ZÁPISNICA
z rokovania OZ konaného dňa 6.10.2020 na OcÚ v Štiavnických Baniach

Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Ospravedlnení: 0
Overovatelia zápisnice: D. Vilmonová Gábrišová, M. Bernátová
Zapisovateľka: L. Kurucová
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadania
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie finančnej výpomoci pre obec
4. Odpredaj pozemkov
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadania
Rokovanie zahájil a viedol starosta obce Stanislav Neuschl.
Hlasovanie za program:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti

K bodu č.2 – Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 10/2020 - splnené
Uznesenie č. 11/2020 - splnené
Uznesenie č. 12/2020 - splnené
Uznesenie č. 13/2020 - splnené
Uznesenie č. 14/2020 - plní sa
Uznesenie č. 15/2020 - plní sa
Uznesenie č. 16/2020 – plní sa
Uznesenie č. 17/2020 – plní sa
Uznesenie č. 18/2020 – plní sa
Uznesenie č. 19/2020 – plní sa
Uznesenie č.20/2020 – splnené
Uznesenie č.21/2020 – plní sa

Uznesenie č.22/2020 – plní sa
Uznesenie č. 23/2020 – plní sa
Uznesenie č. 24/2020 – plní sa
Uznesenie č. 25/2020 – plní sa

K bodu č. 3 – Schválenie finančnej výpomoci pre obec
Obec Štiavnické Bane schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií
SR na výkon samosprávnych pôsobností obce Štiavnické Bane z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19, v sume
26 155€ bezúročne so splatnosťou v ročných splátkach k 31.10.2020 v rokoch 2024 až 2027.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 6,
Prítomní:
6 za , 1 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 26/2020

K bodu č. 4 – Odpredaj pozemkov
zámer č. 2/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
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. 14/2020, ktorým bol schválený zámer č.2/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 1535/82 o výmere 455 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Denisy Krškovej, Murgašova 1257/1, 010 01 Žilina, za
cenu 10€/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 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, pozemok CKN p.č. 1535/82
o výmere 455 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom
k nehnuteľnosti Denisy Krškovej, Murgašova 1257/1, 010 01 Žilina, za cenu 10€/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 4550 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za,0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 27/2020
zámer č. 3/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
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. 15/2020, ktorým bol schválený zámer č.3/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 1587/27 o výmere 90 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je priľahlým
pozemkom k nehnuteľnosti Ing. Gemmy Benickej a MUDr. Petra Benického, Rudenkova 25,
965 01 Žiar nad Hronom, za cenu 10€/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 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, pozemok CKN p.č. 1587/27
o výmere 90 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
Ing. Gemmy Benickej a MUDr. Petra Benického, Rudenkova 25, 965 01 Žiar nad Hronom, za
cenu 10€/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 900 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní:
Hlasovanie: 7
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 28/2020
zámer č. 4/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020

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. 16/2020, ktorým bol schválený zámer č.4/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 1164/3 o výmere 48 m2 – záhrada, ktorý je priľahlým pozemkom
k nehnuteľnosti Dušana Mikulu, Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava, za cenu 10€/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 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, pozemok CKN p.č. 1164/3
o výmere 48 m2 – záhrada, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Dušana Mikulu,
Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava, za cenu 10€/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 480 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa,0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 29/2020
zámer č. 5/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
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. 17/2020, ktorým bol schválený zámer č.5/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 226/3 o výmere 14 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým
pozemkom k nehnuteľnosti Eugena Holuba a manželky Marty, Štiavnické Bane č. 412, za cenu
10€/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 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, pozemok CKN p.č. 226/3

o výmere 14 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
Eugena Holuba a manželky Marty, Štiavnické Bane č. 412, za cenu 10€/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 140 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 30/2020
zámer č. 6/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
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. 18/2020, ktorým bol schválený zámer č.6/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 2277/6 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C KC p.č. 1066/10
– o výmere 191 m2 – záhrada, ktoré sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti Renáty
Daubnerovej, Štiavnické Bane č. 261, za cenu 10,- €/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 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, pozemok CKN p.č. 2277/6
o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria a C KC p.č. 1066/10 – o výmere 191 m2 –
záhrada, ktoré sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti Renáty Daubnerovej, Štiavnické Bane
č. 261, za cenu 10,- €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 2330 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
6 za, 1 zdržal sa, proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov

