
                                  Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Štiavnické Bane konané dňa  18.4.2011
na Obecnom úrade Štiavnické Bane   o 16.00 hod

Rokovanie OZ zahájil a viedol starosta obce.
Prítomní: Ing. Marian Láslo, Ing. Rudolf Rücker, Gabriel Ševeček, Dalibor Kališek. Bc. Ján Šemoda, Peter 
Heiler
Ospravedlnený: Marcel Blaško
Zapisovateľka: Zlatica Rusková

P r o g r a m : 
1. VZN – Ochrana životného prostredia a verejného poriadku
2. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
3. Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska
4. VZN – o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe a výške úhrad za soc. služby
5. VZN – o poskytovaní dotácie na prevádzku a mzdy ZŠ s MŠ
6. Zásady pri vybavovaní sťažností
7. Komisia na ochranu verejného poriadku
8. Návrh na úpravu rozpočtu
9. Schválenie členov komisií, plán práce komisií, zmena názvu komisie
10. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2011
11. Schválenie sadzobníka správnych poplatkov
12. Urbanistická štúdia
13. Schválenie správy o inventarizácii majetku za rok 2010
14. Predaj pozemkov
15. Rôzne: a) Združenie Tatiar – informácia

             b) Životnými cestami J.Palárika – informácia
             c)doriešenie Uz.č.30/2007
             d) oznámenie o odpredaji majetku
             e) schválenie dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania
             f) štatút obce

16. Diskusia 

Zloženie  volebnej a návrhovej komisie:
Predseda- Ing. M.Láslo
Členovia: Bc.Šemoda, G.Ševeček

Uznesenie: č. 4/2011
A/ OZ schvaluje  volebnú a návrhovú komisiu v zložení: Ing. Láslo – predseda, Bc. Šemoda Ján a 
Ševeček Gabriel – členovia

Hlasovanie:
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 1

Bod č. 1:
Uznesenie č. 5/2011
A/ OZ schvaľuje VZN Obce Štiavnické Bane č. 1/2011- O ochrane životného prostredia a verejného 
poriadku
Hlasovanie:
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0
Bod č. 2:



Uznesenie č. 6/2011
A/ OZ schvaľuje VZN Obce Štiavnické Bane č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v 
Obci Štiavnické Bane

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

Bod č. 3:
Uznesenie č. 7/2011
A/ OZ schvaľuje -Prevádzkový poriadok Viacúčelové ihrisko

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

Bod č. 4:
Uznesenie č. 8/2011
A/ schvaľuje – VZN Obce Štiavnické Bane č. 3/2011 – o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby

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

Bod č. 5:
Uznesenie č. 9/2011
A/ OZ schvaľuje VZN Obce Štiavnické Bane č. 4/2011 – o určení výšky dotácie na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Štiavnické Bane

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

Bod č. 6:
Uznesenie č. 10/2011
A/ OZ schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Štiavnické Bane

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

Bod č. 7:
Bola starostom navrhnutá Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení: Dalibor Kališek – 
nestranný, Gabriel Ševeček – SDKÚ, Ing. Marian Láslo – Smer
Ing. Rücker vzniesol protinávrh, že on chce byť tiež v komisii, pretože v komisii má byť zastúpenie 
všetkých politických strán, ktoré sú v zastupiteľstve. Na tento podnet starosta navrhol a dal 
odsúhlasiť,  že táto komisia bude zložená zo všetkých členov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 11/2011
A/ OZ schvaľuje , za členov Komisie na ochranu verejného záujmu všetkých členov OZ

Za prijatie uznesenia: 6



Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0

Bod č. 8
V ďalšom bode bola predložená úprava rozpočtu na základe schválenia VZN 4/2011 vo výdavkovej 
časti rozpočtu v programe vzdelávanie o sumu 5.800 € so zvýšením od 18.4.2011
Uznesenie č. 12/2011
A/ OZ schvaľuje predloženú zmenu rozpočtu

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

Bod č. 9:
Zmena názvu komisie:
KOVP je doplnený názov na Komisia ochrany ŽP a verejného poriadku
Uznesenie č. 13/2011
A/ OZ schvaľuje zmenu názvu KOVP na Komisia ochrany ŽP a verejného poriadku

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

Zloženie členov komisií:
Kultúrna komisia – Vladimír Drexler st., Hanuszová Martina, Mgr. Smutná Martina
Ekonomická komisia: Mgr. Katuščáková Eva, Bc. Bernátová Miroslava, Ing. Selecká Iveta, 
Heilerová Lydia
Sociálna komisia:Vician Peter, Blašková Lívia
Stavebná komisia – Kališek Dalibor, Beneš Milan,
Ochrana živ. prostredia a verej. poriadku -  Gajdoš Ján, Ing. Židek Bohumír, Truban Anton,
Komisia mládeže a športu – Osvald Ladislav ml, Neuschl Andrej, Didiová Andrea  
Členovia komisií boli jednomyseľne zvolení, an blok.

