ZÁPISNICA
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 21.04.2017

Miesto konania : Obecný úrad - zasadačka
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Bobriková Katarína, Bočinec Štefan, Fajbík Štefan,
Bc. Glonek Jozef, Hajko Jozef, Harvanec Štefan, Ing. Kuciak Juraj, Ing. Papán Štefan,
Vároš Miroslav.
Poslanci: Štefan Bočinec, Bc. Jozef Glonek a Ing. Štefan Papán sa dostavili počas zasadnutia
OZ.
Neprítomní poslanci obecného zastupiteľstva:
Ospravedlnení poslanci obecného zastupiteľstva:
Ostatní prítomní:
NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Schválenie dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2014 o zásadách prideľovania nájomných
bytov v Obci Štiavnik.
5. Prejednanie výstavby bytov na Zdravotnom stredisku v Štiavniku.
6. RO na presun 50.000,- € z chodníka na asfaltovanie.
7. Schválenie nájomnej zmluvy na pridelený byt.
8. Schválenie výberu dodávateľa na tlač Monografie obce.
9. Prejednanie návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Štiavnik a trhový poriadok obce.
10. Petícia občanov za vytvorenie jednosmernej cesty so spomaľovacími prahmi.
11. Schválenie prebytočnosti majetku obce a to: parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl.
o výmere 161 m2, KNC 2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2, KNC 2611/14 – záhrada
o výmere 123 m2, KNC 2611/15 – záhrada o výmere 193 m2, KNC 2612/11 – zast. pl.
o výmere 20 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 10/2017 z neknihovanej par cely 13089/3,
zapísanej na LV č. 8746 na obec Štiavnik.
12. Schválenie odpredaja pozemkov parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl. o výmere 161 m2, KNC
2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2, KNC 2611/14 – záhrada o výmere 123 m2, KNC
2611/15 – záhrada o výmere 193 m2, KNC 2612/11 – zast. pl. o výmere 20 m2, dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
13. Rôzne .
14. Žiadosti občanov.
15. Interpelácia poslancov.
16. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Štefan Vároš privítal poslancov a otvoril štrnáste riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Štiavniku. Konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je
prítomných 8 poslancov, teda 14. riadne zasadnutie OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Štefan Vároš určil zapisovateľku Kamilu Šutarovú a navrhol
overovateľov zápisnice a uznesení Jozefa Bavlnu a Miroslava Vároša.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o zapisovateľku Kamilu Šutarovú a
overovateľov zápisnice a uznesení Jozefa Bavlnu a Miroslava Vároša.
Hlasovanie: za - 8 proti - 0, zdržali sa - 0
3. Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia a navrhol jeho
doplnenie o nasledujúce body:
- Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
- Spoluúčasť obce na financovaní kamerového systému v obci.
- Informácia o dlžníkoch obce za nájomné byty.
Vyzval poslancov na predloženie ďalších návrhov na doplnenie alebo zmenu programu.
Keďže neboli prednesené žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy programu, starosta
obce dal hlasovať za jeho schválenie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku s c h v á l i l o program 14. riadneho zasadnutia OZ
nasledovne :
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a uznesení.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
4. Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho OZ.
5. Schválenie dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2014 o zásadách prideľovania nájomných
bytov v Obci Štiavnik.
6. Prejednanie výstavby bytov na Zdravotnom stredisku v Štiavniku.
7. RO na presun 50.000,- € z chodníka na asfaltovanie.
8. Schválenie nájomnej zmluvy na pridelený byt.
9. Schválenie výberu dodávateľa na tlač Monografie obce.
10. Prejednanie návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Štiavnik a trhový poriadok obce.
11. Petícia občanov za vytvorenie jednosmernej cesty so spomaľovacími prahmi.
12. Schválenie prebytočnosti majetku obce a to: parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl.
o výmere 161 m2, KNC 2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2, KNC 2611/14 – záhrada
o výmere 123 m2, KNC 2611/15 – záhrada o výmere 193 m2, KNC 2612/11 – zast. pl.
o výmere 20 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 10/2017 z neknihovanej par cely 13089/3,
zapísanej na LV č. 8746 na obec Štiavnik.
13. Schválenie odpredaja pozemkov parc.č. KNC 2610/1 – zast. pl. o výmere 161 m2, KNC

14.
15.
16.
17.
18.
19.

