ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 27.04.2018
Miesto konania : : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobríková Katarína, Bočinec Štefan, Fajbík Štefan,
Bc. Glonek Jozef, Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan,
Vároš Miroslav.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní: HK obce Jozefína Šípková, občania Ing. Ján Lukniš a Jozef Červenec.
Návrh programu zasadnutia :
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Schválenie licenčnej zmluvy na poskytnutie práva uţívať digitálny archivačný systém
zosnulých.
6. Schválenie odkúpenia vlastníckeho podielu a výšky kúpnej ceny za podiely
pána Dušana Chlebinu v pozemkoch v obci Štiavnik, na ktoré bol vyhlásený konkurz.
7. Schválenie vypracovania GP na odpredaj pozemku pre Annu Šútorkovú, bytom Štiavnik
98, pod garáţou oproti jej rodinnému domu.
8. Schválenie prebytočnosti majetku obce - pozemku parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2
v kat.úz. Štiavnik.
9. Schválenie zámeru zámeny obecného majetku parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2 za
vlastnícky podiel v pozemku parc.č. EKN 5534, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
10. Schválenie prebytočnosti majetku obce parc.č. EKN 13190/32 v kat. úz. Štiavnik.
11. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc.č. EKN 13190/32 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
12. Schválenie prebytočnosti obecného majetku - pozemkov par. č. EKN 1240/3 o výmere 45
m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat. úz. Štiavnik.
13. Schválenie zámeru odpredaja obecných - pozemkov par. č. EKN 1240/3 o výmere 45
m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2
14. Schválenie prebytočnosti obecného majetku – pozemkov par. č. EKN 1386/7 o výmere 44
m2, EKN 1384/5 o výmere 44 m2 a EKN 1383/8 o výmere 16 m2 v kat. úz. Štiavnik.
15. Schválenie zámeru odpredaja obecných – pozemkov par. č. EKN 1386/7 o výmere 44
m2, EKN 1384/5 o výmere 44 m2 a EKN 1383/8 o výmere 16 m2, z dôvodu hodného
osobitný zreteľa.
16. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky parc.č. CKN 3951/2, CKN 3951/4 a CKN 3948/5
v kat.úz. Štiavnik pre ţiadateľov Máriu Červencovú, rod. Culákovú a manţela, bytom
Štiavnik 1131.
17. Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.
1.
2.
3.
4.
5.

18. Rozšírenie zariadenia DSS a ZPS.
19. Zameranie pozemkov na Zbernom dvore k zámene s pani Sečeňovou.
20. Ţiadosti občanov.
21. Rôzne.
22. Interpelácia poslancov.
23. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a otvoril devätnáste riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 poslancov sú
prítomní všetci, teda 19. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení je uznášania schopné.
Ďalej privítal novú zamestnankyňu obce na pozícii odborný referent na úseku správy
nehnuteľností, zabezpečenia činnosti obecnej rady a obecného zastupiteľstva, Ing. Silviu
Parčišovú.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a navrhol
overovateľov zápisnice a uznesení Jozefa Bavlnu a Ing. Štefana Papána.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a
overovateľov zápisnice a uznesení Jozefa Bavlnu a Ing. Štefana Papána.
Hlasovanie:

za - 11 proti - 0, zdrţali sa - 0

3. Schválenie programu 19. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia a navrhol vyradiť
body programu:
17. Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik – nie je to ešte doriešené,
18. Rozšírenie zariadenia DSS a ZPS – nakoľko v DSS a ZPS je obsadených 20 miest a výzva
je maximálne na 19 klientov.
A navrhol zaradiť nasledovné body programu:
- Prednostné prejednanie ţiadosti Ing. Jána Lukniša o zastavenie exekúcií voči jeho osobe,
keďţe bol prítomný na zasadnutí OZ,
- Schválenie podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
„Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti 10 % z projektu.
Následne vyzval poslancov na predloţenie 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 19. 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 zasadnutia OZ.
5. Ţiadosť Ing. Jána Lukniša o zastavenie exekúcií voči jeho osobe.
6. Schválenie licenčnej zmluvy na poskytnutie práva uţívať digitálny archivačný systém
zosnulých.
7. Schválenie odkúpenia vlastníckeho podielu a výšky kúpnej ceny za podiely
pána Dušana Chlebinu v pozemkoch v obci Štiavnik, na ktoré bol vyhlásený konkurz.
8. Schválenie vypracovania GP na odpredaj pozemku pre Annu Šútorkovú, bytom Štiavnik
98, pod garáţou oproti jej rodinnému domu.
9. Schválenie prebytočnosti majetku obce - pozemku parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2
v kat.úz. Štiavnik.
10. Schválenie zámeru zámeny obecného majetku parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2 za
vlastnícky podiel v pozemku parc.č. EKN 5534, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
11. Schválenie prebytočnosti majetku obce parc.č. EKN 13190/32 v kat. úz. Štiavnik.
12. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc.č. EKN 13190/32 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
13. Schválenie prebytočnosti obecného majetku - pozemkov par. č. EKN 1240/3 o výmere 45
m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat. úz. Štiavnik.
14. Schválenie zámeru odpredaja obecných - pozemkov par. č. EKN 1240/3 o výmere 45
m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat. úz.Stiavnik.
15. Schválenie prebytočnosti obecného majetku – pozemkov par. č. CKN 1386/7 o výmere 44
m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/11 a parc.č. CKN 1384/5 o výmere 44 m2
a parc.č. CKN 1383/8 o výmere 16 m2, vytvorených z parc.č. EKN 1248 v kat. úz.
Štiavnik.
16. Schválenie zámeru odpredaja obecných – pozemkov par. č. EKN 1386/7 o výmere 44
m2, EKN 1384/5 o výmere 44 m2 a EKN 1383/8 o výmere 16 m2, z dôvodu hodného
osobitný zreteľa.
17. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky parc.č. CKN 3951/2, CKN 3951/4 a CKN 3948/5
v k.úz. Štiavnik pre ţiadateľku Máriu Červencovú, rod. Culákovú, bytom Štiavnik 1131.
18. Zameranie pozemkov na Zbernom dvore – pani Sečeňová.
19. Ţiadosti občanov.
20. Rôzne.
21. Schválenie podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
„Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti 10 % z projektu.
22. Interpelácia poslancov.
23. Záver.
Hlasovanie:

