
                              Z Á P I S N I C A

z rokovania OZ konaného dňa 21.6.2010 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.

Prítomní: 6-ti poslanci
Ospravedlnený: M. Ernek

Overovatelia zápisnice:P. Heiler, M. Valek
Zapisovateľka: A.Henčelová

Rokovanie zahájil starosta Stanislav Neuschl, predložil poslancom na schválenie program 
rokovania OZ.

P r o g r a m :

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010
3. Záverečný účet
4. Podpísanie projektov financovaných z EÚ
5. Stavby a pozemky
6. Prenájom – žiadosť
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

S predloženým programom rokovania súhlasili všetci prítomní poslanci.

K bodu č. 1 – Kontrola plnenia uznesení z 1.4.2010

Kontrolu plnenia uznesení predložila kontrolórka obce p. Javorská
Uz.č. 21/2010 – splnené – priamy odpredaj pozemku p. Kickovej Malvíne- suma 1207 €
Uz.č. 22/2010 – priamy odpredaj pozemku Mudr. Streško Marian – suma 1586,85 €Uz.č. 23/2010 – 
splnené – priamy odpredaj pozemku Ing. Stanislav Pěček – suma 3184,35 €
Uz,č. 24/2010 – splnené – priamy odpredaj pozemku Ľubomír Foltán – suma 1686,25
Uz.č. 25/2010 – splnené – priamy odpredaj pozemku Ing. Beneš – suma 319,50 €
Uz.č. 26/2010 – splnené – priamy odpredaj pozemku Vladimír Kratoš – suma 31,95
Uz.č. 27/2010 až 33/2010 – plnia sa – odpredaj pozemkov C KN parc.č.967, 1535/1, 343/1, 
1535/15, 1742,8, 1742,9, 1742/6
Uz.č. 34/2010 – plní sa – poskytnutie dotácie MO MS vo výške 1500 €
Uz.č. 35/2010 – splnené – správa hl. kontrolórky za rok 2009
Uz.č. 36/2010 – odpustenie nájmu Jozefovi Foltánovi 50% nákladov t.j. 265 € r. 2010

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení.

K bodu č. 2 – Plán práce hl. kontrolórky

Kontrolórka obce predložila poslancom Plán práce na II. polrok 2010



Uznesenie č. 37/2010

A/ OZ schvaľuje Plán práce hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2010

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržal sa hlasovania:0

K bodu č. 3 – Záverečný účet obce Štiavnické Bane

Poslancom bol predložený návrh záverečného účtu obce k 31.12.2009 a správa hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu. Kontrolórka navrhuje prerokovanie záverečného účtu bez výhrad.

Uznesenie č. 38/2010

A/ OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Štiavnické Bane bez výhrad

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržal sa hlasovania:0

K bodu č. 4 – Podpísanie projektov financovaných z EÚ

Uznesenie č. 39/2010

A/ OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Projekt separovaného 
zberu odpadov“ v celkovej výške výdavkov na projekt 257.906,03 €, v celkovej výške oprávnených 
výdavkov na projekt 257.906,03 €. Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových 
oprávnených výdavkov v sume 12.895,31 €. Financovanie projektu bude z vlastných zdrojov.

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržal sa hlasovania:0

Uznesenie č. 40/2010

A/ OZ berie na vedomie prerokovanie „Programu odpadového hospodárstva pre obec Štiavnické 
Bane, ktoré sa uskutočnilo v roku 2005.

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržal sa hlasovania:0

Uznesenie č. 41/2010



A/ OZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
„Verejného osvetlenia“, ktorý bude realizovaný obcou Štiavnické Bane

B/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržal sa hlasovania:0

K bodu č. 5 – Stavby a pozemky

pozemky C KN parc.č.874/2, 2322/5 , 2322/6
Uznesenie č. 42/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane v prospech Dr. Igora Barana, 
Komárnická 2, 821 03 Bratislava , C KN parcela 874/2 o výmere 32 m2 – záhrada, odčlenenej od 
parcely C KN 2322  podľa GP č. 36035521-38/2010 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to je spolu 113,60 €, C KN parcela 
č. 2322/5 o výmere 96 m2, zastavané plochy a nádvoria odčlenenej od parcely C KN č. 2322 podľa 
GP č. 36035521-38/2010 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 
30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2 to je spolu 340,80 € a C KN parcela č. 2322/6 o výmere 48 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria odčlenenej od parcely E KN č. 2322 podľa GP č. 36035521-38/2010 za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to 
je spolu 170,40 €. Cena pozemkov spolu : 624,80 € .
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 
Banská Štiavnica

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GOP vo 
výške 260 € , náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemky parc.č. 1529/2, 1532/3
Uznesenie č. 43/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane,  v prospech Jolany Magyarovej 
Hviezdoslavova 27, Levice, C KN parcela 1529/2 o výmere 225 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
odčlenenej od parcely E KN č. 1409/1 C KN č 1529. podľa GP č. 36035521-40/2010 za kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to je spolu 
798,75 € a C KN parcela č. 1532/3 o výmere 53 m2, zastavané plochy a nádvoria  podľa GP č. 
36035521-40/2010 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo 
výške 3,55 € za m2 to je spolu 188,15 € . Cena pozemkov spolu : 986,90 €, 
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 



