
Uznesenia z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 10.10.2016 

 
A/ Schvaľuje 

Uznesenie: 

č. 44/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
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. 
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. 
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. 

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. 
 
č. 51/2016: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úprava rozpočtu č. 1/2016. 
 
B/ Určuje 

 

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. 
 
C/ Neschvaľuje 
 
Uznesenie: 

č. 46/2016: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 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. 
 
D/ Berie na vedomie 
 

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. 

 
 
 
                                                                                                          Michal Kimák 
                                                                                                          starosta obce        

 


