
Z Á P I S N I C A 
 

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 27.07. 2018   

 

 

 

Miesto konania :  :  Obecný úrad - zasadačka  

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bc. Glonek Jozef,  Fajbík Štefan, Hajko Jozef,  Harvanec 

Štefan,  Ing. Kuciak Juraj,  Ing. Papán Štefan, Vároš Miroslav 

 

Poslanec Bočinec Štefan a poslankyňa Bobríková Katarína sa dostavili počas zasadnutia OZ.  

 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:   

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:   
Ostatní prítomní: Švichká Jana – autorka Kroniky obce Štiavnik, HK obce Bc. Šipková 

Jozefína, členovia Valného zhromaţdenia Lesného spoločenstva Štiavnik, s.r.o. – Rakovan 

Vladimír a Bobrík Ladislav.  

 

 

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. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2018– 2022. 

6. Určenie počtu volebných obvodov pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022. 

7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie rokov 2018-2022. 

8.   Schválenie doplatku obce do Domova sociálnych sluţieb pre pána Milana Slazinu, nar.   

      21.06. 1951, bytom  Štiavnik. 

9.   Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN 13075/7 –  

       zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, zapísanom na LV č. 8746 v kat.úz.   

       Štiavnik,  pre ţiadateľku Moniku  Pastorkovú, rod. Fojtíkovú, bytom Štiavnik  1363, za   

       znalcom  stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j.  3,59 €/ m
2
 . 

10.  Schválenie 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,  za znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí,  

       t.j. 4,98 €/m
2
 

11.  Schválenie zámeny pozemkov – 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  za pozemok parc.č. CKN 6/3 – záhrada o výmere 1847 m
2 

, vytvorenej z parc.č. 

6, zapísanej na LV č. 3266 

12.  Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 – návrhy poslancov.  



13.  Úprava zásad o hospodárení s majetkom obce.  

14.  Ţiadosti občanov.  

15.  Rôzne.  

16.  Interpelácia poslancov.  

17.  Záver.           

 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

     

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

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

prítomných  9  poslancov, teda 21. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 Jozefa Bavlnu a Ing. Štefana Papána.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a  

overovateľov zápisnice a uznesení  Jozefa Bavlnu a Ing. Štefana Papána.  

 

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

 

 

3a).   Schválenie programu 21. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe je v platnosti Novela zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2018 Z.z. Tento zákon 

nespomína viac mimoriadne zasadnutia OZ, iba riadne. Ďalej musí obecné zastupiteľstvo 

schváliť Program zasadnutia a v prípade jeho zmeny alebo doplnenia je potrebné samostatne 

schváliť aj tieto zmeny 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ, s ktorým boli 

poslanci oboznámení v pozvánke.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   program 21. riadneho zasadnutia OZ.    

 

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

 

 

3b).  Schválenie doplnenia bodov do programu 21. riadneho zasadnutia OZ 

 

Starosta obce doplnil program zasadnutia o tieto body: 

- Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik, s.r.o. k riadnej účtovnej závierke za obdobie 

od 01.01.2017 – 31.03. 2017 a od 19.09. 2017 do 31.12. 2017, 

- Rozpočtové opatrenie 3/2018. 

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak navrhol, aby sa do programu zaradil nasledujúci bod: 



- Vyčlenenie finančných prostriedkov na zapieskovanie ihriska. 

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhol, ţe keď sú prítomní členovia Valného zhromaţdenia 

Lesného spoločenstva Štiavnik, s.r.o, aby sa do programu zaradil nasledujúci bod: 

- Spôsob financovania asfaltovania obecných ciest. 

Starosta obce dal hlasovať za doplnenie bodov do programu OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   doplnenie programu 21. riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Štiavniku o tieto body: 
 

- Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik, s.r.o. k riadnej účtovnej závierke za obdobie 

od 01.01.2017 – 31.03. 2017 a od 19.09. 2017 do 31.12. 2017, 

- Rozpočtové opatrenie 3/2018, 

- Vyčlenenie finančných prostriedkov na zapieskovanie ihriska, 

- Spôsob financovania asfaltovania obecných ciest. 

 

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

 

 

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

 

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

ako aj o zrealizovaných prácach za posledné obdobie:  

 

- vymenili sa poškodené  rozhlasové stĺpy na Potôčku 

- dokončila sa prvá časť chodníka pri pani Machciníkovej   

- urobili sa 2 prípojky na kanalizáciu a vodovod pre pána Bambúcha a pána Kocúrka na ceste 

k vodojemu, keď budú projekty, zapojí sa to na verejný vodovod a kanalizáciu 

- vybudovala sa kanalizačná prípojka pre pána Minárika 

- začala sa akcia Oplotenie Zberného dvora – 1/3 stĺpov je osadená, aby sa eliminoval 

problém s odpadom, ktorý tam ľudia vozia 

- odvodnenie a izolácia budovy Zberného dvora – odkopali sa základy, dala drenáţ, zasypalo 

sa to premývaným dunajským pieskom 

- vybudovala sa vodovodná prípojka pri Moste u Cigáňa k pánovi Slivoňovi a pánovi Štrbkovi 

- pánovi Miškovičovi sa tieţ urobila prípojka, keď bude projekt, aţ potom sa zapojí na 

verejnú kanalizáciu. Bolo to potrebné zrealizovať ešte pred plánovaným asfaltovaním uličiek.  

