
Z Á P I S N I C A 
 

z 12. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 23.05.2018   

 

 

 

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,  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 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 spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve OPKZP-PO1-  

       SC111-2017-33,     zameranú  na   triedený  zber   komunálnych odpadov,   mechanicko-  

       biologickú úpravu  zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozlo-        

       žiteľných komunálnych odpadov.  

       Prioritná  os: 1.  Udržateľné  využívanie  prírodných  zdrojov  prostredníctvom   rozvoja  

       environmentálnej infraštruktúry. 

       Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšenie  miery zhodnocovania  odpadov   so zameraním   na ich   

       Prípravu  na opätovné použitie a   recykláciu a podpora   predchádzania vzniku odpadov.   

5. Záver.     

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia. 

     

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

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

prítomných 9 poslancov, teda 12. 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  Ing. Silviu Parčišovú a navrhol 

overovateľov zápisnice a uznesení  Mgr. Máriu Belkovú  a Ing. Juraja Kuciaka.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a  

overovateľov zápisnice a uznesení  Mgr. Máriu Belkovú a Ing. Juraja Kuciaka.  



 

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

 

 

3.   Schválenie programu 12. mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia  a s pozmenenou 

formuláciou uznesenia potrebného k podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku. Keďže neboli prednesené žiadne ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy 

programu, starosta obce dal hlasovať za jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   program 12. mimoriadneho zasadnutia OZ  

nasledovne :  

 

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení. 

3.   Schválenie programu zasadnutia OZ.  

4.   - Zámer podania žiadosti o  poskytnutie nenávratných finančných  prostriedkov v zmysle   

      výzvy na  predkladanie žiadostí o poskytnutie   nenávratného  finančného príspevku, kód   

      výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, prioritná os:  

      1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

      infraštruktúry.  

      1.1  Investovanie  do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť  požiadavky envi- 

      ronmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 

      s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.  

      1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné   

      použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

 

     - spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-

PO1-SC111-2017-33, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 1.1 Investovanie do sektora 

odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie 

a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

 

 - výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného 

v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených 

výdavkov. 

 

- nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú 

v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná 

činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné obstarávanie.  

 

- poverenie starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich 

k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, prioritná os 1. Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 1.1 



Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 

v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

 

5.   Záver.     

 

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

                                 

 

4.   Schválenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve OPKZP- 

      PO1-SC111-2017-33. 

 

Starosta obce informoval, že dôvodom tohoto zasadnutia je schválenie spracovania žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-33 na triediacu linku na 

komunálny odpad.  Prebehla už 1. výzva, kedy bolo potrebné poslať žiadosti o nenávratné 

finančné prostriedky do apríla, pričom bolo viac žiadostí  ako  dostupných finančných 

prostriedkov. Teraz prebieha schvaľovanie žiadostí. Keďže bola vyhlásená 2. výzva, je 

predpoklad, že sa  budú navyšovať finančné prostriedky. 

 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že v prípade schválenia našej žiadosti, by sme znížili 

množstvo odpadu, ktorý obec vozí na skládku. EÚ tlačí členské štáty do väčšieho triedenia 

odpadu a skládky, ktoré sú len dočasnou výnimkou zo zákona, budú v budúcnosti zatvárané. 

Ďalšou kladnou stránkou by bola sebestačnosť obce v tomto smere. Starosta obce poslancom 

prezentoval nákres, ako by mala vyzerať triediaca linka. Ďalej vysvetlil poslancom 

rozpočtovú tabuľku, z ktorej vyplynulo, že obec by aj v prípade, že neschvália žiadosť, 

predbežne zaplatila 15 960 €.   

 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.  

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa opýtal, prečo má obec vynakladať finančné prostriedky na 

projekt ešte pred schválením žiadosti. Poukázal na to, že projekt bude viazaný len na túto 

výzvu a ak obci žiadosť o dotáciu neschvália, projekt nie je ďalej použiteľný.  

Starosta obce odpovedal, že ku výzve sú zverejnené povinné prílohy, vrátane vypracovaného 

projektu. 

 

Aj poslankyňa Mgr. Mária Belková negatívne hodnotila, že obec musí vynaložiť finančné 

zdroje na projekt, pri ktorom nie je zaručený výsledok. Taktiež nie je dostatočný časový 

priestor  na zosumarizovanie príloh ku žiadosti a vybratie dodávateľov.  

 

Poslanec Miroslav Vároš sa opýtal, či sa už niektorá obec v okolí zaoberá triedením odpadu 

na triediacej linke.  

Poslanec Štefan Fajbík poznamenal, že v Plevníku majú halu na triedenie odpadu. 

Starosta obce pripomenul, že len prebieha výzva na podávanie žiadostí, ešte nie sú výsledky. 

Obce v okolí nemajú zberný dvor, odvoz riešia cez firmu zaoberajúcu sa odvážaním odpadov.  

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek poukázal na nutnosť znižovať množstvo komunálneho odpadu, čo 

je aj prioritou Slovenskej republiky a EÚ. Vzhľadom na to, že končia skládky odpadu 

v Mikšovej a v okolí, vzrastú obci náklady na jeho odvoz. Z tohto dôvodu je nutné, aby obec 



využila všetky dostupné prostriedky na separovanie komunálneho odpadu. Mala by sa teda 

zapojiť do spomínanej výzvy a podať žiadosť o nenávratné finančné prostriedky.  

   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   neschválilo   

- zámer podania žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v zmysle výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód  výzvy 

OPKZP-PO1-SC111-2017-33, prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.  

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky    

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali      

v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.  

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné   

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

 

- spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-

PO1-SC111-2017-33, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 1.1 Investovanie do sektora 

odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie 

a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

 

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného 

v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených 

výdavkov.  

 

- nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré s ú 

v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí  poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná 

činnosť, vypracovanie žiadosti, verejné obstarávanie.  

 

- poverenie starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich 

k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, prioritná os 1. Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 1.1 

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali 

v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

 

Hlasovanie:    za - 1  proti - 1,   zdržali sa - 8 

                                 

 

5.    Záver. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť a 12. mimoriadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 



   V Štiavniku, dňa  23.05.2018 

   Zapísala:  Ing. Silvia Parčišová             

                                     

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia zápisnice :  

  

Mgr. Belková Mária     .......................... 

 

Ing. Kuciak Juraj          .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


