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

_________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenia z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 22.06.2018 
 

A/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 18/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a  
                      za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavela Adamečka a pána poslanca Jaroslava  
                      Štefanišina. 
č. 23/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.  
                      369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce  
                      volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šarišský Štiavnik na    
                      plný úväzok (100 %). 
č. 24/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.  
                      369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce  
                      volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šarišský  
                      Štiavnik na 5 poslancov. 
B/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 19/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva   
                      a doplňujúce body. 
č. 21/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez  
                      výhrad. 
č. 25/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje verejné zhromaždenie obce Šarišský Štiavnik dňa  
                      22.07.2018 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále Obecného úradu v Šarišskom Štiavniku. 
č. 26/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre  
                      obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2021 podľa výpočtu 34m3 /rok x 1 osoba x 0,5617 €/m3  
                      x 365 dní = 19,09 €. 
č. 27/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Športový deň obci Šarišský Štiavnik dňa 30.06.2018  
                      o 16.00 hod pri OcÚ. 
č. 28/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
                      Šarišský Štiavnik za 2. polrok 2018 
C/ Berie na vedomie 
Uznesenie: 
č. 20/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  
                      k Záverečnému účtu za rok 2017. 
č. 29/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku výjazdu z ulice “Poľana“ na cestu  
                      I/21. 
D/ Neurčuje 
Uznesenie: 
22/2018: Obecné zastupiteľstvo neurčuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.  
                  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné  
                  obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šarišský Štiavnik na polovičný               
                  úväzok (50 %). 
 

 
 
 

 
                                                                                                       Michal Kimák, starosta obce                                                                                                           


