
Uznesenia z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 30.06.2017 

 
 

A/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 14/2017: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zápisnice pani poslankyňu Irenú Mikovú a        
                      za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavla Adamečka  a pána poslanca Jaroslava  
                      Štefanišina. 
B/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 15/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
                      a doplňujúce body. 
č. 17/2017 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod parcely registra C č. 132/3 v k.ú. Šarišský Štiavnik,  
                      zapísaného na LV č. 1. Prevod vo výmere 15 m2  priamym predajom z dôvodu hodného  
                      osobitného zreteľa pánovi Ladislavovi Pivovarnikovi, dátum nar. 05.04.1960, bytom 090  
                      42 Šarišský Štiavnik s.č. 63 a pani Ľudmile Pivovarnikovej, dátum nar. 17.08.1964 bytom  
                      090 42 Šarišský Štiavnik s.č. 63.   
č. 21/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez  
                      výhrad. 
č. 22/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu  
                      rezervného fondu vo výške 264,96 EUR. 
č. 23/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik č.  
                      1/2017 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach  
                      na verejných priestranstvách obce Šarišský Štiavnik 
č. 24/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie PD na zmenu užívania stavby –  
                      rekonštrukcia priestorov bývalej materskej školy s.č. 65 na priestory pre DHZ Šarišský  
                      Štiavnik v cene do 500,00 € z ročného rozpočtu DHZ Šarišský Štiavnik, ktorý bol schválený  
                      uznesením č. 63/2016 na rok 2017. 
č. 26/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolať verejné zhromaždenie občanov obce Šarišský  
                      Štiavnik dňa 20.08.2017 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále KD v Šarišskom Štiavniku. 
č. 27/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pod č. ŠŠ-2017/159-OcÚ, odpredaj pozemku  
                      parcely registra C č. 132/3 v k.ú. Šarišský Štiavnik, zapísane na LV č. 1. Odpredaj schvaľuje   
                      vo výmere 15 m2, osobe pánovi Ladislavovi Pivovarnikovi, dátum nar. 05.04.1960, bytom  
                      090 42 Šarišský Štiavnik s.č. 63 a pani Ľudmile Pivovarnikovej, dátum nar. 17.08.1964  
                      bytom 090 42 Šarišský Štiavnik s.č. 63, za kúpnu cenu 7,00 € za 1m2. Kupujúci sú povinní  
                      zabezpečiť geometrický plán. 
C/ Berie na vedomie  
Uznesenie: 
č. 20/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  
                      k Záverečnému účtu za rok 2016. 
D/ Neschvaľuje 
Uznesenie: 
č. 25/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa cenovej ponuky firmy TOKAWOOD s.r.o. Radoma  
                      124, 090 42 Okrúhle v sume do 950,00 € postavenie autobusovej čakárne na zastávka  
                      “Kúpele“ smer Svidník. 

 
 
 
 
 
                                                                                                       Michal Kimák, starosta obce 
                                                                                                             

 


