ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 10.12.2018
Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Štátna hymna.
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
4. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných dňa
10.11. 2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
5. Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce Štiavnik.
6. Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Štiavnik.
9. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
12. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 3691990 Z.z.
o obecnom zriadení.
13. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle §
4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
14. Určenie platu starostu obce.
15. Ţiadosť pána Jaroslava Huju, Rozkvet 2030/57, 017 01 Povaţská Bystrica o prenájom
nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 4242/73 – vodná plocha o výmere 183 m2 a
parc.č. CKN 4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2, zapísaných na LV č. 2741 v kat.
úz. Štiavnik na vybudovanie hospodárskej budovy za účelom chovu koní.
16. Rôzne.
17. Interpelácia poslancov.
18. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky Ing. Štefan Vároš, starosta obce otvoril
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Privítal predsedkyňu Miestnej

volebnej komisie v Štiavniku pani Annu Kopuníkovú a novozvolených poslancov Obecného
zastupiteľstva v Štiavniku.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš určil za zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a za
overovateľov uznesení a zápisnice určil poslancov Jozefa Bavlnu a Mgr. Vladimíra Čvapka.
3.Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
(viď prílohy)
Starosta obce Ing. Štefan Vároš poţiadal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Štiavniku
pani Annu Kopuníkovú, aby informovala prítomných o výsledku volieb do orgánov
samosprávy miest a obcí v obci Štiavnik, konaných dňa 10.11.2018.
Pani Anna Kopuníková informovala na základe zápisnice miestnej volebnej komisie o
výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce v Obci Štiavnik , ţe z celkového
počtu osôb zapísaných v zoznamoch voličov 3 236, volilo 1 624 voličov, čo je cca50 % . Z
toho bolo odovzdaných 1 564 platných hlasovacích lístkov na poslancov do obecného
zastupiteľstva a 1570 odovzdaných platných hlasovacích lístkov na starostu obce.
Za starostu obce Štiavnik bol zvolený Ing. Štefan Vároš -nezávislý kandidát, s počtom
platných hlasov 1 441.
Za nových poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
vo volebnom obvode č. 1:
Jozef Bavlna–nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 176
Bc. Jaroslav Kuciak - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 149
vo volebnom obvode č. 2:
Štefan Fajbík–nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 178
PaedDr. Peter Hujo–SMER-SD s počtom platných hlasov 131
vo volebnom obvode č. 3:
Mgr. Vladimír Čvapek–nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 149
Milan Mišutka–nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 139
vo volebnom obvode č. 4:
Bc. Jozef Glonek - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 340
Mgr. Mária Belková - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 325
Ing. Juraj Kuciak - KDH s počtom platných hlasov 212
vo volebnom obvode č. 5:
Miroslav Vároš - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 118
Štefan Harvanec - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 84
Na záver novozvolenému starostovi obce, ako aj novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva odovzdala osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce a poslancom
osvedčenia o zvolení poslanca obecného zastupiteľstva. Starostovi obce a celému obecnému
zastupiteľstvu popriala veľa úspechov v novom volebnom období.

4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
(viď prílohy)
Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí novozvolený starosta obce
Ing. Štefan Vároš zloţil zákonom stanovený sľub v nasledovnom znení:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti , ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený starosta obce potvrdil sľub svojím podpisom.
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
(viď prílohy)
Poslanec Bc. Jozef Glonek prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v
nasledovnom znení :
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti , ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci zloţili sľub slovom „ sľubujem“ a svojím podpisom ho potvrdili v nasledovnom
poradí: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Mgr. Čvapek Vladimír, Fajbík Štefan, Bc.
Glonek Jozef, Harvanec Štefan, PaedDr. Hujo Peter, Bc. Kuciak Jaroslav, Ing. Kuciak
Juraj, Mišutka Milan, Vároš Miroslav.
Starosta obce Ing. Štefan Vároš novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva zaţelal
veľa úspechov vo vykonávaní funkcie poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom období
2018 - 2022.
Konštatoval, ţe z celkového počtu 11 novozvolených poslancov sú prítomní všetci, teda po
zloţení sľubu poslancov je ustanovujúce zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
6a). Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš dal hlasovať za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ,
s ktorým boli poslanci oboznámení v pozvánke.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
nasledovne :
1.
2.
3.
4.

