ZÁPI SNI CA

z rokovania OZ konaného dňa 14.9.2011 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.
Prítomní: 6-ti poslanci, ospravedlnený Ing. Láslo
Overovatelia: M.Blaško a P.Heiler
Zapisovateľka: Henčelová
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Schvaľovací list
3. Návrh na opravu uznesenia č. 19/2011
4. Návrh na zníženie nájomného
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Návrh Dodatku č. 2,3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov obce
7. Návrh VZN o výške príspevku ZŠ s MŠ
8. Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce
9. Návrh stavebnej komisie na naloženie s majetkom obce – pozemky
10. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2011
11. Návrh na zrušenie uznesenia – Ing. Rücker
12. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011
13. Správa k schválenému VZN č. 3/2011 – na ochranu životného prostredia
14. Rôzne: Žiadosť p. Havlíka
Projekt separovaný zber
Návrh poplatkov v ZŠ s MŠ
15.Diskusia
S predloženým programom rokovania súhlasili všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 1 k Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložila hlavná kontrolórka obce J. Brnáková
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 2 – Schvaľovací list
Uznesenie č. 40/2011
A/ OZ s ch v a ľ u j e plán obnovy verejného vodovodu od 1.1.2015 do 31.12.2024
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 1

K bodu č. 3 – Návrh na opravu Uz.č.19/2011
Z dôvodu zlej štylizácie znenia Uz.č.19/2011 – odpredaj pozemku p. Foltánovi, bolo prijaté
Uznesenie č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst.4 písm. a) Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a § 9 odst. (8) písm. e) Zák.č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a v
spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený obci Štiavnické Bane
A/ s ch v a ľ u j e
priamy odpredaj pozemku : p..č. CKN 1524/8 o výmere 64 m2 – zastavané plochy a nádvoria a p.č.
CKN 1524/13 o výmere 213 m2 – zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného
zreteľa, s kúpnou cenou stanovenou dohodou v celkovej sume 1.385,- € pre kupujúceho Dušana
Foltána bytom Palárikova 5, Levice
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj správny poplatok za vklad nehnuteľností do KN.
Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská
Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, Obec Štiavnické Bane, k.ú. Štiavnické Bane v
prospech vlastníka v celosti – Štiavnické Bane.
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
K bodu č. 4 – Návrh na zníženie nájomného
Na základe žiadostí M.Necpalovej a Z.Olejovej o odpustenie nájmu z nebytových priestorov bola
preverená opodstatnenosť žiadosti predsedom Finančnej komisie Ing. Láslom dňa 19.7.2011. Na
základe zistených skutočností finančná komisia odporúča OZ vyhovieť žiadosti p. Necpalovej. Po
prekontrolovaní Nájomných zmlúv a platieb za nájomné navrhuje kontrolórka obce , aby OZ v
súlade so zákonom 138/1991 Zb. O majetku obce znížilo nájomné o 50% a nie odpustilo.
Uznesenie č. 42/2011
A/ OZ s ch v a ľ u j e zníženie nájmu za rok 2011 M.Necpalovej a Z.Olejovej o 50% z výšky
ročného nájomného
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce. Na základe písomného návrhu poslanca Ing.
Rückera bol doplnený o kontrolu špecificky zameranú na vybrané články činností a to: nájomná
zmluva na budovu Majer, zmluvy na nebytové priestory a zmluva na vypracovanie Prevádzkového
poriadku úpravne vody a zmluva o právnej pomoci JUDr. Fajbíka
Uznesenie č. 43/011

A/ OZ s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2011
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 6 – Dodatok č. 2,3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov
obce
Uznesenie č. 44/2011
A/OZ s ch v a ľ u j e Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených
funkcionárov obce Štiavnické Bane
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 45/2011
A/OZ s ch v a ľ u j e Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených
funkcionárov obce Štiavnické Bane
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 7 – VZN o výške príspevku – ZŠ s MŠ
OZ bol predložený návrh VZN O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v
Štiavnických Baniach
Uznesenie č. 46/2011
A/ OZ s ch v a ľ u j e VZN č. 6/2011 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Št.
Baniach
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 8 – Návrh na 2.úpravu rozpočtu
Poslancom bol predložený Návrh na 2.úpravu rozpočtu
Uznesenie č. 47/2011
A/ OZ schvaľuje:
Príjmová časť rozpočtu:

