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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 
23.05.2015 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Černický Juraj 
                                  3. Miková Irena 
                                  4. Štefanišin Jaroslav 
 
Starosta: Kimák Michal 
               
Zapisovateľ: Miková Irena 
 
Overovatelia: Adamečko Pavel, Černický Juraj 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Denný stacionár v obci Šarišský Štiavnik. 

5. Kúpa pozemku, parcela C č. 165/2. 

6. Určenie platu starostu na rok 2015. 

7. Príjazdová cesta a parkovisko pred OcÚ. 

8. Realizácia optických sietí. 

9. Voľne pobehujúce psy v obci Šarišský Štiavnik. 

10. Podpora mladých “Hasičov“. 

11. Program na MDD. (31.05.2015) 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

1. bod:                                       
       Starosta obce Šarišský Štiavnik Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Privítal všetkých  prítomných poslancov.  
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2. bod: 
       Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický. 
 
Návrh na UZNESENIE: 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  Michal Kimák predložil program riadneho zasadnutia. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 

4.bod: 
       Bod bol preložený na ďalšie prerokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 
29.05.2015. 

 

5.bod: 

       Starosta oznámil obecnému zastupiteľstvu cenu na kúpu pozemku v katastrálnom území 

Šarišský Štiavnik na parcele registra C č. 165/2. Poslanci to jednohlasne schválili. 

Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v katastrálnom území 
Šarišský Štiavnik na parcele registra C č. 165/2 vo výmere 192m2 za kúpnu cenu 1344 €. 
 
  Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
6. bod: 
         Starosta navrhol mesačný plat starostu podľa zákona č.253/1994 Z.z. vo výške 1279 €, 
čo je 1,49 násobok priemernej mzdy v Národnom hospodárstve, ktorá v r.2014 bola  
Štatistickým úradom  vyčíslená na 858 €.  
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu na rok 2015 podľa 
zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 1279,00 €, čo je 1,49 násobok priemernej mzdy 
v Národnom hospodárstve, ktorá v roku 2014 bola Štatistickým úradom vyčíslená na 858 €. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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7. bod: 
       Starosta predložil návrh projektu na vybudovanie príjazdovej cesty a parkovisko pred 
obecným úradom. Poslanci projekt jednohlásne schválili. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie príjazdovej cesty, 
parkoviska pred obecným úradom a odvodnenie prednej časti budovy obecného úradu. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
8.bod: 
      Poslancom bolo predložené oznámenie Národnej agentúry pre sieťové a elektrické 
služby. 
 
Návrh na UZNESENIE:  - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie NASES 
o národnom projekte zabezpečenia projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu 
vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry datovanej z verejných zdrojov v 
„bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, 
prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu. 
 
                                            - Obecné zastupiteľstvo poveruje svojho štatutárneho zástupcu 
starostu Michala Kimáka na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely 
územného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
9.bod: 
     Na žiadosť občanov starosta obce oboznámil poslancov s problematikou obce, ktorá sa 
týkala  voľne pobehujúcich psov po obci Šarišský Štiavnik.  
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sankciu pre majiteľov voľne 
pobehujúcich psov po obci Šarišský Štiavnik vo forme prvého napomenutia a ďalšie 
porušenia finančnou pokutu vo výške 10 €. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
10.bod: 
       Starosta navrhol kúpu tričiek s podtlačou deťom, ktoré reprezentujú obec v hasičskej 
súťaži. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu tričiek s potlačou pre deti, ktoré 
reprezentujú obec Šarišský Štiavnik v hasičských súťažiach. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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11.bod: 
        Starosta s prítomnými poslancami sa vzájomne dohodli na programe MDD. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oslavu MDD, ktorá sa bude 
konať  v školskom areáli dňa 31.05.2015. 
 
 
12.bod: 
        Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zväčšia zameraná na finančné dlhý obce 
Šarišský Štiavnik. 
 
      
13.bod: 
        Starosta Michal Kimák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na obecnom 
zastupiteľstve. 
 
 
 
 
V Šarišskom Štiavniku 23.05.2015 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                        Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................                   Irena Miková      ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický           ............................. 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                             Michal Kimák 
                                                                                             starosta obce 
                                                                                            


