Obec Šarišský Štiavnik
Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65
_________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
25.08.2017 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.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Zmluva na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorého v kompetencii
je aj vykonávanie služieb preventivára požiarnej ochrany obce v zmysle zákona
č. 314/2001 Z.z. §6 a §7.
5. Autobusová čakáreň.
6. Diskusia.
7. Záver.
1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik a občanov
obce.
2. bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický.
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Návrh na UZNESENIE č. 31/2017: 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. Doplňujúce body
programu navrhli:
Pán poslanec Juraj Černický:
Doplňujúci bod č. 1: Križovatka “Poľana“, rozšírenie križovatky z “Ulice Poľana“ na cestu I/21
a zábradlie na moste pri s. č. 7.
Pán hlavný kontrolór JUDr. Róbert Baran:
Doplňujúci bod č. 2: Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2016.
Pán poslanec Pavel Adamečko:
Doplňujúci bod č. 3: Kosenie popri ceste I/21.
Návrh na UZNESENIE č. 32/2017 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta obce dal slovo pánovi Ing. Lukášovi Štefanišinovi. Ing. Lukáš Štefanišin následne
oboznámil poslancov s danou problematikou. Po krátkej diskusii starosta prečítal návrh na
uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 33/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu firmy Ing. Lukáš
Štefanišin – steFIRE, IČO: 50894641, 090 42 Šarišský Štiavnik 9. Zmluvu na výkon činnosti
špecialistu požiarnej ochrany, ktorého v kompetencii je aj vykonávanie služieb preventivára
požiarnej ochrany obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. §6 a §7.
Za: 4 (Pavel Adamečko, Juraj Černický, Alena Kačmárová, Irena Miková)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Jaroslav Štefanišin)
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5. bod:
Poslanci obdŕžali poštou návrh autobusovej čakárne od firmy TOKAWOOD s.r.o., Radoma
124, 090 42 Okrúhle. V diskusii poslanci hlasovali, za návrh č. 5 bol pán poslanec Juraj Černický
a za návrh č. 7 pán poslanec Pavel Adamečko, pani poslankyňa Alena Kačmárová, pani
poslankyňa Irena Miková a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. Hlasovaním rozhodli o návrhu č.
7.
Návrh na UZNESENIE č. 34/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa cenovej ponuky

a návrhu č. 7 firmy TOKAWOOD s.r.o., Radoma 124, 090 42 Okrúhle v sume do 950,00 €
postavenie autobusovej čakárne na zastávke “Kúpele“ smer Svidník.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúce body
Doplňujúci bod č. 1: Križovatka “Poľana“, rozšírenie križovatky z “Ulice Poľana“ na cestu I/21
a zábradlie na moste pri s. č. 7.
Doplňujúci bod navrhol pán poslanec Juraj Černický, ktorý následne predniesol danú
problematiku. Na problémovom mieste (križovatka) je veľký problém obyjdenie dvoch
osobných aut. Pán poslanec navrhol daný úsek rozšíriť. Poslanci a starosta danej problematike
dali za pravdu. Starosta obce sa informoval pána poslanca Juraja Černického o aký rozpočet
by išlo a ako by mal byť projekt realizovaný a z akých financií, keď obec kvôli finančným
ťažkostiam má vyhlásiť ozdravný režim. Poslanci prepočítali predbežný rozpočet, diskutovali
aj o tom že by sa to dalo urobiť svojpomocne. Načo starosta reagoval, že od roku 2015 sa tu
“veľa veci“ urobilo svojpomocne a na potrebný materiál a stroje obec financie nemá.
Návrh na UZNESENIE č. 35/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie prác na rozšírení
križovatky a zábradlia na moste pri s.č. 7 s odkladným účinkom z dôvodu nedostatku financií.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúci bod č. 2: Správa hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2016.
Doplňujúci bod navrhol Hlavný kontrolór obce, ktorý mal aj slovo.
SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Z KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK
2016
Kontrolné obdobie
– 2015 - 2016
Kontrolovaný subjekt – obec Šarišský Štiavnik
Kontrolný orgán
– hlavný kontrolór obce
Materiál predložený na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok 2016 a Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2016.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce a jej medze sú upravené príslušnými
zákonmi, najmä zákonom o obecnom zriadení a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

