
Z Á P I S N I C A 
 

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 29.06. 2018   

 

 

 

Miesto konania :  :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bobríková Katarína,  Bočinec Štefan,  Hajko Jozef,  

Harvanec Štefan,  Ing. Kuciak Juraj, Vároš Miroslav. 

 

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

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   
Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Bc. Glonek Jozef 

Ostatní prítomní:  Ing. arch. Brzá Zdena – spracovateľka územného plánu obce a Ing. 

Slámková Marta – odborne spôsobilá osoba, HK obce Bc. Šipková Jozefína, Mgr. Mištriková 

Edita a občania – Ing. Lukniš Ján, Ciesariková Mária a Habánová Drahomíra.  

 

 

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 zasadnutia OZ. 

5. Prezentácia tvorcov Územného plánu obce Štiavnik o moţnosti jeho rozšírenia.  

6. Posúdenie ţiadosti Ing. Jána Lukniša, bytom Štiavnik 1070, o zastavenie exekúcií voči   

       jeho osobe na základe vypracovania posudku JUDr. Oľgy Hadbábnej. 

7. Stanovisko nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

8. Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

9. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017. 

10.  Stanovisko nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2017. 

11.  Schválenie Konsolidovanej výročne správy obce za rok 2017. 

12.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

13.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018. 

14.  Schválenie dodatku č.1 k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s   

       drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.  

15.  Schválenie asfaltovania ulíc v obci Štiavnik. 

16.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1240/3 –  

       ostatná plocha o výmere 45  m
2
, EKN 13190/19 - záhrada o výmere 21 m

2
, EKN 14005 –  

       záhrada  o výmere 123 m
2
,  zapísaných na LV č. 8746 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľov  

       Milana Baláţa a manţ. Sidóniu, bytom  Štiavnik 1236.  

17.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku – 20 m
2
 pod garáţou parc.č. 13190/32 –   

       zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m
2
, zapísaného na LV č. 8746 v kat.úz.  

       Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Bielika, bytom Štiavnik 1342
 
. 

18.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1386/7 – orná  

       pôda o výmere 44 m
2
, vytvorenej GP č. 192/2017 z parcely č. EKN 13190/11; par.č. EKN  



      1384/5 – ostatné  plochy o výmere 44 m
2
 a parc.č. EKN 1383/8 – ostatné plochy o výmere  

      16 m
2
, vytvorených GP č.  192/2017 z parc.č. EKN 1248, zapísaných na LV č. 8746, pre  

       ţiadateľa Filipa  Mištríka, bytom Štiavnik  890.   

19.  Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN 13075/7  –   

       zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
. 

20.  Schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN  

      13075/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, z dôvodu hodného osobitného  

      zreteľa. 

21.  Schválenie odpredaja obecného pozemku parc. č. CKN 574/4  - zast. pl. o výmere 179   

       m
2
, vytvoreného  GP č. 43468608-05/17 z parc.č. EKN 13190/77, zapísanej na LV č.  

       8746, podľa § 9a ods. 8 písm. b/,  zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí pre ţiadateľov:  

       Mgr. Emíliu Búdovú, bytom Rozkvet 2012/31, 017 01 PB; Alenu Bírošíkovú,  bytom   

       Zakvášov  1574/86, 017 01 PB; Patrika Pecku, bytom Rozkvet 2064/139, 017 01   

       Povaţská Bystrica.  

22.  Schválenie prebytočnosti majetku obce – pozemok parc.č. CKN 6653/15 – orná pôda   

       o výmere 1847 m
2
, vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej na    

       LV  č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.  

23.  Schválenie zámeru zámeny majetku obce parc. č. CKN 6653/15 – orná pôda o výmere  

       1847 m
2
 ,  vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej na  LV č.     

       2741;  za  parc.č. CKN 6/3 –  záhrada o výmere 1847 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 6,        

       zapísanej na  LV č. 3266 z dôvodu hodného  osobitného zreteľa.  

24.  Schválenie prebytočnosti obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN 4242/98   a   

       časti  pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.  2741 v kat. úz.  

       Štiavnik.  

25.  Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN   

       4242/98  a  časti   pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.   

       2741  v kat. úz.  Štiavnik.  

26.  Schválenie prebytočnosti obecného majetku – parc.č. CKN 6599/5 - o výmere 366 m
2
   

       pod  halou súpis.č. 1378; časť parc.č. CKN 6615/33 okolo haly o výmere 209 m
2
,   

       zapísaných na LV č. 2741 v  kat.  úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 o výmere 239 m
2
   

       v podiele  3105/34992,  zapísanej na LV č.  8375  a parc.č. EKN 5527/2 o výmere 136 m
2
   

       v podiele  3105/34992, zapísanej na LV č. 8172 v kat.  úz. Štiavnik.       

27.  Schválenie zámeru zámeny pozemkov –  parc.č. CKN 6599/5 - o výmere 366 m
2
 pod  

       halou  súpis.č.  1378; časť parc.č. CKN 6615/33 okolo haly o výmere 209 m
2
, zapísaných   

       na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 o výmere 239 m
2
 v podiele   

       3105/34992,  zapísanej na LV č. 8375  a parc.č. EKN 5527/2 o výmere 136 m
2
 v podiele   

       3105/34992, zapísanej na LV č. 8172 v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného   

       zreteľa.   

28.  Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parc.č. CKN 998/1, zapísaná na LV  

       č. 9233 v podiele 29/90, parc.č. CKN 998/5 a CKN 4169/12, zapísaných na LV č. 9234  

       v podiele 1/1 a parc.č.  CKN 998/3, zapísanej na LV č. 7224 v podiele 1/30.   

29.  Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 – prerokovanie.  

30.  Ţiadosti občanov.  

31.  Rôzne.  

32.  Interpelácia poslancov.  

33.  Záver.           

 

 

 

 



1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

prítomných     poslancov, teda 20. 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  Ing. Silviu Parčišovú a navrhol 

overovateľov zápisnice a uznesení Štefana Harvanca a Ing. Juraja Kuciaka.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a  

overovateľov zápisnice a uznesení  Štefana Harvanca a Ing. Juraja Kuciaka.  

 

Hlasovanie:    za – 8,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0                              

 

 

3.   Schválenie programu 20. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia  a doplnil ho 

o nasledujúce body:  

 

-  Nájomná zmluva  na pridelený byt č. 34 v bytovom dome súp.č. 1330, pre Ing. Jozefa 

Košúta, bytom Štiavnik na dobu určitú do 31.12. 2018, 

-  Rozpočtové opatrenie 2/2018. 

 

Znenie bodu č. 26 sa mení na č.24.: 

- Schválenie zámeny obecných pozemkov –  parc.č. CKN 6599/5 – zastav.plocha a nádvorie 

o výmere 366 m
2
 v podiele 1/1, pod halou súpis.č. 1378;  parc.č. CKN 6615/66 – 

zastav.plocha a nádvorie o výmere 205 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 6615/33, zapísaných na 

LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 

239 m
2
 v podiele 3105/34992,  zapísanej na LV č. 8375  a parc.č. EKN 5527/2 – 

zastav.plocha a nádvorie o výmere 136 m
2
 v podiele 3105/34992, zapísanej na LV č. 8172 

v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Obce Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55  Štiavnik, za 

pozemky: 

parc.č. CKN 6615/65 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísanej na LV č. 6248 

v podiele 1/1, parc.č. EKN 5197 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 1655 m2, v podiele 1/3, 

zapísaná na LV č. 9564  a parc.č. EKN 5534 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 514 m2, 

spolu v podiele 7/100,  zapísaná na LV č. 8099  v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Ing. Andrei 

Sečeňovej, rod. Šútorkovej, Štiavnik 1317, 013 55  Štiavnik. 

 

 Znenie bodu č. 27 sa mení na č. 25: 

- Schválenie uzavretia zámennej zmluvy medzi Obcou Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55  

Štiavnik – zamieňajúci  v rade I.  a Ing. Andreou Sečeňovou, rod. Šútorkovou, Štiavnik  1317, 

013 55  Štiavnik – zamieňajúci v rade II., na pozemky vypísané v bode 24. 

 

Keďţe nebola dokončená Konsolidovaná výročná správa, nasledujúce body sa prejednávať 

nebudú:  



- Stanovisko nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2017, 

- Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2017. 

