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

  
 
 

ZÁPISNICA 
 
 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
06.03.2016 na Obecnom úrade 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 zasadnutia.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia.  

4. Audit 2015 –Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa §261 a nasl. Obchodného 
zákonníka v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite 
a dohľade nad výkonom auditu.  

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.  

6. Oznámenie o vykonaní následnej finančnej kontroly (so zameraním na nakladanie s 
finančnými prostriedkami obce za rok 2015).  

7. Hrobové miesta na obecnom cintoríne v obci Šarišský Štiavnik.  

8. Parkovacie miesta pri Gréckokatolíckej farnosti v Šarišskom Štiavniku.  

9. Súdny spor - MPRV SR a Obec Šarišský Štiavnik.  

10. Výrub drevín v k.ú. Šarišský Štiavnik na parcele registra C č. 132/3.  

11. Program na MDŽ dňa 13.03.2016.  

12. Diskusia.  

13. Záver.  
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1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých  
prítomných poslancov na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik 
v roku 2016. 
 
2. bod: 
       Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 9/2016: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Alenu Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka 
a pána poslanca Juraja Černického. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
       Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 1/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
4.bod:  
       Starosta dal poslancom preštudovať si zmluvu Audit 2015 –Zmluva o poskytnutí služieb, 
uzavretá podľa §261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zmien a dodatkov a v súlade so 
zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.  

 
         
Návrh na UZNESENIE č. 2/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytnutí 
služieb, uzavretá podľa §261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zmien a dodatkov a v 
súlade so zákonom č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. 
 

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

        SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Z KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA 2. 

POLROK 2015  

 

Kontrolné obdobie   – 2. polrok 2015 

Kontrolovaný subjekt  – obec Šarišský Štiavnik 

Kontrolný orgán   – hlavný kontrolór obce 

  

Materiál predložený na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišský 

Štiavnik v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok 2016. 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce a jej medze sú upravené príslušnými 

zákonmi (najmä zákonom o obecnom zriadení a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
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kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), pričom pre obec Šarišský Štiavnik bol obecným zastupiteľstvom schválený Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2015, ktorý 

bližšie špecifikoval navrhované oblasti kontrolnej činnosti na príslušné časové obdobie.  

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik bola vykonávaná podľa 

vyššie uvedeného Plánu kontrolnej činnosti, ktorý sa vypracováva a schvaľuje na nasledujúci 

kalendárny polrok.  

 

Podnet na vykonanie mimoriadnej kontroly, t.j. kontroly, ktorá nebola plánovaná 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 nebol hlavnému kontrolórovi obce 

podaný.   

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik 

V 2. polroku 2015 bolo celkovo osem zasadnutí obecného zastupiteľstva a jedno 

zhromaždenie obyvateľov obce Šarišský Štiavnik konané dňa 12. júla 2015.  

V  2. polroku 2015 šlo o zasadnutia obecného zastupiteľstva, z ktorých sa vyhotovili 

zápisnice pod por. č. 8/2015 až 15/2015 a uznesenia pod por. č. 9/2015 až 16/2015. Obecné 

zastupiteľstvo zasadalo v rámci riadnych zasadnutí v mesiacoch júl – december 2015 celkovo 

8-krát.  
Všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva obce zvolával a viedol starosta obce v súlade 

so zákonom o obecnom zriadení. V rámci predmetných zasadnutí boli prijímané uznesenia. 

Tieto uznesenia boli: 

 Splnené ihneď, prijatím uznesenia.  

 Splnené následne, ak nastala skutočnosť v nich uvedená.  

 Ktorých prijatie si vyžaduje zákon.  

Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli zvolávané v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení, pričom z každého zasadnutia sa vyhotovila zápisnica a boli prijaté príslušné 

uznesenia. Vyhotovené zápisnice a uznesenia sú uverejnené na webovom sídle obce. Obec si 

plní svoje zákonné povinnosti v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení. Vzhľadom na vyššie 

uvedené sa z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vyhotovila dňa 14.12.2015 

správa z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  

2. Kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácií podľa ustanovenia § 5 

a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) 

za rok 2015 na webovom sídle obce Šarišský Štiavnik.  

