
 
Obecný  úrad      Š  t  e  f  a  n  o  v  á 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 
 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OZ/ Štefanová konaného dňa 14. júna 2016 

o 17,30 hod. v zasadačke OÚ Štefanová. 

 

 

Prítomní:   Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1. 

                          Poslanec Kirinovič  sa  ospravedlnil, že sa dostaví neskôr. 

 

Program:  1. Otvorenie, odsúhlasenie programu, určenie overovateľov, kontrola uznesení 

  2. Návrh VZN obce Štefanová č.03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štefanová  

  3. návrh VZN obce Štefanová č. 02/2016 o držaní psov na území obce 

Štefanová 

  4. Záznam z rokovania komisie  OZ v Štefanovej na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

   5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na  II. polrok 2016  

  6. Rôzne 

                        7. Uznesenia  

                        9. Záver 
 

 

K bodu č. 1 :  

 

Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol  starosta Viliam Tekula. 

Zapisovateľom zápisnice poveril Janu Nižňanovú  za overovateľov zápisnice boli 

určení  Adrianu Miklášovú a Miroslava Schmidta, kontrola uznesení Jozef Kirinovič. 

Poslanec Kirinovič s ospravedlnil. 

  Starosta Viliam Tekula navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program 

bol schválený bez pripomienok  prítomnými poslancami.  

 

 

K bodu č.2: 

   

  Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom Všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Štefanová. VZN je vypracované na základe  § 6 a § 11 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom riadení  a v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov.  Vo  VZN sú špecifikované všetky odpady a nakladenie 

s nimi, zber a separovanie  v obci  Štefanová. 

  

Poslanci s návrhom VZN  jednohlasne súhlasili. 
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K bodu č.3: 

   

  Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom Všeobecne záväzného 

nariadenia o držaní psov na území obce Štefanová.  

VZN upravuje držanie a pohyb psov na území  obci Štefanová. VZN vymedzuje miesta,  

na ktoré je vstup psov zakázaný.  

  

Poslanci s návrhom  VZN jednohlasne súhlasili.  

 

 

K bodu č.4: 

 

 Poslankyňa Mgr. Feriancová, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone  funkcií verejných funkcionárov,  oboznámila poslancov  o výsledku  kontroly 

majetkových priznaní verejných činiteľov ( starostu obce, riaditeľky MŠ a hlavnej 

kontrolórky ). Komisia nezistila rozpory so zákonom č. 369/ 199 Z. z. o obecnom zriadení. 

 

Poslanci vzali správu na vedomie. 

 

Prišiel poslanec Jozef Kirinovič. 

 

K bodu č.5: 

 

 Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva s plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, zameraný na hospodárenie v školskom zariadení                         

bez právnej subjektivity.  

 

Poslanci s plánom  jednohlasne súhlasili. 

 

 

 

K bodu č.6: 

 

Rôzne: 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov  o návrhu rozpočtového opatrenia  č. 01/2016 

s dôvodu úpravy bežného rozpočtu  a rozpočtu prostriedkov na prenesené kompetencie  

ku koncu prvého polroka  2016. Jedná sa o úpravu, presun rozpočtových položiek, kde boli 

vykonané sezónne práce a nutné opravy. Úprava rozpočtu bude  bez navýšenia schváleného 

rozpočtu.      

Poslanci návrhom rozpočtového opatrenia  jednohlasne súhlasili. 
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* Starosta obce oboznámil poslancov  o nutnosti rekonštrukcie umyvárky Materskej 

školy, ktorá je v nevyhovujúcom stave a z dôvodu  havárie  potrubia bude nutné v čase 

zatvorenia materskej školy z dôvodu prázdnin pristúpiť k nutným opravám.  

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili po zistení skutkového stavu z opravami 

a rekonštrukčnými prácami v umyvárke materskej školy do výšky 5 000 €. Opravy, ktoré 

vyplynú pri prácach na realizácii havarijného stavu sa budú riešiť priebežne.  

Poslanci s návrhom opráv a rekonštrukčných prác  jednohlasne súhlasili. 