za - 11 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:

4.1 Dokončenie kanalizácie
V zasadačke bola spustená voda aj kanalizácia.
Taktieţ je poloţené potrubie na vodu a kanalizáciu do budovy zberného dvora. Naviac bola
vykonaná rekonštrukcia elektrickej prípojky tak, aby prívod do zberného dvora nebol cez
budovu pána Kučavíka, ale na hranici pozemku zberného dvora bol prívodný kábel prerušený
a zapojený do rozvodnej skrine.
Do poţiarnej zbrojnice bola zrealizovaná elektrická prípojka a pripravuje sa pripojenie na
vodu a kanalizáciu.
4.2 Zastávka u Fujačka
Bolo dokončené uloţenie dlaţby a osadenie šachty na odlučovač ropných látok so
zabudovaním prívodu aj odtoku. Taktieţ boli zrealizované práce spojené s povrchovou
úpravou okolitého terénu. Treba ešte dokončiť dopravné značenie a výsadbu trávy.
Poslanec Jozef Hajko poukázal na to, ţe v projekte boli riešené parkovacie miesta pre 2
autobusy.
Starosta obce odpovedal, ţe občania parkovacie miesta autobusov kritizovali. Náhradné
parkovacie miesta pre autobusy sa budujú za Štiavnickým potokom poniţe mosta u Fujačka.
4.3 Označenie autobusových zastávok je zrealizované.
4.4 Rozhlas a verejné osvetlenie
Celkom bolo novo osadených 15 svietidiel a 1 rozhlas aj s podpornými bodmi. Kde bolo
osvetlenie predimenzované, tam sa demontovalo. Chýba ešte dokončiť osvetlenie:
- pri Blaţejovi Mištríkovi,
- pri Martinovi Bočkovi,
- pri Jurajovi Machciníkovi,
- pri Vladovi Bambúchovi,
- pri lávke u Milana Bobríka
- pri Róbertovi Palkovi - aj rozhlas.
- pri moste u Cigáňa – Štrbkovci – rozhlas.
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa informovali u občanov, kde je ešte potrebné osadiť
verejné osvetlenie alebo rozhlas, ale iba opodstatnené miesta, pretoţe rozvodné skrine VO
majú obmedzenú kapacitu.
4.5 Pri dome smútku bola v rámci revitalizácie okolia vyrezaná lipa a krovie, pričom sa
vyuţil štiepkovač.
4.6 Zasadačka
Priestory zasadačky boli vynovené, vybudované 2x WC, kuchynka, odstránila sa stará
podlaha, urobila sa izolácia, poter a nová dlaţba.
4.7 Ukľudnenie dopravy
Ukončené osadenie zvislého a vodorovného značenia v lokalite Lúčky, Kladivovce a cesta od
Zingerovho mosta smer Setechov. Dopravné značky sú účelovo tak osadené, aby pri náraze
radšej spadli, nech sú škody čo najmenšie. Toto však vytvára podmienky „štiavnickým
silákom“, ktorí sa predvázdajú a ničia osadené dopravné značenie.