schválilo program ustanovujúceho zasadnutia OZ

Štátna hymna.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných dňa
10.11. 2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zloţenie sľubu novozvoleného starostu obce Štiavnik.
Zloţenie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
Príhovor novozvoleného starostu obce Štiavnik.
Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov.
12. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 3691990 Z.z.
o obecnom zriadení.
13. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle §
4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.
14. Určenie platu starostu obce.
15. Ţiadosť pána Jaroslava Huju, Rozkvet 2030/57, 017 01 Povaţská Bystrica o prenájom
nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 4242/73 – vodná plocha o výmere 183 m2 a
parc.č. CKN 4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2, zapísaných na LV č. 2741 v kat.
úz. Štiavnik na vybudovanie hospodárskej budovy za účelom chovu koní.
16. Rôzne.
17. Interpelácia poslancov.
18. Záver.
Hlasovanie: za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
6b). Schválenie zmeny programu ustanovujúceho OZ
Starosta obce navrhol doplniť program ustanovujúceho OZ o body:
- Stanovisko mandátovej komisie
- Určenie zástupcu starostu obce
a vynechať bod č. 15 – Ţiadosť pána Jaroslava Huju, Rozkvet 2030/57, 017 01 Povaţská
Bystrica, nakoľko pán Hujo bol osobne za ním a na základe záporného stanoviska Ţivotného
prostredia k výstavbe hospodárskej budovy na parc.č. CKN 4242/73 – vodná plocha o výmere
183 m2 a parc.č. CKN 4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2, zapísaných na LV č. 2741
v kat. úz. Štiavnik, vzal svoju ţiadosť späť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo doplnenie bodov: Stanovisko mandátovej
komisie a Určenie zástupcu starostu obce do programu ustanovujúceho OZ a vynechanie
bodu č. 15. Ţiadosť pána Jaroslava Huju, Rozkvet 2030/57, 017 01 Povaţská Bystrica.
Hlasovanie: za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
7.Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Štefan Vároš na úvod poďakoval voličom za prejavenú
dôveru vo voľbách do obecnej samosprávy a zagratuloval poslancom k ich zvoleniu.
Samotné víťazstvo vo voľbách však znamená veľkú zodpovednosť, ktorú jemu a poslancom
občania zverili, tak aby boli kvalifikovaní na zabezpečenie ich potrieb. Na úvod ich

spoločného pôsobenia chcel poslancom pripomenúť, ţe spolu musia v prvom rade
zabezpečovať originálne kompetencie obce a tieţ prenesené kompetencie štátnej správy.
Poslanci OZ sa musia správne rozhodnúť, ktorá vec je prioritná a ktorá ešte počká, nakoľko
nikdy nebude k dispozícii taká výška finančných prostriedkov, ktorá by v jednom okamihu
pokryla všetky potreby našej obce. Zaţelal im, aby ich rozhodnutia vţdy priniesli našim
občanom spokojnosť a on sa bude snaţiť pretaviť ich do praxe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomiepríhovor starostu obce, Ing. Štefana
Vároša.
Hlasovanie: za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
8. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš, informoval poslancov OZ, ţe podľa § 13b zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov si spomedzi
poslancov sám určuje svojho zástupcu. Starosta svojím zastupovaním poveril poslanca Bc.
Jozefa Gloneka.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie, ţe starosta obce, Ing. Štefan Vároš
poveril funkciou zástupcu starostu poslanca Bc. Jozefa Gloneka, bytom Štiavnik 266, 013 55
Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
9. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov
Počet členov obecnej rady môţe tvoriť najviac 1/3 z počtu poslancov OZ. Na základe toho, ţe
naše obecné zastupiteľstvo má 11 členov, do obecnej rady môţu byť navrhnutí max. 4
členovia. Starosta obce prečítal návrh na obsadenie miest v Obecnej rade a vyzval poslancov
OZ, aby sa k tomu vyjadrili.
Poslanec Štefan Fajbík je toho názoru, ţe by mal byť v Obecnej rade aj poslanec z 2. okrsku.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. zriadiloObecnú radu
B. určilo úlohy rady, a to zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného
zastupiteľstva, prerokúvanie a riešenie návrhov komisií, poslancov a
jednotlivých úsekov obecného úradu a podávanie stanovísk obecnému
zastupiteľstvu.
C. zvolilo za členov obecnej rady: Mgr. Mária Belková
Bc. Jozef Glonek
Štefan Harvanec
Ing. Juraj Kuciak
Miroslav Vároš

