ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 17.09. 2018

Miesto konania : : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobríková Katarína, Bočinec Štefan, Bc. Glonek Jozef,
Fajbík Štefan, Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan, Vároš
Miroslav
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní:
NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Doplnok do uznesenia č. 647/2018 zo dňa 29.06. 2018.
Vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie asfaltovania ciest.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a otvoril dvadsiatedruhé riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval,ţe z celkového počtu 11
poslancov sú prítomní všetci, teda 22. 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 obceIng. Štefan Vároš
určil zapisovateľku
Ing. Silviu Parčišovú a
navrholoverovateľov zápisnicea uzneseníJozefa 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 – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0

3a). Schválenie programu 22. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ, s ktorým boli
poslanci oboznámení v pozvánke.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo program 22. riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
3b). Schválenie doplnenia programu 22. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia o tento bod:
- prejednanie ţiadosti pani Alice Hoferovej.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo doplnenie programu 22. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku o tento bod:
- prejednanie ţiadosti pani Alice Hoferovej.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
4. Prejednanie žiadosti pani Alice Hoferovej
Pani Alica Hoferová, Gaštanová 1019/8, 014 01 Bytča, ţiada o prenájom priestorov bývalej
predajne vín KROSS-BAU, s.r.o. v polyfunkčnom dome vedľa jej prevádzky zmrzliny. Pani
Hoferová je jediným ţiadateľom o tieto priestory.
Poslankyňa Katarína Bobríková sa opýtala, na čo chce pani Hoferová predmetné priestory
vyuţívať.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková odpovedala, ţe pani Hoferová chce rozšíriť sklad, prípadne
predávať pečivo fornetti.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak sa opýtal, ako sa bude nakladať s doterajším vybavením
uvedených priestorov. Starosta obce odpovedal, ţe pán Alojz Králik tam na vlastné náklady
urobil dvere a vybavil predajňu nábytkom, keď bude chcieť, môţe si to odniesť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prenajatie priestorov bývalej predajne vín
KROSS-BAU, s.r.o. v polyfunkčnom dome pre pani Alicu Hoferovú, Gaštanová 1019/8, 014
01 Bytča, za sumu 323,96 €/ rok.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
5. Doplnok do uznesenia č. 647/2018 zo dňa 29.06. 2018
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe sa počítalo s tým, ţe Lesné spoločenstvo Štiavnik
poskytne polovicu finančných prostriedkov na asfaltovanie cesty do Kormanov. Na minulom
zasadnutí OZ však poverení členovia Lesného spoločenstva, s.r.o. pán Ladislav Bobrík
a Vladimír Rakovan konštatovali, ţe LS má rozpracované viaceré projekty a z toho dôvodu

