ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku
konaného dňa 01.03. 2019
Miesto konania : zasadačka obecného úradu, Štiavnik
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Mgr. Belková Mária, Mgr. Čvapek Vladimír, Fajbík Štefan, Harvanec Štefan, PaedDr. Hujo
Peter, Bc. Kuciak Jaroslav, Ing. Kuciak Juraj, Mišutka Milan, Vároš Miroslav.
Poslanci pán Bavlna Jozef a Bc. Glonek Jozef sa dostavili počas zasadnutia OZ.
Neprítomní poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci Obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní: HK obce - Bc. Šipková Jozefína, občania pán Ján Červenec a pán Rudolf
Homolík.
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. VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.
6. VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018.
8. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne sluţby v zariadení pre
seniorov a domove sociálnych sluţieb Štiavnik č. 764.
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Štiavnik za rok 2018.
10. Schválenie 2 členov školskej rady.
11. Úprava zásad odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ a neposlancov
zo dňa 25.11. 2016.
12. Prejednanie financovania výstavby Kultúrneho domu.
13. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. CKN 4242/75 –
vodná plocha o výmere 219 m2, zapísanej na LV č.2741 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa
Daniela Sakmára, Povaţská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
14. Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/74 – vodná
plocha o výmere 134 m2, zapísanej na LV č. 2741.
15. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/74 –
vodná plocha o výmere 134 m2, zapísanej na LV č. 2741 kat. úz. Štiavnik, pre ţiadateľa
Antona Sečeňa, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
16. Schválenie prebytočnosti časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. 4242/59 –
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vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.
17. Schválenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
4242/59 –vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik,
pre ţiadateľa Petra Pastorka, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
18. Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie mini-rýpadla KUBOTA-KX-18-4.
19. Oslava 580. výročia zaloţenia obce - prejednanie programu.
20. Ţiadosti občanov
21. Rôzne
22. Interpelácia poslancov
23. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a otvoril prvé riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval,ţe z celkového počtu 11 poslancov sú
prítomní 9, teda 1. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zákon č. 369/90 Z.z.
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
navrholoverovateľov zápisnicea uznesení pána Štefana Harvanca a Miroslava Vároša.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zapisovateľku Ing. Silviu Parčišovú a
overovateľov zápisnice a uznesení Štefana Harvanca a Miroslava Vároša.
Hlasovanie:

za – 9, proti - 0, zdrţali sa - 0

3a). Schválenie programu 1. riadnehozasadnutia OZ
Starosta obce dal hlasovať za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ, s ktorým boli
poslanci oboznámení v pozvánke.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo program 1. riadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa – 0

3b). Doplnenie programu 1. riadneho zasadnutia OZ
Poslanec Štefan Fajbík navrhol, aby sa doplnilo do programu zasadnutia OZ zrušenie
uznesenia, ktorým bola zriadená obecná rada a navrhnúť novú OR. Podľa poslancov
Miroslava Vároša a Štefana Harvanca treba teda prehodnotiť aj členov komisií.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo doplnenie programu zasadnutia OZ o tieto
body:
- zrušenie uznesenia č. 7/2018 zo dňa 10.12. 2018, ktorým bola zriadená Obecná rada,
- zriadenie novej Obecnej rady,
- zmena členov v niektorých komisiách.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdrţali sa - 0
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

poslancov

informoval

o splnených

úlohách

Ďalej vysvetlil poslancom OZ zákonný postup pri určovaní dopravného značenia, nakoľko
autor príspevkov na stránke Štiavnik na hlavu poskytuje obyvateľom nepravdivé informácie
o tom, ţe dopravné značky v našej obci sú neplatné a ľubovoľne rozmiestnené. Nahovára ich
na nezákonnú činnosť, aby si osádzali značky, ako sa im páči. Ak tak učinia, v prípade
dopravnej nehody budú niesť následky.
Prvým krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie, ku ktorej dáva svoje stanovisko
správca cesty – Správa ciest Ţilinského samosprávneho kraja (ďalej SC ŢSK) a Okresné
riaditeľstvo policajného zboru v Ţiline, Oddelenie dopravného inšpektorátu (ďalej ORPZ,
ODI). Na základe týchto súhlasných stanovísk a projektovej dokumentácie určuje dopravné
značenie na ceste III. triedy Okresný úrad Ţilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Na miestnych komunikáciách určuje dopravné značenie obec, ako miestne a vecne
príslušný cestný správny orgán podľa zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov (tu je správcom cesty obec), taktieţ na základe súhlasného
stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ţiline, Okresného dopravného
inšpektorátu.
Na povoleniach na dopravné značenie, ktoré poslanci obdrţali, je jasne a zrozumiteľne
napísané, ţe dopravné značenie určuje Okresný úrad Ţilina (v prípade miestnych komunikácií
obec) na základe súhlasného stanoviska ORPZ, ODI a SC ŢSK, doručeného konkrétneho dňa
a pod konkrétnou spisovou značkou.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
o dopravnom značení v obci.

