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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 
19.01.2017 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Kačmárová Alena 
                                  3. Miková Irena 
                                  4. Štefanišin Jaroslav 
 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
 
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Miková Irena, Štefanišin Jaroslav 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného 

zákonníka) na zhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 

štrukturálnych fondov. 

5. Cukrárka 2017. 

6. MDŽ 2017. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov Obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na prvom 
obecnom zastupiteľstve v roku 2017. 
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2. bod: 
       Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pani poslankyňa Irena Miková a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 1/2017: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zápisnice pani 
poslankyňu Alenu Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Irenu Mikovú 
a pána poslanca Jaroslava Štefanišina. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
       Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 2/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod:  
        Zmluva o dielo uzavretá  podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného 
zákonníka) na zhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov 
bola doručená poslancom domov, kde si ju mali čas naštudovať. Po dlhšej diskusii starosta 
prečítal návrh na uznesenie č. 3/2017. 

Návrh na UZNESENIE č. 3/2017 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o dielo uzavretú  
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) na zhotovenie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. 
 
Za: 3 (Adamečko Pavel, Miková Irena, Štefanišin Jaroslav)                
Proti: 0                 
Zdržal sa: 1 (Kačmárová Alena) 
 
5. bod:  
        Tak ako minulý rok tak aj tento plánuje starosta zorganizovať 3. ročník súťaže o Najlepšiu 
cukrárku/cukrára v Šarišskom Štiavniku. Dňa 12.02.2017 (nedeľa) o 15.00 hod. v priestoroch 
jedálne bývalej ZŠ. 
 

Nárh na UZNESENIE č. 4/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 3. ročník súťaže o Najlepšiu 

cukrárku/ cukrára v Šarišskom  Štiavniku, dňa 12.02.2017 (nedeľa) o 15.00 hod. v priestoroch 

jedálne bývalej ZŠ v obci Šarišský Štiavnik. 

 
Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
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6. bod: 
        Po veľkom úspechu FS Brežinky v divadelnej veselohre Jozefa Gregora Tajovského – 
Ženský zákon v šarišskom nárečí starosta obce oslovil vedenie FS Brežinky, kde sa dohodli na 
vystúpení v KD Šarišskom Štiavniku na MDŽ. Po diskusii poslancov starosta prečítal návrh na 
uznesenie č. 5/2017 a č. 6/2017. 

Návrh na UZNESENIE č. 5/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oslavu MDŽ dňa 12.03.2017 
(nedeľa) o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 

Návrh na UZNESENIE č. 6/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program na MDŽ konaného 
dňa 12.03.2017 v obci Šarišský Štiavnik, na ktorom vystúpi FS – Brežinky v divadelnej veselohre 
Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon v šarišskom nárečí. Cena za vystúpenie je 250,00 €. 
 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
7. bod: 
        Starosta otvoril voľnú diskusiu. V diskusii vystúpil pán poslanec Pavel Adamečko, ktorý 
pripomienkoval postreh občana obce Šarišský Štiavnik. Pán Jozef Labanc pripomienkoval „či 
obec Šarišský Štiavnik je už finančne tak dobre na tom, že si dovolí v ranných hodinách dlho 
svietiť“. Starosta obce poďakoval za postreh občana a v čo najkratšom čase túto 
chybu/postreh napraví. 
         V diskusii vystúpila pani poslankyňa Alena Kačmárová, ktorá tak tiež pripomienkovala 
postreh občana obce Šarišský Štiavnik. Pán Juraj Baka pripomienkoval „či by bolo možné 
odhŕňať sneh cez parcelu registra C č. 50/4 v k.ú. Šarišský Štiavnik, parcelu registra C č. 50/3 
v k.ú. Šarišský Štiavnik, parcelu registra C č. 50/2 v k.ú. Šarišský Štiavnik a parcelu registra C č. 
50/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik“. Starosta obce a pani poslankyňa Irena Miková pripomienkovali 
tento postreh, že cez uvedené parcely je sneh pravidelne odhrnutý. 
        Zvyšok diskusie bol zameraný na bod č.5 a bod č.6. 
 
8.bod: 
        Na záver sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na 1. riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik v roku 2017.  
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 19.01.2017 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková             .............................               Alena Kačmárová          ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin    ............................. 
 
 
 
                                                                                                           Michal Kimák 
                                                                                                            starosta obce 