Hlasovanie: za – 10, proti - 0, zdrţali sa - 1
10.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš oboznámil poslancov s kompetenciami a úlohami
jednotlivých komisií.
Ďalej prečítal návrh Obecnej rady na obsadenie miest v jednotlivých komisiách a poţiadal
poslancov o ich názor, či s daným rozmiestnením súhlasia, alebo majú iné návrhy. Tieto
komisie boli zriadené v predchádzajúcich volebných obdobiach a osvedčili sa.
Poslanec Bc. Jozef Glonek prisvedčil, ţe menované komisie postačujú ako poradné orgány
pre OZ.
Poslanec Štefan Harvanec pripomenul, ţe sociálna komisia bola navyše zriadená v minulom
volebnom období, nakoľko sa vyskytujú ţiadosti občanov o sociálnu výpomoc.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek na ostatných poslancov apeloval, ţe mu v zozname chýba
Kultúrno-spoločenská komisia, ktorá by organizovala spoločenské podujatia v obci. Podľa
jeho názoru sa chcú ľudia zabaviť, odreagovať sa a spoločensky vyţiť. Väčšinu akcií
pripravujú stále rovnakí ľudia, ktorých to uţ moţno ani nebaví, pretoţe ostatní sa nechcú
zapájať.
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš mu odpovedal, ţe organizovanie spoločenských podujatí
v obci má v náplni práce pani Anna Kopuníková. Tá zastrešuje všetky akcie realizované
obecným úradom. Obec nemôţe suplovať občianske zdruţenia, ktoré sú zakladané na
dobrovoľnej báze.
Starosta obce vysvetlil, ţe na tomto zasadnutí OZ sa určujú komisie, ktoré sú obvyklé
a potrebné pre správny chod obce. Nemá nič proti vytvoreniu novej komisie, ak je potrebná.
Na tom sa však musí dohodnúť väčšina poslancov OZ.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo sa pridal do diskusie. Aj podľa neho chýba plán činnosti
kultúrnych podujatí. Predstavuje si to tak, ţe takáto komisia by zastrešila všetky organizačné
zloţky obce, ktoré by vţdy na začiatku roka povedali, aké akcie a podujatia budú v obci robiť.
Je toho názoru, ţe športový klub je odlišný ako napr. Poľovnícke zdruţenie alebo Futbalisti,
nakoľko poskytuje moţnosti športového vyţitia pre občanov obce a ich deti.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková odpovedala, ţe vţdy na 1. riadnom zasadnutí OZ sa určia
všetky spoločenské akcie, ktoré sa budú v danom roku konať a zahrnú sa do rozpočtu obce.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek nenašiel v rozpočte obce na budúci rok oslavu 580. výročia
prvej zmienky o obci Štiavnik. Je to súčasť našej histórie a treba ňou ţiť.
Hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková pripomenula, ţe aj v priebehu roka sa môţu
vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na ďalšie akcie.
Poslanec Bc. Jozef Glonek poznamenal, ţe treba na Obecnom zastupiteľstve predniesť návrh
uskutočnenia novej akcie a OZ to prerokuje.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. zriadilo
1. bytovú komisiu
2. stavebnú komisiu
3. finančnú komisiu
4. sociálnu komisiu
B. určilo
1. náplň prácebytovej komisie, a to je predkladať obecnému zastupiteľstvu

návrhy na obsadenie bytov v súlade s VZN obce.
2. náplň prácestavebnej komisie, a to je preskúmavať a predkladať návrhy
v oblasti nehnuteľností v obci.
3. náplň práce finančnej komisie, a to je posúdenie a kontrola finančných
operácií
rozpočtu, rozpočtov jednotlivých organizácií obce, návrhy odmien členom OZ,
HK obce a platu starostu.
4. náplň prácesociálnej komisie, a to je posudzovanie ţiadostí o jednorazovú
sociálnu dávku poskytovanú obcou, predkladanie podnetov a návrhov do OZ na
riešenie problémov v oblasti svojej pôsobnosti a riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie občanov.