4.8 Úprava kontajnera na zber odpadu
Úprava kontajnera sa zrealizovala v hodnote cca 5800,- € bez DPH. Nasleduje rozvoz nádob
na separovaný odpad do domácností, vrátane broţúr o separovaní odpadu a ich následný zber
uvedenou technikou.
Starosta obce podotkol, ţe naša obec separuje pribliţne 30 % odpadu, čo je v porovnaní
s ostatnými obcami veľmi dobré. Stále je však čo zlepšovať.
4.9 Dokončenie ihriska Paţite
Starosta obce informoval, ţe sú nakúpené stĺpiky aj upravené na montáţ šalovacích, vode
odolných preglejok. Hľadá sa riešenie na zaizolovanie hrán, tak aby sa nerozliepali.
4.10 Oprava Škody Octavia
Starosta obce predloţil fotodokumentáciu opravy poškodených častí a potrebného
prestriekania celého auta za celkovú cenu 2400,- €, pričom z havarijnej a zákonnej poistky
obec dostala 1400,- €.
4.11 Prenájom bágra Kubota
Od pána Petra Vároša má obec v prenájme báger. Za kaţdý deň pouţitia platíme 50 € bez
DPH, bez určenia času pouţívania. Servisné opravy hradí vlastník bágra, v prípade jeho
poškodenia pri prevádzke, by hradila opravy obec. Pani Stopková je poverená sledovaním
a vyhodnocovaním, kedy, koľko hodín a pre koho sa s bágrom pracuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ako aj o splnení ostatných úloh obce.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

5. Ţiadosť Ing. Jána Lukniša o zastavenie exekúcií voči jeho osobe.
Nakoľko zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil Ing. Lukniš, starosta obce navrhol,
aby jeho ţiadosť bola riešená prednostne, s čím poslanci OZ súhlasili.
Prítomný Ing. Ján Lukniš odôvodnil svoju ţiadosť hlavne tým, ţe svoj dlh voči obci na
nájomnom za byt aj za pekáreň zaplatil, preto ţiada obecné zastupiteľstvo, aby zrušilo
exekúcie, ktoré sú voči nemu vedené.
Na základe informácie JUDr. Hadbábnej, starosta obce informoval poslancov o výške dlhu
Ing. Jána Lukniša voči obci a o tom, ţe vedené exekúcie voči nemu sú za dlhy na poplatkoch
z omeškania a náklady konaní. Keďţe dlhy sú uţ vymáhané cestou exekútora, musíme sa
informovať, či v prípade vyhovenia ţiadosti Ing. Lukniša, by nebola obec povinná zaplatiť za
neho trovy konania a odmenu súdneho exekútora.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta obce dal vypracovať právničke
JUDr. Oľge Hadbábnej analýzu nedoplatkov Ing. Jána Lukniša a prípadné dôsledky
odpustenia jeho dlhov .
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

6. Schválenie licenčnej zmluvy na poskytnutie práva uţívať digitálny archivačný systém
zosnulých.
Starosta obce informoval, ţe sa jedná o digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie
hrobových miest. Dodávateľ komunikoval s pani Stopkovou, ktorá konštatovala, ţe

uvedeným systémom sa sprehľadní práca s hrobovými miestami a na rozdiel od súčasného
stavu, budú sa môcť vykonávať aj potrebné opravy. Uvedený systém bude zverejnený aj na
webovej stránke obce, kde si občania budú môcť prezerať, vyhľadávať a orientovať sa
v našom cintoríne. Podľa predloţenej cenovej kalkulácie pre našu obec, bude digitálna
pasportizácia hrobových miest stáť 747,- €/ročne.
Poslankyňa Mgr. Belková upozornila na potrebu väčšieho plagátu z dôvodu väčšieho počtu
hrobových miest.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo licenčnú zmluvu na poskytnutie práva uţívať
digitálny archivačný systém zosnulých, uzatvorenú medzi obcou Štiavnik a 3 W Slovakia,
s.r.o., Trenčín – Zlatovce.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

7. Schválenie odkúpenia vlastníckeho podielu a výšky kúpnej ceny za podiely pána
Dušana Chlebinu v pozemkoch v obci Štiavnik, na ktoré bol vyhlásený konkurz.
Starosta obce vysvetlil, ţe pán Chlebina je podielovým spoluvlastníkom v pozemkoch na
zbernom dvore, ktoré obec ešte potrebuje vysporiadať. Nakoľko na jeho majetok je vyhlásený
konkurz, exekútor začal minulý týţdeň predávať jeho aktíva. Ak jeho majetok niekto kúpi v 1.
kole konkurzu, obec sa bude snaţiť od neho odkúpiť potrebné parcely. Ak v 1. kole majetok
nebude odpredaný, mali by sme sa prihlásiť do 2. kola konkurzu, kde budeme ţiadať
o potrebné parcely a ak to nebude moţné, tak musíme poţiadať o celý majetok v cene cca
760,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta podal ţiadosť o odkúpenie
vlastníckych podielov v pozemkoch v obci Štiavnik pána Dušana Chlebinu, bytom Handlová,
na ktoré bol vyhlásený konkurz a zaplatil predpokladanú základnú sumu.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

8. Schválenie vypracovania GP na odpredaj pozemku pre Annu Šútorkovú, bytom
Štiavnik 98, pod garáţou oproti jej rodinnému domu.
K uvedenému bodu programu starosta obce povedal, ţe v roku 2011 podpísala obci pani
Šútorková, ako dotknutá spoluvlastníčka po zosnulých príbuzných svoj podiel v pozemkoch
na zbernom dvore o výmere 48 m2. Všetkým spoluvlastníkom, ktorí ţiadali zámenu
pozemkov bolo vyhovené, iba na pani Šútorkovú sa pozabudlo. V roku 2011 OZ odporučilo
odpredať pani Šútorkovej pozemok pod garáţou oproti jej rodinnému domu, no nebol
vypracovaný GP, preto k odpredaju nedošlo. K odpredaju je potrebné dať vypracovať GP na
pozemok pod jej garáţou.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo vypracovanie geometrického plánu na odpredaj
časti obecného pozemku pod garáţou pre Annu Šútorkovú, bytom Štiavnik 98 ako náhradu za
jej vlastnícky podiel o výmere 48 m2 v pozemku parc.č. EKN 5533/2, ktorý podpísala obci za
účelom vysporiadania zberného dvora.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