a) zvýšenie rozpočtu: daň zo stavieb o sumu 3 000 €
ostatné poplatky o sumu 1 000 €
Výdavková časť rozpočtu:
a) zvýšenie rozpočtu:
Program 1: Podprogram 1.1 Obecný úrad Prvok 1.1.4. Všeobecný materiál o sumu 1 000 €
Prvok 1.1.5. Knihy, časopisy
o sumu
200 €
Prvok 1.1.8 palivo, mazivá
o sumu 2 000 €
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
K bodu č. 9 – Návrh stavebnej komisie na naloženie s majetkom obce – pozemky
Stavebná komisia OZ podáva návrh na naloženie s majetkom obce – pozemky
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A. s c h v a ľ u j e zámer priameho odpredaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa :
15. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. CKN č. 1524/10 zastav.
Plochy a nádvoria o výmere 72 m2 a pozemok par. CKN č. 1969/4 o výmere 3 m2-TTP , ktoré
tvoria prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľa Mgr. Martina Hančíka
16. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. CKN č. 1535/37 o
výmere 227 m2 – zastavané plochy žiadateľom P. Žemberovi a Zuzane Žemberovej , ktorý tvorí
prístupovú cestu k ich nehnuteľnosti
17. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. CKN č. 2308/2 o
výmere 78m2 – zastavané plochy , ktorý sa nachádza pred záhradkou žiadateľky p. Jolany
Sabúchovej
18. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok p. č. 1535/19 o výmere 117
m2 – zastavané plochy, ktorý susedí s pozemkom na ktorom má žiadateľ JUDr. Truban Michal
a Mistríková Oľga postavenú nehnuteľnosť
19. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. EKN 1404/1TTP ( CKN 1559/1) , ktorý tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľky Zuzany
Patakyovej
20. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par EKN 1404/1 –
TTP (CKN 1559/1), ktorý tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľky p.Žilinčákovej
21. pozemok vedený v katastri nehnuteľnosti na LV č. 2 ako par. CKN č. 927/2- záhrada o výmere
60m2, pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako par. CKN č. 927/3 – záhrada o
výmere 41 m2, ktoré sú súčasťou záhrady žiadateľa Mgr. Petra Danáša
22. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 par. EKN č. 963/2 ( CKN 2309/1)ostatné plochy, ktorý susedí s pozemkom na ktorom má žiadateľ Július Holub postavenú
nehnuteľnosť.
23. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV 1001 ako pozemok par. CKN č. 520/2zastavané plochy o výmere 262 m2 a pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 1001
ako pozemok CKN č. 520/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, ktoré má žiadateľ

Daniel Drexler v súčasnosti v nájme a zároveň má aj predkupné právo.
24. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. EKN č. 1407/1 – TTP
( CKN 1565/xx), ktorý susedí s pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľ Jozef Gregáň
25. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV 1001 ako pozemok par. CKN č. 520/6záhrada o výmere 200 m2, ktorý je jedinou prístupovou cestou k nehnuteľnosti žiadateľa Ing.
Jozefa Hanusku
26. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. CKN č. 6456- zastavané
plochy a nádvoria , ktorý susedí s pozemkami žiadateľa Ing Ján Mártona
27. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. EKN č. 1407/1TTP, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa Gedeona Edera
28. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. č. EKN 4990/2TTP ( CKN 1468/1), ktorá susedí s pozemkom žiadateľa Juraja Buzalku
29. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. č. 1407/1- TTP,
ktorí susedí s pozemkom žiadateľa p. Tinesa
30. časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. EKN 1407/1 TTP ,ktorí susedí s pozemkom žiadateľa Jozefa Arvaya
31. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. EKN č. 122/10 – TTP o
výmere 117 m2, ktorí susedí s pozemkom žiadateľa p. Bačíka Juraja, Podháj 57, Banská
Bystrica
32. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 2 ako pozemok par. CKN č. 1535 – zast.
Plochy a nádvoria o výmere 479 m2 , ktorí susedí s pozemkom žiadateľa p. Hruškovica Jána,
Ing., Hlavná 23, Sečovská Polianka
33. pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 1001 ako pozemok časť par. CKN č.520/6
ktorí susedí s pozemkom žiadateľa p. Malčického Tibora, Svätý Anton 295
Nehnuteľnosti sú vedené v Správe katastra Banská Štiavnica, k. ú. Štiavnické Bane na LV 1,2.
B/ o d p o r ú č a starostovi obce:
Zverejniť zámery obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemky v k.ú. Štiavnické Bane

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (5) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený obci Štiavnické Bane
s c h v a ľ u j e zámer priameho odpredaja pozemku:
časť pozemku vedeného v katastri nehnuteľností ako pozemok par.CKN č. 1529/1(EKN 1409/1)
pozemok vedený v katastri nehnuteľností ako pozemok par. č. 1407/1 o výmere 617 m2
pozemok vedený v katastri nehnuteľností ako pozemok par. č. 1535/17 o výmere 381 m2
pozemok vedený v katastri nehnuteľností ako pozemok par. č.2360/1(EKN 107/4)
pozemok vedený v katastri nehnuteľností ako pozemok par. č. 1529/5 o výmere 287 m2
Nehnuteľnosti sú vedené v Správe katastra Banská Štiavnica, k. ú. Štiavnické Bane na LV 1,2.