 

Ţiadne ďalšie doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy programu neboli prednesené, preto dal 

starosta obce hlasovať za jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   program 20. 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.   Prezentácia tvorcov Územného plánu obce Štiavnik o moţnosti jeho rozšírenia.  

6.   Posúdenie ţiadosti Ing. Jána Lukniša, bytom Štiavnik 1070, 013 55  Štiavnik o zastavenie  

      exekúcií voči  jeho osobe na základe vypracovania posudku JUDr. Oľgy Hadbábnej. 

7.   Stanovisko nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

8.   Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

9.   Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017. 

10. Rozpočtové opatrenia č. 1/2018 a 2/2018. 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018. 

12. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s   

       drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.  

13.  Schválenie asfaltovania ulíc v obci Štiavnik. 

14.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1240/3 –  

       ostatná plocha o výmere 45  m
2
, EKN 13190/19 - záhrada o výmere 21 m

2
, EKN 14005 –  

       záhrada  o výmere 123 m
2
,  zapísaných na LV č. 8746 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľov  

       Milana Baláţa a manţ. Sidóniu, bytom  Štiavnik 1236.  

15.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku – 20 m
2
 pod garáţou parc.č. 13190/32 –   

       zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m
2
, zapísaného na LV č. 8746 v kat.úz.  

       Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Bielika, bytom Štiavnik 1342
 
. 

16.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1386/7 – orná  

       pôda o výmere 44 m
2
, vytvorenej GP č. 192/2017 z parcely č. EKN 13190/11; par.č. EKN  

      1384/5 – ostatné  plochy o výmere 44 m
2
 a parc.č. EKN 1383/8 – ostatné plochy o výmere  

      16 m
2
, vytvorených GP č.  192/2017 z parc.č. EKN 1248, zapísaných na LV č. 8746, pre  

       ţiadateľa Filipa  Mištríka, bytom Štiavnik  890.   

17.  Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN 13075/7  –   

       zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
. 

18.  Schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN  

      13075/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, z dôvodu hodného osobitného  

      zreteľa. 

19.  Schválenie odpredaja obecného pozemku parc. č. CKN 574/4  - zast. pl. o výmere 179   

       m
2
, vytvoreného  GP č. 43468608-05/17 z parc.č. EKN 13190/77, zapísanej na LV č.  

       8746, podľa § 9a ods. 8 písm. b/,  zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí pre ţiadateľov:  

       Mgr. Emíliu Búdovú, bytom Rozkvet 2012/31, 017 01 PB; Alenu Bírošíkovú,  bytom   

       Zakvášov  1574/86, 017 01 PB; Patrika Pecku, bytom Rozkvet 2064/139, 017 01   

       Povaţská Bystrica.  

20.  Schválenie prebytočnosti majetku obce – pozemok parc.č. CKN 6653/15 – orná pôda   

       o výmere 1847 m
2
, vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej na    

       LV  č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.  



21.  Schválenie zámeru zámeny majetku obce parc. č. CKN 6653/15 – orná pôda o výmere  

       1847 m
2
 ,  vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej na  LV č.     

       2741;  za  parc.č. CKN 6/3 –  záhrada o výmere 1847 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 6,        

       zapísanej na  LV č. 3266 z dôvodu hodného  osobitného zreteľa.  

22.  Schválenie prebytočnosti obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN 4242/98   a   

       časti  pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.  2741 v kat. úz.  

       Štiavnik.  

23.  Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN   

       4242/98  a  časti   pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.   

       2741  v kat. úz.  Štiavnik.  

24.  Schválenie zámeny obecných pozemkov –  parc.č. CKN 6599/5 – zastav.plocha   

       a nádvorie o výmere 366 m
2
 v podiele 1/1, pod halou súpis.č. 1378;  parc.č. CKN  

       6615/66 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 205 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 6615/33,  

       zapísaných na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 – zastav.plocha  

       a nádvorie o výmere 239 m
2
 v podiele 3105/34992,  zapísanej na LV č. 8375  a parc.č.  

       EKN 5527/2 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 136 m
2
 v podiele 3105/34992,  

       zapísanej na LV č. 8172 v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Obce Štiavnik, Štiavnik 1350,  

       013 55  Štiavnik, za pozemky: 

       parc.č. CKN 6615/65 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísanej na LV č. 6 

       248 v podiele 1/1, parc.č. EKN 5197 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 1655 m2,  

       v podiele 1/3, zapísaná na LV č. 9564  a parc.č. EKN 5534 – zastav.plocha a nádvorie  

       o výmere 514 m2, spolu v podiele 7/100,  zapísaná na LV č. 8099  v kat. úz. Štiavnik, vo  

       vlastníctve Ing. Andrei Sečeňovej, rod. Šútorkovej, Štiavnik 1317, 013 55  Štiavnik. 

 25. Schválenie uzavretia zámennej zmluvy medzi Obcou Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55   

       Štiavnik – zamieňajúci  v rade I.  a Ing. Andreou Sečeňovou, rod. Šútorkovou, Štiavnik   

       1317, 013 55  Štiavnik – zamieňajúci v rade II., na pozemky opísané v bode 24.                  

26.  Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parc.č. CKN 998/1, zapísaná na LV  

       č. 9233 v podiele 29/90, parc.č. CKN 998/5 a CKN 4169/12, zapísaných na LV č. 9234  

       v podiele 1/1 a parc.č.  CKN 998/3, zapísanej na LV č. 7224 v podiele 1/30.   

27.  Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 – prerokovanie.  

28.  Nájomná zmluva na pridelený byt č. 34 v bytovom dome súp.č. 1330 pre  Ing. Jozefa  

       Košúta, bytom Štiavnik  na dobu určitú do 31.12. 2018. 

29.  Ţiadosti občanov.  

30.  Rôzne.  

31.  Interpelácia poslancov.  

32.  Záver.           

 

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

 

 

4.   Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Na začiatok starosta obce Ing. Štefan Vároš prečítal poslancom ďakovný list od 

usporiadateľov akcie Spomienka na Janka Kuciaka.  

 

Ďalej informoval poslancov  o splnených úlohách z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ako aj 

o zrealizovaných prácach za posledné obdobie:  

 

Umiestnené rozhlasy:  

- pri Hešovi  v Jastrabí 



- v Kladivovciach do Beňovcov 

 

Oprava cesty a mostov: 

- opravená časť vozovky na ceste pri Ing. Papánovi 

- opravené mostové rúry – Kavačovce 

- opravený most pri Petrovi Mikulíkovi 

- opravené mostové rúry - Bodzovce 

  

Voda a kanalizácia: 

- pán Mešo má oboje 

- pán Tabaček nemá, lebo nenašiel suseda, ktorý by mu dovolil  napojiť sa cez jeho pozemok  

– v budúcnosti sa zrealizuje zámena pozemkov s pánom Gablíkom, aby sa mohol pán 

Tabaček napojiť 

 

Odvodnenie uličiek: 

- okolo kostola sa urobil priepust, lebo v zime sa tvorili na ceste ľady 

- osadenie birkoţľabu pri Bielikovi – Liškovce 

- odvodnenie ulice pri Marčekovi 

 

Zrealizované verejné osvetlenie: 

- pri Blaţejovi Mištríkovi 

- k lávke pri Milanovi Bobríkovi 

- na ceste pod vodojemom 

 

- zrealizované dopravné značenie – Fujaček 

- chodník pri pani Machciníkovej 

 

Ďalej sa pripravuje prekládka stĺpa rozhlasu a prekládka stĺpa telekomunikácií. 

Poslankyňa Katarína Bobríková sa opýtala, koľko to bude stáť, starosta obce odpovedal, ţe 

cca 50 €, pretoţe sa vymení len nová patka.  

 

Máme rozrobené tieto hlavné projekty: 

1. Hasičská zbrojnica 

2. Chodník v centre obce 

3. Parkovacie a spevnené plochy pri Dome smútku 

4. Kultúrny dom 

 

Poslanec Štefan Fajbík sa opýtal, aký povrch budú mať plochy okolo Domu smútku, starosta 

obce odpovedal, ţe dlaţbu.  