 

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

 

 

5a).  Presunutie bodu programu Kronika za bod Informácia starostu obce o plnení úloh  

        z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

Keďţe sa autorka Kroniky Jana Švichká ponáhľala, hlasovali poslanci za presunutie bodu 

programu Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 – návrhy poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby sa bod programu Kronikársky zápis za 

kalendárny rok 2017 – návrhy poslancov presunul hneď po bode Informácia starostu obce 

o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

 

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



 

 

5b).   Kronikársky zápis za kalendárny rok 2017 – návrhy poslancov 

 

Pani Jana Švichká informovala poslancov, ţe posledná Kronika o Štiavniku bola písaná od 

roku 1934 po rok 1945 pánom Jánom Polekom, ktorý bol vtedajším správcom štátnej ľudovej  

školy v Štiavniku.  Keď sa kronika nepísala od roku 1945 a pani Švichká ju začína písať od 

roku 2017, je tam veľká medzera a preto  prvý zápis za rok 2017 trošku rozšírila, aby  ľuďom 

okrajovo priblíţila históriu jednotlivých organizácií. Ďalej v nasledujúcich rokoch uţ bude 

písať len to, čo sa udialo v obci. 

Starosta obce vyzval postupne všetkých poslancov, aby sa vyjadrili ku Kronikárskemu zápisu 

za rok 2017 a predniesli svoje návrhy.  

 

Poslanec Jozef Bavlna povedal, ţe poskytne dokumentáciu o svojom dedkovi, ktorú od neho 

pani Jana Švichká ţiadala.  

 

Poslanec Ing. Štefan Papán nemá ku Kronikárskemu zápisu ţiadne námietky, ale nech sa tam 

spomenie aj asfaltovanie ciest, vybudovanie vodovodu a kanalizácie.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková je toho názoru, ţe sa v Kronike spomína príliš veľa 

Obecných zastupiteľstiev. Treba viac písať o terajšej činnosti ľudových krúţkov, o akciách 

v obci, o úspechoch našich športovcov. Medzi zdroje, z ktorých by mohla pani Švichká 

čerpať, patria aj správy z Obecných novín, ktoré obec vydávala na konci roka.  

 

Starosta obce navrhol, aby sa do Kroniky nedávali kompletné zápisnice zo zasadnutí  

Obecného zastupiteľstva, len dôleţité veci, o ktorých sa rozhodovalo, k tomu môţu byť 

menovite vypísaný poslanci. Najskôr nech sa rozbehne časť o roku 2017, potom môţe pani 

Švichká písať aj o historických udalostiach. Nepleťme teraz minulosť so súčasnosťou. Ako to 

teraz nastavíme, tak sa bude písať aj v budúcnosti.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková povedala, aby sa tam zaradili iba koncoročné zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva.  

 

Pani Jana Švichká povedala, ţe rozposlala viacerým organizáciám ţiadosť o poskytnutie 

informácií o ich činnosti, ale ozvali sa jej len niektorí. Musela teda čerpať z dostupných 

prostriedkov a vytiahla si najdôleţitejšie veci z toho, čo mala k dispozícii. Poukázala na to, ţe 

v prvom rade musí písať o dianí v našej obci a o našich ľuďoch. Pozerala rôzne kronikárske 

zápisy, veľa kronikárov píše zápis hlavne o tom čo sa u nich udialo v obci, alebo v meste, ale 

niektorí kronikári píšu aj tak, ţe sa viac zamerajú na dianie vo svete a svoju obec, alebo mesto 

spomenú len okrajovo. Niekto opíše len rôzne články napr. z Hospodárskych novín čo sa deje 

vo svete a je to podľa neho kronikársky zápis. Ale tak by to nemalo byť. 

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek podotkol, ţe zatiaľ sa s písaním Kroniky len začalo, informácie sa 

zhromaţďujú, vyhodnocujú. V starých kronikách sú uvádzané aj ceny potravín, ktoré 

vyjadrujú úroveň ţitia obyvateľov v tom období ako aj významné udalosti v obci.  

