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

ZÁPISNICA
z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Šarišský Štiavnik konaného dňa 22.07.2018 v sále
Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Miková Irena
3. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Zapisovateľ: Miková Irena
Overovatelia: Adamečko Pavel, Štefanišin Jaroslav

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie verejného zhromaždenia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu verejného zhromaždenia.
Vodovod v obci Šarišský Štiavnik.
Chod obce Šarišský Štiavnik (r. 2014 – r. 2018).
Diskusia.
Záver.

1. Bod:
Starosta obce Michal Kimák otvoril verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom
následne privítal všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik,
prítomných spoluobčanov a zástupcov VVS, a.s. závod Svidník.
2.Bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková za overovateľov
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Jaroslav Štefanišin.
Návrh na UZNESENIE č. 30/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zápisnice pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka a pána
poslanca Jaroslava Štefanišina.
Za: 3

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. 31/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Verejného
zhromaždenia obyvateľov obce.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Bod:
Bod v programe otvoril starosta obce, ktorý oznámil, že v obci Šarišský Štiavniku dal urobiť
prieskum medzi obyvateľmi obce. Medzi oslovenými domácnosťami bol záujem o pripojenie
na vodovod 40,54 % domácnosti. Starosta následne dal slovo Ing. Jozefovi Čiernikovi z VVS,
a.s. závod Svidník.
Ing. Jozef Čiernik hneď reagoval na percentuálny záujem domácností podotkol že je to
veľmi mali záujem, budú musieť rokovať s VVS, a.s. Košice. Vysvetlil - prezentoval ponuku VVS,
a.s. a ich zámer, výhody/nevýhody sa napojenia/nenapojenia na vodovod. Podotkol, že VVS
a.s. má určený cenník zameraný na fyzické, ale aj právnické osoby. Prípojku na vodovod
domácnosť môže urobiť na vlastné náklady, ale aj za 1 €, kde podpíše s VVS, a.s. zmluvu na
určitú dobu a určitý počet spotrebovaných m3 za rok.
Zo strany občanov, ktorí vítajú vodovod v obci vystúpil pán Juraj Baka, pán Marián Gula,
pán Michal Tyč, pán Rastislav Guba.
Pán Juraj Baka mal otázku či by bolo možné využívať aj vlastnú studňu, dažďovú vodu na
užítkovú vodu, a vodu z vodovodu iba na konzumáciu. Ing. Jozef Čiernik reagoval, že s takým
to sa ešte nestretol.
Marián Gula mal otázku ako spadá pri pripojení bytovka (spoločenstvo) či je možné sa
pripojiť za 1 €. Ing. Jozef Čiernik reagoval, že nie, bytovky (spoločenstvá) nespadajú pod fyzické
osoby.
Michal Tyč reagoval, že v obci Šarišský Štiavnik je zlá voda a má niekto vo vode veľa
vápnika, niekto veľa železa a rok čo rok je to horšie. Uviedol, že v cenníku VVS, a.s. sú rôzne
ponuky a tak tiež ceny určitých programov.
Rastislav Guba mal otázku pri prípojke za 1 €. Pri podpise zmluvy koľko m3 je potrebné
spotrebovať za rok a aká cena je v súčasnej dobe. Ing. Jozef Čiernik reagoval, že na štvorčlennú
rodinu je niejakých 100 m3 ročne. Cena 1 m3 je 15,00 €.
Návrh na UZNESENIE č. 32/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku VVS, a.s.
závod Svidník.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5.Bod:
Starosta obce prečítal správu o chode obce Šarišský Štiavnik za obdobie 2014 – 2018.
2