 

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 - 10, proti - 0, zdrţali sa - 0 

 

 

 

 

 

 



5.   Prezentácia tvorcov Územného plánu obce Štiavnik o moţnosti jeho rozšírenia  
 

Ing. arch. Zdena Brzá – spracovateľka územného plánu obce a Ing. Marta Slámková – 

odborne spôsobilá osoba prišli poslancom odprezentovať moţnosti rozšírenia Územného 

plánu obce Štiavnik.  

 

Z vlastnej skúsenosti vedia, ţe iné obce uţ robili doplnky alebo zmeny Územného plánu. 

Doplnok znamená, ţe sa do ÚP len doplnia údaje. Zmena znamená, ţe sa zmení funkčná 

plocha na iné vyuţitie. Pri rozhodovaní sa poslanci obcí riadia mnoţstvom ţiadostí od 

občanov. Obce a mestá nad 2000 obyvateľov nesmú vydávať povolenia mimo ÚP obce. 

Existujú dve varianty: 

1. varianta – doplnky a zmeny ÚP 

2. varianta – nový ÚP  je 2-3 ročným procesom, ktorý zahŕňa oznámenie o začatí ÚP, 

rozpošle sa štátnym orgánom na pripomienkovanie a zverejní sa. Spraví sa výber na 

spracovateľa, vypracujú sa prieskumné rozbory obce, zadanie a to sa zas na 30 dní zverejní 

a rozpošle cca 42 organizáciám so ţiadosťami o vyjadrenie. Obce a mestá nad 2000 

obyvateľov musia mať pripravené 2 podoby ÚP, kde vyhráva výhodnejšie riešenie. Pokračuje 

pripomienkové konanie a uţ konečnú podobu ÚP schváli obecné zastupiteľstvo. ÚP sa 

vypracúva aţ na dobu 20 rokov. Vo februári môţe obec podať ţiadosť o dotáciu, ktorá tvorí 

asi 80 % nákladov z návrhu ÚP.  

 

Starosta obce sa opýtal, koľko bude nový ÚP stáť a či je isté schválenie dotácie. Ing. arch. 

Zdena Brzá odpovedala, ţe sa náklady pohybujú od 20 000 – 23 000 €. Dotácia činí 80 % z 

návrhu a jej schválenie je väčšinou isté. Obec by to stálo 5 000 – 6 000 €. Ale prieskumy si 

platí obec sama.  

 

Poslankyňa Katarína Bobríková odhadla, ţe náklady pre obec aj s prieskumami budú 

predstavovať cca 10 000 €, čo Ing. arch. Zdena Brzá potvrdila. 

Poslanec Ing. Štefan Papán sa pýtal na rozsah skúmaného územia, v akej bude mierke. Ing. 

arch. Zdena Brzá odpovedala, ţe návrh ÚP sa robí digitálne, v mierke 1:10 000 a robí sa 

plošne, rieši celé bloky územia.  

 

Na otázku starostu obce, čo je prvým krokom k novému územnému plánu obce, Ing. arch. 

Zdena Brzá odpovedala, ţe v 1. rade je to uznesenie obecného zastupiteľstva, ţe obec chce 

nový ÚP, ďalším krokom je vyhlásenie obstarávania na spracovateľa verejnou súťaţou. 

Spracovateľ, ktorý vyhrá si vyberie dodávateľa.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa pýtala, či bude nový ÚP zahŕňať aj vyznačenie oblastí so 

vzácnymi biotopmi, pretoţe aj v starom územnom pláne sú ochranné pásma  a či budú 

rozlohou limitované chatové oblasti. Ing. arch. Zdena Brzá odpovedala, ţe ÚP bude zahŕňať 

aj vzácne biotopy a ohraničenie chatových oblastí sa zváţi v teréne, musí sa dodrţať 50 m 

ochranné pásmo od lesa.  

 

Poslanec Miroslav Vároš upozornil, ţe väčšina zalesnených plôch je v katastri evidovaných 

ako trvale trávne porasty, jedná sa o rozširovanie lesov náletovými drevinami. Ako na to budú 

prihliadať tvorcovia ÚP?  Ing. arch. Zdena Brzá odpovedala, ţe spracovatelia územného plánu 

sa budú riadiť právnym stavom, ktorý je evidovaný v katastri.  

 



Starosta obce chcel vedieť, či by bolo prijatie doplnkov a zmien v ÚP obce lacnejšie ako 

vypracovanie nového ÚP. Ing. arch. Zdena Brzá konštatovala, ţe obe varianty by stáli obec 

rovnako, za predpokladu, ţe jej bude schválená dotácia 80 % z návrhu ÚP.  

 

Poslanec Štefan Harvanec konštatoval, ţe ÚP obce je uţ zastaraný a plochy určené na 

výstavbu sú vyčerpané.  

Starosta obce súhlasil, ţe individuálna bytová výstavba sa rozširuje, takisto aj mnoţstvo 

rekreačných stavieb v chatových oblastiach. Zhodnotil, ţe nový ÚP obce je dobrý pre ľudí, 

ktorí chcú stavať aj pre tých, ktorí si chcú zlegalizovať čierne stavby. 0dvšadiaľ počúvame, ţe 

sa ide meniť Stavebný zákon, kde bude konkretizovaný určitý čas na dodatočné 

zlegalizovanie stavieb a keď to občania nestihnú, prídu na rad sankcie. Novým ÚP im obec 

pomôţe vytvoriť podmienky pre dodatočnú legalizáciu stavieb.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby starosta obce začal konať v oblasti 

prípravy podkladov na spracovanie nového územného plánu obce.  

 

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

 

 

6.  Posúdenie ţiadosti Ing. Jána Lukniša, bytom Štiavnik 1070, 013 55  Štiavnik o  

     zastavenie exekúcií voči  jeho osobe na základe vypracovania posudku JUDr. Oľgy  

     Hadbábnej 

 

Starosta obce informoval poslancov, ţe hovoril s JUDr. Oľgou Hadbábnou o ţiadosti Ing. 

Jána Lukniša o zastavenie exekúcií voči jeho osobe. Podľa zákona, ak by mu obec chcela 

odpustiť dlhy, musí to mať zahrnuté v Zásadách o hospodárení s majetkom obce. Kým obec 

nemá schválenú takúto smernicu, dať vypracovať právny posudok nemá zmysel.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa opýtala hlavnej kontrolórky obce Bc. Jozefíny Šipkovej, 

či sa uţ s takýmto postupom stretla. Bc. Jozefína Šipková odpovedala, ţe v obciach, kde robí 

hlavnú kontrolórku sa s tým ešte nestretla, ale môţe sa informovať v ostatných mestách 

a obciach a po rozhovore s audítorkou vypracovať návrh doplnenia zásad o hospodárení 

s majetkom obce, ktoré by sa muselo potom schváliť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková pripomenula, aby schválenie takejto zmeny nebolo v rozpore 

s efektivitou. Poslankyňa Katarína Bobríková, poslanci Ing. Juraj Kuciak a Miroslav Vároš 

tieţ namietli, aby to nebolo pre obec kontraproduktívne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  moţnosť úpravy zásad 

o hospodárení s majetkom obce.  

 

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

 

 

7.  Stanovisko nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2017  
 

Mgr. Edita Mištriková oboznámila poslancov so správou nezávislého audítora – Ing. 

Blaţekovej k Záverečnému účtu obce za rok 2017, v ktorom konštatovala, ţe Obec Štiavnik 

konala v súlade s poţiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, platných pre územnú 



samosprávu v znení neskorších predpisov. Poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej 

situácii obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  správu nezávislého audítora 

k Záverečnému účtu Obce Štiavnik za rok 2017.  

 

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

 

 

8.  Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce – Bc. Jozefína Šipková vysvetlila svoje písomné stanovisko 

k Záverečnému účtu obce za rok 2017, ktoré mali poslanci k dispozícii doma na 

preštudovanie. Poslanci môţu Záverečný účet schváliť bez výhrad alebo s výhradami, 

ale v tom prípade sú povinní ich písomne predloţiť.  Obecnému zastupiteľstvu odporúča 

schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu Záverečného účtu Obce Štiavnik za rok 2017.  

 

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

 

 

9.  Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 

 

Mgr. Edita Mištriková vysvetlila, ţe hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na 

rok 2017. Obec je povinná do 6. mesiacov spracovať a vyhodnotiť údaje Záverečného účtu. 