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak je za to, aby boli v Kronike aj zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Nevyhadzoval by ich odtiaľ, aby sa zachovali pre budúce generácie, ktoré si za 50 rokov radi 

prečítajú, o čom sa rozhodovalo na zasadnutiach OZ.  

 



Poslanec Štefan Bočinec tieţ súhlasí s tým, aby sa v Kronike spomenuli zasadnutia OZ len 

pár slovami.  

 

Poslanec Štefan Harvanec vyslovil tieţ názor, ţe by mala Kronika obsahovať aj zápisnice 

z OZ, ale chcel by ich tam v skrátenej forme. Svoje návrhy pošle pani Švichkej e-mailom.  

 

Pani Jana Švichká pripomenula, ţe ţiadala od poslancov a od predsedov jednotlivých komisií, 

aby jej poskytli písomne kaţdoročne údaje o dôleţitých veciach, o ktorých rozhodovali na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Poslanec Miroslav Vároš je spokojný, ţe sa pani Švichká na písanie Kroniky podujala, treba 

jej pomôcť relevantnými informáciami. 

 

Poslanec Jozef Hajko nemá k doterajšiemu zápisu v Kronike ţiadne námietky. 

 

Poslanec Štefan Fajbík pripomenul, ţe v povojnovom období tu bolo ochotnícke divadlo, kde 

vystupovali aj jeho svokrovci, môţe k tomu poskytnúť bliţšie informácie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   aby sa zápis ohľadom Obecných 

zastupiteľstiev v Kronike zúţil a pouţila sa hlavne časť zo Slávnostného koncoročného 

zasadnutia OZ.  

  

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

 

 

6a).    Zmena poradia bodov programu 5., 6. a7. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby sa poradie bodov programu 5., 6. a7. 

zmenilo a OZ hlasovalo najprv za bod programu  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu 

obce na funkčné obdobie rokov 2018-2022, potom za bod Určenie počtu volebných obvodov 

pre volebné obdobie rokov 2018 –  2022  a nakoniec sa bude hlasovať za Určenie počtu 

poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné  obdobie rokov 2018 – 2022. 

 

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

 

 

6b).   Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie rokov 2018- 

          2022 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe sa jedná o pracovný úväzok budúceho starostu obce,  

ktorý bude zvolený na volebné obdobie 2018-2022,  v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/, zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Pre tak veľkú obec ako je 

naša, mal by byť plný úväzok, t.j. 1,0.  

Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, ţe kratší pracovný úväzok neprichádza do úvahy, 

nakoľko sme veľká obec s cca 4 100 obyvateľmi.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   na celé funkčné nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2018-2022 v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Štiavnik na plný úväzok, 

t.j. 1,0.  



 

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

 

 

7.   Určenie počtu volebných obvodov pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Starosta obce pripomenul, ţe poslanci môţu byť volení v jednom volebnom obvode, alebo v  

piatich volebných obvodoch, tak ako to bolo doposiaľ. Teda je na poslancoch, pre ktorú 

alternatívu sa rozhodnú. Podľa neho je lepšia druhá alternatíva, pretoţe ak by bol iba jeden 

volebný obvod, voliči by museli vyberať z veľkého počtu kandidátov a bolo by to 

neprehľadné. Ľudia lepšie poznajú kandidátov zo svojho okolia ako z druhého konca obce. 

Takisto je tak lepší predpoklad informovanosti poslancov o ľuďoch zo svojho obvodu.  

 

Poslanec Miroslav Vároš je toho názoru, ţe by sa mal vytvoriť len jeden volebný obvod. Aby 

všetci poslanci riešili problémy všetkých občanov, bez ohľadu na to, v ktorej časti obce 

bývajú. Lebo keď občan z jeho volebného obvodu príde za iným poslancom, ten ho pošle za 

ním, ţe nie je poslancom za jeho obvod. On je len jedným  z jedenástich poslancov 

a poţiadavku občanov zo svojho obvodu nedokáţe vţdy presadiť.  

Poslanec Jozef Hajko s týmto názorom úplne súhlasil.  

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek povedal, ţe terajší spôsob volieb je dostačujúci. Často je potrebné 

riešiť problémy ľudí, ktorých vôbec nepozná, nakoľko bývajú v inom obvode. Preto je 

nevyhnutné, aby mal kaţdý obvod svojich poslancov, ktorí konkrétnych ľudí a ich ţivotné 

pomery poznajú. 

 

Poslanec Štefan Harvanec je toho názoru, ţe keby bol jeden volebný obvod, ľudia by v tom 

mali chaos. Dokonca sa môţe stať, ţe z volebných obvodov s menším počtom obyvateľov, by 

neprešiel nijaký kandidát. Kaţdý poslanec by sa mal zaujímať o ľudí vo svojom obvode, ale 

zároveň sa nevzdávať zodpovednosti voči ostatným obyvateľom obce.  