Bolo prijaté uznesenie č. 31/2020
zámer č. 7/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
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. 19/2020, ktorým bol schválený zámer č.7/2020 na odpredaj
pozemku C KN p.č. 142/5 o výmere 12 m2 – zastavané plochy a nádvoria a pozemok C KN
p.č.142/6 o výmere 39 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú priľahlým pozemkom
k nehnuteľnosti Natálie Blahútovej, Drevená 926/1B, 969 01, Banská Štiavnica. za cenu
10€/m2.
V súlade s citovaným uznesením bol zámer na predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa zverejnený v termíne od 7.7.200 do 24.7.2020 obvyklým spôsobom.
B/ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti vedenej v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici,
katastrálny odbor, zapísané na LV č.1 v k.ú. Štiavnické Bane, pozemok C KN p.č. 142/5
o výmere 12 m2 – zastavané plochy a nádvoria a pozemok C KN p.č.142/6 o výmere 39 m2 –
zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Natálie
Blahútovej, Drevená 926/1B, 969 01, Banská Štiavnica. za cenu 10€/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 510 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa,0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 32/2020
zámer č. 8/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
Zápisnica z otvárania cenových ponúk komisiou v zložení Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová,
Tomáš Blaško, Ing. Miroslava Bernátová, Danka Totkovičová, Gabriel Ševeček, Ing. Lukáš Lalo
a Ing. Marian Láslo.

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/ 1. berie na vedomie vyhotovenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k podaným
ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 5.8.2020 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
2. berie na vedomie uznesenie č. 22/2020 , ktorým bol schválený zámer č. 8/2020 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1742/30 o výmere 554 m2- zastavaná plocha a nádvoria. V súlade
s citovaným uznesením bol zámer na predaj zverejnený v termíne od 7.7.2020 do 24.7.2020
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 C KN p.č. 1742/30
o výmere 554 m2- zastavaná plocha a nádvoria, na základe znaleckého posudku č.53/2020
vypracovaným dňa 13.7.2020 v prospech kupujúceho – Anna Egberts, rod. Jánošová,
Bronzová č.43, Bratislava 851 10 , ktorá ponúkla cenu 11 107,7 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 11 107,7 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za,0 zdržal sa,0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 33/2020
zámer č. 9/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
Zápisnica z otvárania cenových ponúk komisiou v zložení Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová,
Tomáš Blaško, Ing. Miroslava Bernátová, Danka Totkovičová, Gabriel Ševeček, Ing. Lukáš Lalo
a Ing. Marian Láslo.
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/ 1. berie na vedomie vyhotovenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k podaným
ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 5.8.2020 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
2. berie na vedomie uznesenie č. 23/2020 , ktorým bol schválený zámer č. 9/2020 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1529/10 o výmere 223 m2- zastavaná plocha a nádvoria. V súlade
s citovaným uznesením bol zámer na predaj zverejnený v termíne od 7.7.2020 do 24.7.2020
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 C KN p.č. 1529/10
o výmere 223 m2- zastavaná plocha a nádvoria, na základe znaleckého posudku č.53/2020
vypracovaným dňa 12.7.2020 v prospech kupujúceho – Robert Karel, Majcichov č. 278, 919
22, ktorý ponúkol cenu 2 899,00 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 2 899,00 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 34/2020
zámer č. 10/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
Zápisnica z otvárania cenových ponúk komisiou v zložení Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová,
Tomáš Blaško, Ing. Miroslava Bernátová, Danka Totkovičová, Gabriel Ševeček, Ing. Lukáš Lalo
a Ing. Marian Láslo.
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/ 1. berie na vedomie vyhotovenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k podaným
ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 5.8.2020 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
2. berie na vedomie uznesenie č. 24/2020 , ktorým bol schválený zámer č. 10/2020 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1529/12 o výmere 409 m2- zastavaná plocha a nádvoria. V súlade