Oboznámila poslancov s tým, ţe dlh k 31.12. 2017 je vyšší oproti roku 2016 o úver na 

bytovku, ktorú obec spláca. Beţný rozpočet bol prebytkový, kapitálový rozpočet má výsledný 

schodok, rozdiel finančných operácií bol kladný, čiţe celkový rozpočet obce je prebytkový.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

Obce Štiavnik za rok 2017 bez výhrad.  

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške  196 224,58 €.  

 

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

 

 

10.  Rozpočtové opatrenia č. 1/2018 a 2/2018 

 

Mgr. Edita Mištriková vysvetlila, ţe prvá časť zmeny rozpočtu sa urobila k štvrťročnej 

účtovnej závierke,  pričom zmeny sa týkajú nákupu techniky na Zberný dvor, upravila sa 

dotácia pre deti ZŠ na lyţiarsky kurz o skutočné náklady a zmenilo sa aj účtovanie v školskej 

jedálni. Jedná sa o účelové prostriedky, ktoré obecné zastupiteľstvo iba berie na vedomie.  

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  zmenu rozpočtu obce Štiavnik na 

rok 2018 vo výške 249 024,66 € na príjmovej a rovnakej výške aj na výdavkovej strane,  

rozpočtovým opatrením č. 1/2018 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 znení neskorších predpisov podľa 

priloţeného návrhu: 

 

 
 

PRÍJMY OBCE 

 

 

Rozpočet 

na rok 2018 v € 

 

1.RO 

 

(výška úprav) 

 

 

 

Rozpočet obce na rok 2018 

po 1. zmene 

v € 

Beţné príjmy 2 560 814,92 487,00 2 561 301,92 

Kapitálové príjmy 0 247 642,20 1 560,70 

Finančné operácie 

príjmové 

      1 712,85 895,46 895,46 

 

Príjmy spolu 

 

2 562 527,77 

 

249 024,66 

 

2 811 552,43 

 
 

VÝDAVKY OBCE 

 

Rozpočet  

na rok 2018 v € 

 

1.RO 

 

(výška úprav) 

 

Rozpočet obce na rok 2018 

po 1. zmene 

v € 

Beţné príjmy 2 217 718,72 1 382,46 2 2190 101,18 

Kapitálové príjmy    294 609,00 247 642,20 542 251,20 

Finančné operácie 

výdavkové  

     50 200,05 0 50 200,05 

 

Výdavky spolu 

 

2 354 755,00 

 

249 024,66 

 

2 811 552,43 

 

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

 

 

Aj druhé rozpočtové opatrenie berie obecné zastupiteľstvo len na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  zmenu rozpočtu obce Štiavnik na 

rok 2018 vo výške  125 673,21  € na príjmovej a v rovnakej výške aj na výdavkovej strane    

rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012 ako 

i ustanovenia § 14 ods. 1 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:   

 

 



 

PRÍJMY  

OBCE 

 

Pôvodne 

schválený 

rozpočet 

Upravený  

      

 1.RO 

 

 

rozpočet 

 

2.  

 

Berie na 

vedomie 

 

 

RO 

 

schvaľuje 

 

Rozpočet obce na rok 

2018 

po 2. zmene v € 

 

 

Beţné  2 560 814,92 2 561 301,92 76 971,03 15 863,41 2 654 136,36 

Kapitálové  0 247 642,20 41 370,60 9 171,00 298 183,80 

Fin.operácie  1 712,85 2 608,31 7 331,58 54 201,57 64 141,46 

 

Spolu 

 

2 562 527,77 

 

2 811 552,43 

 

125 673,21 

 

79 235,98 

 

3 016 461,62 

 

 

VÝDAVKY 

OBCE 

 

Pôvodne 

schválený 

rozpočet 

Upravený  

      1.RO 

 

 

 

Rozpočet 

 

2. 

Berie na 

vedomie 

 

 

RO 

schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 

2018  

po 2. zmene v € 

Beţné  2 217 718,72 2 219 101,18 84 302,61 41 315,50 2 344 719,29 

Kapitálové  294 609,00 542 251,20 41 370,60 37 920,48 621 542,28 

Fin.operácie  50 200,05 50 200,05 0 0 50 200,05 

 

Spolu 

 

2 562 527,77 

 

2 811 552,43 

 

125 673,21 

 

79 235,98 

 

3 016 461,62 

 

 

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

 

 

Druhá časť rozpočtového opatrenia sa týka zmeny rozpočtu podľa potrieb obce, ktorú obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje, ide o reálne prekročenie obecných výdavkov.   

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmenu rozpočtu obce Štiavnik na rok 2018 

rozpočtovým opatrením č. 2/2018 – zvýšenie príjmov a výdavkov obce o 79 235,98 podľa 

priloţeného návrhu 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.  

 

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

 

 

Mgr. Edita Mištriková poslancov informovala, ţe aj s minuloročnými schválenými 

finančnými prostriedkami má obec celkovo na asfaltovanie k dispozícii 138 000 €.   
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  pouţitie prostriedkov rezervného fondu obce na 

kapitálové výdavky spolu v objeme 54 201,57 €, z toho na: 

a) Realizačnú projektovú dokumentáciu pre kultúrny dom: 26 735,28 € 

b) Časť asfaltovania ciest: 27 466,29 €. 

 

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

 

 

 



11.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018 

  

HK obce Bc. Jozefína Šipková oboznámila poslancov s návrhom plánu jej kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2018, ktorý obdrţali s pozvánkou na preštudovanie. Keďţe neboli ţiadne 

pripomienky od poslancov, poţiadala ich o jeho schválenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na II. polrok 2018. 

 

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

 

 

12.  Schválenie dodatku č.1 k VZN č.7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s   

       drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.  

 

Starosta obce prečítal návrh dodatku č. 1 k VZN č.7/2016. 

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková podotkla, ţe sa biologický odpad musí vyváţať 2x ročne – 

na jar a na jeseň. Kedy sa rozvozia zberné nádoby do domácností? Starosta obce odpovedal, 

ţe obec má problém so zváţaním odpadu, nakoľko bola potrebná oprava hydraulickej ruky na 

zbernom vozidle Iveco. Opravár povedal, ţe na aute tečie valec, treba pretesniť kiper, 

vymeniť olej a filtre.  

 

Poslanec Jozef Hajko sa zaujímal o to, ako sa robí údrţba, keď odchádzajú súčiastky na 

vozidle. Starosta obce odpovedal, ţe údrţba sa pravidelne robí. Obec vlastní vozidlo uţ dlho 

a prvý krát sa opravovalo aţ minulý rok, kedy sa robil piest. Dovtedy neboli problémy.  

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa zaujímal, ako dlho bude trvať oprava? Starosta obce odpovedal, 

ţe asi do 2 týţdňov to spravia - musí sa to vybrať, vymeniť olej a filtre. 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak a poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhli, aby sa stanovil termín, 

kedy  najneskôr budú rozvezené zberné nádoby na plasty, kovové odpady a tetrapaky  – do 

1.8. 2018, s ktorým starosta obce súhlasil.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  dodatok č.1 k VZN č.7/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štiavnik.  

 

Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdrţali sa - 1 

 

 

13.  Schválenie asfaltovania ulíc v obci Štiavnik 

 

Starosta obce predloţil poslancom návrh asfaltovania uličiek za celkovú sumu 138 000 €:    

 

- pri pani Primačovej                                     - pri Pastorkovi do potoka 
 

- pri Mešovi a Tabačkovi 
 

  - pri Mikulíkovi Petrovi
 

- pri Ferdinandovi Kušanovi    - pri Kubicovi 

- pri Michalíkovi    - pri Štrbkovi Jánovi
 

- pri Bambúchovi     - pri Machciníkovi
 

- pri Popelkovi Pavlovi   - pri Hujovi –Kavačovce 

- pri Harvancovi Jozefovi    - pri Marčekovi 

- pri Tvrdovskom Pavlovi    - pri vstupe do Zberného dvora 



- Nocnárové      - pri pani Kučavíkovej  

- Kormanovce 
 

 

Verejnú súťaţ vyhrala spoločnosť RENOVIA, s.r.o. za cenu 16,75 €/ m
2 

. Zamestnanci obce 

urobia postrek proti burine, upravia ulice bágrom a potom sa podsypú.  