9. Schválenie prebytočnosti majetku obce - pozemku parc.č. CKN 4128/4 o výmere
42 m2 v kat.úz. Štiavnik.
Starosta obce informoval, ţe pani Johana Mištriková poţiadala obec o zámenu obecného
pozemku parc.č. CKN 4128/4 za jej podiel 1/6 v pozemku parc.č. EKN 5534 na zbernom
dvore, ktorý obec ešte nemá vysporiadaný.
Proti tejto zámene občania podali námietku, ktorú odôvodňujú tým, ţe zmenou vlastníka
uvedeného pozemku a jeho oplotením, by sa zhoršili nájazdové uhly pre nákladné vozidlá
a traktory a pod. Preto ţiadajú, aby obec neschválila prebytočnosť majetku a zámer jeho
zámeny.
Za ostatných občanov sa zasadnutia OZ zúčastnil pán Jozef Červenec, ktorý navrhol, aby
obec na uvedenom pozemku vybudovala parkovisko so zachovaním studne.
Poslanec Bc. Jozef Glonek konštatoval, ţe prípadným oplotením uvedeného pozemku by sa
zhoršila premávka na miestnej komunikácii.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce –
pozemok parc. č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2 v kat.úz. Štiavnik, zapísaný na LV 2741.
Hlasovanie:

za – 1, proti - 6, zdrţali sa - 4

10. Schválenie zámeru zámeny obecného majetku parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2
za vlastnícky podiel v pozemku parc.č. EKN 5534, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo zámer zameniť nehnuteľný majetok pozemok parc.č. CKN 4128/4 o výmere 42 m2 za vlastnícky podiel 1/6 v pozemku parc.č.
EKN 5534.
Hlasovanie:

za – 1, proti - 6, zdrţali sa - 4

11. Schválenie prebytočnosti majetku obce parc.č. EKN 13190/32 v kat. úz. Štiavnik.
Ţiadosť pána Petra Bielika o prenájom časti obecného pozemku za účelom vybudovania
dvojgaráţe na prac.č. 13190/32 bola preverená stavebnou komisiou. Jej predseda Ing. Juraj
Kuciak informoval, ţe stavebná komisia z dôvodu bezpečnosti premávky na vedľajšej
miestnej komunikácii, schvaľuje pánu Bielikovi prenájom pozemku iba o výmere 20 m2 na
vybudovanie jednogaráţe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce - časť
parc.č. 13190/32 o výmere 20 m2 v kat.úz. Štiavnik.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 1

12. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc.č. EKN 13190/32 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenajať nehnuteľný majetok - časť
pozemku parc.č. 13190/32 o výmere 20 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
daný tým, ţe sa jedná o pozemok medzi miestnou komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec
nevyuţíva a ani v budúcnosti neplánuje vyuţiť.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 1

13. Schválenie prebytočnosti obecného majetku - pozemkov par. č. EKN 1240/3
o výmere 45 m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2
v kat. úz. Štiavnik.
Ţiadosť pána Milana Baláţa a manţelky Sidónie o odkúpenie obecných pozemkov bola
preverená stavebnou komisiou. Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak informoval, ţe
stavebná komisia po preskúmaní ţiadosti schvaľuje pánovi Baláţovi s manţelkou odpredaj
obecných pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pri budove Niagara, ktorá je v ich vlastníctve.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhol, aby sa skontrolovalo, či nemá pán Baláţ vlastnícke
podiely na zbernom dvore, alebo pod siláţnymi jamami, z dôvodu prípadnej zámeny.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce –
pozemky par.č. EKN 1240/3 o výmere 45 m2, parc. č. EKN 13190/19 o výmere 21 m2, parc.
č. EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat.úz. Štiavnik.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