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak je spokojný s doterajším spôsobom volieb do piatich volebných 

obvodov. Obecné zastupiteľstvo ako celok predsa rozhoduje a rieši problémy všetkých 

obyvateľov obce.  

Poslankyňa Mgr. Mária Belková s ním súhlasí, podľa jej názoru, je členenie na päť volebných 

obvodov tak nastavené, aby to bolo v prospech ľudí.  

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo  päť volebných obvodov pre volebné obdobie rokov 2018 – 

2022.  

 

Hlasovanie: za – 7, proti – 4, zdrţali sa - 0 

 

 

8.  Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov  

      2018 – 2022 

 

Pri tomto bode starosta obce vysvetlil, ţe podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 3 písm. e) o 

obecnom Zriadení v znení neskorších predpisov pre obec, ktorá má počet obyvateľov 

v rozmedzí od 3 001 do 5 000;  môţe byť zvolených 9 aţ 11 poslancov. 

 



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  počet poslancov obecného zastupiteľstva pre 

volebné obdobie rokov 2018 – 2022 na 11poslancov, t.j. za volebný obvod č. 1 = 2 poslanci, 

za volebný obvod č. 2 = 2 poslanci, za volebný obvod č.3 = 2 poslanci, za volebný obvod č. 4 

= 3 poslanci a za volebný obvod č. 5 = 2 poslanci.  

 

Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdrţali sa - 1 

 

 

9.  Schválenie doplatku obce do Domova sociálnych služieb pre pána Milana Slazinu,  

     nar.  21.06. 1951, bytom  Štiavnik 

 

Starosta obce poslancom vysvetlil, ţe pán Milan Slazina je vlastne bezdomovec, býva v bunke 

v horách pri bytovke. Teraz je váţne chorý, je na internom oddelení v nemocnici a na mesiac 

ho premiestnia do Liečebne dlhodobo chorých. Potom ho obec musí umiestniť do Zariadenie 

pre seniorov a domova sociálnych sluţieb (ZPS a DSS), pretoţe sa oňho nemá kto postarať.  

Pán Slazina dostáva dôchodok 295,30 €, musí mu ostať ţivotné minimum 51,26 €. Mesačný 

doplatok obce do ZPS a DSS by predstavoval 187,48 € + výdavky na lieky.  

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek sa opýtal, kto sa oňho doteraz staral. Starosta obce odpovedal, ţe 

len susedia, dávali mu nezištne jedlo aj drevo na kúrenie.  

Poslanec Jozef Bavlna súhlasil, ţe je to dobrá myšlienka, je to náš občan, ktorému treba 

v týchto ťaţkých chvíľach pomôcť.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  doplatok obce do Zariadenia pre seniorov a 

domova sociálnych sluţieb, Štiavnik 64  pre pána Milana Slazinu, nar. 21.06. 1951, bytom 

Štiavnik, v sume 187,48 € a taktieţ preplatenie bločkov za potrebné lieky.  

 

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

 

 

10.  Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. EKN 13075/7  

       –  zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, zapísanom na LV č. 8746 v kat.úz.  

       Štiavnik,  pre žiadateľku Moniku  Pastorkovú, rod. Fojtíkovú, bytom Štiavnik   

       1363, za znalcom  stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j.  3,59 €/ m
2
 . 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe na minulom OZ bola schválená prebytočnosť 

obecného majetku aj zámer jeho odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  predaj nehnuteľného majetku obce - pozemku 

par. č. EKN 13075/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m
2
, zapísanom na LV č. 

8746 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľku Moniku Pastorkovú, rod.  Fojtíkovú, bytom Štiavnik  

1363, za znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j.  3,59 €/m
2
. 

 

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

 

 

11.  Schválenie 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,  za znalcom stanovenú  

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

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe na minulom OZ bola schválená prebytočnosť 

obecného majetku aj zámer jeho odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo   odpredaj 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  a Annu Palkovú, rod. 

Šútorkovú a Petra Palku, bytom Štiavnik 98,  za znalcom stanovenú cenu v blízkom okolí, t.j. 

4,98 €/m
2
. 

 

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

 

 

12.  Schválenie zámeny pozemkov – 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  za pozemok parc.č. CKN 6/3 – záhrada o výmere 1847 m
2 

, vytvorenej 

z parc.č. 6, zapísanej na LV č. 3266 

 

Starosta obce poslancom vysvetlil, ţe prebytočnosť obecného majetku a zámer zámeny boli 

uţ schválené na minulom zasadnutí OZ. Jedná sa o zámenu z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, ktorý je daný tým, ţe sa musí rozšíriť cintorín kvôli nedostatočnému počtu hrobových 

miest.  Rímskokatolícka cirkev, Ţilinská diecéza súhlasila so zámenou, ak obec Štiavnik 

upraví pozemok, ktorý je predmetom zámeny, odstráni zarastené plochy, prípadne vysadí 

stromy.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zámenu pozemkov – 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 pod B/1 v podiele 1/1  v kat. úz. Štiavnik  za pozemok parc.č. CKN 

6/3 – záhrada o výmere 1847 m
2 

, vytvorenej GP č. 47329050-20/2018 z parc.č. 6, zapísanej 

na LV č. 3266 pod B/1 v podiele 1/1 v kat.úz. Štiavnik.  