 

Poslankyňa Katarína Bobríková a poslanec Ing. Štefan Papán konštatovali, ţe príprava pred 

asfaltovaním je teda na náklady obce. Starosta obce odpovedal, ţe vo verejnej súťaţi bolo len 

asfaltovanie na hrúbku 6 cm, postrek nebol v  cene.   

 

Poslanec Štefan Fajbík upozornil, ţe cesta poniţe pontonového mosta je zrelá na opravu, 

hrúbka asfaltu je asi len 3 cm. Problémy plynú z toho, ţe hlinu, ktorú vybágrovali, tam aj 

znovu dali.   

Poslanec Jozef Hajko sa spýtal, čo sa robí na ceste od pána Kučavíka,  je to tam rozkopané. 

Starosta obce odpovedal, ţe tam asi ľudia zo SEVAKu robia opravy a kamerou hľadajú, kde 

to preteká.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa pýtala, či bude dohľad nad cestami, aby boli dobre 

pripravené. Ţiada, aby to niekto kontroloval, aby nad tým dohliadal aspoň jeden človek 

z obce.  

 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, ţe na cestu do osady Kormanovce máme 

vyčlenených 21 000 € (na 850 m
2
), pričom celá cesta bude stáť 42 000 €. Počíta sa aj so 

spoluúčasťou Lesného spoločenstva.  

Poslanec Miroslav Vároš, ako splnomocnená osoba za Lesné spoločenstvo, mal pripomienku, 

ţe musí byť dodrţaný riadny technologický postup, priepusty atď. aby sa zapojilo aj LS. 

Cesta je vo vlastníctve obce a Slovenskej republiky, nie Lesného spoločenstva, ako si mysleli 

niektorí poslanci OZ pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2018. Je potrebné si uvedomiť, ţe 

moţno ani polovica spoluvlastníkov LS nie sú občanmi obce Štiavnik.  

 

Poslankyňa Katarína Bobríková sa opýtala, koľko je tam trvale prihlásených osôb. Poslanec 

Miroslav Vároš odpovedal, ţe 8-10. 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa opýtal, pre aké zaťaţenie cesty má byť dodrţaný technologický 

postup. Obec ide asfaltovať cestu pre občanov, pre ich osobné vozidlá, nie pre nákladné.  

Je proti, aby sa vybudovala cesta pre nákladné autá LS a obec by mala z toho zaplatiť 

polovicu a prebrať záruku za zrealizovanú cestu. Ak chce LS budovať cestu pre nákladné autá 

v poriadku, obec sa potom môţe podieľať na ceste vo výške na to vyčlenených v rozpočte 

obce, t.j. 21 000 eur.  

 

Poslanec Miroslav Vároš uviedol, ţe je potrebné do tejto lokality vybudovať asfaltovú cestu, 

preto ţe je tam v troch osadách viacero rodinných domov a rekreačných zariadení, kde tieto 

vlastnia občania, ktorí bývajú vo volebných obvodoch našich poslancov. Nevedel ţe obec 

buduje asfaltové cesty len pre osobné autá a nemôţu na tieto cesty vojsť ani iné motorové 

vozidlá a nemôţu si občania ani nechať doviesť uhlie. Občania, ktorí bývajú v tomto mieste, 

ak chcú ísť po svojich povinnostiach, chodia v čiţmách a tieto si prezúvajú po príchode na 

asfaltovú cestu a obuv si nechávajú u susedov. Je nespravodlivé, ţe sme do rezervného fondu 

presunuli z minulého roku viac ako 196 000 € a uličky v jeho volebnom obvode sú 

nevyasfaltované, kľudne sa mohlo o 40 000-50 000 € presunúť menej. Keďţe niektorí 

poslanci nevedia, ako tieto uličky vyzerajú, treba si sadnúť do áut a ísť pozrieť na tvar miesta.  

 



Poslanec Štefan Bočinec namietol, ţe cesta sa zničila ťaţkou technikou pri ťaţbe dreva.  

Poslanec Štefan Harvanec navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo stretlo so zástupcami LS 

a snaţili sa dohodnúť, pretoţe 42 000 € z obecného rozpočtu je neprimerane veľa. Cesta bola 

síce opravená urbárskym bágrom, no teraz sú tam zase jamy spôsobené ťaţbou.  

Poslanec Jozef Hajko súhlasil, ţe treba cestu odvodniť a ak sa LS nechce spolupodieľať na 

oprave cesty, nech platí obci za jej vyuţívanie pri ťaţbe dreva.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  asfaltovanie uličiek v rozsahu a v sume, ktorá je 

v rozpočtovom opatrení.   

 

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

 

 

14.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1240/3 –  

       ostatná plocha o výmere 45  m
2
, EKN 13190/19 - záhrada o výmere 21 m

2
, EKN  

       14005 – záhrada  o výmere 123 m
2
,  zapísaných na LV č. 8746 v kat.úz. Štiavnik, pre  

       ţiadateľov  Milana Baláţa a manţ. Sidóniu, bytom  Štiavnik 1236.  

 

Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti pána Milana Baláţa a manţelky Sidónie 

o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri budove Niagara, ktorá je v ich 

vlastníctve. Zámer odpredaja pozemkov bol schválený  Uznesením č. 613/2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  predaj nehnuteľného majetku obce – pozemkov 

par.č. EKN 1240/3 – ostatná plocha o výmere 45 m
2
, parc.č. EKN 13190/19 - záhrada 

o výmere 21 m
2
, parc.č. EKN 14005 - záhrada o výmere 123 m

2
, zapísaných na LV č. 8746 

v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľov Milana Baláţa a manţelku Sidóniu, bytom Štiavnik 1236 za 

znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j.  5,38 €/m
2
.  

 

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

 

 

15.  Schválenie prenájmu časti nehnuteľného majetku – 20 m
2
 pod garáţou parc.č.  

       13190/32 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m
2
, zapísaného na LV č. 8746  

       v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Bielika, bytom Štiavnik 1342
 
. 

 

Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti pána Petra Bielika o prenájom obecného 

pozemku za účelom vybudovania garáţe. Zámer prenájmu časti pozemku na vybudovanie 

jednogaráţe bol schválený  Uznesením č. 611/2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prenájom časti nehnuteľného majetku – 20 m
2
 

pod garáţou parc.č. 13190/32 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m2, zapísaného na 

LV č. 8746 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Bielika, bytom Štiavnik 1342
 
. 

 

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

 

 

 

 

 

 



16.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce - pozemkov par. č. EKN 1386/7 –  

       orná  pôda o výmere 44 m
2
, vytvorenej GP č. 192/2017 z parcely č. EKN 13190/11;  

       par.č. EKN 1384/5 – ostatné  plochy o výmere 44 m
2
 a parc.č. EKN 1383/8 – ostatné   

       plochy o  výmere 16 m
2
, vytvorených GP č.  192/2017 z parc.č. EKN 1248,  

       zapísaných na LV č. 8746, pre  ţiadateľa Filipa  Mištríka, bytom Štiavnik  890.   

 

Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti pána Filipa Mištríka o odkúpenie obecných 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú pri pozemkoch v jeho vlastníctve. Zámer odpredaja pozemkov 

bol schválený  Uznesením č. 615/2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  predaj nehnuteľného majetku obce - pozemkov 

par. č. CKN 1386/7 – orná pôda o výmere 44 m
2
, vytvorenej GP č. 192/2017 z parcely č. 

EKN 13190/11; CKN 1384/5 – ostatné plochy o výmere 44 m
2
 a CKN 1383/8 – ostatné 

plochy o výmere 16 m
2
, vytvorených GP č. 192/2017 z parcely EKN č. 1248 v kat.úz. 

Štiavnik, zapísaných na LV č. 8746, pre ţiadateľa Filipa Mištríka, bytom Štiavnik 890 za 

znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j. 4,98 €/m
2
. 

 

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

 

 

17.  Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN  

       13075/7  –   zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
. 

 

Ţiadosť pani Moniky Pastorkovej o odkúpenie obecného pozemku bola preverená stavebnou 

komisiou. Jej predseda Ing. Juraj Kuciak informoval, ţe stavebná komisia po preskúmaní 

ţiadosti odporúča schváliť pani Pastorkovej odpredaj obecného pozemku o výmere 11 m
2 

, 

nakoľko sa nachádza vedľa pozemku a chalupy v jej vlastníctve.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prebytočnosť obecného pozemku parc.č. EKN 

13075/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, zapísanej na LV č. 8746 v kat.úz. 