B/ o d p o r ú č a starostovi obce:
Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce – pozemky v k.ú. Štiavnické Bane
priamym predajom za minimálnu kúpnu cenu 10 €/m2
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 10 – Plnenie rozpočtu
Poslancom bol predložený materiál – Rozpočet obce Štiavnické Bane – jeho plnenie k 30.6.2011
Uznesenie č. 50/23011
A/ OZ s ch v a ľ u j e Hospodárenie obce Štiavnické Bane k 30.6.2011
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č 11 – Návrh na zrušenie Uz.č. 23/2011
Návrh na zrušenie Uznesenia č. 23/2011 predložil Ing. Rücker. Svoj návrh odôvodnil tým, že sa
nezúčastnil zasadania OZ dňa 16.6.2011 pretože bol v zahraničí a pozvánka mu bola doručená
oneskorene, lebo v písomnej forme ju nemal kto prevziať. Na uvedenom zasadnutí bolo OZ prijaté
Uz.č. 23/2011 s ktorým nesúhlasí a navrhuje OZ zrušiť uvedené uznesenie a prijať nové uznesenie
tohto znenia(písomný návrh Ing. Rückera tvorí súčasť tejto zápisnice):
A/OZ súhlasí s geodetickým zameraním sporného pozemku podľa máp existujúcich pred meraniami
OKO a náväzne ROEP-u
B/Ukladá obecnému úradu zabezpečiť nestranného geodeta o skutočné zameranie trasy banského
jarku a vytýčenie hranice podľa existujúcich máp pred meraním OKO a ROEP
C/Ukladá obecnému úradu zabezpečiť, aby pri meraní v teréne bola prítomná aj zodpovedná osoba
obhajujúca záujmy obce
D/Ukladá Obecnému úradu, aby po skutočnom zameraní a vytýčení sporného pozemku geodet
zabezpečil vyčíslenie záberu pani Martinou Mišíkovou ku ktorému došlo nepresným meraním a
funkcionári obce od roku 2005 (došlo k oploteniu) nemali záujem riešiť ochranu obecného
pozemku
E/Ukladá obecnému úradu, aby po vyčíslení záberu obecného pozemku došlo k jednaniu medzi
M.Mišíkovou a obecným úradom tak, aby skutočný nový stav sa mohol zaevidovať do KN a až
potom môžu prebiehať ďalšie jednania.
OZ nesúhlasí so zrušením uvedeného uznesenia preto, že Uz.č.23/2011 neukladá povinnosť plnenia
úlohy, ale len súhlasilo s výmenou pozemkov za vopred stanovených podmienok.
OZ po diskusii prijalo:
Uznesenie č. 51/2011
A/ n e s ch v a ľ u j e zrušenie Uz.č.23/2011
B/ u k l a d á obecnému úradu zabezpečiť geodetické zameranie banského jarku pozemok p.č.2307
o rozlohe 648 m2 pred meraním OKO a ROEP