 

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

 

 

13.  Úprava Zásad o hospodárení s majetkom obce 

 

Starosta obce poslancom pripomenul, ţe pán Ing. Lukniš ţiadal o odpustenie jeho dlhov voči 

obci, s ktorou bol v súdnom spore a teraz musí platiť súdne trovy vrátane poplatkov 

z omeškania.   HK obce mala vypracovať návrh úpravy zásad o hospodárení s majetkom obce, 

či je vôbec moţné odpustiť pánovi Ing. Luknišovi dlhy.   

 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková predloţila kaţdému poslancovi vytlačený 

Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby si ho doma preštudovali.  27.5. 



2011 boli vypracované zásady č. 2.  Keďţe sa zákon č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov zmenil novelou č. 112/2018, musela tieto zásady prepracovať. Zároveň hľadala, 

ako riešia odpustenie dlhov ostatné mestá a obce. Tie nemajú určené, ţe o tom rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo, ale ţe odpustenie dlhov  nie je prípustné, ak vznikli v súvislosti 

s úmyselnou trestnou činnosťou. Je potrebné, aby  sa týmito zásadami hospodárenia zaoberala 

aj finančná komisia.  

 

Poslanec Miroslav Vároš povedal, ţe neplatenie nájmu za byt, ako aj v prípade Ing. Lukniša 

nie je úmyselný trestný čin, ale občiansko-právna záleţitosť.  

 

Starosta obce pripomenul, ţe existujú nevymoţiteľné pohľadávky, napr. keď sa jedná 

o rodinu v hmotnej núdzi, ale pohľadávka voči Ing. Luknišovi je vymoţiteľná. Poslancov 

vyzval, aby si podklady zobrali domov na preštudovanie.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Návrh zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Štiavnik. 

 

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

 

 

14.  Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik, s.r.o. k riadnej účtovnej závierke za  

       obdobie od 01.01.2017 – 31.03. 2017 a od 19.09. 2017 do 31.12. 2017 

 

Starosta obce prečítal poslancom OZ Správu o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik, s.r.o. 

k riadnej účtovnej závierke na rok 2017. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje stratu 

– 5 693,1 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  Správu o stave a hospodárení 

Pálenice Štiavnik, s.r.o. k riadnej účtovnej závierke za obdobie od 01.01.2017 – 31.03.2017 

a od 19.09.2017 do 31.12.2017. 

 

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

 

 

15.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe je potrebné schváliť zapojenie celého rezervného 

fondu do príjmového rozpočtu obce, aby ho mohla obec v prípade potreby pouţiť.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo   zapojenie celého rezervného fondu do 

príjmového rozpočtu obce na rok 2018  v sume 259 386,40 €.  

 

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

 

 

16.  Vyčlenenie finančných prostriedkov na zapieskovanie ihriska 

 

Poslanec Ing. Juraj Kuciak priblíţil poslancom OZ situáciu na ihrisku. Zavlaţovanie je uţ 

vybudované. Aby to bolo na 100 %, treba ešte zapieskovať trávnik. Dostal uţ ponuku z firmy, 

ktorá robí zatrávňovanie, stálo by to cca 1 300 €.  Keď to bude hotové, malo by sa ušetriť 



pribliţne 50 % nákladov spojených so zavlaţovaním a hnojením. Takéto zatrávnenie by malo 

vydrţať aj 15 rokov.  

 

Starosta obce sa opýtal, či im ešte ostali finančné prostriedky z dotácie, načo Ing. Juraj 

Kuciak odpovedal, ţe áno.  

Poslankyňa Mgr. Mária Belková podotkla, ţe je potrebné zakomponovať tieto výdavky do 

rozpočtového opatrenia.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  vyčlenenie finančných prostriedkov 1 300 € na 

zapieskovanie ihriska  a  aby sa dal vypracovať návrh na rozpočtové opatrenie, týkajúce sa 

pieskovania ihriska.  

 

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

 

 

17.  Spôsob financovania asfaltovania obecných ciest 

 

Poverení členovia Lesného spoločenstva, s.r.o. pán Ladislav Bobrík  a Vladimír Rakovan 

pripomenuli, ţe v stredu 25.07.2018 sa prerokovávala moţná spolupráca pri asfaltovaní cesty 

do osady Kormanovce. Na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia Výkonného výboru 

a Dozornej rady LS, konateľ a OLH, poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik a starosta 

obce.  

