
                                     Z  Á  P  I  S  N  I  C  A

          z rokovania OZ konaného dňa 6.10.2009 v kultúrnom dome na Hornej Rovni

Prítomní:6-ti poslanci
Ospravedlnený: Ing. Láslo

Overovatelia zápisnice: F.Beňo a E. Cibuľová
Zapisovateľka: A.Henčelová

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Diskusia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hl. kontrolóra
5. Zmena rozpočtu
6. Plnenie rozpočtu január-júl 2009
7. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ
8. Pozemky
9. Sl. pošta – prenechanie nájmu tretej osobe
10. Kláštorná vináreň – odpustenie nájmu
11. J. Ivanič – prenájom priestorov
12. Majer – nájom
13. Vstup do združenie .- DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO
14. Účasť na projekte – internet
15. Záver

Program rokovania schválili všetci prítomní poslanci.

K bodu č. 1 – Otvorenie

Rokovanie zastupiteľstva otvoril starosta obce S. Neuschl. Privítal prítomných poslancov a občanov 
obce.

K bodu č. 2 – Diskusia

Ing. Rucker – predmetom rokovania je zmena rozpočtu. Nie je dostatočná informovanosť občanov.
E. Ihringová – v časti obce H. Roveň je zlé osvetlenie. Svetlá svietia len občas. Pri jej dome už 2 
roky svetlo nesvieti. Odstránenie poruchy trvá 3-4 týždne. Sú tu zlé cesty. Voda je lepšej kvality, 
ale keď vypadne je mútna a zapácha. MR pri kultúrnom dome fungoval len raz.
Starosta – výpadky spôsobila porucha čerpadla, ktorá sa odstraňuje. Čo sa týka rozhlasu, spracúva 
sa nový projekt
E. Hrubšová – cesta vedľa ich domu je veľmi zlá a v zlom stave sú aj cesty z H. Rovne do Št. Baní  
Stojkovič – verejné osvetlenie  svieti len od 3.30 do 5.30 hod. , ale Piarg svieti.
Rádiková – je potrebná žiadosť na preloženie lampy? Cesta v úseku  Vajda – Magová je celý kopec 
neosvetlený
starosta – rozhlas je dobíjaný z verejného osvetlenia, vybavujeme slnečné konektory
L.Pastier – v akom štádiu je vybavenie živnosti na prevádzku vodovodu, prečo sú ľudia v pozícii 



platič a neplatič. Polovica obce za vodu neplatí. Ľudia chcú petíciu, aby neboli v polohe neplatičov.
Čo sa týka opravy ciest, nie sú peniaze , podľa čoho sa bude rozhodovať ktorá sa opraví. Nefunguje 
miestny rozhlas
J. Bohuš – cestu od kalvárie po pani Sopkovú sú ochotní opraviť svojpomocne, potrebujú len 
materiál. Na minulé zastupiteľstvo prišli z Bratislavy zbytočne, lebo sa nekonalo
M.Schinglerová – cesta na Galizón je strašná, nedá sa prejsť osobným autom prekopala sa  cesta na 
odrazenie vody a zostal tam kanál. Svetlo pri Ivaničov nesvieti vôbec, krovie pri ceste nevypiloval 
nikto. Trápi ju, že nemá vodu
starosta – nie sú ľudia na VPP, nemajú záujem. Čo sa týka vody, robia sa kroky, ale najskôr sa bude 
realizovať prípojka do obce
Ing. Rucker – problém vody sa rieši 3 roky, urobili sa chyby a terajšie vedenie obce v chybách 
pokračuje. Bol porušený zákon o verejnom obstarávaní neboli vyvodené žiadne sankcie . V cene 
vody sa neurobilo nič . V roku 2002 sa malo pristúpiť k cenovej regulácii. Pán starosta problém 
vody neriešil. Je tu právna možnosť vymáhať si peniaze, ktoré občania za vodu zaplatili.
Aké kritériá boli vypísané pri multifunkčnom ihrisku, či sa robil konkurz, prečo sa vybrala firma p. 
Gregáňa. Chce odpoveď, či je pri ihrisku normálna, alebo čierna skládka. Ako je to s cestou pri p. 
Neuschlovi.
Starosta – uskutočnilo sa jednanie s poslancami, bola vybratá  firma s najnižšou cenovou ponukou. 
Cestu k domu si dal urobiť súkromne, aj si to zaplatil.
Beneš -stavba na Bakomi, záber priestranstva pri p. Foltánovi – nič sa neurobilo
Ing. Rucker – v obci sa neurobilo nič z hľadiska turistického ruchu. Peniaze, čo sa dajú na turistický 
ruch sa majú použiť na turizmus. Parkovanie na Richňave – nie je znečisťované ŽP
starosta – zriadenie parkoviska vyriešilo problém s odpadom na hrádzi a pokrylo to náklady s jeho 
likvidáciou po dlhých rokoch. Čo sa týka turistiky, sú vybudované nové trasy,  bežecké trate, 
cyklotrasy.
Mgr. Michal – obec sa prezentovala v Prahe, Plzni  čo priláka turistov z Čiech.
Br. Frémalová – pri jej dome bola len ulička. Teraz tam chodia nákladné autá, otriasa to jej dom a 
praská stena
starosta – príde sa tam pozrieť stavebná komisia
Frémalová – či sa súhlasilo s odpredajom pozemku p. Čížovi, chce aby bol plot zrušený
L.Pastier – kedy dostane odpoveď na cesty a vodu
starosta – má to na starosti Ing. Láslo – prijať kľúč o prioritách
Ing. Rucker – zvolať verejné zhromaždenie
Ľ. Rádiková – robí sa v obci dobrý futbal, pár jednotlivcov kazí meno obce nevhodným správaním
starosta – nie je to len problém našej obce
M.Frémalová – pri hlavnej ceste je neporiadok, celá obec je smetisko
Valnerová – na Piargu sa vybudovalo ihrisko a na H.Rovni sa deti nemajú kde hrať
starosta – ničo s i občania tejto časti obce vybudovali svojpomocne. Všetko sa musí robiť postupne, 
vyhliadnuť miesto a získať pozemok od mesta B. Štiavnica, ktoré je jeho vlastníkom
M. Beneš – problém s osvetlením a miestnym rozhlasom– vyhlásiť pripomienkové konanie 
občanov  

