Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.6.2009 na Obecnom úrade
v Štiavnických Baniach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Overovatelia zápisnice : pp. Valek, Beneš
Zapisovateľka: Rusková
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení pp. Heiler, Ernek
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plán práce hl. kontrolóra
3. Diskusia
4. Cesta p. Danáš – p. Daubnerová
5. Stavebné veci
6. Rezbársky deň
7. Požiarnici žiadosť
8. Múr pod lipami
9. Záverečný účet
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obecného úradu. Previedol
kontrolu plnenia uznesení, ktoré sa plnia nasledovne:
Uzn. č.17/09 – splnené kúpa nákladného motorového vozidla na zvoz TKO
Uzn..č.18/09 – plní sa odpredaj pozemku p. Pospíšilovej
Uzn..č. 19/09 – plní sa predbežný súhlas k odpredaju pozemku F. Simonidesovi
Uzn..č. 20/09 – splnené nesúhlas s odpredajom pozemku Ing. Debnárovi
Uzn.. č. 21/09 – plní sa odpredaj pozemku Ing. Farbiakovi
Uzn. č. 22/09 – odročené odpredaj pozemku RNDr. K. Weisovi
Uzn. č. 23/09 - plní sa – predbežný súhlas k odpredaju pozemku Ing. Pěčekovi
Uzn. č. 24/09 – odročené žiadosť o odpredaj pozemku Ing. Horváthovi
Uzn. č. 25/09 plní sa J. Daubner – obnovenie platnosti Uzn. č. 65/2004
Uzn. č. 26/09 – odročené – pridelenie bytu v bytovke č. 289
ad 2./ predložil plán práce hlavnej kontrolórky, ktorý dal následne odsúhlasiť. Plán práce bol
jednohlasne schválerný./ plán práce tvorí prílohu tejto zápisnice/
Uznesenie č. 27/2009
A/ OZ schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky
ad.3./ diskusia
diskusiu zahájil starosta obecného úradu p. Neuschl
- diskutoval k problémom hlásenia miestnym rozhlasom v celej obci, rozhlas je
zastaralý, boli oslovení pracovníci frmy Gimex, ktorí prejdú hlásiace prístroje v celej
dedine a navrhnú riešenie, problém je na H. Rovni pretože sa málo svieti a baterky sa
nestačia dobiť
- vyšiel nový kalendár separovaného zberu, každý občan si ho môže vyzdvihnúť
v miestnych obchodoch a na OcÚ. Boli zrušené posledné veľkokapacitné kontajnery,
odpad je potrebné separovať.
Autobatérie môžu občania priniesť každý pracovný deň do dvora OcÚ, pneumatiky a
nebezpečný odpad 2x ročne – bude vopred oznámené. Veľkoobjemový odpad a
stavebný odpad podľa zberového kalendára -

-

ďalej oboznámil prítomných o tom , že vrt je dokončený pripravujú sa projekty na
prepojenie vrtu s úpravňou vody
v priebehu jedného mesiaca by mohol byť vrt sfunkčnený, pretože terajšia surová
voda z Richňavy zapácha
strechu na požiarnej zbrojnici na H.Rovni sponzorsky namaľuje p. Tomala aj so zakúpením farieb
v ďalšom diskutoval k parkujúcim autám pred obecným úradom, sú len dočasu,
pretože na ich zvyčajnom parkovacom mieste je zložené multifunkčné ihrisko

