o. Štiavnik Róbert Palko informoval poslancov o nutnosti výmeny
kotla v pálenici, ktorá by mala byť financovaná z prostriedkov Pálenice, s.r.o. Štiavnik v max.
výške 2000,- eur.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vybrať dodávateľa na výmenu kotla v Pálenici
Štiavnik za cenu max. 2000,- € z finančných prostriedkov Pálenice, s.r.o. Štiavnik.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

Zástupca starostu obce Bc. Jozef Glonek poďakoval starostovi obce za realizovanie návrhov
poslancov OZ, zamestnancom obecného úradu, hlavnej kontrolórke obce, riaditeľke
a zamestnancom základnej školy a materskej školy, ako aj všetkým zloţkám v obci, za ich
spoluprácu.
21. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich príkladnú spoluprácu pri rozhodovaní o plnení
úloh v našej obci, bez ktorej by sa nebolo dosiahlo to, čo sa v roku 2017 podarilo dosiahnuť.
Všetkým poslancom, ako aj ostatným prítomným, poprial do nového roka veľa zdravia,
úspechov v práci, v súkromnom ţivote, aby sa nám aj v roku 2018 tak dobre spolupracovalo
ako v roku 2017. Tým 17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, dňa 15.12.2017
Zapísala: Kamila Šutarová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia :
Mgr. Mária Belková

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

Jozef Hajko

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