2610/9 – zast. pl. o výmere 17 m2, KNC 2611/14 – záhrada o výmere 123 m2, KNC
2611/15 – záhrada o výmere 193 m2, KNC 2612/11 – zast. pl. o výmere 20 m2, dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Spoluúčasť na financovaní kamerového systému.
Informácia o dlžníkoch obce za nájomné byty.
Žiadosti občanov.
Rôzne .
Interpelácia poslancov.
Záver.

Hlasovanie: za - 9 proti - 0, zdržali sa - 0
Prednostné riešenie žiadostí.
Nakoľko zasadnutia OZ sa zúčastnili niektorí občania z dôvodu nespokojnosti s nelegálnou
stavbou rodinného domu stavebníka Ing. Martina Palku na ich pozemkoch, Starosta obce
navrhol, aby sa jeho žiadosť o súhlas k dodatočnému povoleniu stavby rodinného domu
a s tým súvisiaca aj žiadosť o zmenu druhu pozemku cesty z ttp na zastavanú plochu riešili
ako prvé. S uvedeným návrhom poslanci súhlasili.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťami Ing. Martina Palku a vyzval ich, aby sa
k nim vyjadrili.
Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak vysvetlil poslancom zákonný postup pri
výstavbe rodinného domu, ktorý Ing. Palko pri výstavbe svojho rodinného domu nedodržal
a teraz žiada o súhlas na jeho legalizáciu. Upozornil na to, že nielen ignoroval Územný plán
obce, ale aj porušil stavebný zákon.
Následne starosta obce dal slovo prítomným občanom, aby vyjadrili dôvod svojej účasti.
Pani Klačková, aj za ostatných prítomných objasnila, že Ing. Martin Palko si postavil rodinný
dom na pozemkoch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve a ani vo výlučnom vlastníctve jeho otca.
Dreveným oplotením ohradil aj cudzie pozemky, pričom prístupovú cestu si dal zamerať nie
v súlade s pôvodnou cestou. Preto by starosta obce, ani poslanci OZ nemali žiadostiam Ing.
Martina Palku vyhovieť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo, aby starosta obce dal súhlas na dodatočné
stavebné povolenie rodinného domu pre Ing. Martina Palku, bytom Štiavnik 1225, nakoľko
pozemok, na ktorom je postavený, nie je ÚP obce určený na zastavanie.
Hlasovanie: za - 0, proti - 6, zdržali sa - 5
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo, aby starosta obce dal súhlas na zmenu druhu
pozemku parc.č. KNC 6594/16 o výmere 2366 m2, z ttp na zastavanú plochu, podľa GP č.
3/2017, pokiaľ nebude cesta premeraná iným geodetom.
Hlasovanie: za - 0, proti - 5, zdržali sa - 6
4.

Informácia starostu obce o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Starosta obce informoval prítomných poslancov nielen o plnení úloh vyplývajúcich
z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ale aj o postupnom riešení ostatných úloh,
ktoré boli už splnené a ktoré nás ešte čakajú.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, ako aj o postupnom riešení ostatných úloh,
schválených v rozpočte na rok 2017.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdržali sa - 0
5. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2014 o zásadách prideľovania nájomných bytov v Obci
Štiavnik.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2014
o zásadách prideľovania nájomných bytov v našej obci a odovzdal slovo predsedovi bytovej
komisie Jozefovi Bavlnovi.
Predseda bytovej komisie informoval poslancov, že práca tejto komisie je veľmi nepríjemná,
nakoľko žiadatelia o byt obťažujú členov komisie aj v súkromí. Preto by sa malo rozhodnúť,
akým spôsobom sa budú byty prideľovať. Malo by sa postupovať buď presne podľa poradia
podaných žiadostí, alebo hlasovanie by malo byť tajné. V niektorých mestách sa postupuje
losovaním. Problémom je aj to, že väčšina žiadateľov odmieta byt v hornej časti obce
v bytovom dome na Pažitiach.
Starosta obce navrhol, aby sa medzi žiadateľmi nerobil rozdiel, či žiada byt v centre obce
alebo v hornej časti obce. Žiadateľ bude vyzvaný podľa poradia podanej žiadosti na uvoľnený
byt bez ohľadu na to, v akej časti obce sa nachádza. Ohľad sa bude brať iba na veľkosť
požadovaného bytu uvedeného v žiadosti. V prípade, že záujemca byt odmietne, bude zo
zoznamu uchádzačov o byt vyradený. Tieto zásady by mali byť zakomponované
v navrhovanom dodatku. O schválení tohto dodatku by mali byť upovedomení všetci
žiadatelia o byt, ktorí majú u nás zaevidovanú žiadosť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2014
o zásadách prideľovania nájomných bytov v Obci Štiavnik. Schvaľovať sa bude na budúcom
zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za - 11 proti - 0, zdržali sa - 0
6. Výstavba bytov na Zdravotnom stredisku v Štiavniku
Starosta obce informoval, že schválená výstavba bytov na zdravotnom stredisku zatiaľ
nepokročila, aj keď žiadateľov o byt je veľa. Najskôr sa musí dať vypracovať projektová
dokumentácia, potom sa musí vybaviť stavebné povolenie. Následne sa vykoná verejné
obstarávanie a až potom môžeme podať žiadosť na ŠFRB, ktorej termín je do 15.01.2018. Ak
nám budú pridelené finančné prostriedky, môžeme začať s ich výstavbou.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce
o plánovanej výstavbe bytov na Zdravotnom stredisku v Štiavniku.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