Bod č. 10:
Uznesenie č. 14/2011
A/ OZ schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky na rok 2011

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

Bod č. 11:
Uznesenie č. 15/2011
A/ OZ schvaľuje predložený sadzobník poplatkov

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

Bod č. 12:
OZ berie na vedomie schválenie urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Evička jazero



Bod č.13
Uznesenie č. 16/2011
A/ OZ schvaľuje predloženú Správu o vykonaní  inventarizácie k 31.12.2010

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

Bod č. 14:
Predaj pozemkov:

Uznesenie č. 18/2011
A/ OZ schvaľuje priamy odpredaj pozemku vedeného v Správe katastra Banská Štiavnica na LV 2 v 
k.ú. Štiavnické Bane parcelu CKN 1444/6 o výmere 142 m2 – zastavané plochy a nádvoria  za cenu 
3,55 €/m2 stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2010 vypracovaným znalcom Ing. Milanom 
Beniakom podľa §9a odst.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov vo výške 504,10 € v prospech Mariana Káčera bytom Štiavnické Bane č. 288
B/Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to  náklady na vklad vlastníckeho práva do 
KN a cenu za vypracovanie znaleckého posudku

Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0
---
Uznesenie č. 19/2011
A/ OZ schvaľuje priamy odpredaj pozemku vedeného v Správe katastra Banská Štiavnica na LV 2 v 
k.ú. Štiavnické Bane parcelu CKN 1524/8 o výmere 64 m2 – zastavané plochy a nádvoria a parcelu 
CKN 1524/13 o výmere 213 m2 – zastavané plochy a nádvoria  za cenu 5 €/m2 stanovenú 
znaleckým posudkom č. 31/2010 vypracovaným znalcom Ing. Milanom Beniakom podľa §9a odst.8 
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 
1385 € v prospech Dušana Foltána bytom Palárikova 5, Levice
B/Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to  náklady na vklad vlastníckeho práva do 
KN a cenu za vypracovanie znaleckého posudku

Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0
---
Žiadosti o odpredaj pozemku p. Sabúchovej a p. Kršiakovi – stavebná komisia nedoporučuje 
pozemok nazatiaľ odpredať. Po rôznorodej besede k odpredaju pozemkov OZ odsúhlasilo po 
hlasovaní odročiť odpredaj pozemku až do konečného vyriešenia
Uznesenie č. 20/2011
A/ OZ odročuje žiadosti o odpredaj pozemku

Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 1



Bod č. 15:
R ô z n e:
Starosta obce podal informáciu zo zasadnutia Združenia Tatiar – združenie vyhodnotilo separáciu 
odpadu. Požiadal občanov o väčšiu separáciu odpadu.

Ďalej informoval o Združení životnými cestami J.Palárika – kto je členom a kde J.Palárik pôsobil

Odpredaj majetku: sociálna komisia pri OZ navrhla nájomný byt na súp.č. 289 odpredať, sú naň 3 
záujemcovia ktorí súhlasia so všetkými navrhnutými podmienkami. Poslanci OZ nesúhlasia s 
predajom a preto byt bude daný do prenájmu O prenájme sa určí žrebom. OZ súhlasí s postúpením 
nájomného bytu 289, tomu, kto bude vylosovaný na základe podaných žiadostí na obci s tým, že 
nájom sa bude predlžovať na dobu určitú po 1 roku. Ďaľšie podmienky sa budú upravovať 
nájomnou zmluvou.   
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0

Prejednanie štatútu obce:preložené na ďalšie zastupiteľstvo, pretože je to potrebné  dopracovať.
Uznesenie č.21/2011
A/ OZ odročuje prejednanie Štatútu Obce Štiavnické Bane
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 0