 

* Starosta obce oboznámil poslancov  s novým organizačným poriadkom  Obecného 

úradu Štefanová, ktorý bol vydaný dňa 01.06.2016 a nadobudol účinnosť dňa 01.06.2016. 

  Poslanci organizačný poriadok vzali na vedomie. 
 

 

* Starosta obce oboznámil poslancov  s vydaním  Zriaďovacej listiny pre Materskú 

školu Štefanová,  ktorá bola aktualizovaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Materská 

škola so školskou jedálňou je škola bez právnej subjektivity.  

Poslanci so Zriaďovacou listinou Materskej školy   jednohlasne súhlasili. 
 

 

* Starosta obce informoval poslancov s postupom schvaľovania projektu Dom smútku – 

obnova objektu a okolia. Kompletná žiadosť je podaná na Ministerstve pôdohospodárstva 

a regionálneho rozvoja a čakáme až prebehne schvaľovacie konanie, ktoré bolo s interných 

dôvodov Ministerstva odložené.  

Poslanci informáciu vzali na vedomie. 
 

 

* Poslankyňa Katarína Neuschlová upozornila na zlý stav podláh skladových priestorov 

a prahov dverí v priestoroch predajne potravín. Starosta obce prisľúbil výmenu prahov dvier 

a riešenia podláh v skladoch.  

Poslanci informáciu vzali na vedomie. 

 
 

* Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou  Stanislava Kovačiča a Matúša 

Hrdličku o prenájom priestorov Spoločenského domu na zorganizovanie hodových zábav 

v obci Štefanová 12.08.2016 a 13.08.2016.  

Poslanci so žiadosťou  jednohlasne súhlasili. 

 

 

* Starosta obce informoval poslancov  o termíne konania Historického festivalu 

Mikroregiónu Červený Kameň. Festival sa bude konať v Budmericiach „Silnici“ dňa 

06.08.2016 a bude spojený so súťažou vo varení gulášu. Starosta obce požiadal poslancov  

o účasť na príprave zastúpenia obce Štefanová na tomto festivale.  

Poslanci informáciu vzali na vedomie. 
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* Starosta obce zablahoželal poslancovi Miroslavovi Schmidtovi, významnému výročiu. 

Miroslav Schmidt je poslancom Obecného zastupiteľstva 40 rokov nepretržite. 
Vyzdvihol prínos Poslanca Schmidta pri rozvoji obce, najmä jeho zásluhy pri rozvoji 

technických športov ( predtým Zväzarmu ), do ktorých zapojil viaceré generácie občanov 

Štefanovej. Starosta odovzdal poslancovi Miroslavovi Schmidtovi pamätný list obce 

Štefanová.   
 

K bodu č.7: 

 

 

UZNESENIE č. :10/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie 

č.02/2016 o držaní psov na území obce Štefanová. 

 

 

UZNESENIE č. :11/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie 

č.03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Štefanová. 

 

 

UZNESENIE č. :12/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti  na II. 

polrok 2016.  

 

 

UZNESENIE č. :13/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 

01/2016.  

 

 

UZNESENIE č. :14/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  opravu a rekonštrukciu 

umyvárky Materskej školy v dôsledku havarijnej situácie do výšky  5 000 €. 
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UZNESENIE č. :15/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne  s c h v a ľ u j e  Zriaďovaciu listinu                    

Materskej školy, 900 86 Štefanová 100. 

 

 

UZNESENIE č. :16/OZ/16 

 

 Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne     s c h v a ľ u j e  prenájom Spoločenského domu 

na  zorganizovanie hodových zábav dňa 12.08.2016 a 13.08.2016 Stanislavovi Kovačičovi 

a Matúšovi Hrdličkovi. 

 

 

K bodu č.8 : 

 

 Po vyčerpaní bodov programu starosta obce Viliam Tekula poďakoval poslancom        

za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.  

 

Overovateľ zápisnice :                                                                      Kontrola uznesení  : 

 

Miroslav Schmidt          Jozef Kirinovič             

       

Adriana Miklášová                   

 

 

Zápisnicu napísala :                                                                       Starosta obce Štefanová  : 

Jana Nižňanová                         Viliam Tekula 

 


