Zápisnica
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa
20.decembra 2010 v Štiavnických Baniach.
• K bodu 1
Zasadanie otvoril Stanislav Neuschl
Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážená predsedníčka volebnej komisie,
zapisovateľka miestnej volebnej komisie, hlavná kontrolórka, vážení prítomní
spoluobčania. Všetkých vás srdečne vítam na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, pretože je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva.
Rokovanie sa bude riadiť týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia(S.Neuschl)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice(S.Neuschl)
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (A.Henčelová,
predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce (P.Heiler)
5. Zloženie sľubu poslancov (starosta)
6. Vystúpenie starostu obce
7. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
8. Schválenie platu starostu
9. Schválenie zástupcu sobášiaceho
10. Pozemky
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver.
•
K bodu 2
Za zapisovateľku prvého zasadnutia bola určená p. Zlatica Rusková a za overovateľov
zápisnice p. Rudolf Rücker a p. Ján Šemoda
•

K bodu 3
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Alena Henčelová informovala zasadnutie
obecného zastupiteľstva s výsledkami komunálnych volieb do obecného
zastupiteľstva a výsledkami volieb starostu obce a odovzdala kandidátom zvoleným
za poslancov OZ a kandidátovi zvoleného za starostu osvedčenie o zvolení.
K bodu 4
Poslanec P.Heiler prečítal znenia sľubu starostu:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia
a vedomia.“
Predsedníčka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení za
starostu. Tým sa staronový starosta ujal vedenia prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
• K bodu 5
Starosta prečítal znenie sľubu poslanca:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. „
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu
• K bodu 6.
Starosta vystúpil s príhovorom kde poďakoval za opätovne prejavenú dôveru
Po ustanovení OZ sa pristúpilo k rokovaniu podľa rokovacieho poriadku.
Starosta predložil návrh na zloženie:
- mandátová komisia: Ing.M. Laslo, predseda
Bc.J. Śemoda
G.Śeveček
Za hlasovali: 7-mi poslanci
- návrhová komisia: P. Heiler, predseda
D Kališek
M.Blaško
Za hlasovali 7-mi poslanci
• K bodu 7
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Spôsob voľby upravuje rokovací poriadok alebo rozhodne OZ, či sa bude hlasovať
verejne alebo tajným hlasovaním. Poslanci súhlasili s verejným spôsobom hlasovania.
Starosta navrhol, aby pri obecnom zastupiteľstve pracovali nasledovné komisie:
- Komisia výstavby a územného plánovania
- Komisia finančná
- Komisia cestovného ruchu a reg. rozvoja
- Komisia soc., zdravot. a bytová
- Komisia verejného poriadku
- Komisia kultúry
- Komisia mládeže a športu
Za predložený návrh, aby pri OZ pracovali uvedené
uvedení poslanci hlasovali všetci 7-mi poslanci
•

K bodu 8
Schválenie platu starostu

Peter Heiler
Ing. Marian Láslo
Dalibor Kališek
Marcel Blaško
Rudolf Rucker
Ján Šemoda
Gabriel Ševeček
komisie a ich predsedami boli

Podľa zákona č. 289/2002 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa koeficienta počtu obyvateľov. Podľa horecitovaného
zákona je k dnešnému dňu plat starostu vo výške 1,83 – násobku Starostovi možno
poskytnúť odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 %
súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
Oz určuje výšku platu starostu v zmysle hore citovaného zákona.
• K bodu 9
Schválenie zástupcu sobášiaceho
Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určuje, že pri uzatváraní manželstva na matričnom úrade urobia snúbenci vyhlásenie
pred starostom obce alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za
prítomnosti matrikára. Preto predkladám návrh, aby funkciu sobášiaceho vykonával:
Starosta obce: Stanislav Neuschl
Poslanec OZ : Peter Heiler
Uznesenie č. 99/2010
A/ OZ schvaľuje za sobášiacich. Stanislava Neuschla – starostu obce a Petra Heilera –
poslanca OZ
Za hlasovali 7-mi poslanci
• K bodu 10
Pozemky:
Uznesenie č. 100/2010
A/ OZ schvaľuje priamy odpredaj pozemku vedeného v Správe katastra Banská
Štiavnica na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane parcelu CKN 2184/1 o výmere 163 m2
TTP podľa GP č. 36O35521-135/2010 za cenu 3,55 €/m2 stanovenú znaleckým
posudkom č. 18/2010 vypracovaným znalcom Ing. Milanom Baniakom podľa § 9a
odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov
vo výške 578,65 € v prospech Jozefa Bartku, Križovatka 9, Banská Štiavnica
B/Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu
s kúpnou cenou aj náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vklad
vlastníckeho práva do KN a cenu za vypracovanie znaleckého posudku.
Počet členov zastupiteľstva: 7
Za prijatie uznesenia:4
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržali sa hlasovania: 3
•

