
Z Á P I S N I C A 
 

z 11. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 20.03.2018   

 

 

 

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,  Vároš Miroslav. 

 

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

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

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 zámeru podania žiadosti o poskytnutie dotácie k projektu Výstavba 

       hasičskej zbrojnice.  

5.    Schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z oprávnených  výdavkov. 

6.    Schválenie  poverenia starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností  

       k podaniu žiadosti o NFP. 

7.    Záver.      

 

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia. 

     

Starosta obce Ing. Štefan Vároš  privítal poslancov a otvoril  jedenáste  mimoriadne 

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

poslancov je prítomných 8 poslancov, teda 11. 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  Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice a uznesení   Katarínu Bobrikovú a Štefana Fajbíka.  

 

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



 

3.   Schválenie programu 11. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

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

o bod -  Schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 500,- €. /bez DPH/ na 

vypracovanie žiadosti o NFP. 

Následne vyzval poslancov na predloženie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu 

programu. 

Keďže neboli prednesené žiadne ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy programu, 

starosta obce dal hlasovať za jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   program 11. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

5. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

6.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

7.  Schválenie programu zasadnutia OZ.  

8.  Schválenie zámeru podania žiadosti o poskytnutie dotácie k projektu Výstavba 

       hasičskej zbrojnice.  

5.    Schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z oprávnených  výdavkov. 

6.    Schválenie  poverenia starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností  

       k podaniu žiadosti o NFP. 

7.    Schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 500,- €. /bez DPH/ na  

       vypracovanie  žiadosti o NFP. 

8.    Záver.    

 

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

                                 

 

 

4.   Schválenie zámeru podania žiadosti o poskytnutie dotácie k projektu na výstavbu  

      hasičskej zbrojnice. 

 

Starosta obce informoval, že dôvodom tohoto zasadnutia  je schválenie potrebných uznesení 

k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na hasičskú zbrojnicu, ktorej výstavbu na zbernom 

dvore – v areáli bývalého roľníckeho družstva, schválilo obecné zastupiteľstvo na 

predchádzajúcom zasadnutí. Jedná sa o schválenie zámeru podania žiadosti, výšky spoluúčasti 

obce na financovaní projektu a poverenia starostu obce na všetky právne úkony spojené 

s podaním žiadosti o NFP. Aby bolo uznesenie právoplatné, t.j. po 15- tich dňoch od 

schválenia, rozhodol sa zvolať mimoriadne zasadnutie. 

   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie 

k projektu „ Hasičská zbrojnica Štiavnik“ v zmysle výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s účelom Podpora zvýšenia ochrany pred 

požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c/ bodov 1. až 4. zákona č. 

526/2010 Z.z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

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

                                 



 

5.    Schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z oprávnených  výdavkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 5% 

z oprávnených výdavkov v zmysle Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky s účelom Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc  a hasičských zbrojníc podľa §2 písm. c/ bodov 

1. až 4. zákona č. 526/2010 Z.z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a to vo výške 1500,- €. 

 

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

                                 

 

 

6.    Poverenie starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností  

       k podaniu žiadosti o NFP. 

  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poverilo starostu obce na právne úkony na zabezpečenie 

všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP v zmysle Výzvy  číslo VI. P HaZZ 

2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s účelom Podpora zvýšenia 

ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb 

a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc  a hasičských zbrojníc podľa 

§2 písm. c/ bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z.z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

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

                                 

 

 

7.    Schválenie vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 500,- €. /bez DPH/ na  

       vypracovanie  žiadosti o NFP. 

  

Starosta obce vysvetlil, že spracovateľ žiadosti o NFP  požaduje za jej vypracovanie a 

pripravenie všetkých potrebných príloh, finančnú odmenu vo výške 500,- € bez DPH,  ktoré je 

potrebné vyčleniť RO, ako aj 1500,- € na spoluúčasť obce vo výške 5% z oprávnených 

výdavkov.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby boli vyčlenené finančné prostriedky 

rozpočtovým opatrením vo výške : 

600,- €  na pripravenie žiadosti o NFP  na projekt „ Hasičská zbrojnica Štiavnik“. 

1500,- €  na spolufinancovanie projektu vo výške 5%  z oprávnených výdavkov. 

 

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

 

 

 

 



 

8.    Záver. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť a 11. mimoriadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

   V Štiavniku, dňa  20.03.2018 

   Zapísala:  Kamila Šutarová              

                                     

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia zápisnice :  

  

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

 

Štefan Fajbík               .......................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


