ZÁPISNICA

rokovanie OZ konané dňa 8.10.2018 na OcÚ Štiavnické Bane
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 5
Ospravedlnení: M.Blaško, D.Kališek
Overovatelia zápisnice: G.Ševeček, Bc.M.Hrubša
Zapisovateľka: A. Henčelová
Program:
1.Otvorenie
2.Pozemky- odpredaj
3.Rôzne a) VZN č. 1/2018-Územnoplánovacia dokumentácia ÚP obce Štiavnické Bane
4.Diskusia
5.Záver

Hlasovanie: 5 za
K bodu č. 1
Rokovanie zahájil sa viedol starosta obce Stanislav Neuschl
K bodu č. 2
Priamy odpredaj pozemkov – ponuka obce
Zápisnica z otvárania cenových ponúk komisiou v zložení RNDr.Zuzana Šušková, Dana
Totkovičová, Bc. Miroslav Hrubša je prílohou zápisnice.
1.Zámer č. 8/2018: CKN p.č.1720/27 o výmere 738 m2
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) Zák. č.369/1990 Zb.O obecnom
zriadení v platnom znení a § 9a odst.1-7 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
majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ 1. b e r i e na v e d o m i e vyhodnotenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k
podaným ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 27.9.2018
tvorí prílohu tejto zápisnice.
2. b e r i e na v e d o m i e - Uznesenie OZ č.42/2018 , ktorým bol schválený zámer
č. 8/2018 na priamy odpredaj nehnuteľnosti. V súlade s citovaným uznesením bol
zámer na prevod nehnuteľnosti formou priameho predaja zverejnený v termíne od
7.9.2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.

B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor k.ú. Štiavnické Bane ,zapísanej na LV č.2 pre Obec Štiavnické Bane, a to CKN p.č.
1720/27 o výmere 738 m2 – zastavané plochy a nádvoria na základe GP 3454401191/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Mojičkom v prospech kupujúceho Mgr. Milana
Klimeša, bytom Hrobákova 9, 851 02 Bratislava, za kúpnu cenu 15,30 €/m2 , ktorá
bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 11.291,40,-€ uhradí aj všetky náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo
výške 66,- €.
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 54/2018
2.Zámer č.6/2018: CKN p.č.1720/28 o výmere 463 m2
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) Zák. č.369/1990 Zb.O obecnom
zriadení v platnom znení a § 9a odst.1-7 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
majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ 1. b e r i e na v e d o m i e vyhodnotenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k
podaným ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 27.9.2018
tvorí prílohu tejto zápisnice.
2. b e r i e na v e d o m i e - Uznesenie OZ č.40/2018 , ktorým bol schválený zámer
č. 6/2018 na priamy odpredaj nehnuteľnosti. V súlade s citovaným uznesením bol
zámer na prevod nehnuteľnosti formou priameho predaja zverejnený v termíne od
7.9.2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.
B/ s ch v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor k.ú. Štiavnické Bane ,zapísanej na LV č.2 pre Obec Štiavnické Bane, a to CKN p.č.
1720/28 o výmere 463 m2 v prospech kupujúcich JUDr. Ing. Pavla Malíka a manželky
JUDr.Evy Malíkovej, bytom 023 13 Čierne 1084, za cenu 17,- €/m2 , ktorá bola
vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka.

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 7.871 ,-€ uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti a tiež správny poplatok na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66,€.
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č.55 /2018
Odpredaj pozemkov – osobitný zreteľ

zámer č.10 /2018- zverejnený od 7.9.2018 do 27.9.2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 45/2018 , ktorým bol schválený zámer č. 10/2018 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1720/29 o výmere 212 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľky Mgr. Marianny Trokšiarovej, bytom J.Kráľa
1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom vedený na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.9.2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2. v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č.1720/29
o výmere 212 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
žiadateľky Mgr. Marianny Trokšiarovej, bytom J.Kráľa 1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom do

vlastníctva za cenu 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1060,- € uhradia aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ:7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 56 /2018

zámer č.11 /2018- zverejnený od 7.9. 2018 do 27.9 .2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 46 /2018 , ktorým bol schválený zámer č. 11 /2018 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1720/30o výmere 27 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľov JUDr. Petra Malatinca a manželky Boženy
Malatincovej, obaja bytom Počúvadlo 63, vedený na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.9. 2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2. v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č. 1720/30
o výmere 27 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
žiadateľov JUDr. Petra Malatinca a manželky Boženy Malatincovej, obaja bytom Počúvadlo 63

