
                                      Z Á P I S N I C A

Zo zasadania obecného zastupite stva d a 25.1.2011 na Obecnom úrade vľ ň  Štiavnických 
Baniach.

Rokovanie zahájil starosta obce Stanislav Neuschl.
Prítomní: Ing. M.Láslo, G.Ševe ek,P.Heiler,J.Šemoda, Ing. R.Rücker, D.Kališekč
Ospravedlnený:M.Blaško

Overovatelia zápisnice: Ing. M.Láslo,G.Ševe ekč
Zapisovate ka:A.Hen elováľ č

P r o g r a m:
1. Kontrola uznesení
2. Vo ba hlavného kontrolóra obceľ
3. Ur enie poslancov do rady školyč
4. Rôzne – Ob ianske združenie M.Hellač
5. Diskusia
6. Záver

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu . 1 – Kontrola plnenia uznesení zo d a 7. ač ň  2O.12.2010
Kontrolu uznesení predložila prítomným kontrolórka obce M.Javorská. Poslanci obdržali 
kontrolu uznesení aj v písomnej forme.
OZ
A/ berie na vedomie kontrolu uznesení

K bodu . 2 – Vo ba hlavného kontrolóra obceč ľ
Uchádza i oč  funkciu hlavného kontrolóra:
Mgr. Pavol Ba ík, bytom B.Štiavnica, nezamestnanýč
Bc. Janette Brnáková, bytom Pukanec,hlavná kontrolórka Mesta Pukanec
Marta Javorská, bytom Št. Bane hlavná kontrolórka Obce Štiavnické Bane
Darina Kubalová, bytom Št.Bane, nezamestnaná
Ing. Július Štefanka, bytom Vyhne, štátny zamestnanec

Uznesenie
Obecné zastupite stvoľ
A/ berie na vedomie menný zoznam kandidátov, ktorí doru ili prihlášku pre vo bu HK obceč ľ  
Štiavnické Bane
B/ schva uje spôsob vo by HK vľ ľ  zmysle par.18a) Zákona SNR . 369/1990 Zb oč  obecnom 
zriadení v platnom znení takto:



1.Vo ba HK sa uskuto ní tajným hlasovanímľ č
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Zloženie mandátovej komisie : P.Heiler, Bc. J.Šemoda
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Zloženie volebnej komisie : Ing. Marian Láslo, G.Ševe ek, Ing. R.Rückerč
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Bolo prijaté  U z n e s e n i e  . 1/2011č
Po et lenov zastupite stva: 6č č ľ
Za prijatie uznesenia: 6
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti prijatiu uznesenia: O

Na zvolenie HK bol potrebný súhlas nadpolovi nej vä šiny poslancov. Vč č  prvom kole ani 
jeden kandidát nezískal nadpolovi nú vä šinu hlasov. Do druhého kola postúpili dvajač č  
kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvä ší po et platných hlasov. Druhé kolo nerozhodlo,č č  
nako ko kandidáti získali zhodne po 3 hlasy, preto oľ  poste HK rozhodol žreb, ktorý ur il akoč  
ví aza Bc.Janette Brnákovúť

Uznesenie
Obecné zastupite stvoľ
A/  Volí v zmysle par. 18a) zákona . 369/199O Zz. oč  obecnom zriadení v platnom znení  na 
základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra Obce Štiavnické Bane Janette 
Brnákovú.
Funk né obdobie HK sa za ína d om 1.2.2011, ktorý je ur ený ako de  nástupu do práceč č ň č ň
Bolo prijaté  U z n e s e n i e  . 2/2011 č
Po et lenov zastupite stva: 6č č ľ
Za prijatie uznesenia: 6
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti prijatiu uznesenia: 0

K bodu . 3 – Ur enie poslancov do rady školyč č
Starosta navrhol aby v Rade školy pracovali poslanci: D.Kališek, P.Heiler,Bc. J.Šemoda 
a G.Ševe ekč
Uznesenie
Obecné zastupite stvoľ
A/ Ur uje do Rady školy poslancov: D.Kališeka, P.Heilera,Bc. J.Šemodu ač  G.Ševe ekač
Bolo prijaté  U z n e s e n i e  . 3/2011č
Po et lenov zastupite stva: 6č č ľ
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0



K bodu . 4 – Ob ianske združenie M.Hellač č
Rokovania OZ sa zú astnili predstavitelia Ob ianskeho združenia M.Hella, kde vč č  krátkosti 
predstavili innos   združenia od roku 2OO6 ač ť  ich plán zriadi  vť  Štiavnických Baniach 
múzeum alebo aspo  pamätnú izbu M.Hella .Pán Kme  konkretizoval, že prostriedky chcúň ť  
získa  cestou eurofondov. Je však potrebná spolupráca sť  obcou, bez ktorej je realizácia 
projektu nemožná.
G.Ševe ek – privítal, že sa niekto chce angažova  pre obec ač ť  je za spoluprácu.