14. Schválenie zámeru odpredaja obecných - pozemkov par. č. EKN 1240/3 o výmere
45 m2, EKN 13190/19 o výmere 21 m2, EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat. úz.
Štiavnik.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer predať nehnuteľný majetok obce –
pozemky par.č. EKN 1240/3 o výmere 45 m2, parc.č. EKN 13190/19 o výmere 21 m2, parc.č.
EKN 14005 o výmere 123 m2 v kat.úz. Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
je daný tým, ţe sa jedná o pozemky, ktoré priamo susedia s pozemkami a budovou vo
vlastníctve ţiadateľov.
Hlasovanie:

za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

15. Schválenie prebytočnosti obecného majetku – pozemkov par. č. CKN 1386/7
o výmere 44 m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/11 a parc.č. CKN 1384/5 o výmere
44 m2 a parc.č. CKN 1383/8 o výmere 16 m2, vytvorených z parc.č. EKN 1248 v kat.
úz. Štiavnik.
Ţiadosť pána Filipa Mištríka o odkúpenie novovzniknutých parciel číslo: CKN 1386/7
o výmere 44 m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/11 a parc.č. CKN 1384/5 o výmere 44 m2

a parc.č. CKN 1383/8 o výmere 16 m2, vytvorených z parc.č. EKN 1248 v kat. úz. Štiavnik
v zmysle GP č. 192/2017, mala preveriť stavebná komisia. Pán Ing. Juraj Kuciak, ako
predseda stavebnej komisie informoval, ţe sa odporúča schváliť pánovi Mištríkovi odpredaj
obecných pozemkov, pretoţe sa nachádzajú pri pozemkoch v jeho vlastníctve.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhol, aby sa skontrolovalo, či pán Mištrík nemá vlastnícke
podiely na zbernom dvore, alebo pod siláţnymi jamami, z dôvodu prípadnej zámeny.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce –
pozemky par.č. CKN 1386/7 o výmere 44 m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/11 a parc.č.
CKN 1384/5 o výmere 44 m2 a parc.č. CKN 1383/8 o výmere 16 m2, vytvorenej z parc.č.
EKN 1248 v kat. úz. Štiavnik.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

16. Schválenie zámeru odpredaja obecných – pozemkov par. č. EKN 1386/7 o výmere
44 m2, EKN 1384/5 o výmere 44 m2 a EKN 1383/8 o výmere 16 m2, z dôvodu
hodného osobitný zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer predať nehnuteľný majetok - pozemky
par.č. CKN 1386/7 o výmere 44 m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/11 a parc.č. CKN
1384/5 o výmere 44 m2 a parc.č. CKN 1383/8 o výmere 16 m2, vytvorených z parc.č. EKN
1248 v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa jedná
o pozemky, ktoré tvoria súčasť alebo priamo susedia s pozemkami v ţiadateľovom
vlastníctve.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

17. Schválenie kúpnej zmluvy na pozemky parc.č. CKN 3951/2, CKN 3951/4 a CKN
3948/5 v kat.úz. Štiavnik pre ţiadateľov Máriu Červencovú, rod. Culákovú,
bytom Štiavnik 1131.
Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti pani Márie Červencovej o odkúpenie obecných
pozemkov, ktoré sú súčasťou bývalého náhonu na mlyn Fojtovce. Zámer odpredaja pozemkov
podľa GP šč. 1-47680415/2014 bol uţ schválený Uznesením č. 179/2015. Je potrebné ešte
schváliť konkrétny odpredaj na základe kúpnej zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo kúpnu zmluvu na odkúpenie obecných
pozemkov parc.č. CKN 3951/2 - zast. pl. a nádvoria o výmere 52 m2, parc.č. CKN 3951/4 zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2 a parc.č. CKN 3948/5 - zast. pl. a nádvoria o výmere 11
m2, v kat.úz. Štiavnik, v zmysle GP č. 1 - 47680415/2014, zapísaných na LV č. 2741,
uzatvorenú medzi obcou Štiavnik a Máriou Červencovou, rod. Culákovou, bytom Štiavnik
1131.
Hlasovanie:

za – 9, proti - 0, zdrţali sa - 1

18. Zameranie pozemkov na Zbernom dvore – pani Sečeňová.
Starosta obce prezentoval na mapovom portáli pozemky na zbernom dvore, ktoré patria obci
a ktoré pani Sečeňovej. Vo svojej ţiadosti ţiada o zámenu pozemkov obce pod budovou a jej
okolí, ktorú má vo vlastníctve, za svoj podiel v pozemkoch na zbernom dvore a pod siláţnymi
jamami, ktorý by obec mohla vyuţiť ako prístupovú cestu k nim. K uvedenej zámene je
potrebné dať vypracovať geometrický plán.
Poslanec Bc. Glonek poznamenal, ţe je škoda zamieňať pozemky obce, ktoré má uţ v 1/1
vysporiadané a tvoria celok zberného dvora. Budova, ktorú má pani Sečeňová vo vlastníctve,
je zo statického hľadiska pravdepodobne nevyhovujúcou stavbou.
Poslankyňa Mgr. Belková poukázala na to, ţe zámena uvedených pozemkov je aj v záujme
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zameranie pozemkov geometrickým plánom na
Zbernom dvore, so spoluúčasťou pani Sečeňovej, k zámene pozemkov vo vlastníctve obce za
pozemky vo vlastníctve pani Sečeňovej.
Hlasovanie:

za – 9, proti - 1, zdrţali sa - 0

19. Ţiadosti občanov.
19.1 Ing. Jozef Hešo, Štiavnik 86 a Mária Ciesariková, Štiavnik 115 – Ţiadosť o rozšírenie
územného plánu obce o parcelu 7113
Pán Ing. Jozef Hešo a Mária Ciesariková ţiadajú na podnet stavebnej komisie o posunutie
hranice územného plánu kvôli plánovanej výstavbe rodinného domu na parc.č. 7113.
Starosta obce navrhol, ţe je potrebné pozvať kvalifikovanú osobu, prípadne tvorcu územného
plánu obce, aby poslancov informoval o moţnostiach jeho rozšírenia.
Poslanec Štefan Bočinec navrhol, ţe treba riešiť celú obec, nie len spomínanú parcelu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo ţe je potrebné pozvať kvalifikovanú osobu alebo
tvorcu územného plánu obce, aby poslancov informoval o moţnostiach jeho rozšírenia.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

