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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 
10.08.2015 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                  2. Černický Juraj 
                                  3. Kačmárová Alena 
                                  4. Miková Irena 
                                  5. Štefanišin Jaroslav 
 
Starosta: Kimák Michal 
 
Hlavný kontrolór: JUDr. Baran Róbert 
               
Zapisovateľ: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 1/2015. 

5. Krízový štáb obce Šarišský Štiavnik. 

6. Nábytok a školský materiál v budove ZŠ Šarišský Štiavnik. 

7. Dotácia MFSR na individuálne potreby na rok 2015. 

8. Športový deň v obci Šarišský Štiavnik. 

9. Diskusia. 

10. Záver. 

 
1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal všetkých  
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a hosťa predsedu DHZ Šarišský Štiavnik Jaroslava 
Kseniča. 
 
2. bod: 
       Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov 
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. 
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Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Alenu 
Kačmárovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického a pána poslanca 
Jaroslava Štefanišina. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
 

3.bod: 
      Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, a navrhol 
doplniť doplňujúce body :  
 
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu motorovej striekačky PS12. 

- Účet VÚB a.s. 

 
 Program riadneho obecného zastupiteľstva a doplňujúce body boli jednohlasne schválené. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

4.bod: 
      Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik č. 1/2015 po pripomienke k Článku 
5 pánom poslancom Jaroslavom Štefanišinom a krátkej diskusii bolo jednohlasne schválené 
VZN č. 1/2015.  

Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Šarišský Štiavnik č. 1/2015 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
5. bod: 
       Starosta obce vysvetlil prečo je potrebné mať v obci Krízový štáb obce v prípade 
mimoriadnych udalostí. 
Zloženie Krízového štábu:  

- Predseda KŠ, Michal Kimák, starosta obce Šarišský Štiavnik, 
- Podpredseda KŠ, Jaroslav Štefanišin, zástupca starostu, 
- Tajomník KŠ, Jaroslav Ksenič, predseda DHZ Šarišský Štiavnik, 
- Člen KŠ, Pavel Adamečko, 
- Člen KŠ, Juraj Černický, 
- Člen KŠ, Alena Kačmárová, 
- Člen KŠ, Irena Miková. 

        
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie Krízového štábu 
obce Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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6.bod: 

       Z dôvodu zriadenia Denného stacionára v priestoroch školy starosta navrhol poslancom 

rozpredať nadmerný školský nábytok a znehodnotiť prehnitý nábytok. Po diskusii sa poslanci 

zhodli. 

Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nadmerného školského 
nábytku a znehodnotenie prehnitého nábytku.  
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

7.bod:          
      Obec Šarišský Štiavnik 04.03.2015 požiadala Ministerstvo financií Slovenskej republiky o 
poskytnutie dotácie na financovanie výmeny okien a dverí na budove Obecného úradu vo 
výške 4 500 € kde minimálna spoluúčasť je 10%. Dňa 13.07.2015 na Obecný úrad prišlo 
oznámenie, že MFSR poskytne 4 000 € na individuálne potreby. Dotácia je účelovo určená na 
čiastočnú úhradu nákladov akcie výmena okien a dverí na budove obecného úradu. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dotáciu MFSR na individuálne 
potreby na rok 2015.  
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
8.bod: 
       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo športový deň v obci Šarišský Štiavnik. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje športový deň v obci Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
9.bod: 
       Dňa 10.08.2015 na Obecný úrad pán predseda DHZ Šarišský Štiavnik Jaroslav Ksenič 
osobne doručil Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu motorovej striekačky 
PS12. DHZ Šarišský Štiavnik v zastúpení predsedom žiada obecný úrad o 600 až 700 € na 
opravu čerpadla. 
Starosta obce sa k tomu v krátkosti vyjadriť.  
       „Každý vie aký máme a aký sme zdedili finančný stav v obci. Je pekné rozprávať o iných 
obciach aké majú striekačky a na akej úrovni sa pohybujú v súťažiach“. Podľa starostu v 
prvom rade si treba urobiť poriadok v DHZ Šarišský Štiavnik a tak závidieť iným obciam na 
akej úrovni sú ony. Je toho názoru, že za túto situáciu nemôže ani on a ani poslanci. Podľa 
neho je trochu hanba, keď už máme v obci DHZ, a v našej obci horí pri bytovke altánok, a 
v hasičskom vozidle CAS25 - L101 nie je voda. Taktiež poukázal na finančný príspevok od 
štátu 2 000 €, o ktorý nikto z členov DHZ Šarišský Štiavnik nepožiadal. Podľa starostu treba 
pozerať na seba čo robíme zle a nepísať do žiadosti čo iné obce majú a my nemáme. Starosta 
zdôraznil, že nie je proti DHZ a že obec treba prezentovať vo svete aj prostredníctvom DHZ, 
ale treba sa k tomu stavať zodpovedne.  
         K danej problematike vystúpil aj predseda DHZ Jaroslav Ksenič. Je si vedomí v akej 
finančnej situácii sa nachádza obec, ale doposiaľ sa v priebehu 10 rokov sa do striekačky 
PS12 neinvestovala žiadna väčšia oprava a ani finančná podpora zo strany obce. Na finančný 
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príspevok od štátu 2 000 € reagoval, že žiadosť bola podaná. Ohľadom vozidla CAS25 – L101 
a zhoreného altánku ako predseda DHZ sa nevyjadril. K tomuto sa nevyjadrila ani 
zodpovedná osoba. Po diskusii k danej problematike sa poslanci jednohlasne zhodli. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na opravu 
motorovej striekačky PS12 vo výške 700 €. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
10.bod:  
         Starosta navrhol doplňujúci bod účet vo VÚB a.s. z dôvodu zriadenia internet bankingu. 
 
Návrh na UZNESENIE: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie internet bankingu na účte 
vo VÚB a.s. IBAN: SK56 0200 0000 0000 2312 4612. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
11.bod: 
        Diskusia bola zameraná na športový deň v Šarišskom Štiavniku. 
 
12.bod: 
         Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemný týždeň.  
 
 
 
 
 
Overovatelia:                                                           Zapisovateľka: 
                                                                       
Juraj Černický           .............................               Alena Kačmárová      ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin    ............................. 
                  
 
 
 
 
                                                                                             Michal Kimák 
                                                                                              starosta obce 


