ZÁPISNICA

Zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 25.1.2011 na Obecnom úrade v Štiavnických
Baniach.
Rokovanie zahájil starosta obce Stanislav Neuschl.
Prítomní: Ing. M.Láslo, G.Ševeček,P.Heiler,J.Šemoda, Ing. R.Rücker, D.Kališek
Ospravedlnený:M.Blaško
Overovatelia zápisnice: Ing. M.Láslo,G.Ševeček
Zapisovateľka:A.Henčelová
P r o g r a m:
1. Kontrola uznesení
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Určenie poslancov do rady školy
4. Rôzne – Občianske združenie M.Hella
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu č. 1 – Kontrola plnenia uznesení zo dňa 7. a 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 č. 2 – Voľba hlavného kontrolóra obce
Uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra:
Mgr. Pavol Bačík, bytom B.Štiavnica, nezamestnaný
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 zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie menný zoznam kandidátov, ktorí doručili prihlášku pre vo ľbu HK obce
Štiavnické Bane
B/ schva ľuje spôsob voľby HK v zmysle par.18a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom
zriadení v platnom znení takto:

1.Voľba HK sa uskutoční tajným hlasovaním
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.Ševeček, Ing. R.Rücker
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
Bolo prijaté U z n e s e n i e č. 1/2011
Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti prijatiu uznesenia: O
Na zvolenie HK bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. V prvom kole ani
jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Do druhého kola postúpili dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. Druhé kolo nerozhodlo,
nakoľko kandidáti získali zhodne po 3 hlasy, preto o poste HK rozhodol žreb, ktorý určil ako
víťaza Bc.Janette Brnákovú
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Volí v zmysle par. 18a) zákona č. 369/199O Zz. o obecnom zriadení v platnom znení na
základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra Obce Štiavnické Bane Janette
Brnákovú.
Funkčné obdobie HK sa začína dňom 1.2.2011, ktorý je určený ako deň nástupu do práce
Bolo prijaté U z n e s e n i e č. 2/2011
Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Zdržal sa hlasovania: 0
Proti prijatiu uznesenia: 0
K bodu č. 3 – Určenie poslancov do rady školy
Starosta navrhol aby v Rade školy pracovali poslanci: D.Kališek, P.Heiler,Bc. J.Šemoda
a G.Ševeček
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
A/ Určuje do Rady školy poslancov: D.Kališeka, P.Heilera,Bc. J.Šemodu a G.Ševečeka
Bolo prijaté U z n e s e n i e č. 3/2011
Počet členov zastupiteľstva: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 4 – Občianske združenie M.Hella
Rokovania OZ sa zúčastnili predstavitelia Občianskeho združenia M.Hella, kde v krátkosti
predstavili činnosť združenia od roku 2OO6 a ich plán zriadiť v Štiavnických Baniach
múzeum alebo aspoň pamätnú izbu M.Hella .Pán Kmeť konkretizoval, že prostriedky chcú
získať cestou eurofondov. Je však potrebná spolupráca s obcou, bez ktorej je realizácia
projektu nemožná.
G.Ševeček – privítal, že sa niekto chce angažovať pre obec a je za spoluprácu.
K bodu č. 5 – Diskusia
Ing. Rücker – informoval občanov, že pracovné stretnutia poslancov sa budú konať častejšie.
Navrhol rozšíriť názov KVP na Komisiu ochrany životného prostredia a verejného poriadku
a KVÚP o komisiu ochrany pozemkov. V obci je veľa problémov čo sa týka ŽP – je potreba
prijať ďaľšie VZN obce. Jednou z najvážnejších úloh okrem pitnej vody je aj nefunkčná
kanalizácia. Je možnosť získania financií z fondov aj na domové čističky. Je potrebná ochrana
kultúrnych pamiatok – budov aj vodohospodárskeho systému. Už 3 roky hovorí o potrebe
vypracovať koncepciu cestovného ruchu. Na stránke obce sú mnohé veci už neaktuálne.
G.Ševeček – váži si, že v OZ je niekto tak aktívny ako pán Rücker. Mnohé problémy je
potrebné skôr riešiť na pracovných stretnutiach.
Ing. Láslo – zmeny názvov komisií sa musia schváliť na budúcom zastupite ľstve
P.Heiler – súhlasí s p. Ševečekom , veci prerokovať na pracovných stretnutiach, ktoré by mali
byť vecnejšie, vyjasnenie si vecí a potom rozhodovať.
L.Pastier – začína mať dobrý dojem, názory poslancov sa rôznia, informovanosť občanov by
mala byť lepšia. MR neplní funkciu, nerozumieť čo sa vyhlasuje.
Ing. Láslo – informovanosť je na OZ, cez internet, informačnú tabuľu. Nezrozumite ľnosť
rozhlasu je na viacerých miestach. Starosta musí osloviť firmu, aby čo v najkratšej dobe
prišla a preinštalovala nastavenia MR a premiestnila reproduktory
G.Sabo a J. Čierny – MR nepočuť ani pri ich domoch
G.Ševeček – dôležitá je informovanosť, vyriešenie problému s vodou nie je jednoduché. Bude
ťažké získať celú sumu. Suma 4OO tis. malo byť na projekt po p.Dobišovú a Galizón.
Ing. Láslo – aj vrt je určitým riešením. Nedostaneme to ľko finančných prostriedkov, musí sa
to riešiť po častiach, nemáme ani na spoluúčasť.
G.Ševeček – riešiť sa to bude. Je to priorita pre všetkých
J. Čierny – na Lúčkach dať kryt na rezervoár aby sa zamedzilo znečisťeniu vody
V.Čierna – pod farou pri p. Vilmonovi vyteká z kanála a je tam zápach
Ing. Rücker – na Ocú zaviesť knihu, kde by sa evidovali sťažnosti. Pri dome p. Novotného
a p. Vilmona chýbajú kryty na šachticiach. Na Galizóne sú kroviny, nikto nerieši dom p.
Gregáňa pri hlavnej ceste. Miestne komunikácie nie sú pozemkovo vysporiadané – je to úloha
pre OcÚ
V.Čierna – upozorniť p. Ivaniča na jeho voľne potulujúcich sa psov
Ing. Láslo – zariadi sa odchyt túlavých psov, bude sa to rázne riešiť
Ing. Šípková – upozornila na zlý stav cesty k Evičkinmu jazeru
G.Sabo – pri p. Mokošovi chýba lampa, je tam tma

Ing. Láslo poďakoval pani Marte Javorskej za vykonanú prácu kontrolórky obce v mene
všetkých poslancov a poprial jej všetko najlepšie.
Starosta poďakoval všetkým poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia:
Ing. Marian Láslo ................................
Gabriel Ševeček....................................

Zapisovateľka:
Alena Henčelová....................................
Stanislav Neuschl
starosta obce

