
                                 Z Á P I S N I C A

z rokovania OZ konaného dňa 21.09.2010 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.

Prítomní 6-ti poslanci
Ospravedlnený: M. Valek
Overovatelia zápisnice: M.Beneš, E. Cibuľová
Zapisovateľka: Z.Rusková

P r o g r a m :

1.Úprava rozpočtu
2.Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
3.Pozemky
4.Žiadosť o odpustenie nájmu
5.Žiadosť o prenájom priestorov
6.Schválenie navýšenia školného v MŠ
7.Diskusia

K bodu č. 1. - Úprava rozpočtu

U z n e s e n i e č. 72/2010

A/ OZ schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu

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

K bodu č. 2 – Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí

U z n e s e n i e  č. 73/2010

A/ OZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí počet poslancov 7 a 1volebný obvod pre roky 
2010-2014

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



K bodu č. 3 – Pozemky

U z n e s e n i e  č. 74/2010

A/ OZ schvaľuje priamy odpredaj pozemku parcela CKN č. 79/9  na základe GP 360355/45-2010 o 
výmere 60 m2 – ostatná plocha v prospech Kolping,s.r.o., Spišská Kapitula č. 15, Spišské 
Podhradie, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 3,55 € za m2 spolu vo výške 
213 €.
B/ Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj náklady  za vyhotovenie GP a znaleckého posudku ako aj náklady na vklad vlastníckeho 
práva do KN

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

K bodu č. 4 – Odpustenie nájmu – M. Necpalová

U z n e s e n i e  č. 75/2010

A/ OZ súhlasí s odpustením nájmu  za obdobie roku 2010 vo výške 188,65 €

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

K bodu č. 5 – Prenájom priestorov – p. Káčerová
P. Káčerová žiada o prenájom priestorov v MKS za účelom zriadenia predajne Chov-produkt. Ide o 
priestory vo vestibule kina.
Určuje sa, aby stavebná komisia preverila vyriešenie prenájmu do 10.10.2010

K bodu č. 6 – Schválenie navýšenia školného v MŠ

U z n e s e n i e   č. 76/2010

A /OZ schvaľuje zvýšenie školného pre MŠ z 5,- € na 7,. € od 1.10.2010

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

K bodu č. 7 – Diskusia

P.Cibulová – ako prebieha výmena vodomerov, prestavenie VO , aby ľudia mohli bezpečne prejsť 
na autobus ráno o 5. 00 hod.
starosta – vodomery sa budú vymieňať podľa poradia, ciachovať bude zodpovedná firma
P.Ružička – čo s Majerom – rieši sa cez pamiatkárov, je narušená statika zadnej steny, preto sa to 



musí riešiť so statikmi. Navrhol či by nebolo možné riešiť stiahnutie vody z prepadu pri chate UK, 
ako dobrý zdroj na zásobovanie obce pitnou vodou
P.Pastier – podával informácie z rokovania o vode zo dňa 17.9.2010, ktorého sa ako občan zúčastnil
starosta – Richňava ako zdroj vody mala byť oplotená – ochranné pásmo. ŽP chce dať zákaz 
používania vody z Richňavy. Ako zdroj vody je vybudovaný vrt a pripravená projektová 
dokumentácia n a prepojenie vrtu s úpravňou vody a ako ďalší zdroj je vody z Harmanca. Projekt aj 
so stavebným povolením je až po časť Cigánsky plac. Aktuálne je z tohto vodovodu vybudovaná 
časť trasy. K tomuto sú potrebné už len financie.
P. Pastier – ČOV nie je čističkou odpadových vôd, neplní svoju funkciu, ľudia si musia urobiť 
žumpy, o čom treba informovať ľudí
starosta – hľadá sa východisko riešenia ČOV. Dňa  24.9.2010 ide na jednanie do BB vo veci 
čističky a pravdepodobne po tomto jednaní sa budú vydávať rozhodnutia na vybudovanie septikov 
v danej časti obce.
P.Grega – informoval kde býva sa nachádza ČOV. Písomne už predtým diskutoval so 
starostkou/Dobišovou/ no však odvtedy sa veľa nezmenilo. Pri väčších dažďoch jestvujúci jarok sa 
naplní a voda zaplavuje cestu a dvor p. Gregu
Požiadal, aby sa našlo spoločné riešenie, ako upraviť jarok, dať tam aspoň skruže, čím by sa upevnil 
potok a most. Na to mu starosta odpovedal, že sa pokúsi v mesiaci október poriešiť položenie rúr 
pri p. Gregovi
V. Drexler – má informácie, že jazero Evička ide znuvu do opravy a tým by sa poriešilo regulovanie 
vody, že pri veľkých dažďoch by sa neplnili z jazera Evička tak rýchlo jarky.  

  
 Overovatelia :
Milan Beneš …........................
Eva Cibuľová …......................

Zapisovateľka:
Zlatica Rusková........................

                                                                                      Stanislav Neusch
                                                                                       starosta obce