do vlastníctva za cenu 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 135 ,- € uhradia aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ:7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 57 /2018
zámer č.12 /2018- zverejnený od 7.9. 2018 do 27.9.2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 47 /2018 , ktorým bol schválený zámer č. 12 /2018 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 324/2 o výmere 243 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnost žiadateľky Bohumily Neuschlovej, 969 81 Štiavnické Bane
vedený na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.9. 2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.

B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č. 324/2
o výmere 243 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
žiadateľky Bohumily Neuschlovej, 969 81 Štiavnické Bane vedený na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické
Bane
do vlastníctva za cenu 5 €/m2 na základe znaleckého posudku č. 81/2018

vyhotoveného Ing. M.Beniakom.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1.215 ,- € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ:7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 58 /2018
zámer č. 13/2018- zverejnený od 7.9. 2018 do 27.9 .2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 48/2018 , ktorým bol schválený zámer č. 13 /2018 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 2354/2 o výmere 18 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Ing. Oldřicha Havlíka, bytom 969 81 Štiavnické Bane 522,
vedený na LV č. 2 v k.ú. Štiavnické Bane ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od . 2018 do .2018 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2. v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č. 2354/2
o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
žiadateľa Ing. Oldřicha Havlíka, bytom 969 81 Štiavnické Bane 522 do vlastníctva za cenu 5 €/
m2 na základe znaleckého posudku č. 82/2018 vyhotoveného Ing. M.Baniakom.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 90 ,- € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ:7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Bolo prijaté Uznesenie č. 59 /2018
zámer č.14 /2018- zverejnený od 7.9 . 2018 do 27.9.2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s §11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a §9a ods. 1-7 z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v spojení s Čl.
III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci
Štiavnické Bane
A/ berie na vedomie uznesenie č. 49 /2018 , ktorým bol schválený zámer č. 14 /2018 na
odpredaj pozemku CKN p.č. 1137/3 o výmere 23 m2- záhrada, p.č. 1138/2 o výmere 7 m2 –
zastavané plochy a nádvoria, 1138/3 o výmere 1 m2 – zastavané plochy a nádvoria a 2257/5
o výmere 8 m2 – zastavané plochy a nádvoria , ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
MUDr. Milady Burčíkovej, bytom Jégeho 19, 821 08 Bratislava vedený na LV č. 2 v k.ú.
Štiavnické Bane ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.9 . 2018 do 27.9.2018 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľností vedených v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2. v k.ú. Štiavnické Bane a to pozemok CKN p.č. 1137/3
o výmere 23 m2 - záhrada, p.č. 1138/2 o výmere 7 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 1138/3
o výmere 1 m2 – zastavané plochy a nádvoria a 2257/5 o výmere 8 m2 – zastavané plochy a
nádvoria , sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti žiadateľky MUDr. Milady Burčíkovej, bytom
2
Jégeho 19, 821 08 Bratislava , do vlastníctva za cenu 5 €/m .
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 195 ,- € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Počet poslancov OZ:7
Prítomní: 5
Hlasovanie:
5 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Bolo prijaté Uznesenie č. 60 /2018
Zámer na odpredaj pozemku – osobitný zreteľ

zámer č.15 /2018
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/ schvaľuje zámer č. 15 /2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.
Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č.1529/8 o výmere 231 m2- zastavané plochy a nádvoria a CKN
p.č. 1529/2 o výmere 5 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú priľahlými pozemkami k
nehnuteľnosti žiadateľky Michaely Kamenickej , bytom 969 81 Štiavnické Bane 302 , za cenu 5,€/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 7,
Prítomní: 5
5 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 61 /2018
Opätovné zverejnenie zámerov
Priamy odpredaj – ponuka obce

