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

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
30.11.2015 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
Zapisovateľ: Kačmárová Alena
Overovatelia: Adamečko Pavel, Štefanišin Jaroslav

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu „Rekonštrukcia
kultúrneho domu“ z Opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, pod opatrenia 7.4, financovaného z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 pre obec Šarišský Štiavnik.
5. Diskusia.
6. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých
prítomných poslancov.
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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. Pán poslanec
Pavel Adamečko navrhol doplniť doplňujúce body :
-

Verejné osvetlenie v obci Šarišský Štiavnik.

Program riadneho obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod boli jednohlasne schválené.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.bod:
Starosta ešte pred zasadnutím obecného zastupiteľstva poslal poštu poslancom “Zmluva
o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ z
Opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, pod opatrenia 7.4,
financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre obec Šarišský Štiavnik“, aby si
zmluvu mohli včas naštudovať. Poslanci po krátkej diskusii usúdili, že „Rekonštrukcia
kultúrneho domu“ je potrebná a zmluvu jednohlasne schválili.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluva o zabezpečení poradenstva
pri financovaní projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ z Opatrenia 7 – Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, pod opatrenia 7.4, financovaného z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre obec Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Piaty bod, ktorý navrhol pán poslanec Pavel Adamečko – prosba o zmenu verejného
osvetlenia pánom Jozefom Labancom, aby verejné osvetlenie bolo v obci zapnuté ráno od
0340 hod a večer vypnuté o 0000 hod. Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva usúdili
z dôvodu zadlženia obce/zlého finančného stavu, že si to obec nemôže dovoliť.
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje svietenie verejného osvetlenia
v zimnom období ráno od 0440 hod do 630 hod a večer od 1600 hod do 2300 hod.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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6.bod:
Diskusiu otvoril starosta obce, ktorá sa týkala zábradlia k chrámu. Informoval poslancov
ohľadom úveru v Prima banke a o projekte k programu k Úcta k starším rok 2016, na ktorom
by malo vystúpiť Divadlo Jonáša Záborského.
7.bod:
Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na 14. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik.

Overovatelia:
Pavel Adamečko

Zapisovateľka:
.............................

Alena Kačmárová

...................................

Jaroslav Štefanišin .............................

Michal KIMÁK
starosta obce
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