ďalej v diskusii pokračovali poslanci:
p. Valek požiadal o odstránenie burín okolo chodníkov a hlavnej cesty
p. Cibulová – požiadala o opravu prístrešku na náradie na H.Rovni, je poškodený je tam
len katran papier, ďalej požiadala o dokončenie oplotenia
p. Beneš – nepovolená skládka smetí pri dome p. Voplkovej smerom na Štefultov
vytekajúca voda pri p. Mišíkovi, tečie tam stále potôčik, ktorý obrastá machom, stále hlučná prevádzka v miestnej kláštornej vinárni. Poukázal na firmu
Strabag, ktorá robila cesty, že sú zle spravené a voda steká na druhú stranu pri
p. Danášovi. V jeho blízkosti sú mreže, ktoré zanáša smetím voda,počas
dažďov. je to potrebné častejšie kontrolovať, požiadal o odstránenie vrakov po
bývalých soc. zariadeniach pri jazere Vindšachta, tu je potrebné umiestniť
aspoň jeden kontajner na smeti
p. Láslo - požiadal o umiestnenie košov na autobusové zastávky
v ďaľšej diskusii pokračovali prítomní občania:
p. Židek – poukázal na zber smetí, nepočuť rozhlas, zapáchajúcu vodu, ktorá sa nedá piť,
žiadal opravu cesty Cigánsky plac-p. Holubová
p. Pastier – informoval o zlej ceste k jeho pozemku, kamene z prístupovej cesty zmyje na
jeho pozemok, požiadal o sprístupnenie inform.tabule, ktorá je teraz nedostup
ná pre tam teraz parkujúce autá,požiadal o pravidelné zverejnenie zápisnice
z OZ na internete, ďalej sa opýtal či p. Venglár má povolenie na stavbu?
mal výsledky rozboru vody od p. Prokaja, že voda je nevyhovujúca
p.Bohuš – sa spýtal, či pri jeho dome je aktuálne verejné osvetlenie do jesene ako mu bolo
prisľúbené
p. Frémalová – požiadala o sprístupnenie bývalého chodníka pred domom p. Číža
Ing. Láslo v spolupráci s KVÚP majú zmapovať stav miestnych komunikácií a určiť priority
opráv /OZ 27.2.2009/. Komisia je otvorená verejnosti, ktokoľvek sa môže pridať. Túto
možnosť využil aj Ing. Židek.
Týmto bola diskusia ukončená
ad 4./ Cesta p. Danáš – p. Daubnerová - cestu vyhotovil p. Gregáň celková cena je
3 763,50 eur za 1 m2 je 8,97,- eur(270,-Sk). Uvedenú čiastku dal starosta
odsúhlasiť. Všetci
Prítomní poslanci ju odsúhlasili.
Uznesenie č. 28/2009
A/ OZ schvaľuje preplatenie 3.763,50 € J.Gregáňovi

ad5./ stavebné veci – garáže pri p. Neumanovi. Boli 3 žiadosti pp. Lauko, Rozbora,
Blaško,
p. Rozbora odstúpil od stavby garáže, keďže bol stredný tak zostávajúci dvaja sa posunuli k sebe, čiže jedno miesto, je voľné na predaj. Je potrebné zmeniť uznesenie.
Uznesenie č. 29/2009
A/ OZ ruší uznesenie č. 109/08 v plnom rozsahu
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 30/2009
A/ OZ ruší uznesenie č. 70/2008 v plnom rozsahu
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 31/2009
A/ OZ schvaľuje odpredaj pozemku Františkovi Laukovi, bytom Štiavnické Bane č. 266
parc.č. 1468/16 v k.ú. Štiavnické Bane o výmere 24 m2 na základe GP č. 30/2008. Cena
pozemku je 100,- Sk/m2
B/ kupujúci uhradí cenu pozemku vo výške 2.400,- Sk ako aj sumu 3.800,- Sk spojenú s
nákladmi pri zameriavaní pozemku a vyhotovení GP. Všetky náklady uhradí kupujúci
najneskôr v deň podpísania kúpnopredajnej zmluvy. Návrh na vklad do KN hradí kupujúci.
ad6./ rezbársky deň - prípravné práce sú začaté, dnes o 17.00 na OCÚ zasadá komisia
ad7./ žiadosť požiarnikov o výstavbu garáže- jem vyhotovený rozpočet na garáž, finančne
prispejú ak nový majitelia bývalej MŠ
ad8./ múr pod lipami, predbežný rozpočet je cca 800,– eur na opravu múru pri kultúrnom
dome, obecné zastupiteľstvo túto sumu predbežne schvaľuje.
Uznesenie č. 32/2009
A/ OZ súhlasí s úhradou vo výške cca 800,- € - oporný múr pri kultúrnom dome/Spolok/
Za hlasovali všetci poslanci.
Ing. Láslo predložil záverečný účet roku 2008. Informoval o stave pracovníkov OCU,
stave aktív a pasív,
Uznesenie
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený záverečný účet za rok 2008 a ukladá
Obecnému úradu v Štiavnických Baniach umoriť vytvorenú stratu obce za rok 2008 z
rezervného fondu a z kladných hospodárskych výsledkov obce v nasledujúcich rokoch
počnúc rokom 2009.
Všetky body programu boli vyčerpané a zastupiteľstvo ukončené.

Zapísala: Rusková
Miloš Valek
Milan Beneš
overovatelia

Neuschl Stanislav
starosta obce

