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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
25.09.2017 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Černický Juraj
3. Miková Irena
Starosta: Kimák Michal
Zapisovateľ: Miková Irena
Overovatelia: Adamečko Pavel, Černický Juraj
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Rezervný fond.
Úprava rozpočtu č. 1/2017 a návrh na ozdravný rozpočet.
Ozdravný režim obce Šarišský Štiavnik.
Prima banka a.s. (Dexia Komunál univerzálny úver č. 40/033/08).
Žiadosť o prenájom pozemku na parcele registra C č. 31 v k.ú. Šarišský Štiavnik,
parcele registra C č. 32 v k.ú. Šarišský Štiavnik a parcele registra C č. 33 v k.ú.
Šarišský Štiavnik
9. Diskusia.
10. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva.
2. bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Juraj Černický.
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Návrh na UZNESENIE č. 38/2017: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka a pána
poslanca Juraja Černického.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh na UZNESENIE č. 39/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe schválenia použitia
rezervného fondu na kapitálový výdavok, vybudovanie autobusovej zastávky.
Návrh na UZNESENIE č. 40/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu
na kapitálový výdavok vo výške 2400 € na vybudovanie autobusovej zastávky.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Úprava rozpočtu č. 1/2017 a návrh na ozdravný rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli
08.09.2017 a zvesený 25.09.2017 uviedol na začiatku starosta obce. Po diskusii poslancov
starosta prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 41/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1/2017

a ozdravný rozpočet obce Šarišský Štiavnik.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Po dlhej diskusii poslancov o ozdravnom režime obce boli prečítané návrhy na uznesenia.
Návrh na UZNESENIE č. 42/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie ozdravného

rozpočtu obce Šarišský Štiavnik.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na UZNESENIE č. 43/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie ozdravného režimu

obce Šarišský Štiavnik.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. bod:
Starosta navrhol zvýšiť splátky istiny na 500 € z úveru č. 40/033/08.

2

Návrh na UZNESENIE č. 44/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú výšku splátok istiny

na 500 € + splátka úroku v Prima banka a.s., Dexia Komunál univerzálny úver č. 40/033/08.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. bod:
Dňa 13.09.2017 bola doručená na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku od pána Pavla
Adamečka, 090 42 Šarišský Štiavnik 73 žiadosť o prenájom pozemku na parcele registra C č. 31
v k.ú. Šarišský Štiavnik, parcele registra C č. 32 v k.ú. Šarišský Štiavnik a parcele registra C č. 33
v k.ú. Šarišský Štiavnik. Starosta obce dal slovo žiadateľovi.
Pavel Adamečko vystúpil s odôvodnením žiadosti. Na menovaných parcelách pán Pavel
Adamečko uviedol, že plánuje vybudovať parkovisko pre osobnú dopravu, z dôvodu
nedostačujúcich parkovacích miest pred penziónom Adal kde v areáli s. č. 30 buduje kúpalisko
pre verejnosť. Následne vystúpil pán poslanec Juraj Černický, ktorý uviedol, že je potrené riešiť
cestičku cez uvedené parcely, aby bol možný prejazd traktormi z “Poľany“ na cestu III. triedy.
Na jeho poznámku reagovali poslanci a starosta, ktorý pripomenuli, že daný problém neprešiel
u majiteľov dotknutých pozemkov.
Návrh na UZNESENIE č. 45/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o prenájom pozemku

na parcele registra C č. 31 v k.ú. Šarišský Štiavnik, parcele registra C č. 32 v k.ú. Šarišský Štiavnik
a parcele registra C č. 33 v k.ú. Šarišský Štiavnik.
Za: 2 (Pavel Adamečko, Irena Miková)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Juraj Černický)
9. bod:
Diskusia bola zameraná na šiesty bod programu, ozdravný režim obce. Pán poslanec Juraj
Černický navrhol, aby sa začal riešiť problém – čierne stavby v obci na základe ktorých obec
získa nejaké financie.
10. bod:
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na piatom riadnom
obecnom zastupiteľstve v roku 2017.
V Šarišskom Štiavniku dňa 25.09.2017
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Pavel Adamečko

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

Juraj Černický

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

Irena Miková

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

Michal Kimák, starosta obce
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