                                                                                     
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení

Uz.č. 27/09 – splnené -  schválený plán práce hl. kontrolórky
Uz.č. 28/09 – splnené – preplatenie 3.763,50 € - cesta pri p. Danášovi
Uz.č. 29/09 -  splnené – zrušenie Uz.č. 109/2008
Uz.č. 30/09 -  splnené – zrušenie Uz.č 70/2008
Uz.č. 31/09 – plní sa – odpredaj pozemku F. Laukovi
Uz.č. 32/09 – splnené – preplatenie 800,- € - múr pri kultúrnom dome/Spolok/
Uz.č. 33/09 – splnené – schválenie záverečného účtu za rok 2008



K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra

Kontrolórka obce predložila správu z kontroly uznesení OZ Štiavnické Bane za I.polrok 2009 
poslancom a starostovi obce.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/  berie na vedomie správu hl. kontrolóra
Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 34/2009
Za hlasovali : 6-ti poslanci

K bodu č. 5 – Zmena rozpočtu

Návrh zmeny rozpočtu predložila  na schválenie Z. Rusková
Na základe schváleného rozpočtu sa upravuje schválený rozpočet podľa § 14 Zák. č. 523/2004. 
Presun rozpočtových prostriedkov zo zostatku účtu minulých rokov . Bol vedený zo zdroja kód 
obce 41. V nasledujúcom roku musí byť v akruálnom účtovníctve skonsolidovanou účtovnou 
závierkou vedený kódom zdroja 46. Sumy sa nemenia.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/  schvaľuje úpravu rozpočtu z kódu zdroja 41 obec na kód zdroja 46 iné a to podľa § 14 523/2004 
– presun rozpočtových prostriedkov zo zostatku účtu minulých rokov. 
Rozpočtová klasifikácii  453 000 
Schválený rozpočet          26 555 tis. €
Rozpočet po rozpočtovom opatrení  26 555 tis. €

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 35/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci

K bodu č. 6 – Plnenie rozpočtu január – júl 2009

Z. Rusková informovala o plnení rozpočtu za obdobie január – júl 2009 v časti príjem aj výdaj.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie plnenie rozpočtu za obdobie január – júl 2009

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 36/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 7 – Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ v Štiavnických Baniach žiada o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie o čiastku 
10.000,- € . Z dôvodu zvýšeného počtu detí v MŠ je potrebné zabezpečiť ešte l kvalifikovanú 
učiteľku MŠ na ktorú nemá škola v súčasnosti rozpočet.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/ odročuje žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 37/2009



Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 8 – Pozemky

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/ odročuje žiadosti o odpredaj pozemkov

Bolo  prijaté  U z n e s e n i e   č. 38/2009 
Za hlasovali 5-ti poslanci
Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec
 

K bodu č. 9 – Sl. Pošta prenechanie nájmu tretej osobe

Sl. pošta žiada o udelenie súhlasu na prenechanie prenajímaných nebytových priestorov do 
podnájmu vybranému strategickému partnerovi za účelom poskytovania predaja tovarov.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/  s ú h l a s í  , aby Sl. pošta mohla prenajatý nebytový priestor dať do prenájmu vybratému 
strategickému partnerovi za účelom poskytovania predaja tovarov a poskytovania služieb v rozsahu 
predmetu činnosti Sl. pošty, a.s. a vybraného strategického partnera formou Pošty Partner

