Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65, 090 42 Okrúhle
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
07.04.2017 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.

Prítomní poslanci: 1. Černický Juraj
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Cena poplatkov verejnej kanalizácie na roky 2017 – 2021.
Tvorba a použitie sociálneho fondu. Smernica č. 1/2017.
Sociálny podnik v obci Šarišský Štiavnik.
MDD 2017.
Diskusia.
Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na druhom
riadnom 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. 7/2017: 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 a navrhol doplniť
doplňujúci bod programu.
- Doplňujúci bod: Guľatina (drevina) z parcely registra C č. 132/3 v k.ú. Šarišský Štiavnik.
Návrh na UZNESENIE č. 8/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4.bod:
Obec dňa 12.12.2016 uznesením č. 66/2016 schválila cenu verejnej kanalizácie na roky 2017
– 2021 podľa výpočtu 34m3 /365 x 1 osoba x 0,60 € x 365 dní = 20,40 € + 6 € fixná cena na rok
za domácnosť.
Dňa 21.02.2017 na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bol doručený list z Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví, potvrdenie o cene č. 0698/2017/V-PC pre regulovaný subjekt
Obec Šarišský Štiavnik, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle na obdobie od 1. januára 2017 do
31. decembra 2021. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou bola určená 0,5201 €/m3 a zároveň zrušené potvrdenie o cene č. 0236/2017/VPC zo dňa 09.12.2016, dodal starosta obce a zároveň navrhol cenu podľa výpočtu 55m3 /rok x
1 osoba x 0,40 €/m3 x 365 dní = 21,99 €.
Po krátkej diskusii starosta prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 9/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 podľa výpočtu 55m3 /rok
x 1 osoba x 0,40 €/m3 x 365 dní = 21,99 €.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Na zabezpečenie úloh v oblasti starostlivosti o zamestnancov v podmienkach Obce Šarišský
Štiavnik, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Okrúhle
vydávam
v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, podľa
opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 a MF SR č. 25189/2008-311, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené
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alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia MF SR č. 24240/2009-31 a zákonom č.
583/2004 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov túto smernicu
o tvorbe a použití sociálneho fondu.
Článok 1
Základné ustanovenia
Sociálny fond je významným nástrojom realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o
zamestnancov Obce Šarišský Štiavnik v rozsahu podmienok ustanovených zákonom o sociálnom
fonde.
Článok 2
Tvorba sociálneho fondu
2.1 Obec Šarišský Štiavnik tvorí sociálny fond v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom
o sociálnom fonde a vyššej kolektívnej zmluvy nasledovne:
a) povinný prídel vo výške 1 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov, zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za bežný rok,
b) nepovinného prídelu vo forme darov, sponzorských príspevkov a iných príjmov.
2.2 Tieto finančné prostriedky sa odvádzajú na samostatný bankový účet obce do 5 dní po
výplate miezd. Zúčtovanie finančných prostriedkov za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ do
31. januára nasledujúceho roka. Zostatok prostriedkov sociálneho fondu sa prevádza do
nasledujúceho roka.
Článok 3
Použitie sociálneho fondu
3.1 Obec Šarišský Štiavnik v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže poskytnúť
zamestnancom zo sociálneho fondu nasledovné príspevky:
a) extra stravné lístky v sume určenej zamestnávateľom,
b) príspevok pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek,
c) príspevok pri významných životných jubileách.
3.2 Príspevky sa vyplatia len tým zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere viac ako šesť
mesiacov.
3.3 Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktoré sú platné v aktuálnom období.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Tvorba a použitie sociálneho fondu zamestnávateľ priebežne sleduje a vedie o tom
podrobnú evidenciu.
4.2 Táto smernica č. 1/2017 sa môže v prípade potreby meniť v priebehu roka. Každá zmena sa
uskutoční písomne formou dodatku, inak je neplatná.