zobralo na vedomie

informáciu starostu obce

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
5. VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik
(viď prílohy)
VZN č. 1/2019 obdrţali poslanci spolu s pozvánkou na OZ. Ţiadny z poslancov nemal
pripomienky.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
6. VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
(viď prílohy)
VZN č. 2/2019 obdrţali poslanci spolu s pozvánkou na OZ. Starosta obce poslancom
pripomenul, ţe tieto platy boli schválené uţ v rozpočte na rok 2019. Obecná rada odporučila
VZN č. 2/2019 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnik.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018
(viď prílohy)
Jedná sa o posledné rozpočtové opatrenie za rok 2018, ktoré poslanci berú na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu rozpočtu obce Štiavnik na rok
2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018, v zmysle Dodatku č. 1 (zo dňa 24.09. 2012)
k Zásadám č. 3/2011 o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Štiavnik, a to:
- zvýšenie príjmov o 42 781,15 € a
- zvýšenie výdavkov o 14 079,50 €.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa – 0
8. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne sluţby v zariadení pre
seniorov a domove sociálnych sluţieb Štiavnik č. 764
(viď prílohy)
Dodatkom č. 1/2019 sa mení vo VZN výška úhrady za ubytovanie a stravovanie pre klientov
ZpS a DSS Štiavnik, ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo dodatok č. 1/2019 k VZN č. 4/2015 o úhradách
za sociálne sluţby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych sluţieb Štiavnik č. 764.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdrţali sa – 0
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Štiavnik za rok 2018
(viď prílohy)
HK obce, Bc. Jozefína Šipková poslancom v krátkosti ozrejmila rozsah jej kontrolnej činnosti,
nakoľko jej správu poslanci obdrţali spolu s pozvánkou.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Štiavnik za rok 2018.
Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdrţali sa - 0
10. Schválenie 2 nových členov školskej rady
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe dvaja bývalí poslanci – Štefan Bočinec a Katarína
Bobríková, boli predtým v školskej rade. Obecná rada navrhla obsadiť uvoľnené miesta
pánom Štefanom Fajbíkom a Bc. Jaroslavom Kuciakom, a členom ostáva aj Bc. Jozef Glonek.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. odvolalo
členov školskej rady pri ZŠ a MŠ v Štiavniku Štefana Bočinca a Katarínu Bobríkovú.
B. schválilo
za členov školskej rady pri ZŠ a MŠ v Štiavniku pána Štefana Fajbíka a Bc. Jaroslava
Kuciaka a Bc. Jozefa Gloneka.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdrţali sa – 0
11. Úprava zásad odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ
a neposlancov zo dňa 25.11. 2016
(viď prílohy)
Nové Zásady odmeňovania viac nepojednávajú o odmeňovaní zapisovateliek a neposlancov
zúčastňujúcich sa komisií alebo Obecného zastupiteľstva. HK obce, Bc. Jozefína Šipková ich
vypracovala v súlade so zákonom a zásadami ostatných obcí.
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš je toho názoru, ţe zapisovateľky OZ a komisií majú túto
činnosť v náplni práce, zápisnicu robia v pracovnom čase, zhodnotil to ako dvojité
odmeňovanie. V prípade externých pracovníkov, pozvaných na OZ, zaplatí obec nimi
vystavenú faktúru, prípadne pre občanov sa môţe urobiť Dohoda o vykonaní práce.
Poslanec Miroslav Vároš nesúhlasil, nakoľko predchádzajúce zásady pripravovala HK obce
v roku 2016 s tým, ţe budú fungovať dlhodobo. Nakoľko OZ a komisie, v ktorých bol
účastníkom, zasadali vţdy po pracovnej dobe, nie je pravdivé tvrdenie, ţe poslanci nemôţu
schváliť zapisovateľkám odmenu, tieto zapisovateľky si túto odmenu zaslúţia. Ďalej sa
opýtal, prečo je v Zásadách odmeňovania odmena zástupcu starostu obce, keďţe je uţ
zakotvená v zákone o obecnom zriadení.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek pripomenul, ţe odmena zástupcu starostu plynie zo zákona
a podľa zákona o obecnom zriadení musí byť zverejnená do 30 dní na úradnej tabuli a
webovej stránke obce. Ďalej navrhol, aby sa vyuţila moţnosť uzatvorenia Dohody o vykonaní
práce pre zapisovateľky.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková reagovala, ţe pri schvaľovaní predošlých Zásad
odmeňovania nevedela pracovné náplne zamestnankýň Obecného úradu. Podľa jej názoru,
môţe starosta ohodnotiť zamestnancov prostredníctvom osobných príplatkov. Chcela by
vidieť, aké majú zamestnanci obce platy, ale najmä ich podrobné pracovné náplne.
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HK obce, Bc. Jozefína Šipková jej pripomenula, ţe existuje zákon o ochrane osobných
údajov, ktorý zakazuje poskytovať informácie o platoch fyzických osôb, poslanci OZ môţu
rozhodovať len o plate starostu obce.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek pripomenul, ţe osobný príplatok je nenárokovateľná zloţka
mzdy. Je len na starostovi, ako sa rozhodne. S tým súhlasil aj poslanec Bc. Jozef Glonek.
Starosta obce ako zamestnávateľ musí na zamestnancov pozerať globálne, snaţí sa
spravodlivo nastaviť hodnotenie zamestnancov.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhol, aby sa odmena pre člena za zasadnutie Obecnej rady