Štiavnik.    

 

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

 

 

18.  Schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN  

       13075/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, z dôvodu hodného    

       osobitného   zreteľa. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámer odpredaja obecného pozemku parc.č. 

EKN 13075/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
 v kat. úz. Štiavnik, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa jedná o pozemok, ktorý priamo susedí  

s pozemkom a budovou vo vlastníctve ţiadateľky.  

 

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

 

 

 

 

 



19.  Schválenie odpredaja obecného pozemku parc. č. CKN 574/4  - zast. pl. o výmere  

       179  m
2
, vytvoreného  GP č. 43468608-05/17 z parc.č. EKN 13190/77, zapísanej na  

       LV č.  8746, podľa § 9a ods. 8 písm. b/,  zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí pre  

       ţiadateľov:   Mgr. Emíliu Búdovú, bytom Rozkvet 2012/31, 017 01 PB; Alenu   

       Bírošíkovú,  bytom  Zakvášov  1574/86, 017 01 PB; Patrika Pecku, bytom Rozkvet  

       2064/139, 017 01  Povaţská Bystrica.  

 

Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak informoval, ţe na základe listu vlastníctva 

z katastra vyplýva, ţe ţiadatelia o odkúpenie obecného pozemku nemajú ani vysporiadaný 

pozemok pod rodinným domom, je tam okolo 30 vlastníkov. Preto stavebná komisia 

odporúča, aby si ţiadatelia najprv vysporiadali pozemok pod RD a aţ potom ţiadali o odkup 

obecného pozemku.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   neschválilo  odpredaj obecného pozemku parc. č. CKN 

574/4  - zast. pl. o výmere 179  m2, vytvorenej z parc.č. EKN 13190/77, zapísanej na LV č. 

8746 v kat. úz. Štiavnik,  za cenu .... €/m
2
 pre ţiadateľov: Mgr. Emíliu Búdovú, bytom 

Rozkvet 2012/31, 017 01 Povaţská Bystrica; Alenu Bírošíkovú,  bytom Zakvášov 1574/86, 

017 01 Povaţská Bystrica; Patrika Pecku, bytom Rozkvet 2064/139, 017 01 Povaţská 

Bystrica  na základe GP č. 43468608-05/17  úradne overeného Okresným úradom Bytča, 

Katastrálnym odborom zo dňa 02.03. 2017  pod číslom  66/2017, v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

 

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

 

 

20.  Schválenie prebytočnosti majetku obce – pozemok parc.č. CKN 6653/15 – orná pôda   

       o výmere 1847 m
2
, vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej na    

       LV  č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.  

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe obec potrebuje zameniť pozemok s Rímskokatolíckou 

cirkvou, z dôvodu rozširovania cintorína.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   prebytočnosť majetku obce parc.č. CKN 

6653/15 – orná pôda o výmere 1847 m
2
, vytvorenej GP č. 47329050-20/2018 z parcely č. 

CKN 6653/5, zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik.  

 

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

 

 

21.   Schválenie zámeru zámeny majetku obce parc. č. CKN 6653/15 – orná pôda o 

        výmere  1847 m
2
 ,  vytvorenej GP č. 47329050-20/2018  z parc.č. 6653/5, zapísanej  

        na  LV č.  2741;  za  parc.č. CKN 6/3 –  záhrada o výmere 1847 m
2
, vytvorenej  

        z parc.č. CKN 6,  zapísanej na  LV č. 3266 z dôvodu hodného  osobitného zreteľa.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámer zámeny majetku obce parc.č. CKN 

6653/15 – orná pôda o výmere 1847 m
2
, vytvorenej z parcely. č. CKN 6653/5, zapísanej na 

LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik  za parc.č. CKN 6/3 – záhrada o výmere 1847 m
2 

, vytvorenej 

z parcely č. CKN 6, zapísanej na LV č. 3266 v kat. úz. Štiavnik. 

   



Zámena sa uskutočňuje na základe GP č. 47329050-20/2018  úradne overeného Okresným 

úradom Bytča, Katastrálnym odborom zo dňa  14. 05. 2018  pod číslom  219/2018,  z dôvodu  

hodného osobitného  zreteľa, ktorým je potreba rozširovať cintorín v dôsledku 

nedostatočného počtu hrobových miest.  

 

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

 

22.  Schválenie prebytočnosti obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN 4242/98    

       a  časti  pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.  2741  

       v kat. úz. Štiavnik.  

 

Starosta obce vysvetlil, ţe pani Anna Šútorková podpísala v minulosti obci časť pozemku na 

Zbernom dvore o výmere 48 m
2
. Na základe toho sa jej geometrickým plánom vymerali 

rovnaké m
2
 pri ceste oproti jej rodinnému domu, ktoré uţ dlho vyuţíva.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  prebytočnosť obecných  pozemkov  – parc.č. 

CKN 206/10 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 20 m
2
  a parc.č. 4242/98 – vodná plocha 

o výmere 14 m
2
, zapísaných na LV č.  2741 v kat. úz. Štiavnik, parc.č. CKN 206/13 – 

zastav.plocha a nádvorie o výmere 8 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 206/9, zapísanej na LV č. 

2741 v kat. úz. Štiavnik a parc.č. CKN 4242/108 – vodná plocha o výmere 6 m
2
, vytvorenej 

z parc.č. 4242/97, zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik. 

 

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

 

 

23.  Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov  – parc.č. CKN 206/10 a CKN   

       4242/98  a  časti   pozemkov parc. č. CKN 4242/97 a CKN 206/9, zapísanej na LV č.   

       2741  v kat. úz.  Štiavnik.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámer odpredaja obecných pozemkov - parc.č. 

CKN 206/10 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 20 m
2
  a parc.č. CKN 4242/98 – vodná 

plocha o výmere 14 m
2
, zapísaných na LV č.  2741 v kat. úz. Štiavnik, parc.č. CKN 206/13 – 

zastav.plocha a nádvorie o výmere 8 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 206/9, zapísanej na LV č. 

2741 v kat. úz. Štiavnik a parc.č. CKN 4242/108 – vodná plocha o výmere 6 m
2
, vytvorenej 

z parc.č. CKN 4242/97, zapísanej na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik  pre Petra Palku a Annu, 

rod. Šútorkovú, bytom Štiavnik 98, ako náhradu za vlastnícky podiel pani Anny Šútorkovej 

o výmere  48 m
2
 v pozemku parc.č. EKN 5533/2, ktorý podpísala obci za účelom 

vysporiadania Zberného dvora. 

 

Odpredaj sa uskutočňuje na základe GP č. 47329050-52/2018  úradne overeného Okresným 

úradom Bytča, Katastrálnym odborom zo dňa 25. 06. 2018  pod číslom 303/2018,  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ţe  sa jedná o pozemky medzi cestou 

a riekou, ktoré obec vôbec nevyuţíva. 

 

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

 

 

24.  Schválenie zámeny obecných pozemkov –  parc.č. CKN 6599/5 – zastav.plocha   

       a nádvorie o výmere 366 m
2
 v podiele 1/1, pod halou súpis.č. 1378;  parc.č. CKN  

       6615/66 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 205 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN    



       6615/33,  zapísaných na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 –  

       zastav.plocha   a nádvorie o výmere 239 m
2
 v podiele 3105/34992,  zapísanej na LV  

       č. 8375  a parc.č. EKN 5527/2 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 136 m
2
 v podiele  

       3105/34992,  zapísanej na LV č. 8172 v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Obce  

       Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55  Štiavnik, za pozemky: 

       parc.č. CKN 6615/65 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísanej na LV č.  

       6248 v podiele 1/1, parc.č. EKN 5197 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 1655 m2,  

       v podiele 1/3, zapísaná na LV č. 9564  a parc.č. EKN 5534 – zastav.plocha a nádvorie  

       o výmere 514 m2, spolu v podiele 7/100,  zapísaná na LV č. 8099  v kat. úz. Štiavnik,  

       vo vlastníctve Ing. Andrei Sečeňovej, rod. Šútorkovej, Štiavnik 1317, 013 55   

       Štiavnik. 