Banská Štiavnica,k.ú. Štiavnické Bane

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GOP vo 
výške 250 € , náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok parc.č.1468/23
Uznesenie č. 44/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane, v prospech Jozefa Neumana, 
Štiavnické Bane č. 265 C KN parcela 1468/23 o výmere 187 m2 – TTP odčlenenej od parcely  C 
KN č.1468/1 podľa GP č. 36035521-44/2010 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 
07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to je spolu 663,85 € .
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 
Banská Štiavnica,k.ú. Štiavnické Bane

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GOP vo 
výške 230 € , náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok parc.č. 1468/24
Uznesenie č. 45/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane v prospech Jaroslava Rozboru, Hlboká 
13, 974 00  Banská Bystrica  C KN parcela 1468/24 o výmere 51 m2 – TTP odčlenenej od parcely 
C KN č.1468/1 podľa GP č. 36035521-44/2010 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 
07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to je spolu 181,05 € .
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 
Banská Štiavnica,k.ú. Štiavnické Bane

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GOP vo 
výške 230 € , náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6



Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok parc.č. 1720/16, 1720/15
Uznesenie č. 46/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane v prospech Ing. Oľgy Bančákovej, 
Kalinčiakova 14, Zlaté Moravce,  C KN parcela 1720/16 o výmere 382 m2- zastavané plochy a 
nádvoria odčlenenej od parcely  C KN č.1720/1 podľa GP č. 28/2010 za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2, to je spolu 1356,10 € a C 
KN parcela č. 1720/15 o výmere 30 m2 – zastavané plochy a nádvoria za kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.3.2010 vo výške 3,55 € za m2 to je 106,50 € . Cena 
pozemkov spolu činí 1462,60 € . 
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 
Banská Štiavnica,k.ú. Štiavnické Bane

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GOP vo 
výške 280 € , náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

---------

časť pozemku C KN – p.č. 1407/27
Uznesenie č. 47/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1407/27 v zmysle Zásad hospodárenia s 
majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

časť pozemku C KN 1535/1
Uznesenie č. 48/2010



A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1535/1 v zmysle Zásad hospodárenia s 
majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok C KN p.č. 2184/E 40/
Uznesenie č. 49/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 2184   /E 40/ v zmysle Zásad hospodárenia s 
majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

časť pozemku C KN p,č. 1468/2
Uznesenie č. 50/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1468/2 v zmysle Zásad hospodárenia s 
majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

časť pozemku C KN 1444/1 /E4929/1/
Uznesenie č. 51/2010



A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1444/1 /E4929/1 v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

časť pozemku C KN p.č. 1451/1 /E4930/
Uznesenie č. 52/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1451/1 /E4930/ v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

časť pozemku C KN  p.č. 99/2 /E 989/2/
Uznesenie č. 53/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 99/2 / E 989/2/ v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok parc.č.931/2
Uznesenie č. 54/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach s ú h l a s í  s priamym odpredajom pozemku v zmysle Zásad 



hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štiavnické Bane v prospech Andreja Kopunca, 
Štiavnické Bane č. 29,  C KN parcela 931/2 o výmere 42 m2  na základe GP 36035521-81/2010 za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 3,55 € za m2. Cena pozemku je 149,10 €.
Nehnuteľnosť je vedená v KN k.ú. v B. Bystrici správa katastra B. Štiavnica na LV č. 2 pre okres 
Banská Štiavnica,k.ú. Štiavnické Bane

B/ kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie GP  , 
náklady za  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 15 € a návrh na vklad vlastníckeho práva 
do KN .

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Žiadosť o odpredaj pozemku C KN  časť parc. č.460  o výmere 40 m2
Uznesenie č. 55/2010

A/ OZ nesúhlasí s odpredajom pozemku na základe žiadosti Ing. Pavla Krajčiho a Ing. Michala 
Galbavého – nakoľko sa jedná o prístupovú cestu k vodojemu

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 1
Zdržal sa hlasovania: 0

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 520/6
Uznesenie č. 56/2010

A /nesúhlasí s odpredajom časti pozemku p. Tiborovi Malčickému – pozemok v perspektíve 
využívania pre obec

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0 
Zdržal sa hlasovania: 0

Vladimír Varga, Družstevná 2/1, Žiar nad Hronom – žiada o umožnenie vybudovania prístupu k 
chatám v lokalite Richňava na parc. 1744,1745,1746,1748
Uznesenie č. 57/2010

A/ Obec nemá v súčasnosti k dispozícii voľné finančné prostriedky na vybudovanie resp. 
spoluúčasť k uvedenej cestnej komunikácii

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0 
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Oldřich Havlík , Vyhliadková, Nitra – žiada o odpredaj  pozemku pri jeho chate