C. zvolilo
1.a predsedu bytovej komisie: Jozef Bavlna
1.b členov bytovej komisie:
Mgr. Vladimír Čvapek
Štefan Harvanec
2.a predsedu stavebnej komisie: Ing. Juraj Kuciak
2.b členov stavebnej komisie:
Fajbík Štefan
Bc. Jaroslav Kuciak
3.a predsedu finančnej komisie: Mgr. Mária Belková
3.b členov finančnej komisie:
Bc. Jozef Glonek
Milan Mišutka
4.a predsedu sociálnej komisie: Miroslav Vároš
4.b členov sociálnej komisie:
PaedDr. Peter Hujo
Milan Mišutka
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
11. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
Starosta obce i pri voľbe tejto komisie vysvetlil, ţe jej úlohou je vyhodnotenie oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, kópií daňového priznania dane z
fyzických osôb, alebo iného dokladu vydaného na daňové účely. Navrhol, aby zároveň
vykonávala funkciu Mandátovej komisie, ktorá overuje zlučiteľnosť funkcií s mandátom
starostu a poslancov OZ a overuje platnosť zloţenia ich sľubov.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu privýkone funkcie starostu obce
a mandátovú komisiu
B. určilonáplň práce komisie na ochranu verejného záujmu, a to je vyhodnotenie oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, kópií daňového
priznania dane z fyzických osôb, alebo iného dokladu vydaného na
daňové účely a zároveň bude plniť funkciu Mandátovej komisie, ktorá
overuje platnosť zloţenia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a

starostu a zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik
mandátu poslanca.
C. zvolilo
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
a mandátovej komisie:
Mgr. Vladimír Čvapek
členov komisie na ochranu verejného záujmu
a mandátovej komisie:
PaedDr. Peter Hujo
Bc. Jaroslav Kuciak
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
12. Stanovisko mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomiestanovisko mandátovej komisie o
overení dokladov, o zloţení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, o
nevykonávaní inej funkcie nezlučiteľnej s funkciou starostu obce a poslanca obecného
zastupiteľstva s konštatovaním, ţe spĺňajú všetky náleţitosti pre výkon starostu obce
a poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
13.Poverenie poslanca OZ na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce poslancov informoval, ţe Obecná rada navrhuje poveriť zvolávaním zasadnutí
OZ v prípade, ţe by ho nemohol zvolať starosta obce, ani zástupca starostu obce poslanca
Miroslava Vároša.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku poveriloposlanca obecného zastupiteľstva Miroslava
Vároša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
14.Poverenie poslanca OZ na uzavretie manželstiev pred matričným úradom
Starosta obce pripomenul, ţe minulé volebné obdobie bola poverená uzavieraním manţelstiev
poslankyňa Mgr. Mária Belková a vyzval poslancov, či sa ešte niekto chce ujať tejto funkcie.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak sa opýtal, pribliţne koľko býva ročne pred matričným úradom
sobášov. Starosta obce odpovedal, ţe cca 5-6.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo poverenie poslankyne obecného zastupiteľstva
Mgr. Márie Belkovej na sobášenie v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine pre
volebné obdobie 2018-2022.

Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
15. Určenie platu starostu obce
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš odovzdal slovo zástupcovi starostu Bc. Jozefovi Glonekovi,
ktorí poslancom pripomenul, ţe je potrebné, aby sa na tomto OZ dohodli, aký plat schvália
starostovi obce. Keď sa schváli plat starostu obce, nemusí to byť na celé volebné obdobie,
kedykoľvek mu ho môţu zníţiť alebo zvýšiť v súlade so zákonom. Zástupca starostu poveril
predsedu finančnej komisie Mgr. Máriu Belkovú, aby poslancov oboznámila s krokmi pri
určovaní platu starostu obce.
Predseda finančnej komisie Mgr. Mária Belková poslancov informovala, ţe platové pomery
starostu obce upravuje zákon SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starostovi, ktorý
je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a úväzku, na ktorý sa funkcia
vykonáva.
Starosta obce Štiavnik vykonáva funkciu na plný úväzok. Násobok pre obec Štiavnik (od
3001 po 5000 obyvateľov) je od 01.12. 2018 (podľa zákona č. 320/2018 Z.z.) upravený na
2,41. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2017 bola 954
€. Obecné zastupiteľstvo môţe tento plat rozhodnutím zvýšiť o 60 %. Plat starostu bol
minulé volebné obdobie navýšený o 50 % , finančná komisia navrhuje, aby to tak ostalo.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo sa opýtal, či mal starosta rovnaký plat od začiatku vykonávania
jeho funkcie. Poslankyňa Mgr. Mária Belková odpovedala, ţe zo začiatku mal plat navýšený
len o 20 %. Keď príde od poslancov podnet na prehodnotenie platu starostu, môţu mu jeho
výšku upraviť.
Hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková pripomenula, ţe kedysi sa kaţdý rok
prehodnocoval plat starostu obce, teraz môţu poslanci OZ jeho výšku kedykoľvek zmeniť.
Zástupca starostu Bc. Jozef Glonek dal hlasovať o určení platu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavnikuurčilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90
dní pred voľbami, mesačný plat starostu Ing. Štefana Vároša vo výške (954 x 2,41 x 1) + 50
%, čiţe
3 450 € v hrubom.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
16. Rôzne
Starosta obce ešte poslancom OZ pripomenul, ţe ich spoločná práca sa riadi programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), vypracovaným externou firmou a schváleným
obecným zastupiteľstvom tak, aby rozvoj obce postupoval kontinuálne. Rozbehli sa veľké
akcie, ktoré sú v súlade s týmto PHSR, ako napr.:

