
Z Á P I S N I C A 
 

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 09.02.2018   

 

 

 

 

Miesto konania :  :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

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

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

Vároš Miroslav. 

Poslanci  Ing. Štefan Papán  a  Štefan Bočinec sa dostavili počas zasadnutia OZ. 
 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   
Ostatní prítomní:  HK obce Jozefína Šípková,  zástupcovia HZ Štiavnik  pán Ján Zoleik 

a Štefan Rakovan. 

 

 

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.   Prezentácia spoločnosti MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava. 

6.   Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠZ  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik. 

7.   Prejednanie náplne činností komisií pri OZ a odmena za ich činnosť  - VZN. 

8.   Odpredaj prevádzkovej budovy ČOV Obci Hvozdnica. 

9.   Prejednanie organizácie obecných akcií – poskytovanie občerstvenia. 

10.  Prejednanie výstavby bytov zdravotného strediska – spoluúčasť obce. 

11.  Prejednanie výstavby cyklotrasy – súhlas na pripojenie sa k výzve na dotáciu z  

       Eurofondov. 

12.  Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení v MŠ – havarijný stav. 

13.  Ţiadosti občanov. 

14.  Rôzne. 

15.  Interpelácia poslancov.                                            

16.  Záver.    

 

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

prítomných 9 poslancov, teda 18. 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  Štefana Harvanca a Miroslava Vároša.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice a uznesení   Štefana Harvanca a Miroslava Vároša.  

 

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

                                 

 

 

3.   Schválenie programu 18. riadneho zasadnutia OZ 

 

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

bod programu – Prezentácia spoločnosti MAPA Slovakia Digital, s.r.o.  a  doplniť  ho 

o nasledovné body:  

-  Rozpočtové opatrenie č. 6/2017. 

-  Schválenie likvidačnej komisie 

-  Prejednanie umiestnenia Poţiarnej zbrojnice. 

-  Vyradenie UNC 060 z evidencie majetku. 

-  Rekonštrukcia zasadačky. 

-  Schválenie dodatku č. 1/2018  k VZN č. 4/2015. 

Následne vyzval poslancov na predloţenie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu 

programu. 

Keďţe neboli prednesené ţiadne 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 18. 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 VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠZ  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik. 

6.   Prejednanie náplne činností komisií pri OZ a odmena za ich činnosť  - VZN. 

7.   Odpredaj prevádzkovej budovy ČOV Obci Hvozdnica. 

8.    Prejednanie organizácie obecných akcií – poskytovanie občerstvenia. 

9.    Prejednanie výstavby bytov zdravotného strediska – informácia. 

10.  Prejednanie výstavby cyklotrasy – súhlas na pripojenie sa k výzve na dotáciu z  

       Eurofondov. 

11.  Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení v MŠ – havarijný stav. 

12.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2017. 

13.   Schválenie likvidačnej komisie. 

14.   Prejednanie umiestnenia Poţiarnej zbrojnice. 

15.   Vyradenie UNC 060 z evidencie majetku. 

16.   Rekonštrukcia zasadačky. 

17.   Schválenie dodatku č. 1/2018  k VZN č. 4/2015. 

18.   Ţiadosti občanov. 



19.   Rôzne. 

20.   Interpelácia poslancov.                                            

21.   Záver.                                                                                       

 

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

 

 

 

4.   Informácia starostu obce o plnení úloh  

 

Starosta obce informoval poslancov  o splnených úlohách z predchádzajúceho zasadnutia OZ, 

ako aj o vykonaných prácach za posledné obdobie.  

 

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

úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 

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

 

 

 

5.    Schválenie VZN č. 1/2018  

 

HK obce Bc. Šípková vysvetlila, ţe sa jedná o VZN , ktoré určuje výšku príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Určuje 

výšku príspevkov na čiastočnú úhradu: 

a/  za pobyt detí v materskej škole, 

b/  nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, z ktorej sú stravované nie len deti, ale aj 

zamestnanci školy  a klienti DSS. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku za 

pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik. 