19.2 Ladislav Kuciak, Štiavnik 438 – ţiadosť o finančnú výpomoc na zakúpenie palivového
dreva.
Ţiadosťou pána Ladislava Kuciaka sa zaoberala sociálna komisia. Pán Miroslav Vároš, ako
jej predseda konštatoval, ţe pán Kuciak pravdepodobne dovŕšil ku koncu roka dôchodkový
vek a preto sociálna komisia nedoporučuje finančnú výpomoc, ale navrhuje mu poskytnúť
palivové drevo. Starosta obce navrhol 2m3 bukového dreva.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výpomoc formou poskytnutia 2 m3 bukového
palivového dreva pre Ladislava Kuciaka, bytom Štiavnik 438, na základe jeho ţiadosti.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

19.3 Ján Mešo, Štiavnik 52 – ţiadosť o finančnú výpomoc
Ţiadosť Jána Mešu riešila sociálna komisia. Predseda Miroslav Vároš informoval, ţe sociálna
komisia finančnú výpomoc nedoporučuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo finančnú výpomoc pre Jána Mešu, bytom
Štiavnik 52.
Hlasovanie:

za – 2, proti - 6, zdrţali sa - 2

19.4 Ing. Ján Heššo, Zákvašov 1518/52, Pov.Bystrica – ponuka na predaj vlastníckych
podielov niektorých občanov v pozemkoch, ktoré tvoria prístupovú komunikáciu.
K uvedenej ţiadosti starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o prístupovú komunikáciu
k rodinnému domu Benedikta Pastorka a ostatným súkromným pozemkom. Prístupová
komunikácia je vo vlastníctve viacerých občanov a niektorí z nich bránia prejazdu cez ňu.
Preto ponúkajú svoje vlastnícke podiely obci, aby obec rozhodovala o vyuţití prístupovej
komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odkúpenie pozemkov parc.č. EKN 9000 – orná
pôda o výmere 501 m2, EKN 9005/1 – orná pôda o výmere 4 m2, EKN 9005/3 – orná pôda
o výmere18 m2, CKN 998/3 – zast.pl. a nádvoria o výmere 207 m2 a CKN 998/4 – zast.pl.
a nádvoria o výmere 33 m2 od niektorých podielových spoluvlastníkov, za cenu 5 €/m2.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

19.5 Monika Pastorková, Štiavnik 1363 – Ţiadosť o odpredanie obecného pozemku.
Starosta obce navrhol aby uvedenú ţiadosť preriešila najskôr stavebná komisia. Jedná sa
o obecný pozemok pri rodinnom dome v časti obce Predjastrabie, ktorého je vlastníčkou.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby ţiadosť Moniky Pastorkovej, bytom
Štiavnik 1363 o odpredanie obecného pozemku parc.č. CKN 2457/6 preriešila stavebná
komisia na tvare miesta.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

19.6 Spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o. v Ţiline - Ţiadosť o umiestnenie vysielača
na budovu ZŠ s MŠ Štiavnik.
Starosta obce vysvetlil, ţe ide o poskytovanie internetových sluţieb Bluenet a spoločnosť za
prenájom ponúka 300,- € ročne. Vyzval poslancov aby sa k uvedenej ţiadosti vyjadrili.
Viacerí poslanci sa zhodli na tom, ţe nakoľko v obci sa uţ nachádzajú traja poskytovatelia
internetových sluţieb, nie je potrebné uzatvárať zmluvu s ďalšou spoločnosťou.
Poslanec Štefan Harvanec poznamenal, ţe konkurencia vţdy bola aj bude a ţe obec by mala
určitý finančný príjem.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo umiestnenie vysielača na budove ZŠ s MŠ
v Štiavniku na poskytovanie internetových sluţieb Bluenet pre spoločnosť HMZ
Rádiokomunikácie, s.r.o. so sídlom v Ţiline.

