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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 
05.08.2016 v sále Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Černický Juraj 
                                  3. Miková Irena 
                                  4. Štefanišin Jaroslav 
 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
               
Zapisovateľ: Miková Irena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Černický Juraj 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Vybudovanie chodníka popri ceste I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik cez:  

parcelu registra C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 30/3, 
parcelu registra C č. 31, parcelu registra C č. 33, parcelu registra C č. 34, parcelu 
registra C č. 37, parcelu registra C č. 39, parcelu registra C č. 41, parcelu registra C 
č. 43, parcelu registra C č. 44 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 

5. Športový deň obce Šarišský Štiavnik. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov, hlavného kontrolóra a všetkých pozvaných hostí.  
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2. bod: 
       Za zapisovateľku bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov zápisnice pán 
poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 32/2016: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka a pána 
poslanca Juraja Černického. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
       Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 33/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod:  
        Vybudovanie chodníka popri ceste I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik cez: parcelu registra 
C č. 30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 30/3, parcelu registra C č. 31, parcelu 
registra C č. 33, parcelu registra C č. 34, parcelu registra C č. 37, parcelu registra C č. 39, parcelu 
registra C č. 41, parcelu registra C č. 43, parcelu registra C č. 44 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 
 
         Starosta obce v prvom rade poďakoval prítomným pozvaným za účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Polovica vlastníkov daných parciel sa Obecného zastupiteľstva 
nezúčastnila. Uviedol prítomným danú problematiku tohto bodu a vyriešenia veľkého  
problému na ceste I/21. Prítomní pozvaní hostia s vybudovaním chodníka cez dané parcely 
súhlasili. Starosta obce bude riešiť danú problematiku s neprítomnými pozvanými hosťami 
individuálne.  

Návrh na UZNESENIE č. 34/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu k 
vybudovaniu chodníka popri ceste I/21(I/73) v obci Šarišský Štiavnik cez: parcelu registra C č. 
30/1, parcelu registra C č. 30/2, parcelu registra C č. 30/3, parcelu registra C č. 31, parcelu 
registra C č. 33, parcelu registra C č. 34, parcelu registra C č. 37, parcelu registra C č. 39, parcelu 
registra C č. 41, parcelu registra C č. 43, parcelu registra C č. 44 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
5. bod:  
        Starosta obce dal návrh ako pred rokom tak aj tento rok na Športový deň v obci Šarišský 
Štiavnik. Športový deň by sa mal konať 20.08.2016 (sobota) o 16.00 hod. pri Obecnom úrade. 
Starosta navrhol pre občanov guľáš, varenú kukuricu a rôzne súťaže pre deti ako aj dospelých. 
Výčap ponúkol DHZ Šarišský Štiavnik. K výčapu pripomienkoval pán poslanec Jaroslav 
Štefanišin, že nie je zato, aby sa vyberali financie od občanov, v iných obciach to funguje inak. 
Starosta reagoval, že obec Šarišský Štiavnik na to financie nemá a je rád, že sa nájdu financie 
od sponzorov na rôzne ceny do súťaží a kuchyňu. Financie, ktoré by zarobil DHZ Šarišský 
Štiavnik na výčape by pomohli naším mladým športovcom nie cudzím firmám.  
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Pán poslanec Juraj Černický navrhol, aby poslanci sponzorovali “nejaký ten sud piva“ pre 
občanov obce Šarišský Štiavnik. Na návrhu pána poslanca Juraja Černického sa poslanci nijak 
nedohodli.  
 

Návrh na UZNESENIE č. 35/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Športový deň obce Šarišský 
Štiavnik dňa 20.08.2016 (sobota) o 16.00 hod. pri Obecnom úrade. 
 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
6.bod: 
      Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zameraná na športový deň v obci.     
 
7.bod:           
       Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na 5. riadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik v roku 2016. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Irena Miková      ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický            ............................. 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