Poriadok odmeňovania:
Bol predložený Dodatok č. 1. k poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených 
funkcionárov obce Štiavnické Bane. V článku IV sa dopĺňa bod 6 o nasledovný text:
„Za mimoriadnu angažovanosť poslanca, predsedu a členov komisií pri riešení problémov obce ako 
aj za aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov do rozpočtu obce môže 
obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce schváliť mimoriadnu odmenu. O výške odmeny sa 
rozhodne pri prerokovaní návrhu.“ Ostatné články a body poriadku odmeňovania zostávajú 
nezmenené.
Uznesenie č. 22/2011
A/ OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených 
funkcionárov obce Štiavnické Bane platný od 18.4.2011
Za prijatie uznesenia: 4
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa : 2

Bod č. 16:
D i s k u s i a:
P. Židek – požiadal o odstránenie zhnitého el. stĺpa a pred p. Holubovou je vrak starého auta – 
odpratať
Ing. Láslo odstrániť staré rozhlasové vedenie, stĺpy sú zhnité, Richňava je veľmi znečistená 
smeťami obzvlášť 2. autobusová zastávka
Mgr. Michal – navrhol, že žiaci môžu vyčistiť okolie jazier
starosta – informoval, že zoberie žiakov ZŠ do združenia Tatiar, aby videli ako sa triedi odpad
P.Čierna – opakovane žiada odstrániť vodu vytekajúcu na ulicu pri pohostinstve Ľudmila, oprava 
ručnej pumpy,a navrhla odvysielať oznam v rozhlase , že každý si má oriadiť pred vlastným domom



P.Čierny – požiadal o vysypanie cesty makadamom pri domoch Čierny-Bačík
P.Vician – robia sa nové stavby v okolí ZŠ, nie sú na ťažké stavebné autá prispôsobené cesty, je 
potrebné doplniť verejné osvetlenie a upraviť okolie, schody do školy sú veľmi znečistené požiadal 
ZŠ, aby ich občas upratali
P.Pastier – jeho syn si podal žiadosť na odkúpenie budovy , je to budova na H.Rovni, nedostal 
žiadnu odpoveď, poukázal na zlé cesty, na vodu ako funguje-nefunguje rozhlas, neporiadok v obci. 
Tam kde sú futbalové šatne, je neporiadok pod kopcom za šatňami
P.Sabúchová – je sklamaná z toho, aký nerovný meter sa používa, že sa jej neodpredal pozemok, ale 
žiada potom rovnosť pre všetkých a aby obec nedala povolenie skladovať napr. drevo a iné pred jej 
nehnuteľnosťou
Ing. Rücker – poukázal na dlhotrvajúcu prácu, prípravu podkladov, povedal že urobí všetko preto, 
aby občania boli pravdivo informovaní, aby dokumenty boli zverejnené na informačných tabuliach, 
na internete, aby ľudia vedeli čo sú ich práva a povinnosti, chce vedieť či budú vydávané Piargske 
zvesti a kto ich bude vydávať. Informoval, že má skúsenosť že vydané stavebné a kolaudačné 
rozhodnutia sú vydané v rozpore s ochranou životného prostredia / napr. lapače, odkvapy/. 
Poukázal, že pitná voda – je zlá situácia, kanalizácia nie je riešenie. Poukázal na to, že nie je 
rovnaký meter na všetkých, môže menovať x prípadov, chce poukázať na to, ako pochybila obec , 
keď predala pozemok – banský jarok, že je potrebné vyvolať znovu konanie. 
Starosta – odpovedal, že banský jarok je stále majetkom obce.
A preto, že sa stále vracia k tomu istému problému poslanci sa dohodli, že na najbližšom 
pracovnom stretnutí sa prijmú uzávery k doriešeniu pozemku/banskému jarku/ priamo v teréne.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
G.Ševeček – navrhol, aby sa systematicky riešilo dávanie požiadaviek, aby boli nejaké priority ako 
riešiť problémy. P. Pastierovi odpovedal, že neporiadok pod ihriskom je už z dávnych minulých 
čias, ale že so svojim tímom to vyriadi

Týmto boli všetky body programu vyčerpané, diskusia ukončená a tým aj zasadnutie OZ.

Zapisovateľ: ….........................

Overovateľ:
Bc. Ján Šemoda ….....................

Dalibor Kališek ….....................

                                                                         Stanislav Neuschl
                                                                            starosta obce