 

Pán Rakovan povedal, ţe LS doteraz investovalo nemalé finančné prostriedky na 

rekonštrukciu ciest vo vlastníctve LS, ale zároveň z časti v predchádzajúcom období na 

obecné cesty v hornej časti obce.  Po vzájomnej dohode je LS  ochotné pripraviť pod 

asfaltový povrch podsyp, poskytnúť techniku: valec, buldozér a traktorbáger. Pán Rakovan 

zdôraznil, ţe je potrebné dodrţať správny technologický postup a to z dôvodu neskoršieho 

moţného poškodenia vybudovaného asfaltového povrchu. V súčasnej dobe LS neplánuje po 

tejto ceste pohyb ťaţkých odvozných súprav.   

 

Pán Vladimír Rakovan povedal, ţe LS má v súčasnosti rozpracované viaceré projekty, ktoré 

potrebuje pokryť financiami. Z toho dôvodu by v tomto roku nedokázalo finančne pokryť 

účasť pri asfaltovaní celej cesty do osady Kormanovce.  

  

Starosta obce zrekapituloval, ţe na minulom zasadnutí OZ sa poslanci dohodli, ţe obec 

vyčlení finančné prostriedky na zaasfaltovanie 400 m cesty do osady Kormanovce, pričom 

poslanci verili, ţe Lesné spoločenstvo bude financovať ďalších 400 m cesty. Ale keď Lesné 

spoločenstvo nemá potrebné finančné prostriedky, situácia sa zmenila.  

 

Poslanec Jozef Hajko podotkol, ţe keď obec túto cestu zaasfaltuje a prejdú po nej ťaţké 

mechanizmy Lesného spoločenstva, znova sa zničí.  

 

Starosta obce povedal, ţe aj ostatné cesty v obci sú zaťaţené ťaţkými strojmi a netrhajú sa. 

Nech obec vyasfaltuje aspoň tých 400 m, ktoré sú naplánované a v budúcnosti sa môţe 

pokračovať.  

 

Poslanec Miroslav Vároš uviedol, ţe cestu do osady Kormanovce treba urobiť pre občanov, 

ktorí tam bývajú a majú tam rekreačné zariadenia, je to cesta vo vlastníctve obce a štátu a nie 

Lesného spoločenstva.  



Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  stanovisko členov Valného 

zhromaţdenia LS Štiavnik, s.r.o. 

 

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

 

 

Člen valného zhromaţdenia Lesného spoločenstva, s.r.o. pán Vladimír Rakovan si 

k dnešnému rokovaniu zároveň pripravil krátku prezentáciu s akými finančnými 

prostriedkami doteraz LS napomohlo obci Štiavnik v rokoch 1995-2017: 

 

1. Daň z nehnuteľnosti  r. 1995 – 2008 = 130 000 € 

      r. 2009 – 2017 = 136 000 € 

 

2. Sponzorstvo na vybudovanie asfaltových chodníkov a bočných ciest a osvetlenia cintorína 

a okolie fary 40 000 €. 

3. Sponzorstvo zloţkám fungujúcim v obci a zdravotne znevýhodneným a sociálne slabším 

rodinám ročne 3 000 €. 

4. Poskytovanie mechanizmov v prípade mimoriadnych situácií v obci ako napr. povodne 

a snehová kalamita. 

5. Poskytnutie pozemku pod bytovkou v horách na Paţiťoch. 

6. Poskytnutie pozemku Rakovanské lúky – doteraz nevyuţité na poskytnutý účel.  

 

 Pritom 60 % členov Lesného spoločenstva je cudzích, nie Štiavničanov.  

 

Poslanec Miroslav Vároš uviedol, ţe keď bol zvolený od obecného zastupiteľstva a dozornej 

rady  LS, bol rád, ţe si vychádzajú v ústrety. Avšak spolupráca sa zdá byť len z jednej strany. 

Keď je kalamita, povodne, všetky mechanizmy Lesného spoločenstva sú s obsluhou vyslané 

pomáhať. Keď sa pýtal dozornej rady, čo urobila obec pre Lesné spoločenstvo, nevedeli mu 

povedať ani jeden príklad. Ďalej zopakoval svoj názor, ţe sa mohlo menej finančných 

prostriedkov presunúť do rezervného fondu a viac vyčleniť na asfaltovanie ciest. Ľudia, 

nachádzajúci sa na periférii obce, si tieţ zaslúţia dobre prejazdné cesty. Tieţ sa nikto 

nepoďakoval LS za to, čo robí pre obec.  