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 5
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
K bodu č. 12 – Správa o kontrolnej činnosti za I.polrok 2011
Správu predložila Bc. Jannete Brnáková – hlavný kontrolór obce Štiavnické Bane.
OZ berie na vedomie predloženú správu o kontrolnej činnosti za l. polrok 2011
K bodu č. 13 – Správa k schválenému VZN č. 3/2011
Správu k VZN č. 3/2011 na ochranu životného prostredia a verejného poriadku v obci Štiavnické
Bane predkladal Ing. Rücker – predseda KOŽPaVP. Informoval,že VZN č. 3/2011 je najčastejšie
porušované:nepovolenými skládkami, odvedením splaškových vôd,chýbajú lapače snehu na
budovách, voda z odkvapových rúr vyteká na miestnu komunikáciu, priestranstvá zarastené
burinami, nevyčistené výpustové kanále, odstavené vraky vozidiel, skládky komunálneho odpadu,
nepovolené skládky, znečistené verejné priestranstvá. Predložil návrhy na odstránenie nedostatkov
porušovaní VZN č. 3/2011. Prioritne riešiť odvod povrchovej vody v Košiardoline, pri p. M.
Šoučíkovi, p. Pastierovi a na Prielohu.
OZ berie na vedomie Správu Ing. Rückera
K bodu č. 14 - Rôzne
a) Žiadoť p. Havlíka na odkúpenie pozemku
Uznesenie č. 52/2011
A/ OZ berie na vedomie žiadosť p. Oldřicha Havlíka
B/ n e s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku parc.č. 2341/1 a pozemku parc.č. 1781/1 z dôvodu, že na
uvedených parcelách sa nachádza funkčný banský jarok
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
b) Informáciu o realizácii projektu „Separovaný zber odpadov v obci Štiavnické Bane“ podal
starosta obce
Uznesenie č. 53/2011
A/OZ v obci Štiavnické Bane berie na vedomie predloženú informáciu o stave prípravy a realizácie
projektov spolufinancovaných z EÚ v Obci Štiavnické Bane.
B/ OZ v obci Štiavnické Bane s ch v a ľ u j e
a)predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-P-11-3 za účelom realizácie projektu
„Separovaný zber odpadov v obci Štiavnické Bane“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b)výška celkových výdavkov na projekt : 233.258,60 €
c)výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 233.258,60 €
d)zabezpečenie realizácie projektu obcou Štiavnické Bane po schválení žiadosti o NFP
e)spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. Vo
výške 11.662,93 €
f)Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
c)OZ bol predložený na schválenie sadzobník poplatkov v ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických
Baniach
Uznesenie č. 54/2011
A/ OZ s ch v a ľ u j e sadzobník poplatkov v ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bne:
1. Poplatok za ŠKD
vo výške 3,50 €
2. Poplatok za ŠKD na hodinu
vo výške 1,50 €
3. Poplatok za MŠ na mesiac
vo výške 7,- €
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia: 6
Proti prijatiu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K bodu č. 15 – Diskusia
starosta obce : zhodnotil letnú turistickú sezónu z pohľadu turistov a návštevnosti ako dobrú. O
čistotu obce bolo postarané. Určité rezervy sú v infocentre. Pri jazerách boli služby poskytované na
dostatočnej úrovni. Pri Vindšachtovnom jazere bolo vybudované plážové ihrisko. Príjem z
parkovného a trampolíny pokryl mzdy brigádnikov a prevádzkovanie WC. Rezbársky deň nebol
ešte vyhodnotený.
Ing. Rücker – predkladať správu o činnosti za predchádzajúce obdobie / úver- dôvod, kto ho
zapríčinil, aké sankcie boli uplatnené, ako to chce obec riešiť a podobné nedostatky, ďalej
informovať čo starosta urobil v poslednej dobe pre zlepšenie života občanov. Prehodnotiť činnosť
stavebného úradu. Chýba informovanosť občanov – informačné tabule pri OcÚ, hornom obchode,
kult. Dome na H.Rovni nie sú funkčné. Informačné centrum - chýba viditeľná tabuľa. Chýba
informovanosť poslancov – starosta neinformuje napr. skladovanie okien – bez zmluvy skládka
materiálu pri Kolpingu a podobne. Zverejniť, že lavičky, ohniská na grilovanie, tenisové ihrisko je k
dispozícii pre verejnosť
starosta – materiál je p. Kališeka aj obecný. P. Kališek sponzoroval a zhotovil posedenia pri
tenisovom ihrisku, ktoré sú k dispozícii pre všetkých občanov. Zabezpečil tiež plechovú búdu na
elektroodpad.
Obecné bytovky sa pomaly začínajú stávať skutočnosťou
Ing. Židek – nič sa nerobí na oprave ciest ako bolo sľúbené
L.Pastier – cesta k jeho domu, ak sa nemá opraviť, aspoň odraziť vodu čo tečie z vrchu. Nie je
ochotný to už viac sam čistiť
G.Ševeček – čo sa týka ciest, je to viac úsekov ktoré treba robiť. Musí sa to systematicky 2-3 cesty
ročne. Prioritné sú ceta k p. Holubovej a prieloh.
I.Ilkanič – pri rozširovaní cesty cez les bude potrebné jednať s Lesy SR,š.p.
Marta Frénalová – čo sa koná ohľadom oplotenia chodníka pri p. Čížovi. Znečistená je hlavná
cesta, neporiadok je aj za budovou obecného úradu
P. Vician – poďakoval za vyčistenie jarku. Mechanizmami odraziť vodu, ktorá by mala tiecť do
tajšoka. Je potrebné namontovať pouličné lamy za penziónom p. Gondu. Stavebná komisia nech
rieši problém so stavebným pozemkom vedľa p. Tokára. Zákruta pri autobusovej zastávke pri jazere
je nepriehľadná, je potrebné zrezať kroviny.
Ing. Mokráň – ako je to s cestou od Cigánskeho placu po p. Mokoša
starosta- začne sa robiť tento mesiac, zatiaľ máme len15 kusov panelov

V.Čierna – ide zima je treba odraziť vodu pod farskú záhradu , aby netiekla po ceste lebo to bude
znovu namŕzať
G. Szabo – namontovať lampu a pri p. Mokošovi
starosta – od 1.10.2011 bude pracovníčka stavebného úradu úradovať na OcÚ v Štiavnických
Baniach každý štvrtok a piatok.
Overovatelia: M. Blaško ….......................
P. Heiler …..........................
Zapisovateľka: A. Henčelová ….................
Stanislav Neuschl
starosta obce

Štiavnické Bane 21.9.2011

