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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 
29.04.2016 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 
 
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
               
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Černický Juraj 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 
4. Oznámenie o vykonaní následnej finančnej kontroly (so zameraním na nakladanie 

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

dane vyberané obcou za rok 2015). 
6. Verejné zhromaždenie obce Šarišský Štiavnik. 
7. Chodník v obci Šarišský Štiavnik pri ceste I/21 (I/73). 
8. Prerokovanie odmien poslancov na rok 2016. 
9. Neplatiči voči obci Šarišský Štiavnik. 
10. Program k MDD dňa 05.06.2016 (nedeľa). 
11. Občianske združenie Dukla. 
12. Diskusia. 
13. Záver. 
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1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých  
prítomných poslancov a hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik. 
 
2. bod: 
       Za zapisovateľku bola určená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 10/2016: 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. Program bol 
jednohlasne schválený. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 11/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod:  
       Štvrtý bod sa týkal Oznámenia o vykonaní následnej finančnej kontroly so zameraním na 
nakladanie s finančnými prostriedkami obce za rok 2015. Kontrolu vykoná hlavný kontrolór 
obce Šarišský Štiavnik v priebehu mesiaca máj. 
      
Návrh na UZNESENIE č. 12/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o 
vykonaní následnej finančnej kontroly (so zameraním na nakladanie s finančnými 
prostriedkami obce za rok 2015). 
 

Za: 5               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
5. bod:  
        Piaty bod sa týkal Oznámenia o vykonaní následnej finančnej kontroly so zameraním na 
miestne dane vyberané obcou za rok 2015. Kontrolu vykoná hlavný kontrolór obce Šarišský 
Štiavnik v priebehu mesiaca máj. 
           
Návrh na UZNESENIE č. 13/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o 
vykonaní následnej finančnej kontroly (so zameraním na miestne dane vyberané obcou za 
rok 2015). 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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6.bod: 
      Bod zhromaždenie obyvateľov obce Šarišský Štiavnik bol poslancami jednohlasne 
schválený. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 14/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať 
zhromaždenie obyvateľov obce Šarišský Štiavnik konané v priestoroch Kultúrneho domu 
obce Šarišský Štiavnik po ukončení a vypracovaní Auditu za rok 2015. 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
7.bod: 
      Problematika obce - chodník na ceste I/21 trápi obec už niekoľko rokov. Obec má 
k dispozícii vypracovanú PD z roku 2005. Po dlhej diskusii poslancov, starosta obce dal návrh 
na uznesenie č. 15/2016. 
 
 

Návrh na UZNESENIE č. 15/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie 
geometrického plánu pri ceste I/21 (I/73) od križovatky z cesty III/55728 po autobusovú 
zastávku po ľavej strane cesty I/21 na výstavbu chodníka.     

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
8.bod: 
 
           Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 

25 ods. 9  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o 

obecnom zriadení) sa uznieslo na tomto odmeňovacom poriadku poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku:  

 

Článok I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

          Účelom tohto odmeňovacieho poriadku je určiť pravidlá odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku (ďalej len „poslanec") pri zohľadnení úloh a 

časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.  

 

Článok II.  

Odmeny poslancov  

 

1. 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. 

     

     Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny.  
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2. 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.  

 

3. Poslancovi za ospravedlnenú, alebo neospravedlnenú neúčasť na Obecnom zastupiteľstve 

neprináleží žiadna finančná odmena.  
 

 

Článok III.  

Spoločné a prechodné ustanovenie  

 

 

1. Všetky odmeny v zmysle tohto odmeňovacieho poriadku sa vyplácajú raz ročne v mesiaci 

december.  

Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na 

odmenu. Vyhlásenie o vzdaní sa nároku na odmenu je potrebné predložiť v písomnej forme na 

Obecný úrad alebo priamo starostovi obce.  

 

 

2. Uvedený odmeňovací poriadok môže obecné zastupiteľstvo meniť len formou dodatku k 

tomuto odmeňovaciemu poriadku alebo prijatím nového odmeňovacieho poriadku. Na 

prijatie tohto odmeňovacieho poriadku alebo na jeho zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov.  

 

Článok IV.  

 Záverečné ustanovenia  

 

1. Odmeňovací poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šarišskom Štiavniku 

dňa 29.04.2016, uznesením č...  

 

2. Odmeňovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 

a účinnosť od 29.04.2016.  

 

3. Dňom účinnosti tohto odmeňovacieho poriadku stráca účinnosť odmeňovanie 

poslancov schválené OZ uznesením č. 1/1/2015 dňa 30.01.2015.  
 

 

 
Návrh na UZNESENIE č. 16/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Odmeňovací poriadok 
poslancov Obce Šarišský Štiavnik na rok 2016. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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9.bod: 
      Starosta obce oznámil poslancom, že obec vyzývala neplatičov viackrát uhradiť záväzky 

voči obci za pominulé roky. Tí, ktorí neuhradili záväzky voči obci za stočné, na tých bol 

podaný platobný rozkaz na Okresnom súde vo Svidníku. 

Neplatiči:  

                  - Milan Gula, Šarišský Štiavnik 28, dlžná suma 272,99 €, 

                  - Petr Kuba, Šarišský Štiavnik 28, dlžná suma 506,08 €, 

                  - Irena Molčanová, Šarišský Štiavnik 63, dlžná suma 85 €. 

      Celková suma záväzkov za stočné je spolu: 864,07 €. 

Záväzky za miestne dane a poplatky za KO za pominulé roky neuhradili štyria daňový 

poplatníci: 

                   - Milan Gula, Šarišský Štiavnik 28, dlžná suma 99,60 €, 

                   - Petr Kuba, Šarišský Štiavnik 28, dlžná suma 125,16 €, 

                   - Irena Molčanová, Šarišský Štiavnik 63, dlžná suma 28,44 €, 

                   - Peter Bilik, Sládkovičova 1962, 093 02 Hencovce, dlžná suma 104,29 €.  
 

          Na týchto daňových poplatníkov obec podala Návrh na začatie exekúcie pre ich záväzky 

voči obci. Celková suma je 357,49 € (Dane a KO) + 864,07 €  (stočné) = 1 221,56 €. 

          V tomto roku 2016 boli tiež poslané upomienky, kde k dnešnému dňu niektorí neplatiči 

neuhradili svoje záväzky voči obci. Náhradný termín zaplatenia je do 13.05.2016, inak obec 

bude vymáhať prostredníctvom exekútora ich záväzky voči obci. Aktuálna dlžná  suma v roku 

2016 je 1 362,11 €. Spolu s predchádzajúcimi rokmi je 2 583,67 €. 

 

Návrh na UZNESENIE č. 17/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie neplatičov voči 

obci Šarišský Štiavnik a postup vymáhania ich záväzkov. 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
10.bod: 
         Starosta s prítomnými poslancami sa vzájomne dohodli na programe MDD. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 18/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program k MDD 
dňa 05.06.2016.  
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
11.bod: 
          Starosta obce podal informáciu Občianskeho združenia Dukla na čerpanie dotácie 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 19/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 
Občianskeho združenia Dukla.  
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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12.bod:  
         Starosta otvoril voľnú diskusiu. V diskusii oboznámil poslancov so situáciou autobusovej 
zastávky na parcele registra C č. 206/1 k.ú. Šarišský Štiavnik pri ceste I/21. Diskusia sa týkala 
hlavne problematiky oblasti cesty I/21.  
      
13.bod:           
         Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom a hlavnému kontrolórovi za účasť 
na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik v roku 2016. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Alena Kačmárová      ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický             ............................. 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


