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

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
15.12.2018 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková
2. Jaroslav Červeňak
3. Irena Miková
4. Michal Tyč
5. Lenka Zeherová
Starosta: Michal Kimák
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran
Zapisovateľ: Irena Miková
Overovatelia: Mgr. Adela Adamečková, Michal Tyč
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Úprava rozpočtu č. 2/2018.
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik k rozpočtu obce Šarišský
Štiavnik na roky 2019, 2020, 2021.
6. Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na roky 2019, 2020, 2021.
7. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok
2019.
8. Rekonštrukcia kultúrneho domu – projektová dokumentácia.
9. Cestovné náhrady.
10. Dlhodobý finančný majetok - Akcie VVS, a.s.
11. Silvester 2018.
12. Diskusia.
13. Záver.
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1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho zastupiteľstva obecného zastupiteľstva.
Privítal všetkých prítomných poslancov a Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik.
2. bod:
Za zapisovateľku určujem pani poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov pani Mgr. Adelu
Adamečkovú a pána poslanca Michala Tyča.
Návrh na UZNESENIE č. 52/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pani Mgr. Adelu Adamečkovú a pána
poslanca Michala Tyča.
3.bod:
Starosta navrhol pozmeniť program obecného zastupiteľstva a navrhol doplniť doplňujúce
body:
- Žiadosť o dotáciu DHZ Šarišský Štiavnik.
- Denný stacionár v Šarišskom Štiavniku.
- Verejné osvetlenie v obci Šarišský Štiavnik.
- Žiadosť o dotáciu Gréckokatolíckeho farského úradu Šarišský Štiavnk.
Bod č. 10. Dlhodobý finančný majetok - Akcie VVS, a.s. presunúť na ďalšie OZ (z dôvodu
nedostačujúcich informácií)
Návrh na UZNESENIE č. 53/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programu
a program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta obce uviedol, že Úprava rozpočtu č. 2/2018 bola zverejnená na úradnej tabuly
28.11.2018. K Úprave rozpočtu č. 2/2018 neboli žiadne otázky – pripomienky.
Návrh na UZNESENIE č. 54/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2018
obce Šarišský Štiavnik.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. bod:
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU NA
ROK 2019
Podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu
rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na rok 2019 (ďalej len „Stanovisko“).
Pri spracovaní Stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, a to z hľadiska zákonnosti,
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z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie
obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“).
Zákonný rámec, tvorba a základná charakteristika návrhu rozpočtu
Zákonný rámec rozpočtu obce je ukotvený v zákone o obecnom zriadení, zákone č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) a zákone
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“.)
Základnou úlohou rozpočtu obce je zabezpečenie financovania obce najmenej v troch po
sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch. Rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný rozpočet
a programový rozpočet.
Viacročný rozpočet obce sa vnútorne člení na :
- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- finančné operácie.
Novelizáciou zákona č. 583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014 môže obecné
zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodnúť (uznesením) o neuplatňovaní programovej
štruktúry rozpočtu.
Obec pri zostavovaní rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok vychádza (predovšetkým):
- zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obci,
- zo svojho viacročného rozpočtu,
- zo svojich programov koncipovaných najmenej na tri rozpočtové roky.
Pri zostavovaní rozpočtu musí obec vychádzať z čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.
Obec má povinnosť zostaviť rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie, a to v súlade
s osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. Povinnosť uplatňovať
rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, t.j. aj na obec. V praxi
to znamená, že príjmy a výdavky, bežné aj kapitálové, musia byť členené podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie.
Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
Dodržanie informačnej povinnosti
Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: Pred schválením je rozpočet obce
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce
vyjadriť;...
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce bola splnená.
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Návrh rozpočtu – príjmy, výdavky, výsledok hospodárenia
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z. z. ako viacročný rozpočet na tri po sebe nasledujúce roky 2019, 2020, 2021, t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom
sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 73 540 eur.
Bežné príjmy
73 540
Kapitálové príjmy
0
Návrh rozpočtu 2019
Finančné operácie
0
Spolu
73 540
V rámci uvedeného je teda zrejmé, že na strane príjmov 100% príjmov predstavujú bežné
príjmy. Najväčší podiel na tvorbe príjmov majú vlastné príjmy daňové, pričom podiely na
daniach v správe štátu sú navrhované v celkovej sume 47 080 eur. Významnou zložkou na
strane príjmov tvoria mieste dane, a to najmä dane z nehnuteľností. Významným
rozpočtovaným zdrojom príjmu je príspevok vo výške 15 000 eur poskytnutý Úradom vlády SR.
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 73 540 eur.
Bežné výdavky
73 540
Kapitálové výdavky
0
Návrh rozpočtu 2019
Finančné operácie
0
Spolu
73 540
Výdavková časť rozpočtu je vnútorne členená podľa rozpočtovej klasifikácie na funkčnú
a ekonomickú. V rámci výdavkovej časti v rozpočte na roky 2019-2021 chýba reflektovanie na
právnu úpravu vo vzťahu k právnym predpisom na úseku zamestnanosti a vývoja národného
hospodárstva (napr. na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorá má vplyv aj na
stanovenie tarifných platov a následne platených odvodov do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní).
Najväčší podiel na strane výdavkov predstavuje hlavná kategória č. 6 ekonomickej
klasifikácie. Najväčšími položkami na strane výdavkov v rámci plánovaného rozpočtu na rok
2019 tvoria tarifné platy v spojení s odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
cestovné náhrady (631001), energie (632001), všeobecný materiál (633006), všeobecné služby
(637004) a špeciálne služby (637005), výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru (637027),
splácanie úrokov (651002), splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov (821004), všeobecné
služby – TKO (637004), energie – ČOV (632001), dohody - ČOV (637027), energie – VO
(632001) a kultúrne podujatia (637002). Významným zdrojom výdavkov je účelovo viazaný
výdavok v sume 15 000 eur poskytnutý Úradom vlády SR na opravu budovy obecného úradu.
V roku 2019 bude obec hospodáriť v normálnom režime, t.j. ozdravný režim v obci bol
ukončený rokom 2018.
Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet, čo je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z.
ZÁVER
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z. z. ako viacročný rozpočet na tri po sebe nasledujúce roky 2019, 2020, 2021, t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce.
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Najväčší podiel na tvorbe príjmov majú bežné príjmy, z ktorých sú to vlastné príjmy
daňové, pričom podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predstavujú najvyššiu sumu na strane príjmov.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, čo je v súlade so zákonom.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce bola splnená.
Viacročný rozpočet na roky 2019, 2020, 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom
sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet nie je zostavený v programovej štruktúre rozpočtu a taktiež chýba jeho
vnútorné členenie na bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky), kapitálový rozpočet
(kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a finančné operácie.
Odporúčam obci racionalizovať spotrebu obce šetrením výdavkov a zabezpečovať
plynulé plnenie vlastných daňových a nedaňových príjmov, aj s ohľadom na úverové zaťaženie
obce a súdne konanie, ktoré vedie obec s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR. Taktiež odporúčam zriadiť rezervu (napr. v rámci rezervného fondu) na použitie úhrad
neočakávaných výdavkov, na odstránenie havarijných stavov majetku obce, alebo na likvidáciu
škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou.
Návrh na UZNESENIE č. 55/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko
Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik k rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na roky 2019,
2020, 2021.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. bod:
Návrh rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na rok 2019, 2020, 2021 bol zverejnený 15 dní pred
schvaľovaním na tabuly obecného úradu. Pod dlhej diskusii starosta obce prečital návrh na
uznesenie č. 56/2018.
Návrh na UZNESENIE č. 56/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Šarišský
Štiavnik na roky 2019, 2020, 2021.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. bod:
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
NA 1. POLROK 2019
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce
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Šarišský Štiavnik predkladá obecnému zastupiteľstvu v Šarišskom Štiavniku Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019.
V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení rozsah kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce je zameraný na kontrolu:
- zákonnosti,
- účinnosti,
- hospodárnosti,
- efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- stavu vybavovania sťažnosti a petícií,
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce,
- dodržiavania plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa riadi zákonom o obecnom zriadení a najmä
zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorý upravuje pravidlá,
ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.
V rámci kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce by mali byť kontroly zamerané
predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovení nasledovných zákonov:
-