zníţila z 90 € na 50 €, pretoţe poslanci tam trávia kratší čas ako na obecnom zastupiteľstve.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo Nové zásady odmeňovania poslancov OZ,
predsedov a členov komisií OZ v obci Štiavnik podľa návrhu HK obce Bc. Jozefíny Šipkovej,
upravené o zníţenú odmenu členov OR z 90 € na 50 € a s vynechaním § 5 – Odmeňovanie
zástupcu starostu obce.
Hlasovanie: za – 10, proti – 1, zdrţali sa - 0
12. Prejednanie financovania výstavby Kultúrneho domu
Starosta obce poslancov informoval o moţnostiach získania úveru na výstavbu Kultúrneho
domu, nakoľko si uţ urobil prieskum. Úvery sa poskytujú len na stavby, ktoré skončia
kolaudáciou. Podľa finančnej komisie si môţe obec zobrať úver najviac 800 000 € na prvú
etapu. Celková predpokladaná cena výstavby podľa rozpočtu projektanta je cca 1 680 000 €
bez DPH. Reálna cena zákazky bude podľa výsledkov verejného obstarávania.
Čiţe firma, ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu ku Kultúrnemu domu ju musí
rozdeliť na 2 časti tak, aby kaţdá z častí sa skončila kolaudáciou.
Starosta obce očakáva, ţe úver by obec splatila za 5-6 rokov. 800 000 € / 5 rokov predstavuje
sumu splátky 160 000 € ročne + úroky.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek je toho názoru, ţe uţ 40 rokov potrebuje naša obec Kultúrny
dom, ktorý by vyhovoval potrebám občanov aj obce. Obec má však rozpracovaných viac
projektov, a keďţe výstavba Kultúrneho domu je veľká investícia, je tu určitá miera rizika,
ktorá mu robí starosti. Nepáči sa mu, ţe na 6 rokov zakonzervujeme obec. Opýtal sa, či by
obci prostredníctvom nejakých dotácií nepomohlo Ministerstvo kultúry.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková odpovedala, ţe pravdepodobne nie, keďţe sa nejedná
o historickú pamiatku.
Starosta obce spolu s HK obce, Bc. Jozefínou Šipkovou poslancom vysvetlili, ţe
predpokladaná suma rezervného fondu ako prebytok z rozpočtového roku 2018 bude pribliţne
100 000 € (presná suma bude uvedená v záverečnom účte v júni 2019) a predchádzajúci
zostatok rezervného fondu bol v sume 259 386,70 €.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková súhlasila a doloţila, ţe sa tam presunie ešte 40 000 €, ktoré
boli vyčlenené na výstavbu bytov nad Zdravotným strediskom a lekárňou.
Celkovo má teda obec k dispozícii okolo 400 000 €, z čoho vyplýva, ţe hospodári
s prebytkom, je schopná splácať úver a zároveň bude aj naďalej plniť svoje funkcie.
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Poslanec Štefan Harvanec pripomenul, ţe uplynulé obdobie sa investovalo mnoţstvo
finančných prostriedkov hlavne na dobudovanie vodovodných prípojok a kanalizáciu, do
asfaltovania išlo okolo 150 – 160 000 € , o tieto výdavky bude obec menej zaťaţená.
Poslanec Miroslav Vároš má tieţ pochybnosti o výške rozpočtu na výstavbu Kultúrneho
domu, zdá sa mu neprimerane vysoký.
Starosta obce je toho názoru, ţe poslanci musia prihliadať na všetky plusy aj mínusy,
rozhodnutie je na ich pleciach, doterajšie hospodárenie obce však ukazuje, ţe vieme nastaviť
úsporné opatrenia tak, aby obec bez problémov splácala úver a zároveň plniť všetky funkcie
obce. Je potrebné prihliadať na dlhodobé vyuţitie Kultúrneho domu s tribúnou pre budúce
generácie.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo sa vyjadril, ţe nesúhlasí s výstavbou kultúrneho domu, nakoľko
si myslí, ţe sú momentálne dôleţitejšie veci, ktoré treba riešiť. Je toho názoru, ţe na dlhé
obdobie obec zastaví akékoľvek investičné rozvojové projekty a ţe v rozpočte na rok 2019 sa
s touto investíciou nepočíta. Projekt ako taký je podľa neho nevhodne riešený.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa pripravili podklady na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaţe na získanie úveru vo výške 800 000 €, potrebného na financovanie
1. časti výstavby Kultúrneho domu.
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdrţali sa - 1
Starosta obce poslancom vysvetlil, ţe je potrebné osloviť verejného obstarávateľa, ktorý bude
manaţovať verejné obstarávanie na dodávateľa na výstavbu Kultúrneho domu.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak prítomných informoval o dezinformáciách, ktoré sa šíria v obci,
konkrétne, ţe prístavba a nadstavba Kultúrneho domu sa robiť nebude.
Podľa starostu obce, uţ to, ţe poslanci rozhodli o vypracovaní projektovej dokumentácie na
predmetnú stavbu, je znakom, ţe to s výstavbou myslia váţne, to znamená, ţe s výstavbou
kultúrneho domu sa začne v roku 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta obce, Ing. Štefan Vároš uzavrel
zmluvu s verejným obstarávateľom, ktorý obci vyberie dodávateľa na výstavbu Kultúrneho
domu.
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdrţali sa – 1
13. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce – parc.č. CKN 4242/75 – vodná
plocha o výmere 219 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa
Daniela Sakmára, Povaţská Bystrica, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Starosta obce, Ing. Štefan Vároš poslancom pripomenul, ţe na zasadnutí OZ, konanom dňa
07.12. 2018, bola schválená prebytočnosť aj zámer prenájmu spomínaného nehnuteľného
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majetku obce, ktorý bol zo zákona zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce po
dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