s citovaným uznesením bol zámer na predaj zverejnený v termíne od 7.7.2020 do 24.7.2020
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 C KN p.č. 1529/12
o výmere 409 m2- zastavaná plocha a nádvoria, na základe znaleckého posudku č.55/2020
vypracovaným dňa 12.7.2020 v prospech kupujúceho – Robert Karel, Majcichov č. 278, 919
22, ktorý ponúkol sumu 5 726,00 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 2899 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 35/2020
zámer č. 11/2020 - zverejnený od 7.7.2020 do 24.7.2020
Zápisnica z otvárania cenových ponúk komisiou v zložení Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová,
Tomáš Blaško, Ing. Miroslava Bernátová, Danka Totkovičová, Gabriel Ševeček, Ing. Lukáš Lalo
a Ing. Marian Láslo.
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/ 1. berie na vedomie vyhotovenie návrhov, ktoré vykonala komisia obce k podaným
ponukám na priamy predaj. Záznam z otvárania ponúk zo dňa 5.8.2020 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
2. berie na vedomie uznesenie č. 25/2020 , ktorým bol schválený zámer č. 11/2020 na
odpredaj pozemku C KN p.č. 1529/13 o výmere 408 m2- zastavaná plocha a nádvoria. V súlade
s citovaným uznesením bol zámer na predaj zverejnený v termíne od 7.7.2020 do 24.7.2020
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 C KN p.č. 1529/13
o výmere 408 m2- zastavaná plocha a nádvoria, na základe znaleckého posudku č.49/2020

vypracovaným dňa 8.6.2020 v prospech kupujúceho – Robert Karel, Majcichov č. 278, 919 22,
ktorý ponúkol sumu 5 712,00 €.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 5 712,00 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti vrátane správneho poplatku na podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €.

Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7
Prítomní: 7
Hlasovanie:
7 za, 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté uznesenie č. 36/2020
zámer č.12 /2020
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.12/2020 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. 1091/3 o výmere 28 m2- záhrada, ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Mgr. Viery Göndöčovej, Dolná ružová 222/8, 969 01
Banská Štiavnica, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 37/2020
zámer č.13 /2020

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.13/2020 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. 2332/15 o výmere 28 m2- zastavaná plocha
a nádvoria, podľa GP č. 34544011-70/2020, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti
Jána Frémala, Štiavnické Bane č. 180, 969 81, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 38/2020
zámer č.14 /2020
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.14/2020 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. 2312/2 o výmere 260 m2- zastavaná plocha
a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Jaroslava Rezníka, Ladislava Dérera
8, 831 01 Bratislava, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov

Bolo prijaté : Uznesenie č. 39/2020
zámer č.15 /2020
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.15/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 412/1 o výmere 202 m2- záhrada a C KN
p.č. 414/1 – o výmere 10 m2 - zastavaná plocha a nádvoria, podľa GP č. 45918279-237/2020,
ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Tibora Krajčiho, ul. Nová 360/59, 962 62 Sása,
za cenu 20,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 40/2020
zámer č.16 /2020
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.16/2020 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1524/27 o výmere 565 m2- zastavaná
plocha a nádvoria, podľa GP č. 36035521-45/2020, ktorý je priľahlým pozemkom
k nehnuteľnosti Šimona Šediboka a Lucie Výbochovej, L. Svobodu 1, 969 81 Banská Štiavnica,
za cenu 11,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 41/2020
zámer č.17 /2020
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.17/2020 odpredaj pozemkov 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 – C KN p.č. 1696/9 o výmere 225 m2- trvalý trávnatý
porast a C KN p.č. 1696/8 o výmere 199 m2 – trvalý trávnatý porast, podľa GP č. 42305284027/2020, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Jozefa Danáša a manželky Blanky
Danášovej, Učiteľská 9, 969 01, Banská Štiavnica, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 42/2020
zámer č.18 /2020
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.18/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1529/14 o výmere 299 m2- zastavaná
plocha a nádvoria a C KN p.č. 1529/16 o výmere 98 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktoré sú
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Michaely Kamenickej, Štiavnické Bane č.302, 969 81, za
cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 43/2020
zámer č.19 /2020
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.19/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 705/4 o výmere 36 m2- trvalý trávnatý
porast a C KN p.č. 2344/8 o výmere 10 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, ktoré sú priľahlým
pozemkom k nehnuteľnosti Roberta Fraňa, Lesná 628/2, Nitra, 949 01, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 44/2020