 

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

 

 

 

6.    Prejednanie náplne činností komisií pri OZ a odmena za ich činnosť. 

 

Starosta obce prítomným poslancom pripomenul, ţe OZ si zriadilo jednotlivé komisie a ich 

členov. Ak predseda komisie uzná za potrebné prizvať na zasadnutie komisie nečlena komisie  

alebo odborníka, tým sa stáva členom komisie, ktorý má rovnaké práva ako všetci členovia 

komisie a v zmysle Zásad odmeňovania, schválených 25.11.2016, mu prináleţí aj rovnaká 

odmena.  

Poslanec Jozef Hajko sa spýtal, či majú komisie predkladať výsledky svojich zasadnutí 

obecnému zastupiteľstvu, tak ako  to bolo schválené obecným zastupiteľstvom.  Ďalej pán 

Hajko uviedol, ţe nevie nič o činnosti komisií a ţe bytová komisia prideľuje byty prednostne, 

bez vedomia obecného zastupiteľstva. Na výzvu starostu obce, aby nehovoril všeobecne, ale 

konkrétne, poslanec Hajko povedal, ţe pani Jane Kuciakovej bol byt pridelený, no dcére pani 

Mišutkovej, aj keď ţiadosť mala podanú pred dvoma rokmi, byt pridelený nebol. 

Predseda bytovej komisie Jozef Bavlna a poslanec Miroslav Vároš mu odpovedali, ţe to nie je 

pravda, ţe bytová komisia byty prideľuje podľa poradovníka ţiadostí v zmysle VZN a jeho 



dodatku a tak to bolo aj v prípade pani  Kuciakovej .  Záleţí však na tom, o aký byt ţiadateľ 

ţiada. Keď niekto ţiada výslovne o dvoj alebo trojizbový byt, nemusí byť oslovený, keď sa 

uvoľní iba jednoizbový byt.   

Starosta obce vyzval poslanca Jozefa Hajku, ţe ak niečo zistí, mal by si to najskôr preveriť a 

neosočovať členov komisie. V prípade, ţe to čo tvrdí, nie je pravda, mal by sa poslancom 

ospravedlniť.  

 

 

7.   Odpredaj prevádzkovej budovy ČOV Obci Hvozdnica. 

 

Starosta obce informoval, ţe Obec Hvozdnica poţiadala o odkúpenie budovy bývalej ČOV, 

ktorá je postavená v katastri Obce Hvozdnica a ktorej sme spoluvlastníkmi. V roku 2014 pri 

výstavbe kanalizácie bola prenajatá spoločnosti SEVAK, ktorá ju po skolaudovaní kanalizácie 

vrátila naspäť. V súčasnej dobe je budova nevyuţívaná, preto by ju Obec Hvozdnica chcela 

vyuţiť na vytvorenie zberného dvora.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  predaj, vypracovanie a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na prevádzkovú budovu ČOV, súpisné číslo 389, na parc.č. CKN 1460/13, zapísaná 

na LV č. 2139, v kat. úz. Hvozdnica, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o majetku obcí, z dôvodu kúpy a predaja podielu 

majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa osobitného predpisu, t.j. 

schválilo zmluvu za cenu obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať znalecký posudok.   

 

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 1,   zdrţali sa  - 1 

 

 

8.     Prejednanie organizácie obecných akcií – poskytovanie občerstvenia. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe uvedený bod programu sa týka hlavne toho, či akcie, ktoré sa počas 

roka v obci usporadúvajú, bude si obec robiť sama, alebo sa ich organizovanie prenechá 

zloţkám v našej obci, ktoré si budú musieť zabezpečiť nie len občerstvenie ale aj poriadok. 

Ak nebudú schopné si všetko zabezpečiť sami, môţu si prizvať spoločníka, no bez ich súhlasu  

nebude umoţnené predávať občerstvenie iným osobám.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby organizovanie obecných akcií bolo 

ponúknuté prednostne zloţkám v našej obci. Po odsúhlasení organizátora jednotlivej obecnej 

akcie obecným zastupiteľstvom,  bude určený organizátor zodpovedný za organizáciu celého 

priebehu akcie. 

 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

9.   Prejednanie výstavby bytov nad ZS. 

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak informoval, ţe výberového konania na dodávateľa výstavby 

uvedených bytov nadstavby zdravotného strediska a lekárne sa zúčastnili 3 uchádzači,  no 

výberové konanie zatiaľ prebieha. Ešte nebolo ukončené. 