7.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Starosta obce informoval, že uvedené rozpočtové opatrenie sa týka hlavne dotácií pre ZŠ
a zostatku z predchádzajúceho roka. Ide o zmenu rozpočtu, ktorá je v príjmovej a výdavkovej
časti rovnaká. Obecné zastupiteľstvo ho iba berie na vedomie.
Ďalej informoval i o pripravovanom rozpočtovom opatrení na presun finančných prostriedkov
na asfaltovanie ulíc vo výške 50.000,- €, určených na chodník Pošta – Zingerov dom, ktorý sa
v tomto roku pravdepodobne robiť nebude a 20.000,- € z nákupu osobného motorového
vozidla, ktoré zatiaľ nie je nevyhnutné.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie zmenu Rozpočtu obce Štiavnik na rok
2017 vo výške 392 525,95 € na príjmovej a v rovnakej výške aj na výdavkovej strane,
rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako
i ustanovenia § 14 ods. 1 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie, že sa pripraví rozpočtové opatrenie na
presun 50.000,-€ na asfaltovanie, z chodníka Pošta – Zingerov dom a 20.000,- € z nákupu
osobného motorového vozidla.
Hlasovanie: za - 10, proti - 0, zdržali sa - 1
8.

Nájomná zmluva na byt.

Starosta obce vysvetlil, že z predchádzajúceho schváleného postupu prideľovania bytov
vyplýva, že keď bytová komisia pridelí nájomný byt, musí o tom informovať obecné
zastupiteľstvo. Preto by malo OZ zobrať na vedomie nájomnú zmluvu za naposledy pridelený
byt.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie nájomnú zmluvu č. 10/2017 na
pridelený byt č. 20 v bytovom dome 1330, pre Beátu Bezákovú, bytom Predmier 304.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
9.

Schválenie výberu dodávateľa na tlač Monografie obce.

Starosta obce pripomenul, že poslancom bola na ich e-mailové adresy zaslaná vypracovaná
monografia našej obce na preštudovanie. Od niektorých poslancov dostal pripomienky, ktoré
budú zaslané spracovateľovi. Aby vyšiel výtlačok čo najlacnejšie, malo by sa objednať 2000 ks.
Cena bude závisieť aj od druhu väzby. Je potrebné, aby poslanci určili, či sa budú výtlačky
rozdávať zdarma, alebo sa budú predávať a za akú cenu.
Prítomní poslanci navrhli, aby sa monografia obce predávala za symbolickú cenu 1,- € pre
rodinný dom s možnosťou zakúpenia naviac za výrobnú cenu. Taktiež navrhli objednať
2000 ks výtlačkov v jednoduchej väzbe a 50 ks výtlačkov v tvrdej, čiže reprezentačnej väzbe.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo výber dodávateľa na tlač Monografie obce v počte
2000 ks a 50 ks tvrdá väzba, ktorá sa bude predávať za symbolickú cenu 1,- € za jeden výtlačok
na rodinný dom. Zakúpenie výtlačkov naviac sa bude predávať za výrobnú cenu.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0

10. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach –
trhový poriadok.
Starosta obce vysvetlil, že ide iba o predbežný návrh na pripomienkovanie. Pôvodne bolo iba
jedno VZN, teraz je trhový poriadok riešený ako samostatné VZN. Obidve VZN boli
poslancom zaslané na ich e-mailové adresy, aby si ich mohli vopred pozrieť.
Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla, aby predajcovia za ambulantný predaj platili aj
poplatok za TKO vo výške 2,- €. Ďalej navrhla, aby si VZN najskôr preštudovala HK obce
a dala k nemu stanovisko. Mala by sa vypracovať tabuľka, v ktorej by bolo rozdelené čo je za
vyhlášku, čo za predaj a čo za TKO.
Starosta obce odpovedal, že by nebol rád, aby sa poplatky zvyšovali, pretože podľa predajcov
sú už aj tak vysoké. Z uvedeného dôvodu mnoho predajcov prestalo ku nám chodiť, čím trpia
hlavne naši občania, ktorí nemajú možnosť si zakúpiť lacnejší tovar inde.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie návrh VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Štiavnik a VZN - Trhový poriadok
obce s tým, že na základe pripomienok poslancov sa ešte doplní.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
11. Petícia občanov za vytvorenie jednosmernej cesty so spomaľovacími prahmi.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s petíciou občanov ulice odbočky na Setechov, ktorí sa
sťažujú na rýchlu jazdu vodičov po uvedenej ceste, ktorí ohrozujú ich deti, cyklistov, mamičky
s kočíkom a celkovo všetkých chodcov.
K uvedenej petícii starosta obce povedal, že na jednej strane bude spokojnosť pár obyvateľov
ulice a na druhej strane nespokojnosť veľkého množstva našich vodičov. Navrhnutie
spomaľovačov rýchlosti nie je také jednoduché, ako si to občania predstavujú. Dohodol
stretnutie s projektantom, ktorý by mal navrhnúť v problémových miestach riešenie obmedzenia
rýchlosti, aby sa zistilo, či vôbec je možné ich tam osadiť. Následne sa môže dať vypracovať
projektová dokumentácia.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby starosta obce objednal vypracovanie
projektovej dokumentácie na riešenie obmedzenia rýchlosti na obecných cestách.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
12.

Schválenie prebytočnosti obecného majetku a následné schválenie odpredaja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Starosta obce vysvetlil, že ide o nášho zamestnanca Juraja Gablíka, bytom Štiavnik 603, ktorý si
chce vysporiadať pozemky pri svojom rodinnom dome. Na základe geometrického plánu zistil,
že časť pozemkov patrí Urbáru, ktoré si už odkúpil, no niektoré patria obci. Preto žiada o ich
odkúpenie. Návrh z obecnej rady je, aby sa dal vypracovať nový GP na odčlenenie 1,5m

širokého pozemku popri štátnej ceste, ktorý by sa v budúcnosti dal využiť na vybudovanie
chodníka. Prítomní poslanci navrhli, aby sa najskôr hlasovalo za návrh z OR.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby obec na vlastné náklady dala vypracovať
nový GP tak, aby pozemok o šírke 1,5 m popri štátnej ceste zostal vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržali sa - 5
Uznesenie č. 444/2017 starosta obce v zákonom stanovenej lehote nepodpísal.
13.

Žiadosti občanov.

