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

 

ZÁPISNICA 
 
zo zhromaždenia obyvateľov obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 14.08.2016 v sále 
Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Černický Juraj 
                                  2. Kačmárová Alena 
                                  3. Miková Irena 
                                  4. Štefanišin Jaroslav 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
  
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav 
 
Program: 

1. Otvorenie verejného zhromaždenia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zhromaždenia obyvateľov obce. 
4. Chodník popri ceste I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik od Penziónu Adal po 

križovatku na Beňadikovce cez: parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, 
parcelu registra C č. 30/3, parcelu registra C č. 31, parcelu registra C č. 33, parcelu 
registra C č. 34, parcelu registra C č. 37, parcelu registra C č. 39, parcelu registra C 
č. 41, parcelu registra C č. 43, parcelu registra C č. 44, parcelu registra C č. 137, 
parcelu registra C č. 138, parcelu registra C č. 139 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 

5. Aktuálna situácia v obci Šarišský Štiavnik. 
6. Diskusia. 
7. Záver. 

 
1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zhromaždenie obyvateľov obce v Šarišskom Štiavniku, ktoré 
aj celý čas následne viedol. Privítal všetkých prítomných obyvateľov obce, poslancov 
a hlavného kontrolóra obce. 
 
2. bod: 
        Za zapisovateľku bola určená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
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Návrh na UZNESENIE č. 36/2016: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Alenu Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického 
a pána poslanca Jaroslava Štefanišina. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
     Starosta predložil program zhromaždenia obyvateľov obce. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 37/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zhromaždenia 
obyvateľov obce. 

 
Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

4.bod: 

       Chodník popri ceste I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik od Penziónu Adal po križovatku na 
Beňadikovce cez: parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 
30/3, parcelu registra C č. 31, parcelu registra C č. 33, parcelu registra C č. 34, parcelu registra 
C č. 37, parcelu registra C č. 39, parcelu registra C č. 41, parcelu registra C č. 43, parcelu registra 
C č. 44, parcelu registra C č. 137, parcelu registra C č. 138, parcelu registra C č. 139 v k.ú. 
Šarišský Štiavnik. 
 
Starosta obce zdôraznil, že v roku 2003 obec Šarišský Štiavnik dala vypracovať PD na realizáciu 
výstavby chodníka popri ceste I/73, kde investovala 3 065,13 €. V roku 2005 obec Šarišský 
Štiavnik dala znova vypracovať PD na realizáciu výstavby chodníka popri ceste I/73 
a odvodnenie cesty, kde investovala 2 626,80 €. V roku 2008 obec Šarišský Štiavnik dala na 
novo vypracovať PD na realizáciu výstavby chodníka popri ceste I/73 a odvodnenie cesty, kde 
investovala 3 906,63 €. Všetky tieto vypracovania PD spolu do kopy činia 9 598,56 €. Boli 
vypracované tri projekty PD na chodník, s ktorými sa nepracovalo do konca – do realizácie 
samotnej výstavby chodníka. Tieto PD sú už bezpredmetné. Obec potrebujeme urobiť zmenu 
PD, aby sme mohli s nimi  pracovať.  
V prvom rade musíme vyvlastniť – odkúpiť pozemky. Starostovi obce je veľmi ľúto a zarazilo 
ho to, že niektorí občania/ vlastníci pozemkov nemajú záujem o tento chodník. Dňa 
05.08.2016 starosta obce zvolal Obecné zastupiteľstvo, kde prišla iba polovica majiteľov týchto 
parciel. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 38/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Chodník popri ceste 
I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik od Penziónu Adal po križovatku na Beňadikovce cez: parcelu 
registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 30/3, parcelu registra C č. 31, 
parcelu registra C č. 33, parcelu registra C č. 34, parcelu registra C č. 37, parcelu registra C č. 
39, parcelu registra C č. 41, parcelu registra C č. 43, parcelu registra C č. 44, parcelu registra C 
č. 137, parcelu registra C č. 138, parcelu registra C č. 139 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 

 
Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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5.bod:  Aktuálna situácia v obci Šarišský Štiavnik 

 

Starosta obce oboznámil obyvateľov: 

 - Obec tento rok po 6 rokoch postavila a dala do užívania autobusovú zastávku Kúpele smer 
Prešov. Obec investovala na jej výstavbu do dnešného dňa 10 868,37 €. Obec odkúpila 
pozemok na parcele registra C č. 165/2 v k.ú. Šarišský Štiavnik, 192 m2 za 1 344 €.  

 - V tomto roku 2016 sa spustil v obci Denný stacionár, kde sa vytvorili dve nové pracovné 
miesta a jedno pracovné miesto na dohodu. 

 - Okresný súd vo Svidníku 08.06.2016 rozhodol, že žalovaná strana OBEC je povinná zaplatiť 
sumu 52 083,58 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 52 083,58 € od 
28.06.2011. Obec s rozhodnutím prvostupňového súdu nesúhlasí a podala v zákonnej lehote 
proti nemu odvolanie.  

- Dlžníci voči obci: v roku 2014 občania dlhovali obci za miestne dane, kanalizáciu a TKO cez 
5 000 €. K dnešnému dňu je to už iba 1 698,93 €. Starosta obce je rád, že obec nemusela dať 
všetkých dlžníkov na Exekučný úrad. 

- Obec k dnešnému dňu dlhuje viacerým inštitúciám a súkromnej firme necelých 246 000 €.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 39/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Aktuálnu situáciu 
v obci Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
 
V Šarišskom Štiavniku 14.08.2016 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Juraj Černický            .............................              Alena Kačmárová     ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin    ............................. 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                             Michal Kimák 
                                                                                             starosta obce 