 

 

 



10.   Prejednanie výstavby cyklotrasy.  
 

Starosta obce informoval, ţe spolu s niektorými poslancami sa zúčastnil stretnutia s Výborom 

Lesného spoločenstva, ohľadne vybudovania cyklotrasy cez urbárske pozemky. Na stretnutí 

nedospeli k ţiadnemu záveru. No Výbor LS dodatočne poskytol vyjadrenie, ktoré prečítal 

zástupca starostu Bc. Jozef Glonek.  Následne starosta obce poukázal i na PHSR, ktorý nám 

ukladá budovanie cyklotrás, ako stredne vysokú prioritu.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vybrať dodávateľa na projekt výstavby 

cyklotrasy. 

   

Hlasovanie:    za – 9,  proti - 0,   zdrţali sa  - 2 

 

 

11.   Schválenie rekonštrukcie soc. zariadení v MŠ 

 

K uvedenému bodu programu starosta obce vysvetlil, ţe WC v našej Materskej škôlke sú staré 

a nevyhovujúce.  Jedná sa o 20 ks. záchodov, ktoré je potrebné vymeniť za modernejšie 

kombi. Podľa predbeţného zistenia celková suma je cca 5000,- eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vybrať dodávateľa na dodávku 20 ks. WC 

kombi detské pre MŠ  Štiavnik, v celkovej sume 5.000,- € .  

 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

12.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2017. 

 

Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, ţe týmto rozpočtovým opatrením sa upravujú  príjmy 

a výdavky v rozpočte obce na rok 2017 na skutočné plnenie a pripomenula, ţe obecné 

zastupiteľstvo ho berie iba na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  berie na vedomie  zmenu rozpočtu  Rozpočtovým 

opatrením č. 6/2017 v zmysle Dodatku č. 1 /zo dňa 24.09.2012/ k Zásadám č. 3/2011 

o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik. 

  

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

13.   Schválenie likvidačnej komisie. 

 

Starosta obce informoval, ţe na základe vykonanej inventúry za rok 2017, je potrebné určiť 

likvidačnú komisiu, ktorá rozhodne o vyradení navrhnutého majetku z evidencie obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  likvidačnú komisiu,  na vyradenie majetku obce 

z evidencie podľa odporučenia inventarizačných komisií za rok 2017, v zloţení :   

Predseda komisie: Mgr. Mária Belková,   

Členovia komisie:  Jozef Hajko,  Jozef Bavlna, Miroslav Vároš. 

 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 



14.   Prejednanie umiestnenia Poţiarnej zbrojnice. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe uţ v minulosti OZ schválilo prestavbu garáţí pri DSS na poţiarnu 

zbrojnicu. S uvedenou prestavbou však nesúhlasí OR HaZZ,  nakoľko sa tam nenachádza 

poţiarna nádrţ.  Nesúhlasia ani obyvatelia susedných bytových domov a ani dôchodcovia 

v DSS, preto je potrebné určiť, kde by sa poţiarna zbrojnica mala premiestniť.  Vyzval 

prítomných zástupcov poţiarnikov, aby sa k uvedenému problému vyjadrili. Predseda PZ 

Štiavnik Štefan Rakovan informoval, ţe zakúpili nové dýchacie prístroje, ktoré je potrebné 

dobre uskladniť, aby sa neznehodnotili. Neprekáţa im ani umiestnenie poţiarnej zbrojnice na 

bývalom RD, len aby to bola samostatná budova, vybavená poţiarnym hydrantom a okrem 2 

parkovacích miest pre hasičské autá, mala by mať aj skladové priestory a miestnosť na 

stretávanie sa členov HZ.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby starosta obce dal vypracovať projekty na 

výstavbu poţiarnej zbrojnice na zbernom dvore – bývalom RD. 

 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

15.   Vyradenie UNC 060 z evidencie majetku. 

 

Starosta obce vysvetlil, ţe v rámci schváleného projektu na Zberný dvor sme zakúpili novú 

techniku, vrátane nového šmykom riadeného nakladača KATERPILAR. Preto staré UNC 060, 

ktoré je uţ poruchové, je potrebné vyradiť z majetku obce, aby ho obec mohla odpredať. 