Filip Palko, Štiavnik 140 a Denis Kavalec, Štiavnik 212 – žiadosť o finančnú výpomoc na
podporu športovej činnosti.
Poslanec Bc. Jozef Glonek vysvetlil, že problém týchto športovcov spočíva hlavne v tom, že
musia zaplatiť vysoký poplatok vo výške 350,- € za štartovné. Preto navrhol 350,- eur pre
každého.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 350,- €
pre Filipa Palku, bytom Štiavnik 140 a 350,- € pre Denisa Kavalca, bytom Štiavnik 212 na
štartovné v slovenskom pohári na rok 2017.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Peter Baránek, Štiavnik 972 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc .č. EKN 1241.
Poslanec Jozef Bavlna ako sused objasnil, že ide o časť bývalej cesty, ktorú už nikto nevyužíva
a ktorá je už zastavaná hospodárskou budovou. Preto by sa mu pozemok mal odpredať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby na základe žiadosti Petra Baránka, bytom
Štiavnik 972 o odkúpenie obecného pozemku parc. č. KNE 1241 sa na budúce zasadnutie OZ
pripravili všetky podklady potrebné k odpredaju.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Kamil Čupec, Štiavnik 147 - žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností za prenajatú farskú
záhradu.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby žiadosť Kamila Čupca, bytom Štiavnik 147 o
zníženie dane z nehnuteľností za prenajatú farskú záhradu parc. č. KNC 6 o výmere 14628 m2,
prehodnotila finančná komisia.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Hadess, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, Bytča – žiadosť o príspevok na letný pobytový tábor
Výprava Atlantída.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo príspevok vo výške 50,- € na žiaka z našej obce,
prihláseného na letný pobytový tábor – Výprava Atlantída.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Bc. Peter Palko, Štiavnik 1225 - žiadosť pre Obecné zastupiteľstvo o opravu chyby zápisnice
z 13. riadneho zasadnutia OZ v Štiavniku.
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Bc. Petra Palku a vyzval ich, aby sa vyjadrili, či sa
má zápisnica z 13. riadneho zasadnutia OZ opraviť, alebo nie.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo opravu zápisnice z 13. riadneho zasadnutia OZ
na základe žiadosti Bc. Petra Palku, bytom Štiavnik 1225.
Hlasovanie: za - 0, proti - 4, zdržali sa - 7.
Žiadosti občanov, ktoré riešila stavebná komisia.
Predseda stavebnej komisie Ing. Juraj Kuciak oboznámil poslancov s výsledkom riešenia
žiadostí z predchádzajúcich zasadnutí OZ, ktoré jej boli postúpené na prešetrenie na tvare
miesta.
Žiadosť Mariána Machciníka, bytom Štiavnik 814 o prenájom obecného pozemku časť parc.č.
KNC 4242/62 o výmere 168 m2.
Stavebná komisia odporúča prenajať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu obecného pozemku časť parcely
č. KNC 4242/62 o výmere 168 m2 pre Mariána Machciníka, bytom Štiavnik 814 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ide o pozemok medzi miestnou
komunikáciou a riekou, oproti rodinnému domu 891, ktorý odkúpil a obec uvedený pozemok
vôbec nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Žiadosť Jozefa Harvanca, bytom Štiavnik 1333 o odvodnenie prístupovej cesty v časti obce
Bodzovce.
Stavebná komisia odporúča odvodniť.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo odvodnenie prístupovej cesty v časti obce
Bodzovce, na základe žiadosti Jozefa Harvanca, bytom Štiavnik 1333.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Žiadosť Františka Palku, bytom Štiavnik 705 o odpredaj obecného pozemku - časť parcely č.
KNC 4217, ktorý susedí s jeho pozemkom.
Stavebná komisia odporúča odpredať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo súhlas pre Františka Palku, bytom Štiavnik 705 na
vypracovanie GP k odpredaju časti obecného pozemku parc. č. KNC 4217, ktorý susedí s jeho
pozemkom, na základe ktorého budú pripravené na budúce zasadnutie OZ materiály potrebné
k odpredaju.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Žiadosť Štefana Kidu, Štiavnik 322 o odpredaj obecného pozemku, ktorý susedí s jeho
pozemkom.
Stavebná komisia odporúča odpredať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo súhlas pre Štefana Kidu, bytom Štiavnik 322 na
vypracovanie GP k odpredaju obecného pozemku, ktorý susedí s jeho pozemkom na základe,
ktorého budú pripravené na budúce zasadnutie OZ materiály na jeho odpredanie.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Žiadosť Vlastimila Červenca, bytom Štiavnik 200 o zriadenie vecného bremena na pozemky,
ktoré obec odpredala.
Stavebná komisia neodporúča žiadosti vyhovieť, nakoľko na základe rozkopového povolenia
neprináleží obci zriadiť vecné bremeno.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby obec na žiadosť Vlastimila Červenca, bytom
Štiavnik 200 o zriadenie vecného bremena na pozemky parc. č. KNC 4256/1, 4256/2, 4256/3,
odpovedala v zmysle zákona.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Lukáša Hraboša, bytom Bytča, Bottova 1149/12 o opravu prístupovej cesty do osady
Baránkovce.
Stavebná komisia uvedenú žiadosť odporúča riešiť neskoršie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie žiadosť Lukáša Hraboša, bytom Bytča,
Bottova 1149/12 o opravu prístupovej cesty do osady Baránkovce s tým, že sa bude riešiť
neskoršie.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Ivana Pobijaka, bytom Mikšová 63 o prenájom obecného pozemku na výstavbu garáže.
Stavebná komisia odporúča prenajať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu obecného pozemku časť parcely
č. KNC 4242/60 o výmere 20 m2 na výstavbu garáže pre Ivana Pobijaka, bytom Mikšová 63
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ide o pozemok medzi miestnou
komunikáciou a riekou oproti jeho rekreačnej chatke, v ktorej sa často zdržiava a obec uvedený
pozemok nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik 1486 o prenájom obecného pozemku časť parc.č.
KNC 4242/59 o výmere 50 m2.
Stavebná komisia odporúča prenajať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu obecného pozemku časť parcely
č. KNC 4242/59 o výmere 50 m2 pre Jozefa Bambúcha, bytom Štiavnik 1486 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ide o pozemok pri rieke oproti rodinnému
domu jeho rodičov, ktorý obec nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Jána Bachoríka, bytom Štiavnik 1255 o prenájom obecného pozemku oproti jeho
rodinnému domu na výstavbu dvojgaráže.
Stavebná komisia odporúča prenajať.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo zámer prenájmu obecného pozemku časť parcely
č. KNC 4242/60 o výmere 40 m2 na výstavbu dvojgaráže pre Jána Bachoríka, bytom Štiavnik
1255, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ide o pozemok medzi
miestnou komunikáciou a riekou oproti jeho rodinnému domu, ktorý obec nevyužíva a ani
v budúcnosti neplánuje využiť.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosti občanov, ktoré riešila sociálna komisia.
Predseda sociálnej komisie Miroslav Vároš oboznámil poslancov so stanoviskom sociálnej
komisie k jednotlivým žiadostiam, ktoré jej boli postúpené na preriešenie.