Rok 2014
16. decembera 2014, bol zložený sľub poslancami obecného zastupiteľstva a starostom
obce Šarišský Štiavnik.
Rok 2015
- Denný stacionár
Dňa 05.06.2015 uznesením č. 8/2015 obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh nájmu budovy
bývalej školy a jej areál pre neziskovú organizáciu Jar života n.o., na dobu 25 rokov.
Na základe uznesenia č. 8/2015 zo dňa 05.06.2015 bol zriadený denný stacionár v obci Šarišský
Štiavnik, ktorý do dnešného dňa poskytuje služby občanom obce.
- Chodník popri ceste I/21
Na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku v roku 2015 prebehlo rokovanie o bezpečnosti na
ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik. Na ktorom následne prednosta Okresného úradu vo
Svidníku PaedDr. Jozef Baslár prisľúbil financie na chodník popri ceste I/21 od Penziónu Adal
po križovatku na obec Beňadikovce z Akčného plánu. Na základe jeho prísľubu si obec dala
vypracovať PD na územné konanie, na základe ktorého viackrát zvolala občanov na
prehodnotenie PD – situácie chodníka popri ceste I/21. V roku 2016 po vypracovaní PD
prednosta Okresného úradu vo Svidníku PaedDr. Jozef Baslár odstúpil od prísľubu
financovania z dôvodu vysokého rozpočtu..
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
V roku 2015 bolo zamestnaných 5 ľudí z obce Šarišský Štiavnik na prácu udržiavania čistoty
v obci cez projekt §54 „Šanca na zamestnanie“.
- zamestnanci cez projekt §54 „Šanca na zamestnanie“ prispievali k čistote a úprave zelene
v našej obci a tým pádom sa v obci nemuseli konať obecné brigády.
- Výmena okien na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku
Dňa 13.07.2015 na Obecný úrad prišlo oznámenie, že MF SR poskytne, na základe žiadosti
obce Šarišský Štiavnik, 4 000,00 € na individuálne potreby, na čiastočnú úhradu nákladov akcie
výmena okien a dverí na budove Obecného úradu.
- Obecné podujatia v roku 2015 pre občanov obce Šarišský Štiavnik
- Novoročná kapustnica 2015
- 1. ročník Najlepšia cukrárka / cukrár v obci Šarišský Štiavnik
- MDŽ 2015
- Jánska vatra 2015
- Športový deň obce Šarišský Štiavnik
- Úcta k starším
- Silvestrovský ohňostroj
Akcie boli organizované vďaka sponzorom.
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Rok 2016
- Autobusová zastávka Kúpele
Dňa 05.05.2016 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého bola spustená
prevádzka autobusovej zastávky Kúpele smer Prešov do užívania. Autobusová zastávka bola
spustená po viac ako piatich rokoch.
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
V roku 2016 boli zamestnaní 2 občania z obce Šarišský Štiavnik na prácu udržiavania čistoty
v obci cez projekt §54 „Šanca na zamestnanie“. a 4 občania na dobrovoľnícku činnosť.
- zamestnanci cez projekt §54 „Šanca na zamestnanie“ a občania na dobrovoľnícku činnosť
prispievali k čistote a úprave zelene v našej obci a tým pádom sa v obci nemuseli konať obecné
brigády.
- Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Obec v roku 2016 žiadala na výzvu PPA (Pôdohospodársku platobnú agentúru) na
poddopatrenie 7.4 nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu. Po
voľbách do NR SR táto výzva bola pozastavená z doposiaľ neznámeho dôvodu. PD na
rekonštrukciu KD nám vypracovala firma A3C s.r.o., Komenského 77/31, 089 01 Svidník. Firma
žiadala za svoju prácu 1200,00 € (vypracovala a dodala nám celkovú PD, na ktorú sme mali
stavebné povolenie a všetko s tým súvisiace).
Uznesením č. 58/2016 obecné zastupiteľstvo neschválilo zaplatenie PD, čím automaticky
neschválili rekonštrukciu kultúrneho domu a obec sa nemohla uchádzať na ďalšej výzve
o dotáciu na PPA. PD obec musela vrátiť firme.
(prítomný poslanci: p. Černický, p. Kačmárová, p. Štefanišin)
ZA: nikto, PROTI: p. Štefanišin, Zdržal sa: p. Černický, p. Kačmárová.
- Obecné podujatia pre občanov obce Šarišský Štiavnik r. 2016
- Novoročná kapustnica 2016
- 2. ročník Najlepšia cukrárka / cukrár v obci Šarišský Štiavnik
- MDŽ 2016
- MDD 2016
- Jánska vatra 2016
- Športový deň obce Šarišský Štiavnik
- Úcta k starším
- Silvestrovský ohňostroj