K bodu . 5 – Diskusiač
Ing. Rücker – informoval ob anov, že pracovné stretnutia poslancov sa budú kona  astejšie.č ť č  
Navrhol rozšíri  názov KVP na Komisiu ochrany životného prostredia ať  verejného poriadku 
a KVÚP o komisiu ochrany pozemkov. V obci je ve a problémov  o sa týka ŽP – je potrebaľ č  
prija  a šie VZN obce. Jednou zť ď ľ  najvážnejších úloh okrem pitnej vody je aj nefunk náč  
kanalizácia. Je možnos  získania financií zť  fondov aj na domové isti ky. Je potrebná ochranač č  
kultúrnych pamiatok – budov aj vodohospodárskeho systému. Už 3 roky hovorí o potrebe 
vypracova  koncepciu cestovného ruchu. Na stránke obce sú mnohé veci už neaktuálne.ť
G.Ševe ek – váži si, že vč  OZ je niekto tak aktívny ako pán Rücker. Mnohé problémy je 
potrebné skôr rieši  na pracovných stretnutiach.  ť
Ing. Láslo – zmeny názvov komisií sa musia schváli  na budúcom zastupite stveť ľ
P.Heiler – súhlasí s p. Ševe ekom , veci prerokova  na pracovných stretnutiach, ktoré by malič ť  
by  vecnejšie, vyjasnenie si vecí ať  potom rozhodova .ť
L.Pastier – za ína ma  dobrý dojem, názory poslancov sa rôznia, informovanos  ob anov byč ť ť č  
mala by  lepšia. MR neplní funkciu, nerozumie  o sa vyhlasuje.ť ť č
Ing. Láslo – informovanos  je na OZ, cez internet, informa nú tabu u. Nezrozumite nosť č ľ ľ ť 
rozhlasu  je na viacerých miestach. Starosta musí oslovi  firmu, aby o vť č  najkratšej dobe 
prišla a preinštalovala nastavenia MR a  premiestnila reproduktory
G.Sabo a J. ierny – MR nepo u  ani pri ich domochČ č ť
G.Ševe ek – dôležitá je informovanos , vyriešenie problému sč ť  vodou nie je jednoduché. Bude 
ažké získa  celú sumu. Suma 4OO tis. malo by  na projekt po p.Dobišovú ať ť ť  Galizón.

Ing. Láslo – aj vrt je ur itým riešením. Nedostaneme to ko finan ných prostriedkov, musí sač ľ č  
to rieši  po astiach, nemáme ani na spoluú as .ť č č ť
G.Ševe ek – rieši  sa to bude. Je to priorita pre všetkýchč ť
J. ierny – na Lú kach da  kryt na rezervoár aby sa zamedzilo zne is eniu vody Č č ť č ť
V. ierna – pod farou pri p. Vilmonovi vyteká zČ  kanála a je tam zápach
Ing. Rücker – na Ocú zavies  knihu, kde by sa evidovali s ažnosti. Pri dome p. Novotnéhoť ť  
a p. Vilmona chýbajú kryty na šachticiach. Na Galizóne sú kroviny, nikto nerieši dom p. 
Gregá a pri hlavnej ceste. Miestne komunikácie nie sú pozemkovo vysporiadané – je to úlohaň  
pre OcÚ
V. ierna – upozorni  p. Ivani a na jeho vo ne potulujúcich sa psovČ ť č ľ
Ing. Láslo – zariadi sa odchyt túlavých psov, bude sa to rázne riešiť
Ing. Šípková – upozornila na zlý stav cesty k Evi kinmu jazeruč
G.Sabo – pri p. Mokošovi chýba lampa, je tam tma



Ing. Láslo po akoval pani Marte  Javorskej  za vykonanú prácu kontrolórky obce vď  mene 
všetkých poslancov a poprial jej všetko najlepšie.

Starosta po akoval všetkým poslancom aď  ob anom za ú as  ač č ť  ukon il zasadnutie  OZ.č

Overovatelia:
Ing. Marian Láslo ................................

Gabriel Ševe ek....................................č

Zapisovate ka:ľ
Alena Hen elová....................................č

                                                                                         Stanislav Neuschl
                                                                                           starosta obce         


