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Obec Šarišský Štiavnik 
 Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65 

_________________________________________________________________ 
 

 
ZÁPISNICA 

 
 
z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Šarišský Štiavnik konaného dňa 20.08.2017 v sále 
Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Černický Juraj 
                                  3. Kačmárová Alena 
                                  4. Miková Irena 
                                  5. Štefanišin Jaroslav 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Černický Juraj 
 
Program: 

1. Otvorenie verejného zhromaždenia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu verejného zhromaždenia. 
4. Chod obce Šarišský Štiavnik. 
5. Diskusia. 
6. Záver. 

 
1. Bod: 

       Starosta obce Michal Kimák otvoril verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom 

následne privítal všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik 

a prítomných spoluobčanov. 

2.Bod:  

       Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 28/2017: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zápisnice pani 
poslankyňu Alenu Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka  
a pána poslanca Juraja Černického. 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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3. bod:  

       Starosta obce prečítal program verejného zhromaždenia obyvateľov obce a následne 

prečítal návrh na uznesenie. 

Návrh na UZNESENIE č. 29/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Verejného 

zhromaždenia obyvateľov obce. 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4. Bod:  
       Bod v programe otvoril starosta obce, v ktorom mal štyri pod body: 

1. Kultúrny dom. Obec v roku 2016 žiadala na výzvu Pôdohospodársku platobnú agentúru 
(PPA) na poddopatrenie 7.4 nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 
kultúrneho domu (KD). Po voľbách do NR SR táto výzva bola pozastavená z doposiaľ 
neznámeho dôvodu. Projektovú dokumentáciu (PD) na rekonštrukciu KD nám 
vypracovala firma A3C s.r.o., Komenského 77/31, 089 01 Svidník. Firma žiadala za svoju 
prácu 1200,00 €. Uznesením č. 58/2016 obecné zastupiteľstvo neschválilo zaplatenie 
PD čím podľa názoru starostu obce poslanci neschválili rekonštrukciu KD. Z prítomných 
poslancov: p. Černický, p. Kačmárová a p. Štefanišin hlasovali takto: ZA: nikto, PROTI: 
p. Štefanišin, ZDRŽAL SA: p. Černický, p. Kačmárová. Obec PD musela vrátiť firme. K PD 
bolo vydané  stavebné povolenie, “vyjadrovačky“ zo životného úradu, hygieny a od 
hasičov. Áno, PPA výzvu zrušilo, ale PD sme mohli použiť na iné projekty a výzvy, dodal 
starosta. 
 

2. Sociálny podnik. Dňa 31.08.2016 bolo vo Svidníku výjazdové rokovanie vlády SR. Vláda 
na tomto rokovaní schvaľovala Akčný plán pre vytvorenie nových pracovných miest. 
Obec žiadala Vládu SR o financie na vytvorenie obecnej pekárne a potravín v obci 
Šarišský Štiavnik.  Obec žiadala firmu PekaStroj s.r.o. o zostavenie malej obecnej 
pekárne a cenovú ponuku na potrebné stroje. Počítalo sa s piatimi pracovnými 
miestami. Dňa 07.04.2017 starosta obce predniesol návrh poslancom potrebný na 
spustenie sociálneho podniku, v tom čase už potrebná žiadosť bola na Úrade vlády, na 
ktoré bolo potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) na zmenu užívania 
stavby/priestorov, kde sa sociálny podnik mal nachádzať. Išlo o priestory prízemia 
budovy s.č. 65 (budova Kultúrneho domu). Cena za vypracovanie PD bola od 400,00 
eur do 500,00 eur podľa informácií Ing. Petra Madziaka. Uznesením č. 11/2017 OZ 
neschválilo vypracovanie PD pre zmenu užívania stavby – pre sociálny podnik, pekáreň 
a potraviny. Za PD nehlasoval nikto. PROTI boli p. Kačmárová, p. Miková, p. Štefanišin, 
ZDRŽAL sa p. Černický, poslanec p. Adamečko bol neprítomný. Obec mohla vytvoriť 5 
pracovných miest na obdobie 4 rokov a získať dotáciu na potrebné stroje v pekárni, 
dodávku a rekonštrukciu priestorov. Z rozumného dôvodu doposiaľ starosta obce 
nevie pochopiť prečo sa vlastne poslanci chovajú proti rozvoju obce. Rozumie, chceme 
šetriť peniaze, ale bez potrebných PD sa obec neposunie dopredu. „Bolo mi povedané 
že v obci je priveľa spoločenských akcií. Tak sme to niejak “upravili“ hoci to bolo z väčšej 
časti financované zo sponzorských príspevkov. Šetriť na rozvoji obci ? Ja jedným slovom 
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tomu nerozumiem. A keď poslanec nemá záujem o prácu poslanca o rozvoj obce – tak 
naozaj nerozumiem načo je poslanec“ dodal starosta. 
 