B/ Obec Štiavnické Bane nebude meniť výšku nájomného

Bolo prijaté  U z n e s e n i e   č. 39/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 10 – Kláštorná vináreň – odpustenie nájmu

Návrh na odpustenie nájmu za prenájom Kláštornej vinárne predložil poslancom starosta obce.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e odpustenie nájmu Martine Hanuszovej a Michalovi Hanuszovi  za priestory 
Kláštornej reštaurácie

B/ výška odpusteného nájmu činí 4824 € pre Michala Hanusza a 8022  € pre Martinu Hanuszovú, 
čo je výška uznaných vynaložených nákladov na sprevádzkovanie reštaurácie.

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 40/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 11 – Jozef Ivanič – Prenájom priestorov

Jozef Ivanič, žiada o prenájom priestorov za účelom zriadenia chránenej dielne.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo



A/ s ú h l a s í   s prenájmom priestorov v budove  SPOLOK na dobu 2 rokov

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 41/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 12 – Prenájom objektu Majer

Firma Slovtravel, a.s., Žiar nad Hronom, žiada o dlhodobý prenájom objektu Majer s následným 
predkupným právom
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

A/ OZ dáva predbežný súhlas pre firmu Slovtravel,a.s. S nájmom bytového komplexu Majer na 
obdobie 10 rokov s predkupným právom, s tým, že podpis zmluvy bude až po právnej analýze 
zúčastnených strán a po dohode konkrétnych podmienok nájmu a predaja po dobe nájmu.

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  č. 42/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 13 – Vstup do združenia – DIGITÁLNE   ŠTIAVNICKO

Cieľom združenia je rozvoj širokopásmového internetu /Broadband v regióne Banskej Štiavnice a 
okolitých obciach.
Je potrebné prijať uznesenie zastupiteľstva o vstupe do Združenia obcí: DIGITÁLNE 
ŠTIAVNICKO – ZDRUŹENIE OBCÍ  PRE INTERNETIZÁCIU  ŠTIAVNICKÉHO  REGIÓNU
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e :

1/ Vstup obce Štiavnické Bane do DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO – ZDRUŽENIE  OBCÍ  PRE 
INTERNETIZÁCIU  ŠTIAVNICKÉHO  REGIÓNU, skrátený názov DIGITÁLNE 
ŠTIAVNICKO.
Sídlom združenia je Obecný úrad Prenčov, Obec Prenčov č. 300, 969 73  Prenčov  300
Združenie je záujmovým združením právnických osôb v zmysle ustanovení § 20b-20f Zákona č,. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.
Cieľom združenia je rozvoj širokopásmového internetu v štiavnickom regióne a okolitých obciach

2/ Stanovy združenia obcí  DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO – ZDRUŽENIE  OBCÍ  PRE 
INTERNETIZÁCIU  ŠTIAVNICKÉHO  REGIÓNU

Bolo prijaté   U z n e s e n i e  č. 43/2009
Za hlasovali 6-ti poslanci.

K bodu č. 14 – Účasť na projekte širokopásmový internet

Za účelom realizácie projektu „Širokopásmový internet pre štiavnický región „ z OPIS  PO3
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e :

1/ Účasť na projekte a predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPIS-2009/3.1/01 projektu 
„ ŠIROKOPÁSMOVÝ  INTERNET  PRE  ŠTIAVNICKÝ  REGIÓN“ . Žiadosť predkladá 
Združenie obcí  DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO – ZDRUŽENIE  OBCÍ  PRE INTERNETIZÁCIU 



ŠTIAVNICKÉHO   REGIÓNU.
2/ Zabezpečenie realizácie projektu združením obcí DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO – ZDRUŽENIE 
OBCÍ  PRE  INTERNETIZÁCIU  ŠTIAVNICKÉHO  REGIONU po schválení žiadosti o NFP.

3/ Spolufinancovanie projektu vo výške 15 € na obyvateľa obce – t.j. vo výške 12.300 €. 
Spolufinancovanie obce je definované podielom v Združení obcí  DIGITÁLNE  ŠTIAVNICKO – 
ZDRUŽENIE  OBCÍ  PRE  INTERNETIZÁCIU  ŠTIAVNICKÉHO  REGIÓNU.

K bodu č. 15 – Záver

V závere starosta poďakoval všetkým poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva.

Overovatelia:  E. Cibuľová    …........................

                        F. Beňo  …................................

Zapisovateľka: A. Henčelová ….......................

                                                                                                   Stanislav Neuschl
                                                                                                       starosta obce 
 