v tomto roku nedokáţe finančne pokryť účasť pri asfaltovaní celej cesty do Kormanov. Obec
má v rozpočtovom opatrení vyčlenené peniaze iba na asfaltovanie polovice cesty do
Kormanov. Zatiaľ ostalo cca 40 000 € na asfaltovanie ciest do Kormanov a Nocnárového.
Poslanci majú teda rozhodnúť, či sa navýšia finančné prostriedky určené na asfaltovanie,
alebo sa vyasfaltuje len polovica cesty. Následne vyzval poslancov k diskusii.
Poslanec Bc. Jozef Glonek ţiadal, aby bol prečítaný celý bod 20. riadneho OZ týkajúci sa
asfaltovania uličiek v obci.
Starosta obce Ing. Štefan Vároš prečítal 13. bod zápisnice 20. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2018, v ktorom bolo uznesením č. 647/2018 schválené
asfaltovanie konkrétnych uličiek.
Poslanec Miroslav Vároš súhlasil, ţe na konci roka 2017 bol schválený OZ rozpočet na rok
2018, v ktorom sa vyčlenili finančné prostriedky na asfaltovanie uličiek, ktoré starosta obce
vymenoval. Nepamätá si však, ţe by sa vtedy schvaľovalo len 21 000 € alebo úseku v dĺţke
400 m tejto cesty. Aţ následne na jar 2018 sa LS s.r.o. Štiavnik chcelo podieľať na výstavbe
tejto cesty. V lokalite, kde vedie táto cesta sa okrem obyvateľov prihlásených k trvalému
pobytu nachádzajú hlavne rekreačné budovy a nehnuteľnosti obyvateľov zo 4. okrsku obce,
ktorých veľmi dobre pozná a niektorých vymenoval na pracovnom stretnutí poslancov
a starostu v piatok pred tromi dňami. Pýta sa, prečo sa začalo s asfaltovaním uličiek zdola
a nie z hora - z 5. okrsku. Ak by sa bolo s asfaltovaním začalo v jeho volebnom okrsku, tak
teda by financie boli chýbali v iných volebných okrskoch a on by nemal problém pri
hlasovaní o navýšení financií zdvihnúť ruku a upraviť to v zastupiteľstve s inými poslancami
rozpočtovým opatrením.Navrhol, aby sa teda navýšili finančné prostriedky v tomto roku na
vyasfaltovanie celej cesty do Kormanov, keďţe v 5. okrsku je najmenej vyasfaltovaných ciest.
Poslanec Bc. Jozef Glonek sa zapojil do diskusie a vysvetlil, ţe s asfaltovaním sa začalo
zdola, pretoţe cesty sú v strede obce frekventovanejšie a slúţia všetkým občanom bez ohľadu
na to, v ktorom obvode bývajú. V centre obce sa nachádza všetka občianska vybavenosť –
napr. škola, škôlka, zdravotné stredisko, obecný úrad, za ktorou cestujú všetci obyvatelia
obce, zhora aj zdola, a taktieţ súbeţné cesty slúţia ako obchádzky v prípade dopravných
nehôd, pri opravách ciest, mostov atď.
Niektorí poslanci prejavili iniciatívu a prišli zhodnotiť situáciu a stav ulíc v 5. okrsku. Ţiadam
poslancov, aby dbali na efektívne pouţitie finančných prostriedkov vyčlenených na
asfaltovanie, aby sa tieto pouţili na vyasfaltovanie ciest u Baránkov a v Ráztoke, nakoľko sú
tieto cesty v havarijnom stave. Na cestu do Kormanov bola prisľúbená pomoc LS, avšak
nakoľko LS túto cestu uţ tento rok opravilo a v súčasnosti nemôţe poskytnúť finančné
prostriedky na asfaltovanie v tomto roku, navrhuje, aby bola vyasfaltovaná v ďalšom roku
v spolupráci s LS, ktoré cestu najviac vyuţíva. Navrhol, aby sa v tomto roku vyasfaltovala
časť cesty u Kormanov a to koniec cesty od el. rozvodne k rodinným domom p. Klučinca
a Murču, táto cesta nebola vôbec upravená a ďalej cestu do Baránkov a cestu do Ráztoky.
Poslanec Miroslav Vároš uviedol, ţe či Bc. Jozef Glonek je odborník na cesty a či počítal ľudí
prechádzajúcich po ceste do Kormanov a rád by videl zápisnicu a prezenčnú listinu od
poslancov, ktorí posudzovali bez neho stav ciest v jeho volebnom obvode a touto chceli
zmeniť rozpočet obce na rok 2018. Túto si pýtal od starostu obce Ing. Štefana Vároša, ktorý
mu uviedol, ţe ju nevlastní. Stále ju chce vidieť. Na jeho otázku, prečo sa s asfaltovaním
začalo v dolnej časti obce a nie v hornej čakal odpoveď od starostu a nie od Bc. Jozefa
Gloneka. Je taktieţ potrebné opraviť cestu do osady Baránkovce, kde o túto opravu