 

1./    Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  UNC 060  za prebytočný majetok obce, za  

        účelom jeho odpredaja. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

2./    Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vyradenie UNC 060  z evidencie majetku 

        obce. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

16.    Rekonštrukcia zasadačky. 

 

Starosta obce pripomenul, ţe Jednota dôchodcov uţ dlhšiu dobu ţiada o pridelenie novej 

miestnosti na ich stretávanie, nakoľko miestnosť v Zingerovom dome je nevyhovujúca. 

Najlepším riešením by bola rekonštrukcia bývalej zasadačky pri DSS, ktorú je potrebné 

napojiť na vodu a kanalizáciu a vybudovať tam 4 ks soc. zariadení a kuchynku. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  rekonštrukciu bývalej zasadačky pri DSS 

vybudovaním 4 ks. soc. zariadení a kuchynky. 

 

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

 

 

 



17.   Schválenie dodatku č. 1/2018  k VZN č. 4/2015. 

 

HK obce  Bc. Jozefína Šípková vysvetlila, ţe tento dodatok rieši zmenu VZN č. 4/2015 

o úhradách za soc. sluţby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych sluţieb Štiavnik, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik. Uvedená zmena sa týka výšky úhrady za 

obsluţné činnosti a ubytovanie v tomto zariadení, ktorá sa zvyšuje zo sumy  4,50 €   na 5,00 € 

na deň a výšky úhrady za stravovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 4/2015 o úhradách 

za soc. sluţby v Zariadení pre seniorov a Domove soc. sluţieb Štiavnik 764, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik, o zmene výšky úhrady za obsluţné činnosti 

a ubytovanie v tomto zariadení.   

 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

18.   Ţiadosti občanov. 

 

Peter Bielik,  Štiavnik 1342 -   Ţiadosť o prenájom  časti obecného pozemku parc.č. KNC 

13190/32  za účelom vybudovania dvoj garáţe.   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby ţiadosť Petra Bielika, bytom Štiavnik 1342, 

o prenájom časti obecného pozemku parc.č. EKN č. 13190/32, za účelom vybudovania dvoj 

garáţe, preverila stavebná komisia na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Ján Mešo, Štiavnik 52  -  Ţiadosť o finančnú výpomoc. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby ţiadosť Jána Mešu, bytom Štiavnik 52, 

o finančnú výpomoc, preverila sociálna komisia. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Ladislav Kuciak, Štiavnik 438  -  Ţiadosť o finančnú výpomoc. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby ţiadosť Ladislava Kuciaka, bytom Štiavnik 

438, o finančnú výpomoc, preverila sociálna komisia. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Milan Baláţ a manţ. Sidónia, Štiavnik 1236  -  Ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov 

parc.č. EKN 1240/3, 13190/19,  14005 v kat. úz. Štiavnik. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby ţiadosť Milana Baláţa a manţ. Sidónie, 

bytom Štiavnik 1236, o odkúpenie obecných pozemkov parc.č. EKN 1240/3 , 13190/19,  

14005  preverila stavebná komisia na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

Filip Mištrík, Štiavnik 890  -  Ţiadosť o odkúpenie obecných pozemkov podľa GP č. 

192/2017. 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby ţiadosť Filipa Mištríka, bytom Štiavnik 

890, o odkúpenie obecných pozemkov v zmysle GP č. 192/2017, preverila stavebná komisia 

na tvare miesta. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 



19.    Rôzne. 

 

1./   Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou o svojej kontrolnej činnosti za 

rok 2017, ktorú poslanci iba berú na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo vo v Štiavniku zobralo na vedomie Správu HK obce o jej kontrolnej 

činnosti za rok 2017. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

2./   Starosta obce informoval prítomných poslancov s výsledkom doterajšieho riešenia 

usporiadania pozemku pod výstavbu chodníka od pošty po Zingerov dom JUDr. Hadbábnou.  

Z posledného jednania so SPF vyplynulo, ţe OZ musí prijať uznesenie o tom, ţe stavba 

chodníka je povaţovaná za verejno-prospešnú stavbu, čiţe stavbu vo verejnom záujme.  