zákona o obecnom zriadení,
zákona o finančnej kontrole,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
A. Pravidelné kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik
(priebežne).
B. Finančné kontroly
1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2018.
2. Kontrola daňových príjmov obce za rok 2018.
3. Kontrola kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov obce za rok 2018.
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C. Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom
Štiavniku.
2. Kontroly vykonávané na základe zistených poznatkov v rámci svojej činnosti
a z podnetov obyvateľov obce Šarišský Štiavnik.
3. Kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a kontrola evidencie doručených sťažnosti za rok 2018.
D. Stanoviská a ďalšie činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za
rok 2018.
4. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému
kontrolórovi na vybavenie.
5. Spolupráca s obcou a s poslancami obecného zastupiteľstva pri tvorbe koncepčných
materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a pri
prijímaní uznesení obecným zastupiteľstvom.
Záverečné ustanovenia
V rámci kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce sa
zisťuje a hodnotí skutočný stav z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
V zmysle predloženého Plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať, a to v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva kontrolovaných údajov a stavu zistených
nedostatkov.
Do Plánu kontrolnej činnosti môžu byť operatívne zaradené aj požiadavky poslancov
obecného zastupiteľstva Šarišský Štiavnik na vykonanie určitej kontroly. Takéto kontroly budú
vybavované prednostne a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného Plánu kontrolnej
činnosti môžu byť tak presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia.
V Šarišskom Štiavniku dňa 13. decembra 2018
Vypracoval: JUDr. Róbert Baran.
Návrh na UZNESENIE č. 57/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok 2019.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. bod:
Starosta obce informoval o pláne prác na rok 2019. V roku 2019 sa chce zapojiť cez MŽP
SR do rekonštrukcie Kultúrneho domu. K tomuto je potrebné dať vypracovať projektovú
dokumentáciu. Cena projektovej dokumentácie sa pohybuje okolo 1200,00 €. Po dlhšej
diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie č. 58/2018.
Návrh na UZNESENIE č. 58/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu do výšky 1 200,00 €.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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9. bod:
Starosta obce navrhol poslancom schválenie paušálnych cestovných náhrad na kalendárny
mesiac pre starostu obce vo výške 100,00 €. Pán poslanec Michal Tyč chcel vedieť či tieto
náhrady spadajú iba v okrese Svidník. Na jeho otázku starosta obce odpovedal že áno. Pán
poslanec Jaroslav Červeňak a pán poslanec Michal Tyč navrhli brať do úvahy do paušálnych
cestovných náhrad okres Svidník, Bardejov a Prešov.
Návrh na UZNESENIE č. 59/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cestovné náhrady
starostovi obce Šarišský Štiavnik v okrese Svidník, Bardejov a Prešov. V paušálnej mesačnej
výške 100,00 €.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11. bod:
Starosta obce navrhol Silvestrovskonovoročnú kapustnicu so začiatkom o 22.00 hod.
v Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku a zakúpenie ohňostroja v cene do 150 €. + osloviť
sponzorov.
Návrh na UZNESENIE č. 60/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program - posedenie
Silvestrovskonovoročnej kapustnice v Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku o 22.00 hod.
a kúpu slávnostného ohňostroja v cene do 150 €.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúce body:
12. bod:
Dňa 14.12.2018 bola na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku doručená žiadosť o dotáciu
DHZ Šarišský Štiavnik vo výške 80 € na členský príspevok členov DHZ Šarišský Štiavnik. Po
krátkej diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie č. 61/2018.
Návrh na UZNESENIE č. 61/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu
Dobrovoľného hasičského zboru v Šarišskom Štiavniku vo výške 80 € na členský príspevok
členov DHZ Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