Uznesenie č. 58/2010

A/ Odročuje žiadosť Ing. Havlíka o odpredaj pozemku

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0 
Zdržal sa hlasovania: 0

Daniel Osvald a Katarína Osvaldová, 974 01 B.Bystrica, Pieninská 25 – žiadajú o vydržanie 
pozemku parc.č. 1014/2 o rozlohe 107 m2
Uznesenie č. 59/2010

A/ OZ nesúhlasí s vydržaním pozemku parc. č. 1014/2

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia:0 
Zdržal sa hlasovania: 0

pozemok C KN parc.č. 1565/1 a 1566/1 / E 1405/
Uznesenie č. 60/2010

A/ OZ súhlasí s odpredajom časti pozemku CKN p.č. 1565/1 a 15661 / E 1405/ v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom obce
B/ splnomocňuje Obecný úrad v Štiavnických Baniach vypracovaním znaleckého posudku na 
uvedený pozemok
C/ukladá Obecnému úradu  Štiavnické Bane po predložení znaleckého posudku zverejniť zámer 
predaja pozemku na úradnej tabuli a IS obce po dobu 15 dní a určuje lehotu na predkladanie 
cenových ponúk prípadných záujemcov 5 dní po ukončení lehoty na zverejnenie ponuky do 
podateľne obce

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Tibor Koreň, Antolská 23, Banská Štiavnica – žiada o odpredaj pozemku parc.č. 1565/9.
Obec vlastní len 1/5 z uvedenej parcely.
Uznesenie č. 61/2010

A/ OZ odročuje žiadosť p. Tibora Koreňa

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0



BETA-CAR, spol. s.r.o., Drevárska 23, Pezinok žiada o odpredaj pozemku  v k.ú. Štiav. Bane v 
susedstve penziónu COSMOPOLITAN o rozlohe 36x20 m za účelom vybudovania multifunkčného 
športoviska / tenis minigolf, volejbal..../

OZ poveruje starostu dojednaním podmienok prenájmu pozemku na obdobie 10 rokov v cene 1,70 
€/m2 za rok /1.224 €/

K bodu č. 7 -Rôzne
Klub dôchodcov Štiavnické Bane žiada o väčšie priestory . Počet členov je 17 a radi by prijali 
nových členov mali by možnosť nacvičovať program. V priestoroch terajšieho klubu je problém s 
vodou, ktorá je od jesene odstavená. Majú záujem o priestory v kultúrnom dome Spolok, kde sú 
nevyužité priestory.
Ing. Láslo – tieto priestory nie sú vhodné pre klub dôchodcov

Jozef Foltán rušil nájomnú zmluvu za prevádzku Hostinca Spolok k 30.6.2010. 
Na uvedené priestory si podali žiadosť Radovan Zima, Gabriela Breznianska a Peter Zima za 
účelom zriadenia reštauračno-pohostinských služieb.
Uznesenie č. 62/2010

A/ OZ splnomocňuje starostu obce na ponukové konanie vo veci prenájmu Spolku v objekte s.č.68 
na účely rekonštrukcie-pohostinské služby v termíne od 22.6.2010. Cena v zmysle zásad 
hospodárenia

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Voda – je potrebné vyriešiť spôsob platby za vodu. Vodomery nie sú ciachované , nemôžeme platby 
účtovať podľa stavu vodomerov, ale musíme postupovať podľa vyhlášky. Len niekoľko vodomerov 
je ciachovaných .
Uznesenie č. 63/2010

A/ OZ v Štiavnických Baniach určuje rozpočítanie odobranej vody za predchádzajúce fakturačné 
obdobie z obecného vodovodu podľa vyhlášky 397/2003 MŽP SR u občanov Štiavnických Baní, 
ktorí nemajú určené meradlo vody. U občanov starších ako 70 rokov a osamelo žijúcich OZ určuje 
zľavu vo výške 60% na osobu

B/ OZ určuje kompenzáciu nákladov za overenie meradla, alebo zakúpenie určeného meradla pri 
vyúčtovaní odobratej vody z obecného vodovodu u tých občanov, ktorí splnia podmienky overenia, 
ako aj zaplatenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z doterajšej dodávky odobratej vody.

Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 4
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 2

K bodu č. 8 – Diskusia

E. Ihringová – úprava cesty po prácach na verejnom vodovode. Kto jej zaplatí škody na 
pneumatikách, spôsobené kamením na ceste. Žiada obnovu cesty
B. Židek – ako budú rozmiestnené kontajneri na separovaný zber



V.Čierna – vysprávkovanie cesty od Danášov, stále sa nič nerobí, odtokové rúry pri „Ľudmile“
Oprava studne pri Ľudmile, nekoná sa v obci kladenie vencov k pomníku padlých. Pekná je úprava 
priestoru okolo pomníka padlých.
Opraviť svetlo pri  p. Mišíkovej a rozhlas pri p. Ruckerovi

Starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Overovatelia zápisnice:
Miloš Valek       …..........................

Peter Heiler       …..........................

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

                                                                                     Stanislav Neuschl
                                                                                           starosta obce