Akcie boli organizované vďaka sponzorom.
Rok 2017
- Sociálny podnik
Dňa 31.08.2016 bolo vo Svidníku Výjazdové rokovanie Úradu vlády SR. Úrad vlády SR na tomto
rokovaní schvaľoval Akčný plán pre vytvorenie nových pracovných miest.
Obec žiadala Úrad vlády 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, na vypracovanie PD na zmenu užívania stavby/priestorov pre sociálny podnik
(obecné potraviny a pekáreň). V tom čase už potrebná žiadosť bola na Úrade vlády SR.
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Na spustenie Sociálneho podniku bolo potrebné vypracovanie 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. Štefanišín, 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, automobil - dodávku a rekonštrukciu priestorov.
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
V roku 2017 boli zamestnaní 2 občania z obce Šarišský Štiavnik na prácu udržiavania čistoty
v obci cez projekt §54 „Cesta na trh práce“ a 5 občania na dobrovoľnícku činnosť.
- zamestnanci cez projekt §54 „Cesta na trh práce“ a občania na dobrovoľnícku činnosť
prispievali k čistote a úprave zelene v našej obci a tým pádom sa v obci nemuseli konať obecné
brigády.
- Obecné podujatia pre občanov obce Šarišský Štiavnik
- Novoročná kapustnica 2017
- 3. ročník Najlepšia cukrárka / cukrár v obci Šarišský Štiavnik
- MDŽ 2017
- MDD 2017
- Úcta k starším
- Silvestrovský ohňostroj
Akcie boli organizované vďaka sponzorom.
- Protestné blokovanie dopravy
Protestné blokovanie dopravy za výstavbu R4 sa v roku 2017 v obci konalo dva krát..
- Ozdravný režim obce Šarišský Štiavnik
Obecné zastupiteľstvo Šarišský Štiavnik dňa 25.09.2017 uznesením č. 42/2017 schválilo
zavedenie ozdravného rozpočtu obce Šarišský Štiavnik a uznesením 43/2017 schválilo
zavedenie ozdravného režimu obce Šarišský Štiavnik. Uvedené uznesenia obecné
zastupiteľstvo muselo schváliť z dôvodu finančných dlhov – záväzkov čo obec má.
Zavedenie ozdravného režimu pre obec znamenalo základne výdavky obce. Obec sa
nemohla uchádzať o žiadne financie pri rôznych výzvach a projektoch.
Starosta obce musel každý mesiac zvolávať obecné zastupiteľstvo, na ktorom prekladal
Správu o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu obce poslancom a Hlavnému
kontrolórovi obce.
Ozdravný režim trval 90 dní. O predĺženie o ďalších 90 dní obec mohla a aj požiadala MF
SR. Ozdravný režim obce Šarišský Štiavnik trval do 27.03.2018. Z dôvodu dobrého
hospodárenia MF SR obci Šarišský Štiavnik nevyhlásila Nútenú správu obce. Obec si má v čo
najkratšom čase poriešíť svoje záväzky.
Rok 2018
Po ozdravnom režime sa obec začala uchádzať o finančné príspevky – na vytvorenie
pracovných miest na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
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- Záväzky:
Úver č. 403308 Prima banka a.s. k mesiacu júl 2018 je 47 581,86 €, mesačne sa spláca 500,00
€ + 170 €.
Neuhradené záväzky voči (dodávateľovi Hasičskej zbrojnice) Ján Velebír STAVITEĽ sú
119 223,26 €.
+ súdny spor s MPRV SR (k vráteniu ) 52 083,53 € + úroky z omeškania vo výške 9 %
z požadovanej dlžnej sumy od 28.06.2011.
Návrh na UZNESENIE č. 33/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie chod obce Šarišský
Štiavnik (r. 2014 – r. 2018).
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Bod:
Starosta obce poďakoval všetkým zamestnancom obce Šarišský Štiavnik a aj uchádzačom
o zamestnanie cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí boli a aj sú cez určité projekty na
obci, za prácu, ktorú vykonávali / vykonávajú v obci Šarišský Štiavnik. Poďakoval aj členom DHZ
Šarišský Štiavnik za spoluprácu za celé obdobie.
7.Bod.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na verejnom zhromaždení občanov obce
Šarišský Štiavnik.
V Šarišskom Štiavniku dňa 22.07.2018
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Pavel Adamečko

.............................

Jaroslav Štefanišin

.............................

Irena Miková

...................................

Michal Kimák
starosta obce
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