Starosta obce pripomenul, ţe na koncoročnom zasadnutí OZ ďakoval Lesnému spoločenstvu 

Štiavnik za spoluprácu.  

 

Poslanec Ing. Štefan Papán je toho názoru, ţe je v dobrej vôli Lesného spoločenstva pomáhať 

obci, keď je to potrebné, v rámci dobre fungujúcej spolupráce.  

 

Starosta obce povedal, ţe Lesné spoločenstvo pomáha občanom Štiavnika, nie cudzím 

ľuďom. Sú činnosti, ktoré robí obec pre všetkých, aj pre členov Lesného spoločenstva. Ako 

starosta obce sa snaţí v rozsahu svojich kompetencií vychádzať Lesnému spoločenstvu 

v ústrety. Taktieţ pri vykonávaní prác oslovuje obec väčšinou Lesné spoločenstvo, ktorému 

za prácu riadne zaplatí. Je toho názoru, ţe vzťahy a spolupráca medzi obcou a Lesným 

spoločenstvom Štiavnik, s.r.o. sú vyváţené.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  informáciu Lesného spoločenstva 

o finančnej výpomoci LS Štiavnik, s.r.o. poskytnutej obci Štiavnik za obdobie od r. 1995-

2017. 

 

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



 

18.  Žiadosti občanov 

 

18.1   Ţiadosť pána Petra Šípka, bytom Štiavnik 702 o prenájom časti obecného pozemku  

          EKN  13190/32 na výstavbu garáţe 

 

Starosta obce prečítal ţiadosť pána Šípka o prenájom časti obecnej parc.č. EKN 13190/32 za 

účelom výstavby garáţe.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo, aby ţiadosť pána Petra Šípka, bytom Štiavnik 

702 o prenájom časti pozemku parc.č. EKN 13190/32 na výstavbu garáţe, posúdila stavebná 

komisia.  

 

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

 

 

18.2   Ţiadosť pána Jozefa Mračníka, bytom Štiavnik 1105, o preplatenie finančných  

          nákladov vynaloţených na zabezpečenie odvodového kanála 

 

Poslanec Jozef Hajko uviedol, ţe predmetný odvodňovací kanál sa nachádza v pozemku pána 

Jozefa Mračníka. Pán Mračník to celé zabetónoval a chce preplatiť len to, čo mu schválilo 

obecné zastupiteľstvo.  

Poslanec Jozef Bavlna súhlasil s tým, ţe pán Mračník to dal klasicky zabetónovať a 

investoval do toho nemalé finančné prostriedky.  

 

Starosta obce sa opýtal, či to pán Mračník financoval spolu s Ing. Jánom Heššom, alebo sám. 

Je potrebné, vypočuť si obe strany.  Pri súčasných cenách vychádza 10 t štrku a 15 q cementu 

na cca 252  €. 

Poslanec Jozef Bavlna súhlasil, ţe je treba zavolať obidvoch pánov na zasadnutie OZ.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo, aby ţiadosť pána Jozefa Mračníka, bytom 

Štiavnik 1105, o preplatenie finančných nákladov vynaloţených na zabezpečenie odvodového 

kanála, na základe Uznesenia č. 23/2010, ktorým mu bola schválená materiálna výpomoc – 10 

t štrku a 15 q cementu  posúdila stavebná komisia, ktorá prizve pána Jozefa Mračníka a Ing. 

Jána Heššu na budúce OZ.  

 

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

 

 

18.3   Ţiadosť pána Ing. Jozefa Pobijaka, Štiavnik 822 o odkúpenie obecného pozemku  

          parc.č. EKN 1254/1 

 

Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti Ing. Jozefa Pobijaka o odkúpenie obecného 

pozemku parc.č. EKN 1254/1, ktorý tvorí súčasť ich záhrady. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo, aby ţiadosť pána Ing. Jozef Pobijak, bytom 

Štiavnik 822 o odkúpenie obecného pozemku parc.č. EKN 1254/1 – ostatná plocha  o výmere 

49 m
2
 v kat.úz. Štiavnik, zapísanej na LV č. 8746, posúdila stavebná komisia. 

 

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



18.4   Ţiadosť obyvateľov obce Štiavnik o úpravu starej existujúcej cesty do osady Šutare  

          a Pastorkovce 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe sa jedná o cestu do Maliného. Ak Lesné spoločenstvo 

poţičia buldozér, obec upraví cestu a posype makadamom. Náklady odhaduje na cca 1 000 €. 

 

Poslanec Miroslav Vároš povedal, ţe s opravou tejto cesty nemá problém, je však potrebné 

opraviť aj cestu od osady Baránkovce, kvôli ktorej bola občanmi spísaná petícia a jej 

predkladateľ by chcel prísť na budúce OZ, pretoţe je oprava nedostačujúca. 