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  stavbu obecného chodníka v celej svojej dĺţke 

od pošty po Zingerov dom, realizovanú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Obce Štiavnik na roky 2016 – 2022 v nadväznosti na Uznesenie obecného 

zastupiteľstva č. 64/2017 o schválení spracovania projektu  

 

za verejno-prospešnú stavbu, 

 

teda stavbu vo verejnom záujme, ktorý predstavuje najmä záujem spoločnosti na ţivote 

a zdraví občanov, keď sa vybudovaním chodníka zaistí zvýšená bezpečnosť pohybu chodcov, 

ale i jazdy motorových vozidiel na a v bezprostrednom okolí cesty III. triedy;  verejný záujem 

je daný aj tým, ţe stavba rieši predpokladaným spôsobom priestorové usporiadanie 

dotknutého miesta, bude bez obmedzení prístupná širokej verejnosti, vylúčením zbytočného 

brzdenia vozidiel z dôvodu prekáţky na ceste, dôjde k zlepšeniu ţivotného prostredia, čo je 

nepochybne celospoločenský preferovaný verejný záujem a tieţ sa zníţi riziko majetkovej 

ujmy vopred neurčeného okruhu účastníkov cestnej premávky, čo bude dôleţitým sociálno-

ekonomickým prínosom stavby, čím všetky tieto dôvody oprávňujú k záveru, ţe výstavba 

chodníka bude pre všeobecné dobro. 

Hlasovanie:    za – 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

3./  Informácia predsedu finančnej komisie Mgr. Márie Belkovej ohľadne vyúčtovania plesu 

pre jubilantov za rok 2017. 

Mgr. Belková informovala, ţe pani Kopuníková dňa 05.01.2018 opätovne predloţila 

finančnej komisii vyúčtovanie plesu pre jubilantov za rok 2017, bez nedostatkov. Pani 

Kopuníková sa za nevhodné vyjadrenie ospravedlnila. 

 

 

 

20.   Interpelácia poslancov. 

 

Poslanec Miroslav Vároš -  informoval, ţe keď sa v tomto roku bude asfaltovať cesta v časti 

Nocnárové ku rodinnému domu Petra Fujku, tak je potrebné rozšíriť most cez potok, aby sa 

tam dostala prípadná záchranárska technika. Pokiaľ to bude moţné, Peter Fujko by pri tom aj 

čiastočne finančne vypomohol. 

Starosta obce odpovedal, ţe obec zabezpečí úpravu mosta do vyhovujúceho stavu. 

 

 

 



Poslanec Štefan Harvanec  -  poţiadal o úpravu cestovného poriadku a to ohľadne spoja 

o 12,00 hod., aby začínal aţ z Rástoky. 

Starosta obce odpovedal, ţe sa bude snaţiť v spolupráci s SAD Ţilina uvedenú poţiadavku 

zaradiť do nového cestovného poriadku. 

 

Poslanec Ing. Štefan Papán  -  poukázal na stojacu vodu na ceste III. triedy oproti Milanovi 

Mišutkovi a Coop Jednote, ktorá spôsobuje oprskávanie chodcov motorovými vozidlami. 

Starosta obce odpovedal, ţe poţiada ŢSK o opravu cesty pred Coop Jednotou a Mišutkom 

Milanom. 

 

Poslanec Štefan Fajbík -  v akom štádiu je výroba tabuliek na označenie zastávok. 

Starosta obce odpovedal, ţe rozmery tabuliek, ktoré budú z plastu, boli uţ zaslané  

dodávateľovi na spracovanie. 

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková -  Ulicu Ondrovce je potrebné označiť dopravnou značkou „ 

max. šírka a výška vozidla“, nakoľko veľké vozidlá poškodzujú ploty a domy. 

 

Poslanec Jozef Hajko poukázal na to, ţe pani Kučavíková a pán Vároš  pri kríţi na 

Prašniciach sa nemôţu pripojiť na verejnú kanalizáciu.  

Starosta obce odpovedal, ţe uţ viac krát jednal s vlastníkmi pozemkov, ktorí však nechcú 

povoliť prekopanie kanalizácie cez ich pozemky. Iný spôsob napojenia sa zatiaľ nenašiel. 

 

 

 

21.    Záver. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a HK obce za ich účasť a 18. riadne 

zasadnutie OZ ukončil. 

 

   V Štiavniku, dňa  09.02.2018 

  Zapísala:  Kamila Šutarová              

                                     

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia  :   

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

 

Miroslav Vároš                          ......................... 