zámer č.20 /2020
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.20/2020 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1750/3 o výmere 309 m2- trvalý trávnatý
porast, ktorý je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti Marty Špuntovej, Križovatka č.7 , 969
81 Banská Štiavnica, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 45/2020
zámer č.21 /2020
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.21/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1749/7 o výmere 226 m2- trvalý trávnatý
porast, a C KN p.č. 1750/6 o výmere 22 m2 – trvalý trávnatý porast, podľa GP č.34544011105/2020, ktoré sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti Ing.Petra Vargu, M.R.Štefánika
22/8, 965 01 Žiar nad Hronom, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 46/2020
zámer č. 22 /2020
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.22/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1750/4 o výmere 198 m2- trvalý trávnatý
porast a C KN p.č. 1749/5 o výmere 420 m2 – trvalý trávnatý porast, podľa GP č. 34544011105/2020 ktoré sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti Ing. Františka Horvátha, Na
stráňach 984/15, 971 01 Prievidza, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 47/2020
zámer č. 23 /2020
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.23/2020 odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :
pozemky vedené v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny
odbor, v k.ú. Štiavnické Bane na LV č.2 – C KN p.č. 1750/5 o výmere 214 m2- trvalý trávnatý
porast a C KN p.č. 1749/6 o výmere 278 m2 – trvalý trávnatý porast, podľa GP č. 34544011105/2020 ktoré sú priľahlými pozemkami k nehnuteľnosti Jána Valentíka s manželkou
Darinou, Bojnice – Lúčky č. 304/6, za cenu 10,- €/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: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté : Uznesenie č. 48/2020
Kúpa pozemku
Zámer č. 24/2020

Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach
a) schvaľuje kúpu pozemkov C KN p.č. 705/6 o výmere 9 m2 – trvalý trávnatý porast, C KN
p.č. 2341/12 o výmere 19 m2 – zastavaná plocha a nádvoria, C KN p.č. 705/9 o výmere 9 m2
– trvalý trávnatý porast a C KN p.č. 705/5 o výmere 5 m2 – trvalý trávnatý porast, vedeného
v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 1037 k.ú.
Štiavnické Bane, ktorého vlastníkom je nehnuteľnosti Robert Fraňo, Lesná 628/2, Nitra, 949
01, za kúpnu cenu 10 ,-€/m2.
b) poveruje starostu, aby vykonal všetky relevantné právne úkony za účelom prevodu
majetku súčasného majiteľa Robert Fraňo, Lesná 628/2, Nitra, 949 01.
Hlasovanie:
Počet poslancov OZ: 7,
Prítomní: 7
7 za , 0 zdržal sa, 0 proti
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov
Bolo prijaté Uznesenie č. 49/2020