CKN 4242/75 – vodná plocha o výmere 219 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik,
pre ţiadateľa Daniela Sakmára, Povaţská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktorý je daný tým, ţe uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyuţíva a ani ho neplánuje v budúcnosti vyuţiť.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
14. Schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
4242/74 – vodnáplocha o výmere 134 m2, zapísanej na LV č. 2741
Stavebná komisia bola na tvare miesta a odporúča pánovi Antonovi Sečeňovi prenajať
spomínaný pozemok, pričom 20 m2 bude mať pod garáţou. Predmetný pozemok sa nachádza
vedľa pozemku, ktorý sa prenajal pánovi Danielovi Sakmárovi.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce –
pozemok parc.č. 4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz.
Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
15. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2, zapísanej na LV č. 2741 kat. úz.
Štiavnik, pre ţiadateľa Antona Sečeňa, Štiavnik, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce –
pozemok parc.č. 4242/74 – vodná plocha o výmere 134 m2 (z toho 20 m2 pod garáţou)
zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorý je daný tým, ţe uvedený pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyuţíva a ani ho neplánuje v budúcnosti vyuţiť.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
16. Schválenie prebytočnosti časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz.
Štiavnik
Predseda stavebnej komisie, Ing. Juraj Kuciak poslancov informoval, ţe pán Pastorek má na
predmetnej parcele na 100 m2 uloţené drevo a stavebná komisia odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť prenájom tejto časti.
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Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak podotkol, ţe pán Štefan Illo chce tieţ do prenájmu časť
predmetnej parcely. Starosta obce mu odpovedal, nech si pán Illo napíše ţiadosť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť časti nehnuteľného majetku obce,
t.j. 100 m2 – pozemok parc.č. 4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanom na LV
č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
17. Schválenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č.
4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanom na LV č. 2741 v kat.úz.
Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Pastorka, Štiavnik, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu časti nehnuteľného majetku
obce, t.j. 100 m2 – pozemok parc.č. 4242/59 – vodná plocha o výmere 1432 m2, zapísanej na
LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik, pre ţiadateľa Petra Pastorka, Štiavnik, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je daný tým, ţe uvedený pozemok sa
nachádza medzi miestnou komunikáciou a riekou, ktorý obec vôbec nevyuţíva a ani ho
neplánuje v budúcnosti vyuţiť.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
18. Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie mini-rýpadla KUBOTA-KX-18-4
Starosta obce prečítal poslancom návrh zmluvy na odkúpenie mini-rýpadla KUBOTA-KX18-4. S nákupom mini-rýpadla sa počítalo uţ pri tvorbe rozpočtu.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak poslancov oboznámil s tým, ţe Ing. Kéry im ukázal podobné
stroje na Slovensku aj v zahraničí, väčšinou len s jednou lyţicou za takúto cenu. Bol prizvaný
aj strojník, ktorý garantoval, ţe stroj je v dobrom stave. Pracovníci, ktorí s ním robili, ho
chválili.
Starosta obce pripomenul, ţe mini-rýpadlo mala obec v prenájme, nájom predstavoval 50 €
bez DPH za kaţdý deň pouţitia, pričom potrebnú výmenu súčiastok si hradila obec sama. Bez
váţnejších porúch bol v prevádzke celý rok.
Poslanec Milan Mišutka je toho názoru, ţe stroj mal ohodnotiť nejaký technik, keďţe je
opotrebený pouţívaním. Taktieţ v zahraničí sú iné predajné ceny ako u nás.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo kúpnu zmluvu na odkúpenie pracovného stroja –
mini rýpadla KUBOTA-KX-18-4 od pána Petra Vároša–PV, Štiavnik 788, 013 55 Štiavnik za
cenu 17 994 € s DPH, na základe výsledku verejného obstarávania č. 19-27/2018.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
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19.Oslava 580. výročia zaloţenia obce – prejednanie programu
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe tento rok oslavuje naša obec 580. výročie jej 1.
zmienky ako „Sczewnyk“. Pred 10 rokmi, keď bolo 570. výročie obce, boli vybrané
významné osobnosti obce, ktoré odmenili plaketami a potom boli pozvané na slávnostný
obed. Podľa jeho názoru je dôleţité, aby sa odprezentovali všetky zloţky obce – Poľovnícke
zdruţenie Štiavnik, Súkromné centrum voľného času, Športový klub, Dobrovoľný hasičský
zbor, Jednota dôchodcov, Rezbársky krúţok, ZO SZŤP Štiavnik, Farský úrad Štiavnik,
Základná škola s materskou školou Štiavnik, Folklórny súbor Javorník, Stolný tenis, Pálenica,
s.r.o., Lesné spoločenstvo, s.r.o. - a prípadne by sa do polnoci konala diskotéka. Zároveň
oslavuje náš Dobrovoľný hasičský zbor 100 rokov od jeho zaloţenia.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková hovorí, ţe na kultúrnych akciách v obci je malá účasť
poslancov. Poslanci by si mali uvedomiť určitú zodpovednosť voči občanom, aby sa tieţ prišli
odprezentovať, zapojiť sa do organizácie osláv obce. Ďalej pripomenula, aby sa naši hasiči
