ZÁPISNICA
z rokovania OZ konaného dňa 13.12.2018 na Obecnom úrade v Štiavnických Baniach.

Počet poslancov OZ: 7
Prítomní : Michal Beneš, Ing.Denisa Gábrišová Vilmonová, Tomáš Blaško, Peter Sabala,
Gabriel Ševeček, Ing.Miroslava Bernátová, Ing.Marián Láslo
Program:
1.Úprava Rozpočtu na rok 2018
2.Návrh rozpočtu na rok 2019
3.Návrh Plánu práce hlavného kontrolóra na I.polrok 2019
4.Diskusia
Hlasovanie: 7 za
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Peter Sabala a Michal Beneš a za zapisovateľku Ing.
Miroslava Bernátová.
Hlasovanie: 7 za

K bodu č. 1
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu č. 2/2018
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní:7
Za 7, zdržal sa 0, proti 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 2/12/2018

K bodu č. 2
OZ v Štiavnických Baniach
A/ b e r i e na v e d o m i e stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
B/ s ch v a ľ u j e Rozpočet Obce Štiavnické Bane na rok 2019
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní:7
Za 7, zdržal sa 0, proti 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 3/12/2018

K bodu č. 3
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní:7
Za 7, zdržal sa 0, proti 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 4/12/2018

K bodu č. 4
Diskusia
Ľ.Pentek – na zastupiteľstvo chodí menej občanov
G.Ševeček – zverejniť nahrávku na net
starosta – zúčastnených je zvyčajne 4-5 osôb
Ing.Láslo – zúčastnených býva 3-10 osôb. Navrhuje zmeny času rokovania
Ľ.Pentek – na detskom ihrisku cvičia psov, vedľa sú uskladnené pneumatiky, je tam
neporiadok
Ing.Láslo – poukázal na túlajúcich sa psov po dedine
starosta – staré pneumatiky sa môžu nechať v servise
G.Ševeček – odvoz autom, monitorovanie kamerový systém, ústnym dohovorom
p.Kukurová – navrhuje vybudovať zberné miesto, oplotené, kde by sa odkladali smeti
T.Blaško – čo vieme s tým spraviť, navrhuje vybudovať zberný dvor v obci
p.Kukurová – zbierka od p. Kláry Pataki – kde bude umiestnená
starosta – Uznesením 13/2018 zo dňa 28.6.2018 bolo schválené prijatie zbierky od pani
Pataki, musí sa to opatriť právne darovacou zmluvou a nájsť vhodné priestory. Cirkev odstúpi
priestory bývalej fary obci, cestou projektu získať prostriedky na obnovu celého areálu
a následne rozhodnúť o jeho využití
Ľ.Pentek – či sa bude budovať kanalizácia spolu s B.Štiavnicou
starosta - prísľub je pomoc od VEOLIE, spoločné vybudovanie kanalizácie s mestom
B.Štiavnica. Našej obce sa týka zhruba 800 m trasy kanalizácie po Suchý tajch, väčšina je na
meste B.Štiavnica
Ing. Láslo – nie je zámer a projekt na čističku
Starosta – projekt je neplatný a zastaralý
p.Kukurová – na základe projektu cez granty – vybudovanie vlastnej čističky
Ľ.Pentek – vybudovať zberný dvor na Hornej Rovni
Ing. Láslo – navrhuje prenajať priestor od Urbáru
p.Kukurová – poukázala na stojace autá vedľa obecného úradu. Navrhuje ich premiestnenie
a opravu cesty
starosta – je to prístup k ich nehnuteľnosti, treba kúsok asfaltu ku schodom

Ing. Láslo – určiť priority opravy ciest venovať pozornosť ich vyčleneniu
p.Sabala – upozornil na opadajúcu omietku na Bašte

Overovatelia :
Peter Sabala .................................
Michal Beneš .....................................
Zapisovateľka:
Ing. Miroslava Bernátová ................................

Stanislav Neuschl
Starosta obce

