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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 
10.10.2016 na Obecnom úrade 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. Návrh riešenia chodníka popri ceste I/21 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, parcelu registra C č. 137, parcelu registra C č. 138, 
parcelu registra C č. 139 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 

5. Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného 
zákonníka  

(č. 513/1991 Zb.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. 
z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

6. Zmena právneho zastupovania obce – zmena Advokátskej kancelárie. 
7. Cena poplatkov verejnej kanalizácie na roky 2017 – 2021. 
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 3/2016 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Šarišský 
Štiavnik. 

9. Úprava rozpočtu č. 1/2016. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 
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1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných 
poslancov Obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik, všetkých 
pozvaných hostí. 
 
 
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. 43/2016: 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. 44/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 

4.bod:  
        Starosta obce dal hlavné slovo projektantovi z firmy ISPO spol. s r.o. pánovi Ing. Jánovi 
Adamečkovi, ktorý danú problematiku - návrhy riešenia chodníka prítomným občanom 
vysvetlil. Jednotlivo sa prítomní majitelia daných parciel vyjadrili k návrhu firmy ISPO spol. 
s r.o. 
- Pani Jarmila Šalantajová svoje stanovisko k návrhu riešenia chodníka dá vedieť do troch 
pracovných dní po rozhovore s rodinou, ale trvá na zachovaní východu a bez zásahov do 
dvora. 
-  Pani Irena Kimáková nesúhlasí s vybudovaním chodníka ak bude zásah – dvihnuté podložie 
pri vjazde do jej dvora. Trvá na zachovaní pôvodného východu. 
- Pani Lenka Fľorková Tyčová, pani Mária Hicová, pani Mgr. Marianna Volochová sa 
Obecného zastupiteľstva nezúčastnili nakoľko si poštu prebrali dňa 03.10.2016. 
- pani Renáta Mikčová sa Obecného zastupiteľstva nezúčastnila nakoľko po telefonickom 
rozhovore sa ospravedlnila a súhlasí s vybudovaním chodníka. 
- pani Viera Juhaščíková súhlasí s vybudovaním chodníka, ale požaduje finančnú náhradu za 
vysadené tuje v jej záhrade pri plote, postaviť nový plot a časť daného pozemku obci 
odpredá. 
- Pán Marián Zásada súhlasí s vybudovaním chodníka, ale trvá na postavení nového plota. 
- Pán Peter Ivančo súhlasí s vybudovaním chodníka. 
- Pán Mgr. Marek Hic sa Obecného zastupiteľstva nezúčastnil, ale po telefonickom rozhovore 
sa ospravedlnil za neúčasť. S vybudovaním chodníka súhlasí.  
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Návrh na UZNESENIE č. 45/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prvý Návrh riešenia 
chodníka popri ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik s novovybudovanou obecnou 
komunikáciou cez: parcelu registra C č. 31, parcelu registra C č. 34, parcelu registra C č. 37 
v k.ú. Šarišský Štiavnik po súhlase rodiny Šalantajove. 

 
Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 

 
Návrh na UZNESENIE č. 46/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje druhý Návrh riešenia 

chodníka popri ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik bez novovybudovanej obecnej komunikácie  

cez: parcelu registra C č. 31, parcelu registra C č. 34, parcelu registra C č. 37 v k.ú. Šarišský 

Štiavnik. 

Za: 0               Proti: 4                Zdržal sa: 0 
 
5. bod:  
        Starosta oboznámil poslancov so zmluvou o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 
a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so 
zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit na za rok 2016.  
 

Návrh na UZNESENIE č. 47/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytnutí 
služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb.) v znení zmien 
a dodatkov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
6. bod: 
         Starosta oboznámil poslancov so zmenou Advokátskej kancelárie v právnom 
zastupovaní obce Šarišský Štiavnik. Tento bod programu poslanci vzali na vedomie. 

Návrh na UZNESENIE č. 48/2016: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu právneho 
zastupovania obce - zmenu Advokátskej kancelárie. Obec od 01.10.2016 právne zastupuje 
JUDr. Michal Michalovčik, advokát, Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník. 
 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
7. bod: 

        Výpočet ceny obecnej kanalizácie na roky 2017 – 2021 sa počíta podľa vyhlášky 
225/2016 § 9 pre odpadovú vodu. 
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Podľa URSO obec má počítať fixnú cenu (7 € stály poplatok za odberné miesto)  + variabilnú 
cenu ( tá je m3). V roku 2015 bol výpočet:   55 m3 /365 x 1 osoba x 0,40 € x 365 dní = 21,99 €. 
Na roky 2017–2021 starosta obce navrhuje cenu  podľa URSO 34m3 /365 x 1 osoba x 0,60 € x 
365 dní = 20,39 € + 7 € na domácnosť. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 49/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu verejnej kanalizácie 

na roky 2017 – 2021 podľa výpočtu 34m3 /365 x 1 osoba x 0,60 € x 365 dní = 20,39 € + 7 € 

fixná cena na rok za domácnosť. 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 

8. bod:  
        K Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Šarišský Štiavnik č. 3/2016 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Šarišský Štiavnik neboli 
podané žiadne pripomienky zo strany obyvateľov a ani poslancov. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 50/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach v obci Šarišský Štiavnik. 

Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 

9. bod:  

         Úprava rozpočtu č. 1/2016. 

Návrh na UZNESENIE č. 51/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úprava rozpočtu č. 

1/2016. 

 
Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 

 
 
10. bod: 

         Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zameraná z časti na vybudovanie chodníka 
popri ceste I/21.  
         Pán poslanec Jaroslav Štefanišin v mene občanov navrhol zriadiť Materskú školu v obci 
Šarišský Štiavnik. Starosta sa vyjadril, že Materskú školu má zriadiť Jar života n.o., ale je 
v pláne aj Cirkevná materská škola.  
       Pán poslanec Jaroslav Štefanišin navrhol kontrolný deň v Dennom stacionári v obci 
Šarišský Štiavnik, deň kontroly nebol ešte určený. Pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec 
Jaroslav Štefanišin poukázali nato ako chátravia školské priestory, že sa nič neopravuje ako 
bola dohoda pred podpísaním zmluvy o prenájme školských priestorov. Starosta obce 
informoval poslancov, že s majiteľmi Jar života n.o. na túto tému už viackrát diskutoval, že sa 
nerealizuje žiadna rekonštrukcia školských priestorov ako bolo povedané. A na chátravenie   
školskej budovy poukázal iba to, že škola bola v takom stave ešte pred rokom 2014 – ak sa už 
niektorí nepamätajú tento stav nevznikol až po roku 2015. 
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11.bod: 
        Starosta obce poďakoval všetkým prítomným pozvaným, hlavnému kontrolórovi 
a poslancom Obecného zastupiteľstva, že sa zúčastnili na 7. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v roku 2016. 
 
 
 
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 10.10.2016 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Pavel Adamečko       .............................               Irena Miková            ...................................     
    
                                                     
Juraj Černický            ............................. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Michal KIMÁK 
                                                                                               starosta obce 