K bodu 11
Diskusia
Ing. Rücker – v oblasti turizmu je veľa čo robiť, je ochotný pomôcť. Za čo navrhol Ing.
Láslo starostovi odmenu, v čom sú jeho zásluhy
Ing. Láslo – odmenu si zaslúži, obec má v poriadku účtovné závierky, audit, vyrovnané
nedoplatky v poisťovňiach
G.Ševeček – v OZ je 5 nových poslancov, treba dať čas novým ľuďom, sadnúť si
a spoločne riešiť problémy

L.Pastier – žije v obci 52 rokov, urobil chybu že tu zostal , chýbajú základné veci pre
občanov, budovy chátrajú, táto obec v poslednom čase nenapreduje, predbehli nás iné
obce, v obchodoch dostať kúpiť len základné potraviny, nie sú na úrovni ani predajom,
ani tovarom
J.Bohuš – ani jeden starosta nedokázal toho toľko čo tento starosta za tak krátku dobu
P.Heiler – s odmenou súhlasí, za posledné 2roky sa dosť urobilo napr. v školstve. Starosta
dostal dôveru, musíme to rešpektovať, aby sme sa posunuli dopredu
L.Pastier – v škole vidno, že to funguje. Chcel vedieť, či fekál vyviezol odpad od firmy
Ramis na čističku
Starosta – sú sponzori, ktorí chcú pomôcť. Jeho snahou je teraz oprava ciest a chodníkov
Mgr. Michal – je dobrá spolupráca s obcou a verí, že tomu tak bude aj naďalej.
Švajčiarska firma, ktorá nechce byť menovaná pomohla škole finančne a pravdepodobne
prispejú finančnými prostriedkami aj tento rok
Ing- Láslo – kontrolórka obce vykoná kontrolu na oddelení služieb a to konkrétne vývoz
fekálií na poukazovaný vývoz p. Patierom pre firmu Ramis
Starosta – obyvatelia obce vedia, že podniká a to už 16 rokov. Na zásobovanie obchodu
čerpá dovolenku a pri tom nakupuje materiál veľakrát aj pre obec. Mnohé problémy rieši
cez víkend. Nerád by bol obvinený, že to robí cez pracovnú dobu
K bodu 12
Schválenie uznesenia

Mandátová komisia
Mandátová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Štiavnických Baniach v zložení
-

P.Heiler predseda
D.Kališek
M.Blaško

O v e r u j e, že starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva dostali na základe
preukazu totožnosti o s v e d č e n i e o z v o l e n í, vydané miestnou volebnou
komisiou a zložili zákonom stanovený sľub
B) hlasovanie za predsedov pracovných komisií
Vo verejnom hlasovaní boli zvolení za predsedov komisií
-

Komisia výstavby a územného plánovania
Komisia finančná
Komisia cestovného ruchu a reg. rozvoja
Komisia soc., zdrav. a bytová
Komisia verejného poriadku
Komisia kultúry
Komisia mládeže a športu

OZ berie na vedomie

Peter Heiler
Ing. Marian Láslo
Dalibor Kališek
Marcel Blaško
Ing.Rudolf Rucker
Bc. Ján Šemoda
Gabriel Ševeček

Návrhová komisia
NÁVRH
UZNESENIE
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 20.decembra 2010
Uznesenie č. 101/2O1O
Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Stanislav Neuschl
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Gabriel Ševeček
Dalibor Kališek
Heiler Peter
Láslo Marián Ing.
Marcel Blaško
Ján Šemoda Bc
Rudolf Rocker Ing.
C. z r i a ď u j e
1. komisie, a to
- Komisia výstavby a územného plánovania
- Komisia finančná
- Komisia cestovného ruchu a reg. rozvoja
- Komisia soc. zdrav. a bytová
- Komisia verejného poriadku
- Komisia kultúry
- Komisia mládeže a športu
D. Určuje
2. predsedov komisií
- Komisia výstavby a územného plánovania
- Komisia finančná
- Komisia cestovného ruchu a reg. rozvoja

Peter Heiler
Marian Láslo, Ing.
Dalibor Kališeka

-

Komisia soc. zdrav. a byt.
Komisia verejného poriadku
Komisia kultúry
Komisia mládeže a športu

Marcel Blaško
Rudolf Rücker,Ing.
Jan Šemoda, Bc.
Gabriel Ševeček

E. s ch v a ľ u j e
plat starostu
F. u k l a d á
predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby)
G.

poveruje
výkonom funkcie sobášiaceho:
starostu obce:
Stanislava Neuschla
poslanca OZ :
Petra Heilera

Počet členov zastupiteľstva: 7
Za prijatie uznesenia:7
Proti prijatiu uznesenia:0
Zdržali sa hlasovania: 0

Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie OZ.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Rudolf Rücker ..................................
Bc. Ján Šemoda ........................................
Zapisovateľka:
Zlatica Rusková .........................................
Stanislav Neuschl
starosta obce