informovali o moţnosti získať príspevok od štátu v súvislosti s jubileom ich zaloţenia.
Starosta obce odpovedal, ţe prijme kaţdú pomocnú ruku. Osloví jednotlivé zloţky, s ktorých
predstaviteľmi sa stretnú poslanci na budúcom OZ a kaţdý sa pridá ku niektorej zo zloţiek.
S tým, aby bol kaţdý poslanec garantom nejakej zloţky obce, súhlasil aj poslanec Bc. Jozef
Glonek a Ing. Juraj Kuciak.
Poslanec Štefan Harvanec navrhol, aby bol na webovej stránke obce umiestnený banner, ktorý
bude propagovať 580. výročie obce.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek si myslí, ţe oslavy sa budú konať na viacerých miestach,
preto je potrebné osloviť aj Základnú školu s materskou školou. Taktieţ je potrebné dohodnúť
sa na konkrétnom dátume.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie ţe poslanci majú do budúceho OZ
predloţiť návrhy programu osláv 580. výročia 1. písomnej zmienky o obci Štiavnik ako
„Sczewnyk“ a pripojiť sa ku konkrétnej zloţke v obci.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
20. Ţiadosti občanov
20.1 Ţiadosť pána Vlastimila Červenca, Štiavnik o dobudovanie
inţinierskych sietí na parc.č. CKN 4192 aţ k jeho pozemku
Prítomný pán Ján Červenec, ktorý plánuje na pozemku svojho otca výstavbu rodinného domu
sa vyjadril k predmetnej ţiadosti. Podľa jeho názoru je škoda, ţe sa voda a kanalizácia
nepotiahla po celej dĺţke cesty. Je si vedomý, ţe mal uţ vtedy poţiadať o vybudovanie
prípojky.
Starosta obce podotkol, ţe cesta je vyasfaltovaná po hranice s pozemkom pána Ivana Šutaru,
chýba doasfaltovať cca 50 m a inţinierske siete sú vybudované po pozemok pána Pavla
Pláňavského, k pozemku pána Červenca je to cca 100 m.
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Poslankyňa Mgr. Mária Belková sa opýtala, aké budú pribliţné náklady. Je potrebné dodrţať
zákonnú postupnosť – náklady treba zahrnúť formou rozpočtového opatrenia do rozpočtu,
potom to schváliť na OZ.
Starosta obce odpovedal, ţe spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie to odhaduje na
cca 4000 €. Ale skúsi sa poradiť s inţiniermi zo SEVAKu, či by obec mohla pouţiť projekt
pána Červenca.
Poslanec Bc. Jozef Glonek sa opýtal, či dal SEVAK súhlas s vybudovaním kanalizačnej
a vodovodnej prípojky.
Pán Červenec odpovedal, ţe SEVAK mu dal súhlasné stanovisko k projektu rodinného domu.
Podľa poslanca pána Milana Mišutku je predpoklad, ţe v tejto oblasti budú chcieť
v budúcnosti stavať aj ďalší občania, keďţe sa tam nachádzajú vysporiadané pozemky ideálne
na výstavbu. S tým súhlasí aj poslanec Bc. Jozef Glonek.
Poslanec Štefan Harvanec je toho názoru, ţe keď sa takto pomohlo doteraz, je samozrejmé,
ţe sa pomôţe aj ďalším.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby dal starosta obce pripraviť podklady na
realizáciu kanalizačnej a vodovodnej prípojky na parc.č. CKN 4192 v časti obce Kovačovce.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
20.2 Ţiadosť pána Martina Fujku, Štiavnik o refundáciu nákladov na
výmenu okien a dverí v Pekárni v Štiavniku
Obecná rada na svojom zasadnutí zo dňa 22.02. 2019 odporučila poslancom OZ, aby
schválili pánovi Fujkovi refundáciu ním vynaloţených nákladov formou neplatenia
nájomného 2 roky, čo predstavuje sumu 6815,18 €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo refundáciu nákladov pánovi Martinovi Fujkovi,
bytom Štiavnik , vynaloţených na výmenu okien a dverí v budove Pekárne, súp.č. 65, formou
zápočtu nájomného v sume 6 815,18 €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
20.3 Ţiadosť pána Ladislava Kuciaka, Štiavnik o výpomoc formou
poskytnutia palivového dreva
Sociálna komisia, na čele s jej predsedom poslancom Miroslavom Várošom navrhuje, aby
obec vyhovela ţiadosti pána Kuciaka a poskytlo sa mu drevo na kúrenie, nakoľko má veľmi
nízky dôchodok, z ktorého si sám drevo nezabezpečí.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa pánovi Ladislavovi Kuciakovi, bytom
Štiavnik zabezpečilo palivové drevo za max. sumu 150 €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa – 0
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20.4 Ţiadosť Ing. Jozefa Hešu, bytom Štiavnik a Márie Ciesarikovej, Štiavnik o povolenie
výstavby rodinného domu na parc.č. EKN 7113
Starosta obce prečítal predmetnú ţiadosť. Asi tri pozemky pod touto parcelou EKN 7113 sa
uţ začalo s výstavbou dvoch rodinných domov. Prístup k pozemku je zabezpečený.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak je toho názoru, ţe je tu predpoklad rastúceho záujmu občanov
stavať v tejto lokalite, nakoľko sa pozemky nachádzajú na rovinatom povrchu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa dalo súhlasné stanovisko na výstavbu
rodinného domu pre ţiadateľov Ing. Jozefa Hešu, Štiavnik a Márie Ciesarikovej, Štiavnik .
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
20.5 Ţiadosť pani Ivany Meienberg, Štiavnik o odkúpenie časti
obecného pozemku parc.č. CKN 44/3 v kat.úz. Štiavnik
Poslanec PaedDr. Peter Hujo tlmočil prítomným poslancom problém pani Meienberg,
dochádza z nehodnoteniu jej pozemku odpadkami, taktieţ trávou pri kosení. Je ochotná
vybudovať nový plot na vlastné náklady.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková je toho názoru, ţe obec nesmie predať pozemok pri bytovom
dome len tak, museli by vyhlásiť obchodnú verejnú súťaţ, pri ktorej by mohol dať ponuku