- prístavba a stavebné úpravy Kultúrneho domu – okrem sály na spoločenské podujatia sa tam
taktieţ vybudujú priestory pre futbalistov. Rozpočet stavby je určený na cca 1 685 000 €,
- Hasičská zbrojnica – náklady na túto stavbu predstavujú cca 130 000 €,
- Spevnené a parkovacie plochy pri Dome smútku – v rozpočte máme zatiaľ na realizáciu
naplánovaných 30 000 €,
- chodník v centre obce – z celého územia, na ktorom sa chodník postaví, patrí jedna parcela
pod Slovenský pozemkový fond, ktorý poţadoval, aby bol chodník klasifikovaný ako
verejnoprospešná stavba.
Poslanci obecného zastupiteľstva si musia uvedomiť, ţe vţdy bude treba riešiť veľa
problémov, na ktoré má obec málo peňazí. Budú rozhodovať o tom, čo v danom roku,
mesiaci, dni má prioritu a čo môţe počkať. Je potrebné rozhodovať tak, aby boli uspokojené
potreby občanov.
17. Interpelácia poslancov
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek namietol, ţe nebol súčinný pri tvorbe Rozpočtu obce na rok
2019. Apeluje na poslancov, aby sa vyriešil umelý trávnik pre športovcov, ktorý je uţ 2 roky
v havarijnom stave. Slúţi totiţ nielen športovcom ale aj ţiakom. Je škoda, ţe v rozpočte sa to
opomenulo, nakoľko tam ročne hrajú cca 2000 hodín.
Starosta obce odpovedal, ţe je to dobrá myšlienka, vie sa o tom. Zatiaľ je rozpočet na rok
2019 naplánovaný podľa štandardov. V takýchto situáciách by sa mohol urobiť prieskum, čo
na to hovoria ľudia, čo konkrétne potrebujú vyriešiť. Všetci poslanci, vrátane starostu nosia
na pleciach zodpovednosť, aby riešili naozaj dôleţité veci, nevyhnutné pre správny chod
obce.
Poslanec Bc. Jozef Glonek povedal, ţe sám inicioval, aby sa na ihrisku vymenil umelý
trávnik. Podľa neho však futbalisti neusporadúvajú ţiadne akcie, čo je škoda, napr. hasiči si
na seba zarábajú a kaţdý víkend sú na súťaţi.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek oponoval, ţe futbalisti víkend čo víkend odchádzajú od
svojich rodín a hrajú pre 300 ľudí.
Starosta obce odpovedal, ţe je na poslancoch, aby sa dohodli a snaţili sa navzájom vyjsť si
v ústrety. Lebo kaţdý poslanec má iné priority a zastupuje konkrétnu skupinu ľudí.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak je toho názoru, ţe treba urobiť rozpočet, koľko by úpravy na
ihrisku stáli finančných prostriedkov.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo si po 1. myslí, ţe celé nádvorie školy je v havarijnom stave. Je
potrebné revitalizovať okolie školy, nakoľko detské ihrisko tam, je nebezpečné, je len otázkou
času, kedy si tam niekto ublíţi. Druhým problémom je nádvorie Materskej školy, nakoľko
deti nemajú priestor na hranie. Nachádza sa tam síce menšie ihrisko, to sa však neudrţiava.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak prisvedčil, ţe na spomínanom ihrisku často nachádzajú
odhodené fľaše.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhuje, aby sa začalo udrţiavať.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek poţaduje, aby sa vyriešil havarijný stav obecného autobusu.
Starosta obce mu odpovedal, ţe o tom vie a bude sa na tom robiť.

18. Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za ich príspevky do diskusie a konštatoval, ţe i
v
budúcnosti uvíta dobré návrhy. Poďakoval im za účasť a zasadnutie ustanovujúceho obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Štiavniku, dňa 17 .12. 2018
Zapísala: Ing. Silvia Parčišová

....................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Jozef Bavlna
Mgr. Vladimír Čvapek

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

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

