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

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 
 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
26.09.2018 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Černický Juraj 
                                  2. Miková Irena 
                                  3. Štefanišin Jaroslav 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Zapisovateľ: Miková Irena 
 
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Úprava rozpočtu č. 1/2018. 

5. Rekonštrukcia obecného úradu. 

6. Autobusová zastávka s.č. 23. 

7. Úcta k starším. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

           
 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov obecného zastupiteľstva na piatom riadnom obecnom zastupiteľstve obce Šarišský 
Štiavnik v roku 2018. 
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2. bod: 
       Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 34/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 

poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického a pána 

poslanca Jaroslava Štefanišina. 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

3.bod: 
      Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 35/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
4. bod: 
       Úprava rozpočtu č. 1/2018 bola zverejnená na úradnej tabuli od 07.09.2018 do 
26.09.2018. Po diskusií poslancov starosta obce prečítal návrh na Úpravu rozpočtu č. 1/2018. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 36/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu č. 1/2018.  
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
5. bod:  
       Dňa 18.09.2018 sa vo Svidníku uskutočnilo výjazdové rokovanie Vlády SR, na ktorom sa 
schvaľoval Akčný plán. Obci Šarišský Štiavnik bolo schválených 15 000,00 € na rekonštrukciu 
Obecného úradu (Kultúrneho domu). Rekonštrukcia podľa starostu obce by mala pozostávať 
z výmeny okien, výmeny žľabov pod strechu, opravy fasády/nový nástrek a prístrešky nad 
vchodové dvere. Starosta dodal, že všetko záleží na rozpočte daných prác. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 37/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotáciu z Úradu 
vlády na rekonštrukciu Obecného úradu (Kultúrneho domu) v Šarišskom Štiavniku. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

6. Bod:     
       Na Obecný úrad sme obdŕžali ústnu žiadosť od občana obce Rastislava Škopu. Rastislav 
Škop žiada obec o vybudovanie autobusovej čakárne na autobusovej zastávke s.č. 23 smer 
Svidník. Starosta obce sa k tomu vyjadril, že rozpočet obce nedovoľuje zakúpenie novej/ 
používanej čakárne. Danú problematiku sa pokúsi riešiť žiadosťou o dotáciu. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 38/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku 
autobusovej čakárne na autobusovej zastávke s.č. 23 smer Svidník. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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7.  bod:  
       Starosta obce uviedol, že tak ako po minulé roky tak aj tento rok obec by mala vzdať úctu 
k starším občanom obce. Navrhol slávnostnú večeru pri príležitosti mesiaca október Úcta k 
starším. O zábavu sa postará Vladimír Pasnišin a súbor z Prešova.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 39/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať Úcta k starším 
dňa 07.10.2018 (nedeľa) o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 

Za: 3               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
8. bod: 
      Diskusia bola zameraná z časti na: 
- Súdny spor MPaRV SR, ktorý je  vytýčený na deň 06.11.2018 o 10.00 hod na Okresnom súde 
vo Svidníku. 
- Dopravné značenie zrkadlo, kde starosta obce sa informoval, že k tomu bude treba 
vypracovať projektovú dokumentáciu a dať na schválenie na KR PZ KDI Prešov. 
- Problematika s “odstavným“ miestom pri ceste I/21 v obci. Starosta navrhol dať “zátarasy“ – 
kameň, aby sa tam nezdržiavala kamiónová doprava a neznečisťovalo sa okolie. 
 
9. bod: 
       Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na piatom riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik v roku 2018. 
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 26.09.2018 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
 
                                                                       
Juraj Černický          .............................               Irena Miková               ...................................     
 
                                                     
Jaroslav Štefanišin  .............................                          
                      
 
 
 
 
                                                                                          Michal Kimák, starosta obce                             