Zámer č.7/2018 : CKN p.č. 1720/21 o výmere290 m2 – na LV 2
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a)zák.č.369/1990 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 a nakladania s majetkom obce a
majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane.
A/ s ch v a ľ u j e zámer č. 7/2018 priameho odpredaja - parcela CKN č. 1720/21 o výmere
290 m2 – zastavaná plocha. Pozemok je prístupný len pre 4 majiteľov susedných pozemkov.
Nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici ,
katastrálny odbor, k.ú. Štiavnické Bane na LV č. 2
B/ o d p o r ú č a starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok
obce – pozemok v k.ú. Štiavnické Bane priamym predajom za minimálnu kúpnu cenu 5,€/m2, na základe znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Beniakom
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7,
Prítomní: 5
Za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 62 /2018
Zámer č. 9/2018 : CKN p.č. 99/29 o výmere 869 m2 – na LV 2
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a)zák.č.369/1990 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 a nakladania s majetkom obce a
majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane.
A/ s ch v a ľ u j e zámer č. 9/2018 priameho odpredaja - parcela CKN č.99/29 o výmere 869
m2 – TTP. Nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej
Štiavnici , katastrálny odbor, k.ú. Štiavnické Bane na LV č. 2
B/ o d p o r ú č a starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok
obce – pozemok v k.ú. Štiavnické Bane priamym predajom za minimálnu kúpnu cenu 5,€/m2, na základe znaleckého posudku vyhotoveného Ing. M.Beniakom

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7,
Prítomní: 5
Za 5 , proti 0 , zdržal sa 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 63 /2018

3.Rôzne a) VZN č. 1/2018 – ÚP obce Štiavnické Bane
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e VZN č. 1/2018 obce Štiavnické Bane – Územnoplánovaciu dokumentáciu Územný
plán obce Štiavnické Bane
Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 7,
Prítomní: 5
5 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 64 /2018
4.Diskusia
p.Sopko – je rád že sa predali pozemky a opraví sa cesta v Kamennej ulici
p.Grega – výtlky sú na ceste aj pri dome p.Patakyovej
starosta – ostatné sa opravia keď nie pred voľbami, tak po voľbách
p.Pentek – pokazilo sa ihrisko pri Vilmonov, keď sa konalo vystúpenie Kandráčovcov. Ťažko sa niečo
vybuduje, ale ľahko sa pokazí. Okolo Evičkinho jazera si robia móla a pláže a odháňajú odtiaľ deti. Ako
sa rieši spor so sudedovcami
starosta – jazero je vo vlastníctve Povodia Hrona a plocha pod mólami je určite nie súkromná. Zistí to.
List p. Simčiskovej bol postúpený na ŽP v Banskej Štiavnici
p.Grega – ako pokročili práce s čističkou
starosta – vo veci čističky sa uskutočnili 2 konania. Dospeli k dohode, že sa pôjde do odkanalizovania
obce spolu s Banskou Štiavnicou na ktorých je najväčšia časť kanalizácie. Našich je cca 700-800
m.Podá sa spoločný projekt s Banskou Štiavnicou
p.Grega – bude to pretrvávať ešte 5 rokov ?

starosta – cez envirofond by to malo byť schodnejšie mohli by sme dostať obaja po 200 tis. € .
Realizácia by mohla byť reálne do 3 rokov, ak nevyjdú iné fondy.
p.Grega – budeme čakať, nech to stále vyteká. Trvá to už viac ako 10 rokov. Nemalo sa povoliť
napájanie nováých domov. Napojenie na Štiavnicu je dobrý smer
p.Pentek – turisti tadiaľ chodia, bolo by dobre to aspoň čiastočne vyťahať
G.Ševeček – radikálne sa to malo riešiť už pred 20-timi rokmi. Vyvážať aspoň 1x týždenne
Starosta – pokúsime sa to vyvážať
Ing. Rücker – sú 3 vetvy čističky, treba to riešiť radikálne
Starosta – nepojenie by bolo možné pri Dudoňov, alebo Machilov, pri Trubanov nie je napojovacia
šachta

Ing.Rücker – aký je dôvod, že sa nerobí kontrola uznesení, je to protizákonné. Končí sa
volebné obdobie, či urobí starosta odpočet, čo sa stihlo urobiť a čo sa neurobilo, bolo by
dobre to urobiť.
Záver
V závere starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:
Gabriel Ševeček .............................................
Bc.Miroslav Hrubša .......................................
Zapisovateľka:
Alena Henčelová ...........................................

Stanislav Neuschl
starosta obce

Štiavnické Bane 8.10.2018