hocikto. Navrhla, aby si postavili vyšší plot.
Starosta obce si myslí, ţe uţ teraz je okolo bytového domu málo miesta, jeho obyvatelia sú
priestorovo stiesnení, plot by neposúval.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo apeloval na nedostatočnú údrţbu predmetného pozemku zo
strany obce. Jednou z moţností je podľa neho zmena údrţby, napr. nekosiť krovinorezom,
nakoľko trávu rozmetáva aţ po rodinný dom pani Meienberg.
Poslanec Bc. Jozef Glonek pripomenul, ţe v iných obciach a mestách majú pracovníci pri
kosení postavenú zástenu, ktorá chráni okolité budovy a autá.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. zobralo na vedomie
ţiadosť pani Ivany Meienberg, bytom Štiavnik o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.
CKN 44/3, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.
B. poverilo
starostu obce zvýšením kvality údrţby uvedeného priestoru medzi bytovým domom súp.č.
1310 a domom pani Meienbergsúp.č. 148 počas celého roka.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
20.6 Ţiadosť pani Johany Mištríkovej, bytom Štiavnik o odpredaj časti
nehnuteľného majetku obce parc.č. 4128 kat. úz. Štiavnik
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Predseda stavebnej komisie, Ing. Juraj Kuciak poslancom pripomenul, ţe pani Mištríková uţ
predtým ţiadala o odkúpenie celej parcely, teraz chce len časť zo spomínanej parcely. Na
výmenu ponúka svoj podiel v parc.č. EKN 5534 na Zbernom dvore. Stavebná komisia bola
na tvare miesta, v prípade odpredaja časti pozemku, by zostalo ešte cca 2,8 m po začiatok
cesty.
Poslanec Bc. Jozef Glonek sa opýtal, či ostane zachovaná šírka cesty aspoň 6 m. Keďţe je to
cesta nachádzajúca sa v centre obce pri škole, mohli by sa tam v budúcnosti urobiť parkovacie
miesta.
Poslanec Milan Mišutka je toho názoru, ţe zachovávať 6 m šírku je zbytočné, nakoľko trochu
niţšie je cesta opäť úzka.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková si myslí, ţe keď sa schváli odpredaj jednému, budú chcieť
odkupovať aj ďalší a cesta sa zúţi.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo ţiadosť pani Johany Mištríkovej, bytom
Štiavnik o odpredaj časti nehnuteľného majetku obce – pozemok parc.č. CKN 4128 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, zapísanej na LV č. 2741 v kat.úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za – 1, proti – 7, zdrţali sa – 3
20.7 Ţiadosti o zabezpečenie osvetlenia prístupových ciest pri rodinných domoch súp.č.
1359, 574 a novostavbe rodinného domu pri bývalom Druţstve
Starosta obce prečítal ţiadosti pána Rudolfa Červenca, bytom Štiavnik a Jozefa Fajbíka,
o zabezpečenie osvetlenia prístupovej cesty k ich rodinným domom. O osvetlenie ţiadal ústne
aj pán Jozef Vároš, ktorý stavia RD pri bývalom Druţstve.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak sa opýtal, či tam má pán Jozef Fajbík trvalý pobyt, starosta obce
odpovedal, ţe áno.
Poslanec Ing. Juraj Kuciak je toho názoru, ţe keď povolíme výstavbu RD, kde má aspoň
jedna osoba trvalý pobyt, musí mu obec automaticky zabezpečiť aj osvetlenie.
Starosta obce podotkol, ţe obec má na verejné osvetlenie v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky. Uţ predtým ţiadali verejné osvetlenie na Kotelniciach, obec je tu pre občanov,
minulý rok bolo navyše osadených cca 20 verejných osvetlení.
Poslanec Bc. Jozef Glonek si myslí, ţe zabezpečenie osvetlenia nie je likvidačné pre obec,
nevidí dôvod, prečo by sa nemalo urobiť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa zrealizovalo osvetlenie pri rodinných
domoch súpis.č. 1359 (cesta na druţstvo), pri novostavbe rodinného domu na parc.č. CKN
6620/8 (pri druţstve) a pri súp.č. 574 (Kotelnice) v kat.úz. Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
20.8 Ţiadosť pána Petra Kubicu, bytom Štiavnik o prenájom obecných
priestorov za budovou ZpS a DSS
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Ing. Juraj Kuciak tlmočil stanovisko stavebnej komisie, ktorá odporúča nevyuţívané priestory
prenajať, nakoľko tam boli predtým kontajnery, ktoré sa presťahovali na Zberný dvor.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo prebytočnosť časti nehnuteľného majetku obce,
t.j. 25 m2 – obecné priestory za budovou ZpS a DSS súp.č. 764, 013 55 Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu časti nehnuteľného majetku
obce – t.j. 25 m2 – obecných priestorov za budovou ZpS a DSS súp.č. 764, 013 55 Štiavnik,
pre ţiadateľa Petra Kubicu, Štiavnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorý je daný tým, ţe spomínané obecné priestory sa nevyuţívajú a v najbliţšej
dobe nie je naplánované ich vyuţitie.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
20.9 Ţiadosť Dominiky Sedliačkovej, Štiavnik o prenájom garáţe
Keďţe momentálne nie sú voľné garáţe v bytových domoch, postúpil starosta obce
predmetnú ţiadosť do bytovej komisie.
Podľa poslankyne Mgr. Márie Belkovej je potrebné osadiť oproti bytovému domu verejné
osvetlenie, nakoľko sú problémy s vykrádaním áut.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie ţiadosť Dominiky Sedliačkovej,
bytom Štiavnik o prenájom garáţe s tým, ţe ju bytová komisia zaradí do poradovníka.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdrţali sa - 0
21a). Zrušenie uznesenia č. 7/2018, ktorým bola zriadená Obecná rada
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
Obecná rada.