K bodu č. 5 - Rôzne
K bodu č. 6 – Diskusia

p. Lalo – informoval o prehodnotení oblastí chránených krajinných území – okresné úrady
môžu navrhnúť vylúčenie časti chránenej krajinnej oblasti v intraviláne
p.starosta – informuje o projekte čističky odpadových vôd – máme spracovaný projekt, začali
sme konanie, vyjadrenia príslušných orgánov, následne životné prostredie začne vodoprávne
konanie. Čistička bude na mieste, kde je teraz nefunkčná čistička a ďalej sa jedná
o rekonštrukciu kanalizácie od ZŠ po ČOV a je tam zahrnuté dopojenie kanalizácie od domu
p.Mišíka po ČOV. Budeme žiadať eurofondy, aby sa tento dlhoročný problém vyriešil.
Ďalej starosta priblížil aj druhú fázu prepojenia na ČOV, ktorá by prebiehala neskôr.
Odkanalizovanie by bolo od Suchého Tajchu až po ČOV, s pripojením p. Augustína, Machílov
a Dudoňov.
Ďalej prebieha obstarávanie na projektovú dokumentáciu na Majer, chceli by sme tam urobiť
byty. Malo by sa ich tam zmestiť 11.
Od obnovme si svoj dom sme dostali 15 000,-€ dotáciu na výmenu ďalšej časti okien
kláštora a chceme sa zapojiť do výzvy cca 600 000 z ministerstva kultúry a podáme žiadosť na
nejakú časť financií projektu na Kláštor.
Chceli by sme taktiež opraviť cestu na Štefultov cca 200m, 100m na Hornej Rovni a 200m pri
tenisovom ihrisku, za peniaze ktoré obec dostane za predané pozemky.
p. Kubiš – otázka na p. Lala: ako sa bude v intraviláne meniť ochrana?
p.Lalo – my dáme návrh na vyňatie intravilánu spod 2.stupňa
p. Kubiš – môže sa meniť hranice intravilánu a extravilánu
p. Lalo – nedajú sa meniť, dá sa každých 5 rokov dať návrh na zmenu
p. Kubiš – zaujíma ho predaj obecnej v3s
starosta – áno, auto sa predalo
p. Kubiš – zaujíma ho sklz obecného zastupiteľstva a zverejnenie konania OZ
starosta - vysvetlil situáciu s koronavírusom, pre ktorú bol sklz zastupiteľstva a oboznámil
p.Kubiša o zverejnení na internete, úradnej tabuli a vyhlásením v rozhlase
p. Kubiš – zaujíma ho vzniknutie a členovia stavebnej komisie
p. Lalo – p.Mojička, p. Ernek a p.Lalo
p. Kubiš - zaujíma ho či stavebná komisia posudzuje verejné súťaže ohľadom zákaziek
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a Immaculaty
p. Lalo – nie, stavebná komisia neposudzuje zákazky. Ďalej vysvetlil, že v budúcnosti budú
vysoké sankcie porušenia zákonu v extraviláne, ak bude prebiehať nezákonný výrub, vozenie
odpadu, robenie ciest, vjazd a státie motorkárov, bicyklistov, bude ho riešiť enviromentálna
polícia, ktorá sa zaoberá nekalou činnosťou ktorá môže týchto ľudí vysoko sankcionovať
p. Šestáková – otázka ohľadom opravy cesty pri p. Sidorovej
starosta – plánujeme zaplátanie tejto cesty, cca 15m
p Láslo – bolo by potrebne odvodnenie tej cesty, pretože cesta je stále vymývaná
p.Šestáková – zaujíma ju aj oprava kamennej cesty na Hornú Roveň
starosta – áno je v pláne aj oprava cesty na H. Roveň
p. Sopko – nesúhlasí s rozkopaním pozemku, susediacim z jeho, kvôli vodovodu. Ak budú
zasypané priepusty, voda nebude stíhať odtekať. Navrhuje kopať vodovod iným smerom,
obecným chodníkom
starosta – dohodneme to na mieste, kadiaľ by to bolo najlepšie

K bodu č. 7 – Záver
Záverom starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie OZ

Overovatelia:
Denisa Vilmonová Gábrišová ...................................
Mirka Bernátová ...................................

Zapisovateľka:
Lucia Kurucová ................................

Štiavnické Bane 8.10.2020

Stanislav Neuschl
starosta obce