v minulosti ţiadali v petícii občania a táto im bola prisľúbená. Táto cesta po poslednom
prívalovom daţdi je ďaleko horšia, ako bola.
Poslanec Bc. Jozef Glonek uviedol, ţe cesta do Kormanov je v súčasnosti v lepšom stave ako
cesta do Baránkov alebo Ráztoky, o čom sa presvedčili aj poslanci, ktorí si tieto cesty osobne
prešli. Poslanec Miroslav Vároš, ako predseda rady LS mohol zabezpečiť lepšiu spoluprácu
pri spolufinancovaní výstavby ciest v obci Štiavnik, je to pre občanov. Na budúci rok je
moţné realizovať asfaltovanie celej cesty do Kormanov v spolupráci s Lesným
spoločenstvom, preto je z hľadiska efektívneho vyuţitia finančných prostriedkov lepšie
vyasfaltovať v tomto roku cesty do Baránkov a Ráztoky.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková plne súhlasí s tým, ţe sa majú asfaltovať uličky v obci. Má
však zásadnú pripomienku, aby bola pri asfaltovaní prítomná aspoň jedna osoba, ktorá
dohliadne na to, aby sa to urobilo poriadne. Aby bol na 1-2 týţdne prítomný kompetentný
človek, ktorý to bude kontrolovať.
Starosta obce vysvetlil, ţe on je prítomný pri úprave pred asfaltovaním v kaţdej uličke,
komunikuje s ľuďmi a snaţí sa im vychádzať v ústrety. Vţdy sa jeden deň cesta bágruje
a v priebehu nasledujúcich dní ju asfaltujú.
Poslanec Štefan Fajbík navrhol Bc. Jozefa Gloneka ako odborníka na cesty, aby kontroloval
ich asfaltovanie.
Poslanec Štefan Harvanec sa tieţ vyjadril k uvedenému bodu asfaltovania ciest v jeho
volebnom obvode. Od začiatku a opäť tvrdí, ţe nie je proti asfaltovaniu cesty do osady
Kormanovce a navrhol, aby sa prerokovalo spolupodieľanie s Lesným spoločenstvom
Štiavnik. Na 19. riadnom zasadnutí v bode 22.3 výbor LS odkázal, ţe sa bude spolupodieľať
na asfaltovaní nakoľko cestu tieţ pouţíva. Na 20. riadnom v bode 13 starosta oboznámil
poslancov, ţe je vyčlenených 21 000€ na asfaltovanie tejto cesty. Reakcia LS bola, ţe musí
byť dodrţaný technologický postup, priepusty atď. čo chápal tak, ţe LS sa bude finančne
spolupodieľať. Na 21. zastupiteľstve prítomní zástupcovia LS uviedli, ţe v tomto roku má LS
rozbehnuté viaceré projekty, a na asfaltovanie tejto cesty nemá tento rok financie. Chápal to
tak, ţe v blízkej budúcnosti, napríklad budúci rok financie budú.
Nakoľko nie je rentabilné asfaltovať len polovicu cesty a čakať na doasfaltovanie, povaţoval
za účelné a správne pouţiť finančné prostriedky na zaasfaltovanie inej cesty v havarijnom
stave, čo je napríklad cesta do Ráztoky. Keďţe sa jedná o cestu v jeho volebnom obvode,
povaţoval za vhodné oboznámiť aspoň jedného poslanca z kaţdého volebného obvodu zo
situáciou v teréne. Ako výhodu v tomto prípade povaţuje fakt, ţe cesta do Ráztoky je uţ
z polovice vyasfaltovaná Lesným spoločenstvom, cca 400m a my by sme sa pripojili cca
500m čo je zodpovedajúce vyčleneným financiám. Keďţe je neustále konfrontovaný od
občanov s tým, ţe je proti asfaltovaniu cesty do osady Kormanovce, čo sa nezakladá na
pravde a niekoľko krát to aj zdôraznil, povaţoval za potrebné uviesť tieto skutočnosti.
Ďalej pripomenul, ţe je potrebné vysypať uličku od pani Kuciakovej smerom na Rumanovce.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa opýtala, či sú pracovníci, ktorí asfaltujú cesty ochotní
ostať tu dlhšie a vyasfaltovať aj cestu do Baránkoviec.
Starosta obce odpovedal, ţe majiteľ firmy RENOVIA, s.r.o., ktorá nám asfaltuje cesty v obci,
si prešiel všetky uličky a priviezol veľký finišér. Tento sa na cestu do Baránkoviec nevojde,
nakoľko má cesta šírku necelé 3 m. Skúsi sa s majiteľom dohodnúť, aby prišli neskôr s malým
finišérom.

