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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 
16.07.2016 v sále Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Miková Irena 
                                  3. Štefanišin Jaroslav 
 
 
Starosta: Kimák Michal 
               
Zapisovateľ: Miková Irena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Štefanišin Jaroslav 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Vybudovanie obecnej cesty (ulice) cez:  

parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 33, parcelu 
registra C č. 35, parcelu registra C č. 38,  parcelu registra C č. 40, parcelu registra C 
č. 41, parcelu registra C č. 42, parcelu registra C č. 45, parcelu registra C č.49 v k.ú. 
Šarišský Štiavnik. 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov a všetkých pozvaných hostí.  
 
2. bod: 
       Za zapisovateľku bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov zápisnice pán 
poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
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Návrh na UZNESENIE č. 28/2016: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka a pána 
poslanca Jaroslava Štefanišina. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
       Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Do programu 
navrhol doplniť bod: 
- Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2016.  

 
Návrh na UZNESENIE č. 29/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod:  
       Vybudovanie obecnej cesty (ulice) cez: parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, 
parcelu registra C č. 33, parcelu registra C č. 35, parcelu registra C č. 38,  parcelu registra C č. 
40, parcelu registra C č. 41, parcelu registra C č. 42, parcelu registra C č. 45, parcelu registra C 
č.49 v k.ú. Šarišský Štiavnik.  
       Tento bod do programu navrhol pán poslanec Jaroslav Štefanišin. Starosta obce uviedol 
prítomným danú problematiku tohto bodu a vyriešenia problému na ceste I/21 a prínosy novo 
vybudovanej cesty cez parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C 
č. 33, parcelu registra C č. 35, parcelu registra C č. 38,  parcelu registra C č. 40, parcelu registra 
C č. 41, parcelu registra C č. 42, parcelu registra C č. 45, parcelu registra C č.49 v k.ú. Šarišský 
Štiavnik. Následne dal slovo pánovi poslancovi Jaroslavovi Štefanišinovi, ktorý predniesol 
hlavný dôvod tohto bodu. Prítomní pozvaní hostia s vybudovaním cesty (ulice) cez dané 
parcely nesúhlasili. Viac by privítali chodník popri ceste I/21. Starosta obce ich oboznámil s 
tým, že sa bude konať zmena projektovej dokumentácie chodníka popri ceste I/21, ktorá bola 
v roku 2008 navrhnutá. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 30/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu k 
vybudovaniu obecnej cesty (ulice) cez: parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, 
parcelu registra C č. 33, parcelu registra C č. 35, parcelu registra C č. 38,  parcelu registra C č. 
40, parcelu registra C č. 41, parcelu registra C č. 42, parcelu registra C č. 45, parcelu registra C 
č.49 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 3               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
Doplňujúci bod 
 
5. bod:  
         
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

NA 2. POLROK 2016 

 
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce 
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Šarišský Štiavnik predkladá obecnému zastupiteľstvu v Šarišskom Štiavniku Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016.   

 

V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení rozsah kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce je zameraný na kontrolu: 

- zákonnosti,  

- účinnosti, 

- hospodárnosti, 

- efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, 

- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 

- stavu vybavovania sťažnosti a petícií, 

- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, 

- dodržiavania plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a  

- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa riadi zákonom o obecnom zriadení 

a predovšetkým zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), 

ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.  

 

V rámci kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce by mali byť kontroly zamerané 

predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovení nasledovných zákonov:  

 

- zákona o obecnom zriadení,  

- zákona o finančnej kontrole, 

- zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.  

 

A. Pravidelné kontroly 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik 

(priebežne).  

 

B. Finančné kontroly 

1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2015 (presunutá z 1. 

Polroku 2016). 

2. Kontrola dodržiavania podmienok nájomných zmlúv a ostaných zmlúv, kde 

zmluvnou stranou je obec. 
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3. Kontrola vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 14 

a nasl. infozákona a kontrola vedenia evidencie týchto žiadosti podľa ustanovenia 

§ 20 infozákona za rok 2015.   

 

C. Ostatné kontroly 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom 

Štiavniku. 

2. Kontroly vykonávané na základe zistených poznatkov v rámci svojej činnosti 

a z podnetov obyvateľov obce Šarišský Štiavnik.  

 

D. Stanoviská a ďalšie činnosti 

1. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. 

2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za 

rok 2015. 

3. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému 

kontrolórovi na vybavenie.  

4. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za prvý polrok 2016 

a správy o kontrole vybavovania sťažností za prvý polrok 2016. 

5. Spolupráca s obcou a s poslancami obecného zastupiteľstva pri tvorbe koncepčných 

materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a pri 

prijímaní uznesení obecným zastupiteľstvom.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

V zmysle predloženého Plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať, a to v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva kontrolovaných údajov a stavu zistených 

nedostatkov.  

 

Do Plánu kontrolnej činnosti môžu byť operatívne zaradené aj požiadavky poslancov obecného 

zastupiteľstva Šarišský Štiavnik na vykonanie určitej kontroly. Takéto kontroly budú 

vybavované prednostne a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného Plánu kontrolnej 

činnosti môžu byť tak presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia. 

 
Návrh na UZNESENIE č. 31/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 
Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2016. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
6.bod: 
      Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola z veľkej časti zameraná na štvrtý bod 
programu a chodník popri ceste I/21.     
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7.bod:           
         Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom a hlavne pozvaným hosťom za účasť 
na 4. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik v roku 2016. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Irena Miková      ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin     ............................. 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


