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

  

ZÁPISNICA 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
30.01.2015 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Černický Juraj 
                                  3. Kačmárová Alena 
                                  4. Miková Irena 
 
Starosta: Kimák Michal 
               
Zapisovateľka: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Miková Irena, Juraj Černický 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Prehodnotenie zmlúv o odbere elektrickej energie. 

5. Prehodnotenie služieb o poskytovaní v oblasti nakladania s odpadmi a so 

separovaným zberom. 

6. Prerokovanie odmien poslancov na rok 2015. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 
1. bod:                                       
    Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých  
prítomných poslancov.  
 
2. bod: 
   Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pani poslankyňa Irena Miková a pán poslanec Juraj Černický. Zapisovateľka 
a overovateľa boli jednohlasne schválení.  
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
3.bod: 
      Starosta predložil program riadneho zasadnutia, ku ktorému navrhol doplniť body: 
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- O  oboznámení s podanými žiadosťami na Obecný úrad Šarišský Štiavnik.  
- O oboznámení o ukončení spolupráce s Advokátskou kanceláriou - JUDr. Stanislav 

Kaščák, s.r.o. a začiatok spolupráce s JUDr. Mikulášom Drobňákom. 
Pán poslanec Juraj Černický navrhol doplniť pod:  

- Dopravné značenie a zábradlie na moste na “Ulici Polľana“ 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod: 
   Starosta predložil kópie zmlúv o odbere elektrickej energie firmy PRIEMSTAV s.r.o. 
a ISPRIM s.r.o.. Poslanci po preštudovaní zmlúv jednohlasne schválili výpoveď zmlúv.  

 
Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
5.bod: 
Starosta s poslancami sa dohodli prerokovať piaty bod Prehodnotenie služieb o poskytovaní 
v oblasti nakladania s odpadmi a so separovaným zberom na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
6.bod: 
Podľa § 11 ods. 4 písmena k) v spojení s  § 25 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov starosta navrhol odmeňovací poriadok poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik.  
Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:  
a) v hrubom 15,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,  
b) v hrubom vo výške 10,00 € za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní 
poslancov, ktoré je zvolané starostom obce resp. zástupcom starostu,  
c) v hrubom vo výške 10,00 € za každú účasť poslanca - predsedu komisie na zasadnutí 
komisie obecného zastupiteľstva a 8,00 € členovi komisie obecného zastupiteľstva. Podkladmi 
pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutia komisie. 
Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časovej a vecnej 
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na 
túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov s príslušným 
odôvodnením. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím 
uznesenia. Poslancovi za ospravedlnenú alebo neospravedlnenú neúčasť na Obecnom 
zastupiteľstve neprináleží žiadna finančná odmena. Všetky odmeny v zmysle tohto 
odmeňovacieho poriadku sa vyplácajú polročne a to v najbližšom nasledujúcom výplatnom 
termíne určenom pre zamestnancov obce. 

 
Za: 4               Proti:0               Zdržal sa:0 

 
Doplňujúce body starostu: 

-  Na Obecný úrad bola podaná Žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorú podal Mgr. Pavel 
Černický. Ide o parcelu registra C č. 147 zastavané plochy a nádvoria, parcela  registra 
C č. 148 záhrady a parcela registra C č. 151 zastavané plochy a nádvoria. Obec 
Šarišský Štiavnik nemá k týmto parcelám na sebe vedené vlastníctvo. Vlastníctvo je 
vedené na ČS štát –MNV Šarišský Štiavnik. Aby mohlo dôjsť k odpredaniu týchto 
pozemkov obcou Šarišský Štiavnik musí byť upravené vlastníctvo z ČS štát – MNV ŠŠ 
na Obec Šarišský Štiavnik. Až po úprave vlastníctva môže obecné zastupiteľstvo 
hlasovať o odkúpení a o forme odkúpenia týchto pozemkov -dodal starosta. 
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-  Doplňujúci bod týkajúci sa žiadosti Jána Baku súhlas na postavenie trojramenného 

kríža pred našu obec pri hornej zástavke – Pod Buka. Starosta sa bol informovať na 
Okresnom úrade v meste Svidník na katastrálnom odbore ohľadom uvedenej parcely 
č.206/2. Na katastrálnej mape bolo zistené iné vlastníctvo ako obecné. Obidve tieto 
žiadosti sú v štádiu riešenia. 

 
- Obec Šarišský Štiavnik mala s Advokátskou kanceláriou - JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o. 

uzavretú dohodu o poskytovaní právnych služieb. Keďže táto spolupráca doteraz 
nepriniesla ukončenie súdneho konania vedeného voči našej obci a nenastal ani 
žiaden procesný  posun, obec na znak prejavenia nedôvery túto spoluprácu 
s Advokátskou kanceláriou - JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o. dňa 23.1.2015 ukončila 
dohodou. Obec v tomto súdnom konaní bude zastupovať JUDr. Mikuláš Drobňák. 

 

Pán poslanec Juraj Černický navrhol doplniť bod o dopravnom značení a o zábradlí na moste 
na “Ulici Polľana“. Starosta sa má informovať ohľadom dopravného značenia. 
Výstavba zábradlia bola jednohlasne schválená. 
 

7.bod: 

       Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zameraná na: 

- 1.ročník súťaže o najlepšiu cukrárku v Šarišskom Štiavniku, 

- telocvičňa ZŠ - strecha,  

- program na MDŽ 8. marec, 

- autobusová zastávka - oslovenie majiteľov pozemku, 

- autobusová zastávka - zasklenie autobusovej čakárne.  

8.bod: 
     V závere sa starosta Michal Kimák všetkým prítomným poďakoval za účasť a poprial 
príjemný víkend. 
 
 
V Šarišskom Štiavniku 30.01.2015 
 
Overovatelia:                                                        Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková          .............................                  Alena Kačmárová       ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický         ............................. 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                             Michal Kimák 
                                                                                             starosta obce 
                                                                                            