3

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o finančnej kontrole“).
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik bola vykonávaná podľa
vyššie uvedených Plánov kontrolnej činnosti, ktoré sa vypracovávajú a schvaľujú na
nasledujúci kalendárny polrok.
Podnet na vykonanie mimoriadnej kontroly, t.j. kontroly, ktorá nebola plánovaná
v zmysle Plánov kontrolnej činnosti, nebol hlavnému kontrolórovi obce podaný.
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik.
Obecným zastupiteľstvom prijímané uznesenia na riadnych zasadnutiach obecného
zastupiteľstva boli kontrolované jednak priebežne a jednak na každom nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva obce zvolával a viedol starosta obce v súlade
so zákonom o obecnom zriadení. V rámci predmetných zasadnutí boli prijímané uznesenia.
Tieto uznesenia boli:
 Splnené ihneď, prijatím uznesenia.
 Splnené následne, ak nastala skutočnosť v nich uvedená.
 Ktorých prijatie si vyžaduje zákon.
 Brané na vedomie.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli zvolávané v súlade so zákonom o obecnom
zriadení, pričom z každého zasadnutia sa vyhotovila zápisnica a boli prijaté príslušné
uznesenia. Vyhotovené zápisnice a uznesenia sú uverejnené na webovom sídle obce. Obec si
plní svoje zákonné povinnosti v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení.
2. Kontrola vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií podľa ustanovenia § 14
a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) a kontrola vedenia evidencie týchto
žiadosti podľa ustanovenia § 20 infozákona za rok 2015.
Obec Šarišský Štiavnik neeviduje za rok 2015 žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle
§ 14 infozákona.
3. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2015.
Obec nakladala s finančnými prostriedkami v príslušnom roku najmä prostredníctvom
obecným zastupiteľstvom schváleného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 31.12.2014 uznesením č. 3/12/2014. Rozpočet bol schválený ako
vyrovnaný. V priebehu roka v súlade s potrebami obce bola vykonaná zmena rozpočtu obce,
celkovo 2-krát, t.j. dňa 21.08.2015 a 31.12.2015. Obec hospodárila vyrovnane.
V roku 2015 obec disponovala dvoma bankovými účtami. Vo VÚB banke bol počiatočný
finančný stav k 01.01.2015 12 012,44 eur a konečný stav k 31.12.2015 3 763,54 eur a v Prima
banke bol počiatočný finančný stav k 01.01.2015 10 156,97 eur a konečný stav k 31.12.2015
403,53 eur. V pokladni obecného úradu bol počiatočný finančný stav k 01.01.2015 125,14 eur
a konečný stav k 31.12.2015 285,28 eur.
V roku 2015 obec nebola zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby, žiadnej rozpočtovej
a príspevkovej organizácie, neposkytla žiadne záruky a z hospodárenia obce v roku 2015
nevznikol žiaden prebytok.
4. Kontrola dodržiavania nájomných zmlúv.
V roku 2015 obec uzatvorila jednu nájomnú zmluvu, a to s neziskovou organizáciou Jar
života, n. o. Predmetná zmluva súvisela so zriadením denného stacionáru v obci. Obec je
zmluvnou stranou na strane prenajímateľa. Uvedená nájomná zmluva sa plní v rámci jej
zmluvných podmienok.
5. Kontrola príjmov obce so zameraním sa na miestne dane.
V roku 2015 obec bola príjemcom viacerých miestnych daní, a to dane z nehnuteľnosti,
členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Ďalej bola obec príjemcom dane za
psa a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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Obec nebola príjemcom dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie,
dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta a ani dane za jadrové zariadenie.
Vo všetkých uvedených daniach, resp. poplatkoch, kde príjemcom bola obec, registruje
obec nedoplatky, pričom najväčšia suma nedoplatkov je pri dani z nehnuteľnosti.
6. Hlavný kontrolór obce nebol poverený, či už formou uznesenia obecného
zastupiteľstva, alebo cez iný podnet obyvateľov obce Šarišský Štiavnik vykonaním inej
v Plánoch kontrolnej činnosti neuvedenej kontroly.
Ostatné plánované kontroly, ktoré neboli v zmysle Plánov kontrolnej činnosti v roku 2016
vykonané, boli presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia v rámci roku 2017.
Návrh na UZNESENIE č. 36/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2016.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúci bod č. 3: Kosenie popri ceste I/21.
Doplňujúci bod navrhol pán poslanec Pavel Adamečko, ktorý mal následne slovo a aj
otázku na starostu. Prečo nie je pokosené už niejaký ten týždeň popri ceste I/21. Starosta
reagoval, že správcom cesty I/21 je SSC IVSC Košice a nie obec Šarišský Štiavnik. SSC IVSC
Košice budú vyzvaný k tomu, aby udržiavali poriadok a čistotu.
Návrh na UZNESENIE č. 37/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kosenie popri ceste
I/21.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Diskusia bola zameraná na prvý doplňujúci bod programu. Havarijný stav mosta na
“Poľane“ kde starosta oznámil, že vyzve správcu na jeho rekonštrukciu.
7. bod:
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na štvrtom riadnom
obecnom zastupiteľstve v roku 2017.
V Šarišskom Štiavniku dňa 25.08.2017
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Pavel Adamečko

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

Juraj Černický

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

Alena Kačmárová

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

Michal Kimák
starosta obce
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