Hlasovanie:

za – 0, proti - 2, zdrţali sa - 8

19.7 Búdová Emília rod. Chvalníková, Mgr. Birošíková Alena rod. Chvalníková, Pecko
Patrik, Pov. Bystrica - Ţiadosť o odpredaj obecného pozemku.
Starosta obce informoval, ţe predmetná ţiadosť sa týka odpredaja obecného pozemku, ktorý
tvorí súčasť pozemkov pri rodinnom dome ţiadateľov. Navrhol aby uvedenú ţiadosť
preskúmala stavebná komisia na tvare miesta.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby odpredaj pozemku CKN 574/4 - zast. pl.
o výmere 179 m2, vytvoreného GP č. 43468608-05/17 z EKN parc.č. 13190/77, preskúmala
stavebná komisia.
Hlasovanie:

za – 10, proti -0, zdrţali sa - 0

20. Rôzne
20.1 Ţiadosť CHKO Kysuce o spolufinancovanie ošetrenia chráneného stromu – lipa.
Starosta obce prečítal ţiadosť, ktorej predmetom bolo spolufinancovanie zdravotného a
redukčného rezu chránenej lipy v lokalite Kladivovce. Predpokladaná výška nákladov je 800
– 1000,- €. Starosta obce povedal, ţe obec má záujem na ochrane uvedenej lipy. Zároveň
navrhol, poţiadať Lesné spoločenstvo Štiavnik, aby sa spolupodieľalo na financovaní jej
ošetrenia.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla, ţe spolufinancovanie obcou by nemalo prekročiť
500,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo aby sa obec Štiavnik, v prípade spoluúčasti
Lesného spoločenstva Štiavnik alebo inej fyzickej či právnickej osoby, podieľala na
spolufinancovaní ošetrenia chráneného stromu Lipa v Štiavniku.
Hlasovanie:

za – 8, proti -0, zdrţali sa - 2

20.2 Rozhodnutie MŢP SR o schválení ţiadosti o NFP
Starosta obce poslancov informoval o schválení našej ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním. Jedná sa o nenávratný
finančný príspevok vo výške 135 802, 50 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 142 950, 00 €. Uvedený rozdiel predstavuje spolufinancovanie obce.
Následne by MŢP SR malo zaslať zmluvu na podpis.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie ţe Ministerstvo ţivotného prostredia
SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita ţivotného prostredia nám schválilo
ţiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 135 802,50 eur.
Hlasovanie:

za – 10, proti -0, zdrţali sa - 0

20.3 Schválenie finančného príspevku na podujatie na počesť nedoţitých 28 rokov Jána

Kuciaka.
Dňa 17.05.2018 skupina ľudí blízkych zosnulého Jána Kuciaka plánuje uskutočniť
spomienkovú akciu venovanú jeho pamiatke, na počesť nedoţitých jeho 28 rokov.
Podujatie by malo začať o 17:00 hod. sv. omšou, následne návšteva cintorína a o 18:30
kultúrny program, kde vystúpi Zuzana Smatanová, Mirka Miškechová a Javorníček.
Účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár, len potrebujú peniaze na ich dopravu cca 150,- €.
Starosta obce navrhol schváliť finančný príspevok vo výške 200,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo na základe ţiadosti rodiny a kamarátov
zosnulého Mgr. Jána Kuciaka finančný príspevok na dopravu a občerstvenie účinkujúcich na
spomienkovej akcii dňa 17.05. 2018 „Neďakuj, pamätaj“ v sume 200,- €.
Hlasovanie:

za – 10, proti -0, zdrţali sa – 0

20.4 Kultúrne akcie - starosta obce informoval, ţe v najbliţšej dobe obec pripravila 3
kultúrne akcie a to:
- Stavanie mája
- Deň matiek
- Turistický pochod.
21. Schválenie podania ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt
„Rekonštrukcia telocvične“ a výšky spoluúčasti 10 % z projektu.
Starosta obce poslancov informoval, ţe do 15. mája 2018 musíme poslať ţiadosť o finančnú
dotáciu na projekt „Rekonštrukcia telocvične“. Preto je potrebné, aby OZ schválilo podanie
tejto ţiadosti, výšku spoluúčasti a vypracovanie projektovej dokumentácie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo:
- 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 2018 pod názvom „Rekonštrukcia telocvične“.
- Výšku spoluúčasti 10% z poţadovaných finančných prostriedkov na projekt s názvom
„Rekonštrukcia telocvične“ t.j. vo výške 14992,38 €.
- 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 2018.
Hlasovanie:

za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 0

22. Interpelácia poslancov.
Starosta obce vyzval poslancov aby poukázali na nedostatky v obci a predniesli svoje
poţiadavky.