 

Obec Šarišský Štiavnik zverejňuje povinne zverejňované údaje v zmysle infozákona, a to 

prostredníctvom internetovej stránky obce, t.j. webového sídla obce 

(www.sarisskystiavnik.ou.sk), taktiež prostredníctvom úradnej tabule obce.  

 

3. Kontrola vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 14 

a nasl. infozákona a kontrola vedenia evidencie týchto žiadosti podľa ustanovenia § 

20 infozákona za rok 2015.   

 

Obec Šarišský Štiavnik neeviduje za rok 2015 žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle 

§ 14 infozákona.  

 

4. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému 

kontrolórovi obce na vybavenie. 

 

http://www.sarisskystiavnik.ou.sk/
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Obec Šarišský Štiavnik neeviduje za rok 2015 žiadnu sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach, a teda hlavný kontrolór obce ani nebol starostom obce poverený 

prešetrením a vybavením sťažnosti.  

 

5. Hlavný kontrolór obce nebol poverený, či už formou uznesenia obecného 

zastupiteľstva, alebo cez iný podnet obyvateľov obce Šarišský Štiavnik vykonaním 

inej v Pláne kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015 neuvedenej kontroly.   

 

Ostatné plánované kontroly, ktoré neboli v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2015 vykonané, boli presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia, a to v zmysle Plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 schváleného obecným zastupiteľstvom.  

            

Návrh na UZNESENIE č. 5/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2015. 
 

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

      Oznámenie o vykonaní následnej finančnej kontroly (so zameraním na nakladanie s 
finančnými prostriedkami obce za rok 2015). 
Prerokovanie tohto bodu programu bolo so súhlasom a schválením obecného zastupiteľstva 
odročené na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
       
7.bod: 
      Veľkým problémom v obci sú a budú hrobové miesta na obecnom cintoríne. Preto časom 
bude potrebné obecný cintorín zväčšiť odkúpením susedných pozemkov. 
 
Návrh na uznesenie č. 6/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku 
hrobových miest na obecnom cintoríne v obci Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
8.bod:  
       Starosta obce navrhol poslancom, aby obec využila drvený asfalt, ktorý sa nachádza v 
obci na zrealizovanie parkoviska pri Dome smútku a pred Gréckokatolíckou farnosťou 
v Šarišskom Štiavniku. Po krátkej diskusii bol tento bod jednohlasne schválený. 
 
Návrh na uznesenie č. 3/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje parkovacie miesta pri 
Gréckokatolíckej farnosti v Šarišskom Štiavniku a pri dome smútku na základe súhlasu 
Gréckokatolíckej farnosti v Šarišskom Štiavniku. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
9.bod: 
     Dňa 02.03.2016 sa súdny spor medzi MPRV SR a obcou Šarišský Štiavnik nekonal. Odročil 
sa z dôvodu ospravedlnenia MPRV SR. 
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Návrh na uznesenie č. 7/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Súdny spor - MPRV 
SR a Obec Šarišský Štiavnik. 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
10.bod: 
         Na Obecný úrad bola podaná žiadosť o výrub drevín v k.ú. Šarišský Štiavnik na parcele 
registra C č. 132/3. Obec ako vlastník parcely registra C č. 132/3. zvolala jednanie 
o povolenie na výrub drevín. Vyrúb drevín bol odsúhlasený. 

 
 
Návrh na uznesenie č. 4/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrub drevín v k.ú. Šarišský 
Štiavnik na parcele registra C č. 132/3. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
11.bod: 
          Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom na MDŽ, 
ktorý sa bude konať 13.03.2016 v KD o 15 hod., kde vystúpi súbor z obce Rešov. Dohodli sa 
na malej pozornosti (darčeku) pre každú ženu z obce Šarišský Štiavnik.  
 
Návrh na uznesenie č. 8/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program na MDŽ. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
12.bod: 
         Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zameraná na program MDŽ. Pán poslanec 
Jaroslav Štefanišin navrhol uskutočniť výstavbu chodníka na ceste I/73 pri jej oprave a pán 
poslanec Juraj Černický navrhol vybudovať protizvukovú stenu pri ceste I/73 od čísla domu 
17 po č. 20. Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že cesta cez obec 
Šarišský Štiavnik sa nebude rekonštruovať, ale sa má iba potiahnuť nový asfaltový povrch 
(koberec). 
 
13.bod: 
         Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik. 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Alena Kačmárová      ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický            ............................. 
                  
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