Poslanec Miroslav Vároš poţiadal poslankyňu Mgr. Máriu Belkovú, keďţe je predsedkyňa
finančnej komisie, aby bol prizvaný na jej komisiu, keď táto bude pripravovať finančný
rozpočet obce na rok 2019, ako bol prizvaný aj v roku 2017 a tam aby bolo zahrnuté aj
asfaltovanie do časti Ráztoky, ktoré poslanci preferujú a aj iných ciest v jeho volebnom
obvode, aby toto asfaltovanie prebehlo ihneď na jar nasledujúceho roka, aby tieto cesty mohli
občania čo najskôr pouţívať. Ďalej upozornil, ţe na ceste od LS s.r.o. Štiavnik po bytovku na
Paţite je 2x prerezaná cesta a ak je to moţné pri terajšom asfaltovaní, bolo by vhodné tieto
úseky zaasfaltovať.
Poslanec Bc. Jozef Glonek poznamenal, ţe všetci poslanci sú pozvaní na finančnú komisiu,
kde sa bude upravovať rozpočet obce na rok 2019.
S tým, aby sa v rozpočte na budúci rok zahrnulo asfaltovanie cesty do Ráztoky, súhlasili aj
ostatní poslanci OZ.
Poslanec Ing. Štefan Papán podotkol, ţe najlepšie sa robilo v minulosti, kedy sa jednoducho
uzavrela cesta a asfaltovalo sa. Treba ľuďom pomôcť a vyasfaltovať čo najviac ulíc.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak navrhol, aby sa zaasfaltoval aj cca metrový kus po telocvičňu.
Ďalej pripomenul, ţe na webovej stránke obce sú neaktuálne tlačivá týkajúce sa stavebného
úradu, treba ich vymeniť.
Poslanci Jozef Bavlna, Štefan Bočinec a poslankyňa Katarína Bobríková sú toho názoru, ţe
keď sa schválilo asfaltovanie uličiek, nech sa to aj urobí. Je to pre našich občanov.
Poslanec Jozef Hajko sa opýtal, prečo sa mení rozpočet, keď boli uţ schválené finančné
prostriedky na asfaltovanie konkrétnych uličiek. Podľa neho sú cesty do Nocnárového
a Kormanoviec teraz v dobrom stave len preto, lebo je sucho. Keď prídu daţde, stanú sa
nepriechodnými. Mnohé cesty v obci nie sú vo vlastníctve obce, nie sú vysporiadané.
Poslanec Štefan Fajbík sa opýtal, koľko je trvalých pobytov v Ráztoke a poznamenal, ţe
s poslancom Miroslavom Várošom boli ostatnými poslancami presviedčaní, ţe cesta do
Kormanov je vo vlastníctve Lesného spoločenstva. Podľa jeho názoru poslanec Štefan
Harvanec zavádza, lebo on bol výlučne proti asfaltovaniu cesty do Kormanov, pretoţe ju viacmenej vyuţíva Lesné spoločenstvo na svoje podnikateľské účely. Opomenul však ľudí, ktorí
tam majú trvalý pobyt, aj tých, čo tam majú postavené rekreačné domy. Poslanci Štefan
Harvanec, Ing. Juraj Kuciak a Bc. Jozef Glonek iniciovali stretnutie, na ktorom s ďalšími
štyrmi poslancami mapovali cesty bez vedomia ostatných poslancov. A oni to posúdili tak, ţe
tú cestu nie je treba asfaltovať, lebo je vraj v lepšom stave ako tie ostatné. Oni nechcú
asfaltovať cestu do Kormanov, čoho dôkazom bol tento ich prieskum ciest v 5. okrsku, na
ktorý jeho a ostatných poslancov neprizvali.
Starosta obce pripomenul, ţe všetci si najskôr mysleli, ţe je cesta do Kormanov vo vlastníctve
Lesného spoločenstva. Aţ neskôr zistili, ţe časť je vo vlastníctve obce a správcom druhej
časti je Slovenský pozemkový fond. Teleso cesty je pod správou obce, aj keď leţí na
súkromných pozemkoch, obec má povinnosť sa o cestu starať. My máme v obci vyše 30 km
ciest a polovica z nich nie je vysporiadaná. Neriešme, či sú alebo nie sú cesty vysporiadané,
dôleţité je, aby boli v dobrom stave a slúţili občanom. Všade, kde doteraz prišiel, boli ľudia
radi, ţe sa im asfaltuje ulička.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková je toho názoru, ţe poslanci sú tu pre všetkých ľudí, takisto
asfaltovať sa má vo všetkých okrskoch. Keď za ňou príde človek z iného obvodu s nejakým

problémom, nepošle ho predsa za poslancom z jeho obvodu. Snaţí sa mu pomôcť, nech je
z ktoréhokoľvek konca obce.
Tie uličky, ktoré boli schválené, nech sa zaasfaltujú a k nim sa pridá aj druhá polovica cesty
do Kormanov. Nič nepokazíme tým, keď navýšime finančné prostriedky určené na
asfaltovanie.
Starosta obce navrhol, aby sa za 40 000 €, ktoré ešte ostali, urobila celá cesta do Kormanov.
A aby sa rozpočtovým opatrením navýšila suma určená na asfaltovanie ešte o 30 000 €, ktoré
sa pouţijú na asfaltovanie ciest do Baránkov a Nocnárového.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo doplnok č.1 k uzneseniu č. 647/2018, aby sa
navyše vyasfaltoval najviac poškodený úsek cesty do Baránkov, čo predstavuje cca 250
ma celá cesta do Kormanov.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie asfaltovania ciest
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sanavýšili finančné prostriedky určené na
asfaltovanie ciest v obci rozpočtovým opatrením o ďalších 30 000 €.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
7. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

za ich účasť na zasadnutí a 22. riadne

Štiavniku, 17.09. 2018

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
overovatelia zápisnice:
Ing. Štefan Papán

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

Jozef Bavlna

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