13. bod:
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 14.12.2018 bol na
obecný email zaslaný list od Jar života, n.o., kde nám oznamujú zámer s rekonštrukciou dielne
v areáli s.č. 29 ZŠ.
Návrh na UZNESENIE č. 62/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie začiatok
rekonštrukcie školskej dielne v areáli s. č. 29 bývala ZŠ. Výmena strešnej krytiny (plech),
výmena okien, vytvorenie sociálneho zariadenia, nové kúrenie, elektrické vedenie,
rekonštrukcia prístupových schodov a vynovená fasáda. Po rekonštrukcii bude budova slúžiť
pre klientov počas rekonštrukcie veľkej budovy ZŠ. Následne bude využívaná na rôzne účely.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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14. bod.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že viackrát bolo žiadané
od občanov obce domontovanie VO na ceste III. triedy pri s. č. 42 a s.č. 52., verejné
osvetlenie/svetlo na križovatke cesty I. triedy a III. triedy pri s.č. 36. Starosta obce navrhol
domontovať jedno verejné osvetlenie aj na „Poľane“, kde dodal, že časom by sa mohlo VO
domontovať aj na iných miestach.
Návrh na UZNESENIE č. 63/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje domontovanie troch
nových svietidiel verejného osvetlenia pri dome s.č. 42 a s.č. 52, dome s. č. 36 a s.č. 55 a
dome s. č. 12 a s. č. 16.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. bod.
Dňa 14.12.2018 bola na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku doručená žiadosť o dotáciu
Gréckokatolíckeho farského úradu Šarišský Štiavnik. Dotáciu na „Obnovu a rekonštrukciu
strechy chrámu sv. Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“. Starosta navrhol dotáciu vo
výške 1000 €.
Návrh na UZNESENIE č. 64/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dotáciu na „Obnovu
a rekonštrukciu strechy chrámu sv. Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“ vo výške
1000,00 €.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. bod.
Starosta otvoril voľnú diskusiu. V diskusii vystúpil pán poslanec Michal Tyč, ktorý poprosil
starostu obce, aby bolo na internetovej stránke všetko zverejňované. Starosta obce na prozbu
poslanca reagoval, že od roku 2015 na internetovej stránke www.sarisskystiavnik.ou.sk sú
všetky potrebné dokumenty zverejnené a fotografie z obecných podujatí sú na
https://www.facebook.com/www.sarisskystiavnik.ou.sk/.
17. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na poslednom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v roku 2018 a poprial všetkým prítomným požehnané vianočné
sviatky v kruhu rodiny.
V Šarišskom Štiavniku dňa 15.12.2018
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Mgr. Adela Adamečková .............................

Irena Miková

Michal Tyč

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

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

Michal Kimák, starosta obce
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