zrušilo

uznesenie č. 7/2018, ktorým bola zriadená

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdrţali sa – 5
21b). Schválenie novej Obecnej rady
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe počet členov obecnej rady môţe tvoriť najviac 1/3
z počtu poslancov OZ. V zloţení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán,
politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa
rozhodnutia OZ a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Ďalej vyzval poslancov
k diskusii.
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Poslanec Štefan Fajbík si myslí, ţe zriadenie Obecnej rady na ustanovujúcom OZ bolo rýchle
a nepremyslené. Keď sa na to s odstupom času pozrel, zistil, ţe je zloţená z poslancov z 2
okrskov. Nemá výhrady voči zvoleným členom, bolo by však spravodlivé, aby bol v obecnej
rade zastúpený kaţdý okrsok.
Poslanec Mgr. Vladimír Čvapek pripomenul, ţe podľa § 14 zákona č. 369/1990 Z.z.
o Obecnom zriadení sa pri zariaďovaní Obecnej rady prihliada aj na rôznorodosť zastúpenia
politických strán.
Poslanec Štefan Harvanec hovorí, ţe poslanci OZ nemajú hájiť záujmy politických strán ale
občanov, s čím súhlasí aj poslankyňa Mgr. Mária Belková.
Podľa poslanca Štefana Fajbíka boli ostatné volebné okrsky hodené cez palubu.
Predchádzajúca Obecná rada si určila zloţenie budúcej OR, je toho názoru, ţe k tomu mali
byť prizvaní všetci poslanci. Chýba mu pomerné zastúpenie okrskov, pretoţe kaţdý poslanec
háji hlavne okrsok, kde bol zvolený.
Poslanec Bc. Jozef Glonek si myslí, ţe bola Obecná rada volená regulérne, tak aby to bolo
spravodlivé.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
A. zriadilo
Obecnú 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 členov obecnej rady
1. Mgr. Mária Belková
2. Štefan Fajbík
3. Ing. Juraj Kuciak
4. Miroslav Vároš a
zástupca starostu obce – Bc. Jozef Glonek.
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdrţali sa - 2
22. Prehodnotenie členov niektorých komisií OZ
Starosta obce prečítal poslancom Uznesenie č. 8/2018 zo dňa 10.12. 2018, ktorým boli
schválené jednotlivé komisie a dohodli sa, ţe do stavebnej komisie bude zaradený aj poslanec
Štefan Harvanec a do finančnej komisie poslanec Jozef Bavlna.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sadoplnil do Uznesenia č. 8/2018 do bodu
C 2.b ďalší člen stavebnej komisie – poslanec Štefan Harvanec.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0

15

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa doplnil do Uznesenia č. 8/2018 do bodu
C 3.b ďalší člen finančnej komisie – poslanec Jozef Bavlna.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
23. Rôzne
23.1 Odpredaj akcií Prima banky
Predsedkyňa finančnej komisie Mgr. Mária Belková poslancov informovala o ponuke
spoločnosti MARADA Investmentsa.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., ktoré vlastní Obec Štiavnik. Takisto chce od obce odkúpiť svoje akcie aj
samotná Prima banka. Spoločnosť MARADA Investmentsa.s. ponúka 600 €/ za 1 akciu, čo je
o 30 € viac, ako ponúka Prima banka. Podľa nej podiely stúpajú, takţe je neefektívne ich
predávať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo odpredaj akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., ktoré obec vlastní.
Hlasovanie: za - 0, proti - 11, zdrţali sa - 0
23.2 Rozšírenie Územného plánu obce
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oboznámili so starým územným plánom obce,
preštudovali si ho, aký je stav v ich obvodoch a navrhli, kde je potrebné jeho rozšírenie. Oni
najlepšie poznajú svoje okrsky a poţiadavky občanov na plánovanú výstavbu. Aby spolu
s predsedom stavebnej komisie prešli obec a navrhli, ktorým smerom rozšíriť individuálnu
bytovú výstavbu, nech stihneme začiatkom budúceho roka podať ţiadosť o dotáciu, ktorá
tvorí 80 % nákladov na vypracovanie ÚP.
Poslanci Ing. Juraj Kuciak a Mgr. Mária Belková súhlasia, ţe si treba pozrieť terajší územný
plán a skutočný stav v teréne. Keď poslanci dajú návrhy, budú predmetom diskusie, nebudú
automaticky schválené, to je dlhodobý proces.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhuje urobiť prieskum a výsledky prekonzultovať spoločne.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schvaľuje, ţe starosta obce poveruje stavebnú komisiu,
aby za účasti všetkých poslancov OZ navrhla ďalšie územné oblasti, ktoré by mohli byť
zahrnuté v rozšírenom územnom pláne obce Štiavnik.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa - 0
23.3 Kniha Horné Povaţie
Starosta obce nechal kolovať knihu od spoločnosti Creative Business Studio. Poslankyňa
Mgr. Mária Belková poslancov informovala, ţe v takejto knihe by sa obec odprezentovala na
1 strane s textom v rozsahu 280 slov a leteckými fotografiami. Ponuka je stanovená na 70
kníh za cca 1200 €. Poslanci OZ to zhodnotili ako príliš nákladné.
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo ponuku spoločnosti Creative Business Studio
na vydanie knihy s leteckými fotografiami o Hornom Povaţí.
Hlasovanie: za – 0, proti – 11, zdrţali sa - 0
23.4 Vypracovanie projektu k ţiadosti o dotáciu na „Podporu rozvoja športu na rok 2019“
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe sa jedná o výmenu okien v telocvični pri Základnej
škole. Obec môţe získať dotáciu cca 20 000 €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta obce dal vypracovať projekt
k predloţeniu ţiadosti o dotáciu na „Podporu rozvoja športu na rok 2019“.
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
23.5 Správa Bytovej komisie
(viď prílohy)
Poslanec Štefan Harvanec prečítal ostatným správu zo zasadnutia bytovej komisie, ktorú
zobrali na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie
komisie zo dňa 21.01. 2019.