 

Starosta obce poslancom vysvetlil, ţe sa jedná o zámenu pozemkov s pani Ing. Andreou 

Sečeňovou na Zbernom dvore a pod Siláţnym priestorom. Zameranie pozemkov 

geometrickým plánom schválilo obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo  zámenu obecných pozemkov –  parc.č. CKN 

6599/5 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 366 m
2
 v podiele 1/1, pod halou súpis.č. 1378;  

parc.č. CKN 6615/66 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 205 m
2
, vytvorenej z parc.č. CKN 

6615/33, zapísaných na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 – zastav.plocha 

a nádvorie o výmere 239 m
2
 v podiele 3105/34992,  zapísanej na LV č. 8375  a parc.č. EKN 

5527/2 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 136 m
2
 v podiele 3105/34992, zapísanej na LV č. 

8172 v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Obce Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55  Štiavnik – 

zamieňajúci v rade I., za pozemky: 

parc.č. CKN 6615/65 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísanej na LV č. 6248 

v podiele 1/1, parc.č. EKN 5197 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 1655 m2, v podiele 1/3, 

zapísaná na LV č. 9564  a parc.č. EKN 5534 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 514 m2, 

spolu v podiele 7/100,  zapísaná na LV č. 8099  v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Ing. Andrei 

Sečeňovej, rod. Šútorkovej, Štiavnik 1317, 013 55  Štiavnik – zamieňajúci v rade II. 

 

Zámena sa uskutočňuje podľa GP č. 36418897-84/2018, úradne overeného Okresným úradom 

Bytča, Katastrálnym odborom zo dňa 17.05. 2018 pod číslom  230/2018 v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov:  pre zamieňajúceho v I. rade ide o pozemky pod budovami Zberného dvora 

Obecného úradu a pre zamieňajúceho v II. rade sa jedná o pozemok pod budovou súpis.č. 

1378 spolu s priľahlými plochami – pozemkami tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť so stavbami. 

 

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

 

 

25.  Schválenie uzavretia zámennej zmluvy medzi Obcou Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55   

       Štiavnik – zamieňajúci  v rade I.  a Ing. Andreou Sečeňovou, rod. Šútorkovou,  

       Štiavnik  1317, 013 55  Štiavnik – zamieňajúci v rade II., na pozemky opísané v bode  

       24.                  

  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  uzavretie zámennej zmluvy medzi Ing. Andreou 

Sečeňovou, rod. Šútorkovou  a Obcou Štiavnik, zastúpenou starostom obce Ing. Štefanom 

Várošom, na pozemky:  



parc.č. CKN 6599/5 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 366 m
2
 v podiele 1/1, pod halou 

súpis.č. 1378;  parc.č. CKN 6615/66 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 205 m
2
, vytvorenej 

z parc.č. CKN 6615/33, zapísaných na LV č. 2741 v kat. úz. Štiavnik   a  parc.č. EKN 5527/1 

– zastav.plocha a nádvorie o výmere 239 m
2
 v podiele 3105/34992,  zapísanej na LV č. 8375  

a parc.č. EKN 5527/2 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 136 m
2
 v podiele 3105/34992, 

zapísanej na LV č. 8172 v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Obce Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 

55  Štiavnik – zamieňajúci v rade I., 

parc.č. CKN 6615/65 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísanej na LV č. 6248 

v podiele 1/1, parc.č. EKN 5197 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 1655 m2, v podiele 1/3, 

zapísaná na LV č. 9564  a parc.č. EKN 5534 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 514 m2, 

spolu v podiele 7/100,  zapísaná na LV č. 8099  v kat. úz. Štiavnik, vo vlastníctve Ing. Andrei 

Sečeňovej, rod. Šútorkove, Štiavnik 1317, 013 55  Štiavnik – zamieňajúci v rade II.  

 

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

 

 

26.  Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parc.č. CKN 998/1, zapísaná na  

       LV  č. 9233 v podiele 29/90, parc.č. CKN 998/5 a CKN 4169/12, zapísaných na LV č.  

       9234  v podiele 1/1 a parc.č.  CKN 998/3, zapísanej na LV č. 7224 v podiele 1/30.   

 

Na základe ţiadosti Ing. Jána Heššu a ostatných spoluvlastníkov, bolo na predchádzajúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva schválené odkúpenie podielov na pozemkoch pod cestou 

na Lúčkach za cenu 5 € /m
2
 . Je potrebné schváliť ešte konkrétnu kúpnu zmluvu. Pán Ing. Ján 

Heššo zatiaľ svoj podiel predať nemôţe, nakoľko je v súdnom spore. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie 

pozemkov parc.č. CKN 998/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m
2
, zapísaná na 

LV č. 9233 v podiele 29/90, parc.č. CKN 998/5 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 4m
2
 

a CKN 4169/12 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 18 m
2
, zapísaných na LV č. 9234 

v podiele 1/1 a parc.č. CKN 998/3 – zastav.plocha a nádvorie o výmere 207 m
2
, zapísanej na 

LV č. 7224 v podiele 1/30 v kat.úz. Štiavnik medzi kupujúcim Obcou Štiavnik, zastúpenou 

starostom obce Ing. Štefanom Várošom   a predávajúcimi:  

- Sidóniou Mešovou rod. Pobijakovou, bytom Štiavnik 1065, 013 55  Štiavnik,  

- Dušanom Mišejkom, rod. Mišejkom, bytom Štiavnik 945, 013 55  Štiavnik,  

- Ing. Boţenou Vakulovou, rod. Mišejkovou, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava,  

- Alenou Parčišovou, rod. Mišejkovou, bytom Štiavnik 1330/17, 013 55  Štiavnik,  

- Annou Mišejkovou, rod. Mišejkovou, bytom Štiavnik 1106, 013 55  Štiavnik,  

- Františkom Mišejkom, rod. Mišejkom, bytom Štiavnik 1106, 013 55  Štiavnik  a  

- Emíliou Holínkovou, rod. Mišejkovou, bytom Za pivovarem 76, 345 26 Bělá nad Radbuzou  

za cenu 5 € /m
2
. 

 

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

 

 

27.    Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 - prejednanie 
 

Starosta obce sa opýtal poslancov, či si prečítali návrh kronikárskeho zápisu za rok 2017, 

ktorý obdrţali do e-mailových schránok.  

 



Poslankyňa Katarína Bobríková namietla, ţe v kronike treba písať aj o ţivote občanov, 

beţných ľudí.  

Poslankyňa Mgr. Mária Belková povedala, ţe je tam príliš veľa obecných zastupiteľstiev a 

málo zo ţivota z obce. Treba tam zahrnúť významné udalosti, podujatia v obci – napr. 

Vianočné trhy, pálenie vatry, Varešku atď.  

Poslanec Štefan Harvanec s tým úplne súhlasí. Je potrebné kronikársky zápis opraviť, učesať, 

pretoţe ako to teraz nastavíme, tak bude autorka v zápise pokračovať. Navrhol, aby jej 

poslanci e-mailom posielali svoje nápady.  

 

Starosta obce navrhol, aby bola autorka kroniky pozvaná na budúce obecné zastupiteľstvo. 

Poslanci si pripravia doplňujúce návrhy, čo by mala kronika obsahovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie   kronikársky zápis za kalendárny 

rok 2017. 

 

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

 

 

28.  Nájomná zmluva na pridelený byt č. 34 v bytovom dome súp.č. 1330 pre  Ing. Jozefa  

       Košúta, bytom Štiavnik  na dobu určitú do 31.12. 2018. 

 

Predseda bytovej komisie Jozef Bavlna poslancov informoval, ţe podľa zásad o prideľovaní 

bytov a poradia ţiadostí bol pridelený byt Ing. Jozefovi Košútovi. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  nájomnú zmluvu  na pridelený byt č. 34 

v bytovom dome súpis.č. 1330, pre Ing. Jozefa Košúta, bytom Štiavnik na dobu určitú do 

31.12. 2018. 

 

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

 

 

29.  Ţiadosti občanov 

  

29.1  Ţiadosť Lukáša Hraboša, bytom Bottova 1149/12, 014 01 Bytča a ostatných občanov  

         o opravu prístupovej cesty do osady Baránkovce 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe na základe odporúčania Obecnej rady uţ kontaktoval 

pána Lukáša Hraboša, ktorý zastupuje ostatných obyvateľov a chatárov osady Baránkovce 

a dohodol sa s ním na opravách.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby sa zrealizovali opravy na prístupovej ceste 

do osady Baránkovce.  

