Zápisnica
Z rokovania OZ konaného dňa 16.3.2017 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach dňa
16.3.2017
Počet poslancov: 7
Prítomní: 4- RNDr. Šušková, Bc. Hrubša, Ing. Havlík, G.Ševeček
Neprítomní: M. Blaško, D. Kališek, M.Ernek/vzdal sa mandátu poslanca/
Rokovanie zahájil starosta S. Neuschl.
Za overovateľov zápisnice boli určení: G. Ševeček a RNDr. Z.Šušková
Pôvodný program :
1.Sociálny taxík
2.Pozemky
Starosta navrhol zmenu a doplnenie programu:
Pozemky sa odročujú pre neúčasť predsedu komisie. D.Kališeka
Poslanec Ševeček poukázal na chýbajúcu kontrolu plnenia uznesení a požiadal o doplnenie
programu - Žiadosť V. Heilerovej o odpustenie nájmu

Program rokovania:
1.Zmena poslanca – vzdanie sa mandátu M.Erneka , voľba a sľub náhradníka
2.Sociálny taxík – zabezpečenie prepravnej služby organizáciou S.O.V.I
3.Návrh VZN – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Štiavnické Bane
4.Žiadosť V. Heilerovej o odpustenie nájmu
Hlasovanie: 4 za, o proti, o zdržal sa
Rokovanie OZ prebiehalo podľa doplneného programu
K bodu č. 1
Poslanec OZ Milan Ernek sa k 16.3.2017 vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva.
Na jeho miesto postúpi náhradník s najvyšším počtom hlasov na základe výsledku volieb.
Nakoľko boli dvaja náhradníci s rovnakým počtom hlasov a to Peter Heiler, kandidát za
Stranu moderného Slovenska a Dana Totkovičová za SNS, o náhradníkovi rozhodlo
žrebovanie za prítomnosti predsedu volebnej komisie Matildy Patakyovej. Novým poslancom
OZ sa stala Dana Totkovičová
Starosta prečíta 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. –
Poslanec zložil sľub podpisom pod text sľubu.

K bodu č. 2
Sociálny taxík
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy medzi Obcou Štiavnické Bane a Neziskovou
organizáciou S.O.V.I. , Spojná 4 960 01 Banská Štiavnica
B/ p o v e r u j e starostu obce dojednaním zmluvných podmienok v spolupráci so sociálnou
komisiou
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 4
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
Bolo prijaté: U z n e s e n i e č. 1 /2017

K bodu č. 3
Návrh VZN – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
so sídlom na území obce Štiavnické Bane
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e VZN obce Štiavnické Bane č. 1/2017– o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Štiavnické Bane
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 4
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
Bolo prijaté: U z n e s e n i e č. 2 /2017

K bodu č. 4
Poslanec G.Ševeček predložil priamo na rokovaní zastupiteľstva nezaprotokolovanú žiadosť
Veroniky Heilerovej o odpustenie nájmu za prevádzku potravín v priestoroch kultúrneho
domu na H. Rovni za mesiace september – december 2016.

OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e odpustenie nájmu Veronike Heilerovej za prevádzku potravín v priestoroch
kultúrneho domu na H. Rovni za mesiace september – december 2016.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 4
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
Bolo prijaté: U z n e s e n i e č. 3/2017

Diskusia
Ing.Havlík – dlhšiu dobu upozorňoval na to, že 16.9.2016 zanikol mandát poslanca
M.Ernekovi, nemal sa čoho vzdávať, mandát bol už neplatný čo potvrdil aj ZMOS a Okresná
prokuratúra
S.Sopko – ako budú pokračovať práce na kamennej ceste, prijať VZN o používaní
pyrotechniky
Starosta – cesta sa bude opravovať, zatiaľ sú finančné prostriedky vo výške 1500,- €, čo sa
týka používania pyrotechniky podmienky sú upravené vo VZN č. 5/2000 o ochrane verejného
poriadku v obci Štiavnické Bane.
Ing.Rucker – bol obvinený, že má čiernu stavbu. V obci je veľa čiernych stavieb nie je však na
všetkých rovnaký meter. Prosí poslancov, aby sa tomuto problému venovali. Pri výstavbe
domu smútku išlo o konflikt záujmov, dvere a okná mali byť drevené a sú plastové.
Doporučuje zjednať nápravu. Poukázal na odpad pri Colpingu. Malo sa vymeniť cca 300
vodomerov, chce vedieť koľko sa vymenilo.
G.Ševeček – do konca septembra sa vymenia všetky vodomery
Ing.Rucker – za záber verejného priestranstva sa zinkasovalo 10000 €, čo je úspech. Na
Rezbársky deň sa neinkasuje poplatok od predajcov
Starosta – išlo o príjem z prenájmu priestorov
RNDr.Šušková – na Rezbársky deň dostáva obec dotácie z BBSK, ak by sme chceli vyberať od
trhovníkov poplatky museli by sme prijať VZN o zriadení trhového miesta, trhový poriadok,
všetko dať preveriť RVUZ a RVPS.
Ing.Rucker – splašky pri Šipošovskom a Révayovskom dome znečisťujú životné prostredie.
Čaká na odpoveď, prečo sa neodpredal pozemok jeho manželke. Žiada, aby bol prizvaný na
pracovné stretnutie poslancov, tak isto aj hlavný kontrolór a zástupca ŽP
Starosta – po vyriešení susedného pozemku sa bude riešiť aj žiadosť p. Ruckerovej
M.Glézlová – prečo sa za vodu nemôže platiť zálohovo
Starosta – dá sa to riešiť splátkovým kalendárom, bude uvoľnený jeden účet a občania si
budú môcť za vodu platiť vo forme preddavkov
M.Kamenická – väčšina ľudí nereaguje na výmer do 15 dní, ani na upomienky
M. Kršiaková – cesta pri ich dome je zlom stave už 8 rokov, ak je možné riešiť tento problém

starosta – chce osloviť občanov a požiadať o príspevok, aby sa aj táto cesta v spolupráci
opravila
L.Pastier – čo sa robí s neplatičmi za vodu
Starosta – po zaslaní urgencií a neuhradení pohľadávok pristúpime k odstavovania neplatičov
od vody
Ing.Havlík – zálohové platby sa riešili na pracovnom stretnutí. Žiadosť p. Ruckerovej sa rieši,
má to prednostné právo. Geodet pozemok zameria
Mgr.Michal – informoval prítomných o Dni otvorených dverí na ZŠ, ktorý sa bude konať
21.3.2017 , zápis do I. ročníka sa bude konať 5.4.2017 , a o návšteve Ing. Gabriely Matečnej –
min. pôdohospodárstva dňa 15.5.2017
Overovatelia :
G. Ševeček
.........................
RNDr. Z.Šušková .........................
Zapisovateľka:
A.Henčelová ..............................

Stanislav Neuschl
starosta obce Štiavnické Bane

Štiavnické Bane 20.3.2017

