
Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku 
 

Číslo: 1/2012             V Šarišskom Štiavniku dňa 30.9.2012 

 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.9.2012 v kancelárií  Ocú 

Šarišský Štiavnik. 
 

Prítomní : 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva :    

1. Baka Juraj 

2. Černický Juraj  

3. Kmec Martin Mgr. 

4. Mikčo Peter Ing.      

5. Štefanišin Jaroslav 

 

Starosta obce :                                     Ján Hic  

 

 Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva  boli na toto písomne  včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov Obecného zastupiteľstva, je prítomných 5 poslancov, teda zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice menuje : 

1. Juraj Baka                                                       

2. Juraj Černický  
PROGRAM: 

Plánované body:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach. 

3. Poplatok za odvádzanie odpadových vôd - prehodnotenie 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

Doplňujúce body: 

1. Oznámenie poslanca Milana Saloňa o vzdaní sa zástupcu starostu obce, predsedu komisie 

finančnej a poslanca OZ 

2. Autobusová zastávka 

3. Hasičská zbrojnica 

4. Chodník pri ceste 1. Tr. 

5. Verejná schôdza - zvolanie 

6. Orezanie stromov 

7. Most cez potok Poľana 

8. Rozpočet obce na rok 2013 

 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Hic 

(ďalej len predsedajúci). Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania 



a prítomní poslanci OZ program rokovania s doplňujúcimi návrhmi, ktoré podal starosta obce 

Ján Hic a poslanec OZ Jaroslav Štefanišin, schválili.  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Oznámenie o vzdania sa poslanca OZ Saloňa Milana  

2. Osvedčenie náhradníka za poslanca OZ Juraja Baku 

3. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach. 

4. Poplatok za odvádzanie odpadových vôd – prehodnotenie „Cenová regulácia odpadovej vody 

pre rok 2013 – stanovisko k vyňatiu“ 

5. Riešenie zriadenia zrušenej autobusovej zastávky 

6. Hasičská zbrojnica - vrátenie finančných prostriedkov 

7. Výstavbu chodníka pri hlavnej ceste  1. Tr. 

8. Na žiadosť poslanca OZ Jaroslava Štefanišiného zvolať verejnú schôdzu 

9. Orezanie stromov za vodným zdrojom pod vedením el. prípojky pre ZŠ a 6bj 

10. Oprava mosta cez potok Poľana 

11. Predsedajúci prečítal návrh uznesenia, poslanci OZ uznesenie schválili. Za prijatie 

uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto, hlasovania sa nezdržal nikto 

a hlasovania nezúčastnil sa 1 poslanec Ing. Mikčo Peter 

12. Záverom predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ 

ukončil. 

 

Uznesenie č. 01/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 30.9.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zák. 

č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

 

A. B e r i e   n a   v e d o m i e : 
1. Oznámenie poslanca OZ Saloňa Milana o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce, 

predsedu finančnej komisie ako aj poslanca obecného zastupiteľstva v obci Šarišský 

Štiavnik. 

2. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach. 

3. Návrh poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou– 

prehodnotenie. 

4. Stanovisko k vyňatiu – cenová regulácia odpadovej vody pre rok 2013. 

 

B. O s v e d  č u j e: 

1. Podľa § 51 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že náhradník vo volebnom obvode č. 01 

Juraj Baka narodený 26.11.1951 bytom Šarišský Štiavnik č.s. 41, 090 42 Okrúhle, okres 

Svidník zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a dňom 

30.9.2012 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku a nakoľko je 

poberateľom predčasného starobného dôchodku, vzdáva sa všetkých odmien poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

C. S ch v a ľ u j e : 
1. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach. 

2. Poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, paušálne podľa 

prílohy k vyhláške č. 397/2003 Z.z. a určenej ceny prevádzkovateľom, s účinnosťou 

od 1.1.2013, vo výške 0,55 €/m
3
. 

3. Príspevok pre ZRPŠ pri ZŠ v Šarišskom Štiavniku v čiastke 75.- € 

 



D. O d v o l á v a: 

1.  Z funkcie zástupcu starostu obce a predsedu komisie finančnej poslanca Milana Saloňa 

 

 

E. N a v r h u j e: 

1. Podať odpor proti platobnému rozkazu zo dňa 6.7.2012 a podať žalobu na 

manažment k projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Šarišskom Štiavniku“ 

2. Svojpomocne zriadiť autobusové nástupište na zrušenej zastávke SAD Kúpele 

3. Do konca roka 2012 zvolať verejnú schôdzu 

4. Pripraviť rozpočet obce na rok 2013 

 

 

Overovateľ:  1. Juraj Baka.  ......................................... 

2. Juraj Černický ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

         Ján Hic                                                                                                                                                                                                                                         

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