22.1 Poslanec Ing. Štefan Papán - podľa čoho jazdia naši vodiči, keď dopravné značky
v centre obce sú zarastené vŕbou.
- Skontrolovať viditeľnosť dopravných značiek v celej obci.
- Pri jeho plote pri rodinnom dome je povrch výkopu kamenistý, bolo by ho potrebné
zabetónovať.
22.2 Poslankyňa Mgr. Mária Belková - potrebná oprava kanála Ondrovce pri p. Lepišovi.
- Niektoré ulice sú zle zaasfaltované, je potrebné to reklamovať, pokiaľ platí záruka.
Starosta obce odpovedal, ţe uţ im napísal 2 výzvy, no zatiaľ na to nereagovali.
- Ondrovce – osadiť väčšie zrkadlo.
22.3 Poslanec Miroslav Vároš - bol poţiadaný výkonným výborom LS, sr.o., ţe keď sa
bude asfaltovať cesta do Kormanov, aby boli členovia výkonného výboru k tomu prizvaní,
aby sa spoločenstvo mohlo podieľať na týchto prácach, nakoľko túto cestu LS tieţ pouţíva.
- Pridať do Jastrabia ku Františkovi Heššovi rozhlas.
- Či sa urobí zábradlie na opornom múre pod Zingerovým domom.
Starosta obce odpovedal, ţe obec osloví vlastníka SEVaK alebo Povodie Váhu, aby riešil
bezpečnosť na vybudovanom opornom múre.
22.4 Poslanec Štefan Harvanec - v minulosti na zasadnutiach OZ predniesol, ţe je záujem
ľudí v horách, aby sa dobudoval vodovod a kanalizácia. Aby toto bolo smerodajné pre obec,
ktorá musí vypracovať projekt, navrhol, aby sa oslovili občania jednoduchým dotazníkom,
kde by sa záväzne vyjadrili, či majú záujem napojiť sa a ak áno, tak či na kanalizáciu alebo
vodovod, prípadne oboje. Otázku pokračovania budovania vodovodu a kanalizácie je
potrebné riešiť teraz, keď je otázka ţivotného prostredia čoraz viac skloňovaná. Je potrebné si
uvedomiť, ţe dobudovanie vodovodu a kanalizácie v tejto lokalite má význam, nachádza sa tu
sídlo LS Štiavnik a takisto aj bytový dom, nehovoriac o tom, ţe stúpne aj hodnota
nehnuteľností a je to prínos aj do budúcna. Oblasť je v území CHKO Kysuce, čo by mal byť
ten najhlavnejší dôvod dobudovania. Problém, prečo SEVaK nepokračoval v projekte, bolo
hluché miesto v lokalite Ciesarovci – Tisové, kde momentálne prebieha výstavba rodinného
domu a aj podľa územného plánu obce je táto lokalita vyčlenená na výstavbu rodinných
domov. Naviac ČOV, na ktorú je napojený bytový dom často zapácha, čo nerobí dobrý dojem
horského prostredia, pritom táto lokalita by mohla do budúcna slúţiť ako oddychová zóna.
SEVaK financie obce vynaloţené na projekt po dobudovaní tejto etapy preplatí.
- Osada Kormanovce - chcel by zdôrazniť, ţe nie je a nikdy nebol proti vyasfaltovaniu cesty,
práve naopak. Od začiatku je názoru, ţe by sa na tom malo spolupodieľať aj Lesné
spoločenstvo a je rád, ţe súhlasí so spolufinancovaním. Momentálny stav na tejto
komunikácii je kvôli veľkým jamám nevyhovujúci.
- riešiť rozhlas v lokalite Kladivovce – spodná ulička.
22.5 Poslanec Bc. Jozef Glonek - cesta do Baránkov je v katastrofálnom stave, voda
podmýva okraje cesty, je to potrebné podbetónovať. Na oprave tejto cesty by sa tieţ malo
podieľať Lesné spoločenstvo.
22.6 Poslanec Jozef Hajko - Prečo sú na miestnej komunikácii do Setechova vybudované 3
retardéry, keď boli plánované iba 2.
Starosta obce odpovedal, ţe projektant tak zhodnotil situáciu.
- Ţiada vybudovať retardéry aj pri zastávke na Lúčkach.

- Pred kostolom nie je vyznačený ţiadny prechod pre chodcov.
Starosta obce odpovedal, ţe teraz ideme riešiť revitalizáciu pri dome smútku, budeme ţiadať
projektanta aby nám navrhol aj dopravné značenie a prechod pre chodcov.
22.7 Poslanec Jozef Bavlna - Je potrebné dosypať cestu okolo rieky od lávky u Fujačka
a od Michálka po Mračníka jemným makadamom.
- Miestna komunikácia Osmajovce je neprehľadná z dôvodu vysokých plotov, na kriţovatku
je potrebné umiestniť zrkadlá.
- Je potrebné veko na kanalizáciu pri Harvancovi.
22.8 Poslankyňa Katarína Bobríková - Zrkadlo pri Hujovi a Bavlnovi je potrebné vymeniť
alebo lepšie nastaviť.
22.9 Zhrnutie priebehu výberového konania
Poslanec Bc. Jozef Glonek informoval ostatných poslancov o priebehu výberového konania
na pozíciu odborný referent na úseku správy nehnuteľností, zabezpečenia činnosti obecnej
rady a obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.03.2018 v Obecnom úrade Štiavnik.
Bolo poslaných 12 ţiadostí, na výberové konanie sa dostavili 7 záujemcovia. Členovia
výberovej komisie, v zloţení Bc. Jozef Glonek, Štefan Harvanec a Miroslav Vároš na základe
vykonaných osobných pohovorov, s prihliadnutím na vedomosti uchádzačov, navrhli
starostovi obce prijať na voľné pracovné miesto Ing. Silviu Parčišovú.
23. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na zasadnutí a 19. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Štiavniku, dňa 27.04.2018
Zapísala: Ing. Silvia Parčišová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia zápisnice :
Jozef Bavlna

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

Ing. Štefan Papán

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