Božena Dzurcová, Štiavnik 42 - žiadosť o odpustenie dlhu voči obci vo výške 300,- €.
Sociálna komisia navrhuje splátkový kalendár.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo neodpustiť dlh Dzurcovej Božene, bytom
Štiavnik 42 voči obci vo výške 300,- € , ale je potrebné vypracovať s ňou splátkový kalendár na
vyrovnanie dlhu.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa - 0
Žiadosť Štefánie Hujovej a manž. Jána, bytom Štiavnik 784 o finančnú výpomoc.
Sociálna komisia neodporúča poskytnúť finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo jednorazovú finančnú výpomoc pre Štefániu
Hujovú a manž. Jána, obaja bytom Štiavnik 784.
Hlasovanie: za - 0, proti - 10, zdržali sa -1
Žiadosť Daniely Belkovej, bytom Štiavnik 1340 o finančnú výpomoc.
Sociálna komisia navrhuje schváliť 100,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100,- €
pre Danielu Belkovú, bytom Štiavnik 1340.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Anny Pozníkovej, bytom Štiavnik 224 o finančnú výpomoc.
Sociálna komisia navrhuje 200,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200,- €
pre Annu Pozníkovú, bytom Štiavnik 224.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Jany Kuciakovej, bytom Štiavnik 749 o finančnú výpomoc.
Sociálna komisia navrhuje 100,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100,- €
pre Janu Kuciakovú, bytom Štiavnik 749.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Žiadosť Veroniky Machciníkovej, bytom Štiavnik 96 o finančnú výpomoc na zakúpenie
nového kotla.
Sociálna komisia neodporúča poskytnúť finančnú výpomoc.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku neschválilo jednorazovú finančnú výpomoc pre Veroniku
Machciníkovú, bytom Štiavnik 96.
Hlasovanie: za - 0, proti - 7, zdržali sa - 4
Žiadosť Veroniky Pazúrovej, bytom Štiavnik 475 o riešenie ohrozenia vodným tokom.
Poslanec Miroslav Vároš interpeloval ústnu žiadosť Veroniky Pazúrovej, ktorá sa sťažuje na
ohrozovanie a podmývanie jej pozemku vodou Štiavnického potoka. Žiada poslancov, aby jej
s uvedeným problémom pomohli.
Starosta obce informoval, že uvedený vodný tok je v správe Povodia Váhu, preto obec s tým
nemôže nič robiť. Obec môže iba napísať žiadosť na Povodie Váhu, š.p. Piešťany o vyriešenie
uvedeného problému.