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4.3 Táto smernica č. 1/2017 o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu nadobúda platnosť dňa
01.03.2017.
Návrh na UZNESENIE č. 10/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č. 1/2017.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Starosta predniesol návrh poslancom potrebný na spustenie Sociálneho podniku, na
vypracovanie PD na zmenu užívania stavby/priestorov pre sociálny podnik (obecné potraviny
a pekáreň).
Na spustenie Sociálneho podniku je potrebné vypracovanie PD na zmenu užívania
stavby/priestorov, kde sa sociálny podnik bude nachádzať. Ide o priestory prízemia budovy
s.č. 65 (budova Kultúrneho domu), kde by bola cena za vypracovanie PD od 400,00 eur do
500,00 eur podľa informácií Ing. Petra Madziaka.
Pán poslanec Jaroslav Štefanišin s vypracovaním PD nesúhlasil skôr, než príde odpoveď
z ÚV SR o schválení žiadosti regionálneho príspevku, ktorú podal starosta 20.2.2017 s doposiaľ
postačujúcimi podkladmi. Starosta na názor a vyjadrenie pána poslanca reagoval tým, že ak
ÚV SR pošle obci Šarišský Štiavnik kladnú odpoveď na žiadosť, doba lehoty dodania ďalších
potrebných podkladov ako je vypracovanie PD, vyjadrenie OÚ Svidník odbor ŽP, KRHaZZ, RUVZ
Svidník a SOcU Stavebný úrad, bude skrátená na 30 dní z toho dôvodu, že je to už len
doplnenie podkladov a všetky spomínané inštitúcie a Ing. Peter Madziak nemusia stihnúť
tento termín, lebo odkedy im obec podá žiadosti, objednávky, ony majú tiež 30 dňovú lehotu
na vyjadrenie. Ak obec nezachová štandardný postup predprípravného konania v takýchto
prípadoch, tak príde o 100 000,00 eur, ktoré žiadala v žiadosti o regionálny príspevok na
spustenie Sociálneho podniku, obecné potraviny a pekáreň, v našej obci.
Na toto priblíženie a objasnenie situácie pán poslanec Jaroslav Štefanišin nijako
nereagoval.
Návrh na UZNESENIE č. 11/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie PD pre zmenu
užívania stavby, prízemie budovy s.č. 65 na účel sociálneho podniku, pekáreň a potraviny.
Vypracovanie PD do sumy 500,00 €.
Za: 0
Proti: 3 (Alena Kačmárová, Irena Miková, Jaroslav Štefanišin)
Zdržal sa: 1 (Juraj Černický)
7. bod:
Medzinárodný deň detí sa uskutoční 03.06.2017 (sobota) o 15.00 hod. pri Kultúrnom dome
v Šarišskom Štiavniku, kde budú pre deti pripravené rôzne súťaže a na záver opekačka.
Návrh na UZNESENIE č. 12/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie MDD dňa
03.06.2017 (sobota) o 15.00 hod. pri Kultúrnom dome v obci Šarišský Štiavnik.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Doplňujúci bod:
8. bod:
Starosta oznámil poslancom že dňa 30.03.2017 boli zrezané stromy na parcele registra C č.
132/3 v k.ú. Šarišský Štiavnik na základe Rozhodnutia číslo: 164/2015 – 203, ktoré vydala dňa
03.02.2016 obec Nižný Orlík. Starosta navrhol spracovať guľatinu na autobusovú čakáreň na
autobusovej zastávke „Kúpele“ smer Svidník. Po diskusii starosta prečítal návrh na uznesenie
č. 13/2017.
Návrh na UZNESENIE č. 13/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie guľatiny
z parcely registra C č. 132/3 v k.ú. Šarišský Štiavnik na autobusovú čakáreň na autobusovej
zastávke „Kúpele“ smer Svidník.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. bod:
Diskusiu otvoril starosta obce. Oznámil poslancom, že dňa 26.02.2017 sa zúčastnil s pánom
poslancom Jaroslavom Štefanišinom a pánom predsedom DHZ Šarišský Štiavnik Jaroslavom
Kseničom informatívnej schôdze ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňaka, kde informoval obce
a DHZO o aktuálnych dotáciách na rok 2017.
Druhým bodom diskusie bol postreh občana obce pána Jozefa Oreniča o chýbajúcom
prechode pre chodcov na autobusovú zastávku rod. dom s.č. 23. smer Svidník. Na základe jeho
postrehu starosta zvolal jednanie dňa 29.03.2017 so SSC IVSC a KDI Prešov v danej
problematike. Na danom mieste obci bolo oznámene, že prechod pre chodcov bez chodníka
nemôže byť nakoľko je to cesta I. triedy.
10. bod:
Starosta poďakoval prítomným za účasť na druhom riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
V Šarišskom Štiavniku dňa 07.04.2017
Overovatelia:
Irena Miková

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

Alena Kačmárová

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

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

Michal Kimák
starosta obce
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