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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 
09.11.2015 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 
               
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
 
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Štefanišin Jaroslav 
 
 
Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Žiadosť – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišský Štiavnik. 

5. Základné pravidlá kontrolnej činnosti obce Šarišský Štiavnik. 

6. Odmeňovanie vodiča DHZ – jazda, manipulácia CAS 25 – L101. 

7. Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu SR. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 
1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých  
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a občanov obce Šarišský Štiavnik. 
 



2 

 

 
 
 
2. bod: 
       Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Alenu 
Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka a pána poslanca 
Jaroslava Štefanišina. 
 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 

 
3.bod: 
       Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, a navrhol 
doplniť doplňujúce body :  
 
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Šarišský Štiavnik za rok 2015. 
 
Program riadneho obecného zastupiteľstva a doplňujúce body boli jednohlasne schválené. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod:  
       Starosta oznámil, že na obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola 9.11.2015 doručená 
žiadosť o stanovisko obce od Gréckokatolíckej cirkvi. Žiadosť sa týka poskytnutia finančného 
príspevku - na obnovu a rekonštrukciu strechy. Po dlhšej diskusii obecného zastupiteľstva 
starosta prečítal návrh na uznesenie. 
         
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok Gréckokatolíckej 
cirkvi, farnosť Šarišský Štiavnik na „Obnovu a rekonštrukciu strechy“ na nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatke Gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala archanjela -  časť 
chrámu v Šarišskom Štiavniku vo výške 500 €. 
 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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5. bod:  
        Základné pravidlá kontrolnej činnosti obce Šarišský Štiavnik boli jednohlasne schválené 
po diskusii s hlavným kontrolórom. 
            
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Základné pravidlá kontrolnej činnosti 
obce Šarišský Štiavnik. 
  

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
6.bod: 
       Starosta obce navrhol odmeňovanie vodiča CAS 25 – L101 podľa výkonu auta, 15% 
z fakturácie.       

Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeňovanie vodiča DHZ - 
manipulácia a jazda CAS 25 – L101, 15% z fakturácie podľa cenníka VZN č.1/2015 
schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 10.8.2015. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
7.bod:          
      Starosta oznámil obecnému zastupiteľstvu, že dňa 6.7.2015 Obecný úrad v Šarišskom 
Štiavniku žiadal Ministerstvo obrany o prebytočný hnuteľný majetok, o osobný automobil. 
Dňa 02.11.2015 prišla na Obecný úrad ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu. Na 
základe tohto listu 04.11.2015 bol starosta obce na obhliadku prebytočného hnuteľného 
majetku štátu – VW Golf. Vozidlo má najazdených cez 220 000 km, pokazenú spojku, koróziu 
výfuku a predných blatníkov. Starosta usúdil, že automobil VW Golf by bol obci Šarišský 
Štiavnik iba ako finančná záťaž ako skôr pomoc pri bežnom chode obce. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku prebytočného 
hnuteľného majetku štátu a nemá záujem o automobil VW Golf, z dôvodu technického stavu. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
8.bod: 
      Doplňujúci bod, ktorý navrhol starosta obce sa týkal preplatenia nevyčerpanej dovolenky 
starostu obce Šarišský Štiavnik za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo preplatiť 10 
dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2015. 
 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie 10 dní nevyčerpanej 
dovolenky starostovi obce Šarišský Štiavnik za rok 2015. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

9.bod:  
       Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý dal následne slovo p. Jánovi Bakovi. Pán Ján Baka 
navrhol využite budovy bývalej Farnosti v obci Šarišský Štiavnik. Navrhoval zriadiť pamätnú 
izbu Dr.h.c. prof. RNDr. Dionýzovi Ilkovičovi, DrSc., prof. PhDr. Andrejovi Červeňákovi, DrSc. a 
Mons. Antonovi Adamkovičovi. Do diskusie sa následne zapojil aj p. Ing. Peter Mikčo so 
starostom a celým obecným zastupiteľstvom. 

http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&id=416&idx=131
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Ďalší bod diskusie navrhla pani poslankyňa Alena Kačmárová, ktorý sa týkal autobusových 
spojov v obci. Nie všetky spoje chcú zastavovať v obci na zastávkach. Starosta obce sa má 
informovať o danom probléme na SAD a.s.. 
 
10.bod: 
         Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi a občanom 
obce Šarišský Štiavnik za účasť na 12. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci 
Šarišský Štiavnik. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Alena Kačmárová      ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin    ............................. 
                  
 
 
 
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