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, že na základe ústnej žiadosti Veroniky Pazúrovej,
bytom Štiavnik 475 o vyriešenie ohrozenia vodným tokom, starosta obce podá žiadosť na
Povodie Váhu, š.p. Piešťany, o vyriešenie uvedeného problému.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
14. Spoluúčasť obce na financovaní kamerového systému.
Starosta obce vysvetlil, že ide o už schválený kamerový systém na únikových cestách z dôvodu
zvýšenia bezpečnosti v našej obci. V súčasnosti prebieha výzva na podanie žiadostí o dotáciu.
Spoluúčasť obce je 2640,- € z celkových nákladov 13200,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo, aby sa obec pripojila k výzve a podala žiadosť
o dotáciu na kamerový systém v obci, v celkovej výške 13.200,- € a spoluúčasť obce na jeho
financovaní vo výške 2640,- €.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
15. Informácia o dlžníkoch obce za nájomné byty.
Starosta obce oboznámil poslancov so zoznamom neplatičov v nájomných bytoch v bytových
domoch 1310 a 1330 od roku 2014. Informoval ich o postupe riešenia podľa JUDr.
Hadbábnej, s ktorou uvedený problém konzultoval. Ide o dva druhy neplatičov. Tí, ktorým
dlh klesá, alebo sa stabilizuje a tí, ktorým dlhy stúpajú. Vyzval poslancov, aby navrhli
riešenie, čo s uvedenými neplatičmi.
Väčšina poslancov sa vyjadrila, že tolerovanie dlhu niektorých nájomníkov je neseriózne voči
ostatným nájomníkom, ktorí si nájom zodpovedne platia. Preto navrhli, aby boli neplatiči
postupne presťahovaní do 1- izbových bytov v bytovom dome s.č.1340 na Pažitiach.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku zobralo na vedomie informáciu starostu obce o stave
nedoplatkov za nájom v bytových domoch s.č. 1310 a 1330 s tým, že neplatiči budú postupne
presťahovaní do 1- izbových bytov v bytovom dome s.č. 1340 na Pažitiach .
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
16. Rôzne
Výmena trávnika na ihrisku.
Starosta obce informoval, že podľa zistení by výmena umelého trávnika na ihrisku pred
základnou školou stála obec cca 16.000,- €. Z dotácie by sme mohli získať cca 10.000,-€. Je
na poslancoch, aby sa rozhodli, či podáme žiadosť, alebo nie.
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo podanie žiadosti o dotáciu na výmenu umelého
trávnika na ihrisku pred základnou školou a spoluúčasť obce na financovaní projektu.
Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržali sa -0
Film o súčasnosti našej obce.
Starosta obce poslancov informoval, že ho oslovil dokumentarista Milan Kosec, ktorý robil
film o našej obci. Navrhol mu, že pripraví dokumentárny film zo súčasnosti našej obce. Film
by sa mal nakrúcať počas výstavby nového kultúrneho domu, kde by sa zobrazil každodenný

život obce, cez poslancov OZ a najvýznamnejšie podujatia. Ukončiť by sa mal slávnostným
otvorením nového kultúrneho domu.
Viacerí poslanci sa vyjadrili, že s prípravou nového filmu o našej obci by sa malo zatiaľ počkať.
Kronika našej obce.
Starosta obce poslancov ďalej informoval, že už veľa rokov nie je písaná kronika našej obce.
V predchádzajúcich rokoch boli spracované určité návrhy na jej doplnenie, no doposiaľ nebola
dopísaná. Preto by bolo potrebné v nej pokračovať aspoň od súčasnosti. Boli oslovení viacerí
občania, ktorí aj prisľúbili, no nakoniec od toho odstúpili. Prihlásila sa pani Jana Švichká, ktorá
absolvovala potrebné kurzy o vedení kroniky. Preto sa s ňou uzatvorí pracovná dohoda na
vykonávanie tejto práce.
17. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za ich účasť a 14. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Štiavniku ukončil.
V Štiavniku, dňa 21.04.2017
Zapísala: Kamila Šutarová
...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia :
Jozef Bavlna

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

Miroslav Vároš

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