správu zo zasadnutia bytovej

Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdrţali sa – 0
23.6 Prehodnotenie výšky nájmu v Zdravotnom stredisku
Starosta obce poslancov informoval, ţe za posledných 8 rokov nebola výška nájomného
upravená, ale náklady na prevádzku sa stále stupňujú. Finančná komisia by mala prehodnotiť
výšky nájomného za nebytové priestory, aby sa náklady na opravy a údrţbu obci refundovali
aspoň z časti.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková súhlasí s tým, aby bolo zrušené doterajšie VZN o výške
nájmu a navrhlo sa nové.
23.7 Zdokumentovanie výstavby Kultúrneho domu
Starosta obce dostal ponuku na zdokumentovanie výstavby Kultúrneho domu v obci a vyzval
poslancov k diskusii.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková je toho názoru, ţe bude najlepšie osloviť pána Hodoníka,
ktorý je profesionál a týmto sluţbám blízky, s čím ostatní poslanci súhlasili.
Starosta obce navrhol, aby sa s dokumentáciou začalo hneď pri prvom stretnutí
s obstarávateľom.
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23.8 Zakúpenie konvektomatu do školskej kuchyne
Starosta obce poslancov informoval, ţe zatiaľ sa urobil len prieskum, pričom sa počíta so
sumou cca 18 000 € aj s príslušenstvom (gastro nádoby na ryţu, knedle aď.). Konvektomaty
zabezpečujú procesy od varenia, cez dusenie, parenie aţ po pečenie, grilovanie, či praţenie,
usporia energiu aj čas, uľahčujú prípravu jedál.
Navrhol presunúť finančné zdroje určené na kamerový systém, ak bude obec úspešná, na
získanie zdrojov na kamerový systém z VÚC.
23.9 Ţiadosť o dotáciu na kamerový systém
Starosta obce potvrdil, ţe na základe súhlasu poslancov zaniesol na Okresný úrad v Ţiline
ţiadosť o dotáciu na kamerový systém v obci, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra.
23.10 Bytové jednotky v nadstavbe lekárne a zdravotného strediska
Starosta obce poslancom pripomenul, ţe pani Ing. Anna Palková pripravuje obci ţiadosť
o úver na Štátny fond rozvoja bývania. ŠFRB by poskytol obci najväčší moţný úver 900 €/
m2, v tomto roku by sa mal zvýšiť na 1 000 €/ m2. Spoluúčasť obce na financovaní bude teda
niţšia. V najbliţšom čase bude poslancov informovať o ďalšom priebehu vybavovania
ţiadosti o úver a o podrobnostiach zmluvy s verejným obstarávateľom.
24. Interpelácia poslancov
Poslanec Bc. Jozef Glonek sa opýtal, aké boli náklady na zimnú údrţbu ciest. Starosta obce
odpovedal, ţe predbeţné náklady sú cca 2 000 €. Naviac v rámci mimoriadnej situácie obec
ţiadala okresný úrad o refundáciu nákladov vo výške 1 428 €.
Poslanec PaedDr. Peter Hujo navrhol, aby sa začalo s údrţbou chodníkov, nakoľko sneh sa
roztopil a prišla jar.
Poslanec Milan Mišutka navrhuje osadiť zrkadlo na Zingerov most, nakoľko je tam
neprehľadná situácia. Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak by uvítal zrkadlo oproti rodinnému domu
Pavla Gajdošíka pri moste na Lúčkach.
Poslanec Bc. Jozef Glonek navrhol umiestniť zrkadlo pri výjazde od školských bytoviek,
nakoľko je to tam neprehľadné. Ďalšie zrkadlá navrhli poslanci OZ pri moste u Tarabov a pri
škole k obchodu Coop Jednota. Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhuje oblepiť zrkadlá
reflexnými pásikmi pre ich lepšiu viditeľnosť.
Poslanec Miroslav Vároš je toho názoru, ţe pri vychádzaní s autom od bytovky pred farským
úradom je neprehľadná situácia, nakoľko tam bývajú zaparkované autá, aj dodávky.
Poslanec Bc. Jaroslav Kuciak upozornil na jamy na ceste pri prevádzke pána Kamila
Kučavíka, je potrebné ich aspoň vysypať kameňom.
Ďalej ešte navrhoval dať vypratať obecný pozemok oproti Niagare a Ivanovi Pobijakovi , s
tým ţe by sa do budúcna upravil ako oddychová zóna s detským ihriskom.
Starosta obce odpovedal, ţe SEVAK prisľúbil, ţe to po zimnej údrţbe opravia.
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Poslanec Milan Mišutka sa opýtal na riešenie zlého stavu vozovky pri jeho dome, nakoľko sa
tam tvoria mláky a nepozorní vodiči špliechajú ľudí na chodníku do výšky vyše 1,30 metra,
čo znečisťuje občanom odev a deťom môţe poškodiť zrak.
Starosta obce odpovedal, ţe cesty III. triedy sú v kompetencii Ţilinskej správy ciest
a Okresného úradu Ţilina, tak ich musí obec poţiadať o nápravu.
Poslanec Štefan Fajbík by uvítal, keby sa trochu orezali javory pri farskom úrade, nakoľko
konáre zasahujú do cesty.
Poslanci Bc. Jozef Glonek a Mgr. Vladimír Čvapek pripomenuli, ţe je potrebné dať ku
školským bytovkám súp.č. 1070 a 175 bandasky na separovaný odpad.
25. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a 1. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
V Štiavniku, 08.03. 2019
Zapísala: Ing. Silvia Parčišová

...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Štefan Harvanec

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

Miroslav Vároš

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