Starosta obce mu vysvetlil, ţe obec opravila hornú časť cesty do osady Baránkovce, v spodnej 

časti bude oprava vykonávaná v určitých úsekoch. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  aby sa upravila existujúca cesta do osady Šutare 

a Pastorkovce.  

 

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

 

 

18.5  Ţiadosť pani Kataríny Komancovej, Štiavnik 1064 o úpravu hlásení v obecnom rozhlase 

 

Starosta obce poslancom prečítal ţiadosť pani Komancovej a jej návrhy na úpravu 

vyhlasovania. Podľa neho, obec môţe niečo zmeniť, ale hranie jubilantom rušiť nebudeme, 

pretoţe hráme pre našich občanov, ktorí si ţiadajú zahrať oslávencom, nakoľko je to omnoho 

lacnejšie ako v rádiu alebo TV. Naši občania si zaslúţia, aby sme im v tomto vychádzali 

v ústrety. Moţno bude pani Komancovej stačiť, keď preloţíme rozhlas.  

 

Poslanec Bc. Jozef Glonek je toho názoru, ţe pri vyhlasovaní napr. výpadku elektrickej 

energie, je potrebné hovoriť nielen čísla domov, ale aj grunty, v ktorých sa nachádzajú.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie ţiadosť pani Kataríny Komancovej, 

rod. Chvalníkovej, bytom Štiavnik 1064  o úpravu  vyhlasovania. 

 

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

 

 

19.   Rôzne 

 

Pán Ladislav Bobrík súhlasil, ţe je potrebné vyhlasovať aj grunty, nie len čísla domov.  

 

Pán Vladimír Rakovan je toho názoru, ţe treba retardér do gruntu Kučerovce  (pod 

Fujačkom). Niektorí občania tam jazdia rýchlo na štvorkolkách a motorkách. Ďalej upozornil, 

ţe do mosta, ako sa ide ku nim, zasahujú konáre, treba ich orezať.  

Ešte upozornil, ţe v blízkosti čističky odpadových vôd pri budove LS v horách je 

neznesiteľný zápach, najmä keď je teplo a toto sa často opakuje. 

Starosta obce odpovedal, ţe sa kúpili 2 čerpadlá za cca 1 000 € , ktoré sa preloţili do 

vedľajšej kóje, medzi ktoré sa dajú nerezové sitá.  

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla, aby sa dali do čističky kvôli zápachu chemické 

prípravky.  

 



20.  Interpelácia poslancov 

 

Poslanec Jozef Bavlna upozornil, ţe oproti pánovi Rudolfovi Chlebinovi za riekou, v grunte 

Drozdovce, je dovezený štrk na makadam, ale nie je rozvezený, nedá sa tadiaľ prejsť.  

 

Poslanec Štefan Harvanec tlmočil poţiadavku pána Petra Kubaliaka, so ţiadosťou 

o zakúpenie kanalizačnej rúry, ktorú by pouţil na úpravu priekopy, pričom táto poţiadavka 

nadväzuje na úpravu priekopy u pani Viery Rezákovej. Túto poţiadavku by mohla pozrieť na 

tvare miesta stavebná komisia 

 

Poslanec Miroslav Vároš podotkol, ţe ţiadosť pani Viery Rezákovej uţ rieši sociálna 

komisia, pretoţe ţiada od obce výpomoc a tieţ spomínanú úpravu priekopy.   

 

Poslankyňa Katarína Bobríková upozornila, ţe mamičkám chýbajú pri bytovke v centre 

 č. 1310  hojdačky pre deti. Stačili by aspoň 2.  

 

Poslanec Štefan Fajbík sa opýtal, či sa robí letná údrţba trávnikov, pretoţe nie je vykosené 

okolo zdravotného strediska a  taktieţ je potrebné poumývať roztopené zmrzliny na chodníku 

pred predajňou zmrzliny, nakoľko tam lieta veľa ôs.  

Ďalej znovu zopakoval svoj názor, ţe treba prechod pre chodcov a ďalšie dopravné značenie 

pri Materskej škôlke.  

Starosta obce navrhol poslancom, aby hlasovali za vypracovanie projektu na dopravné 

značenie od Materskej škôlky po Základnú školu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo,  aby dal starosta obce vypracovať projektovú 

dokumentáciu na dopravné značenie od Základnej školy po Materskú škôlku, vrátane zóny na 

zákaz státia po celej obci.  

 

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

 

 

 

V Štiavniku,  dňa 27.07. 2018 

   Zapísala:  Ing. Silvia Parčišová             

                                     

 

 

                           

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

overovatelia zápisnice :  

  

Jozef Bavlna           .......................... 

 

Ing. Štefan Papán   .......................... 

 

 