3. Starosta poďakoval:  
- pracovníkom za udržiavanie čistoty a zelene v obci Šarišský Štiavnik, ktorý nám touto   
  svojou prácou  spríjemňujú život v našej obci.  
- p. Pavlovi Adamečkovi, p. Jurajovi Černickému, p. Jaroslavovi Kseničovi, p. Jaroslavovi 
Štefanišinovi za pomoc a spoločnú výmenu VO pri chráme sv. Michala Archaniela. 
 - p. Jurajovi Bakovi, p. Jaroslavovi Kseničovi, p. Michalovi Tyčovi, p. Jaroslavovi 
Štefanišinovi a jeho synom a členom DHZ Šarišský Štiavnik, ktorí boli prítomní pri 
čistení “šablivky“ obecných studničiek. 
 

       4.   Starosta s poľutovaním vyhlásil, že bude musieť vyhlásiť ozdravný režim obce Šarišský   
             Štiavnik z dôvodu finančných dlhov, ktoré nastali po roku 2010. 

Návrh na UZNESENIE č. 30/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie chod obce Šarišský 
Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
5.Bod:  
     Diskusia bola zameraná z časti na štvrtý bod programu kde následne vystúpili občania obce. 
     Pán Ján Kimák: „Som znechutený aký je tu, aký tu bol systém. Ľudia boli oklamaní“, povedal 
p. Ján Kimák. Poukazoval na nebezpečnú časť cesty I/21 pri dome od s.č. 33 po s.č. 36. Je 
názoru, že obec 14 rokov “spala“ a nič sa tu v obci nedialo. 
     Pani Viera Juhaštiková dala otázku poslancom, ktorí boli v minulom volebnom období 
poslancami. Otázka znela. Prečo vlastne dopustili, že obec je v takomto stave. Na jej otázku 
nebolo odpovedané. 
     Helena Červeňaková mala pripomienku na starostu, že je potrebné vyčistiť koryto potoka 
popri “Poľane“ a  kedy sa to uskutoční. Starosta odpovedal, že správca koryta potoka bol 
oboznámený o skutkovom stave a o potrebe vyčistenia koryta. Správca neuviedol približný 
dátum kedy sa práce uskutočnia.  
     Pani Viera Štefanišinová žiadala obec o úpravu lipy na parcele registra C č. 168/1 v k.ú. 
Šarišský Štiavnik, ktorá znečisťuje okolie a v prípade zlého počasia ohrozuje majetok na 
susedných parcelách. Starosta uviedol, že je potrebná písomná žiadosť zo strany žiadateľky, 
následné bude vyzvaný majiteľ danej parcely. Pani Viera Štefanišinová sa pýtala ako to bude 
so zábradlím k chrámu. Starosta uviedol, že zábradlie v roku 2015 mal postaviť pán poslanec 
Jaroslav Štefanišin, ktorému dal následne slovo. Pán poslanec Jaroslav Štefanišin 
argumentoval tým, že mu nebolo dovolené robiť zábradlie ako plánoval. Následne vystúpila 
pani JUDr. Jana Kimáková, ktorá dodala, že rok a pol pán poslanec hovoril o zabradlí a nechcel 
pustiť k jeho zhotoveniu žiadnu firmu. Čo ostalo z jeho strany iba pri slovách. Pán poslanec 
tvrdí, že to nie je pravda. 
     Pán Michal Tyč sa pýtal na konkrétne dlhy čo obec dlhuje, načo bol poskytnutý úver čo sa 
vlastne robilo, kupovalo a aby starosta to dal na papier a informoval občanov obce. Na jeho 
otázku zareagovala pani poslankyňa Irena Miková, ktorá uviedla, že v roku 2015 občania 
obdŕžali konkrétny list vypracovaný audítorom o finančnej správe v obci. 
     Pán Marián Gula mal otázku na starostu vo veci chodník popri ceste I/21 v obci Šarišský 
Štiavnik. „Ako to vyzerá so samotnou realizáciou stavby“. Starosta oboznámil občanov 
s predbežným rozpočtom samotnej stavby. Rozpočet sa pohybuje okolo 800 000,- €. Financie, 
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ktoré prisľúbil prednosta OÚ Svidník na výstavbu konkrétneho chodníka nebudú. Stavba 
momentálne nebude realizovaná.  
 
6.Bod. Záver 
      Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na verejnom zhromaždení občanov obce 
Šarišský Štiavnik. 
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 20.08.2017 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................               Alena Kačmárová          ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický            ............................. 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                           Michal Kimák 
                                                                                                            starosta obce 
 