 

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

  

29.2   Ţiadosť Ing. Petra Kramářa, Štiavnik 90, 013 55 Štiavnik o prenájom obec.pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku   schválilo,  aby ţiadosť Ing. Petra Kramářa, bytom 

Štiavnik 90, 013 55 Štiavnik o prenájom obecného pozemku – parc.č. CKN 235, zapísanej na 

LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik, posúdila stavebná komisia.  



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

 

 

29.3   Ţiadosť Drahomíry Habánovej, bytom Štiavnik 149, 013 55 Štiavnik o odkúpenie  

          podielu obce v pozemku 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby ţiadosť Drahomíry Habánovej, bytom 

Štiavnik 149, 013 55 Štiavnik o odkúpenie podielu 1/5 z parc.č. CKN 48, zapísanej na LV č. 

1441 v kat.úz. Štiavnik, posúdila stavebná komisia.  

 

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

 

 

 29.4   Ţiadosť Štefana Trúlika, bytom Štiavnik 294, 013 55 Štiavnik o odkúpenie obecných  

           pozemkov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby ţiadosť Štefana Trúlika, bytom Štiavnik 

294, 013 55 Štiavnik o odkúpenie obecných pozemkov, parc.č. CKN 4242/76 o výmere 141 

m
2
 a CKN 4187/4 o výmere 58 m

2
, zapísaných na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik, posúdila 

stavebná komisia.  

 

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

 

 

29.5   Ţiadosť spoločnosti STOSMA, s.r.o., v zastúpení MUDr. Smatanová Janka, Súľov 373,  

          013 52 Súľov – Hradná o súhlas k montáţi klimatizácie v priestoroch zubnej  

          ambulancie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  ţiadosť STOSMA s.r.o. v zastúpení MUDr. 

Smatanová Janka, Súľov 373, Súľov – Hradná 013 52 o súhlas k montáţi klimatizácie 

v priestoroch zubnej ambulancie.  

 

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

 

 

30.  Rôzne  

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe pri výstavbe chodníka nad Blaškom okolo plota pani 

Machciníkovej zostáva v strede chodníka dvojitý stĺp, ktorý bude brániť nerušenému 

prechodu občanov. Informatívny rozpočet prekládky je na sumu 5 467,523 € a môţe to robiť 

len firma, ktorá má zmluvu so Stredoslovenskou energetikou.  

 

Poslanec Štefan Fajbík sa opýtal, či by sa nedali dať stĺpy za seba. Starosta obce odpovedal, 

ţe aj to je prekládka. 

Poslankyňu  Mgr. Máriu Belkovú zaujímalo, o koľko sa stĺp posunie, a čo sa stane, keby sa 

neposunul. Starosta obce odpovedal, ţe sa počíta s posunutím o 3/4 metra, keď sa neposunie, 

budú ho ľudia obchádzať.  

 

Poslanec Štefan Harvanec povedal, ţe keď sa stĺp posunie teraz, nebude potrebné sa k tomu 

vracať a riešiť to v budúcnosti.  



 

Poslanec Miroslav Vároš vyslovil názor, ţe stĺp prekladať netreba, ľudia ho bez problémov 

obídu. Kvôli necelému metru je to neprimerane vysoká investícia a o pár metrov ďalej sú 

ďalšie stĺpy a budova.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo  informatívny rozpočet na preloţku NNV – 

stĺp v chodníku pri pozemku pri rodinnom dome súpis.č. 310, vo vlastníctve pani Veroniky 

Machciníkovej, rod. Harciníkovej, bytom Nový Domov 519/21, 010 01  Ţilina  v sume 

5 467,523 €.  

 

Hlasovanie: za – 1, proti – 2, zdrţali sa - 7 

 

 

31.  Interpelácia poslancov 
 

Poslanec Štefan Bočinec upozornil, ţe občania sa ho pýtajú, kam majú ísť, keď sa chcú 

napojiť na vodu a kanalizáciu. Starosta obce povedal, aby ľudia, ktorých to súri, prišli na 

Obecný úrad, on zavolá na SEVAK, či tam majú evidovanú ţiadosť a dohodne im termín 

napojenia. Musia mať uţ vodomernú a revíznu šachtu. Nech príde kaţdý, kto má s týmto 

problém. 

Ďalej navrhuje, aby sa skultúrnilo prostredie okolo ihriska, aby to zamestnanci obce pokosili.  

 

Poslanec Jozef Hajko upozornil, ţe je hlavná cesta v niektorých miestach priúzka, majú 

problém sa obísť 2 autobusy. Starosta obce odpovedal, ţe hlavná cesta je v kompetencii VÚC, 

oni by ju mali opraviť.  

Ďalej treba riešiť cestu pri Coop Jednote a SCVČ, po daţďoch sa tam vytvorí veľká kaluţ. 

Starosta obce odpovedal, ţe sa tam dá priepust.  

 

Poslanec Štefan Fajbík povedal, ţe autá rýchlo premávajú okolo kostola a cintorína.  Je to 

nebezpečné, treba tam vytvoriť zónu. Starosta obce prisľúbil, ţe dá vytvoriť štúdiu na ZÓNU 

50, ale aţ keď sa dokončí parkovisko pri Materskej Škole. Momentálne sa dala robiť štúdia na 

zaťaţenie kriţovatky pri MŠ, spraví sa dopravné značenie a prechod pre chodcov od 

parkoviska do MŠ.  

Ďalej upozornil, ţe na chodníku pri jeho dome musia ľudia vojsť do stredu vozovky, aby sa 

presvedčili, či nejde auto, nech sa tam dá zrkadlo.  

 

Poslanec Jozef Bavlna upozornil, ţe za Vajcovkou  začali ľudia vyváţať stavebný odpad, je to 

tam všetko zanesené. Je potrebné vyhlásiť v rozhlase zákaz sypania smetí v Kučerovciach 

a Kabáčovciach a taktieţ osadiť tabuľu „Zákaz sypania smetí“.  

Ďalej si všimol, ţe pri Domove dôchodcov je rozbité zrkadlo a treba osadiť zrkadlo 

v Osmajovciach pri Dudoňovi a pri Blaţejovi Novotovi.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková si všimla, ţe vyschli dreviny, ktoré dala obec vysadiť tohto 

roku na jar pri bytovke v centre obce, treba ich vymeniť. V Ondrovciach smerom na hlavnú 

cestu treba vymeniť alebo doplniť zrkadlá, nakoľko je to veľmi neprehľadné. Ďalej sú 

potrebné zrkadlá aj pri Pavlovi Harciníkovi, ktorý je nad Blaškom a potom pod mostom 

u Blašku.  

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe zatiaľ kúpil 6 zrkadiel.  

 



Poslanec Ing. Štefan Papán upozornil, ţe vŕby pri zvodidlách nie sú vyrezané a bránia vo 

výhľade.  

 

Poslanec Štefan Harvanec navrhol, aby sa niektoré vyhlášky z rozhlasu dávali aj na webovú 

stránku obce – všeobecné, dlhodobejšie platné oznamy.  

Ďalej upozornil, ţe výjazd z mosta pri Lesnom spoločenstve je neprehľadný kvôli krovinám, 

treba ich vyrezať a osadiť zrkadlo.  

 

Poslanec Miroslav Vároš informoval, ţe u Zdena Ciesarika je v ceste jama.  

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak predniesol poţiadavku na vybudovanie kamerového systému 

v obci aj napriek neúspešnej súťaţi o dotáciu. Občania (po rozhovoroch s nimi) sú ochotní 

akceptovať vybudovanie tohto kamerového systému z obecných peňazí bez dotácie. Podľa 

vyjadrenia starostu, kamerový systém by stál cca. 10 000 -11 000 eur. 

Poslankyňa Mgr. Belková navrhla, aby sa pouţili finančné prostriedky z akcií, ktoré sa uţ isto 

nebudú realizovať v roku 2018. Opýtala sa, prečo obec neuspela v ţiadosti o dotáciu. Starosta 

obce odpovedal, ţe to my nevieme, o tom rozhodujú v Bratislave.   

 

 

32.  Záver  
 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom  za ich účasť na zasadnutí a 20. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Štiavniku,  29.06. 2018                                                            

 

 

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

                                                                                                              Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

overovatelia zápisnice:   

  

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

                    

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


