
   Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65,  090 42 Okrúhle, 
okres  Svidník 

 
Číslo: 3/2013           V Šarišskom Štiavniku dňa 08.12.2013 
 

Z Á P I S N I C A 
 
napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  08.12.2013 v kancelárií  
Ocú Šarišský Štiavnik. 
 
Prítomní : 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva :    

1. Baka Juraj 
2. Mikčo Peter Ing.      
3. 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 3 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. Peter Mikčo Ing. 
2. Jaroslav Štefanišin 

                                                      
 

PROGRAM: 
Plánované body:  
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Plnenie uznesenia 
3. Návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   2  /2013   o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
4. Návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   3  /2013   o daní z nehnuteľnosti 
5. Určenie a schválenie ceny poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou na rok 2014 
6. Prejednanie žiadosti Pavla Adamečka o úpravu chodníka 
7. Prejednanie žiadosti Mariana Gulu o zavedenie vodomeru na odpočet stočného 
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

 
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Hic 

(ďalej len predsedajúci). Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania,  
prítomní poslanci OZ program rokovania schválili.  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   2  /2013   o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 



   Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65,  090 42 Okrúhle, 
okres  Svidník 

 
2. Návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   3  /2013   o daní z nehnuteľnosti 
3. Určenie a schválenie ceny poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou na rok 2014 
4. Prejednanie žiadosti Pavla Adamečka o úpravu chodníka 
5. Prejednanie žiadosti Mariana Gulu o zavedenie vodomeru na odpočet stočného 

 
Uznesenie č. 4/2013 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 8.12.2013 

 
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. Správu o plnení uznesenia 
2. Prednesený návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   2  /2013   o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
3. Prednesený návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č.   3  /2013   o daní z nehnuteľnosti 
4. Potvrdenie o cene č. 0086/2014/V-PCU vydané úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví, Bajkalská 27, Bratislava 27. 
5. Prednesený návrh určenie ceny poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016. 
6. Žiadosť Pavla Adamečka o úpravu chodníka 
7. Žiadosť Mariana Gulu o zavedenie vodomeru na odpočet stočného 

 
B. S ch v a ľ u j e : 

 
1. VZN obce Šarišský Štiavnik č.   2  /2013   o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
2. VZN obce Šarišský Štiavnik č.   3  /2013   o daní z nehnuteľnosti. 
3. Poplatok 0,4000 €/m3 (bez DPH) za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou, určenej paušálne podľa prílohy k vyhláške č. 397/2003 Z.z. na obdobie od 
1.1.2014 do 31.12.2016. 

4. Žiadosť Pavla Adamečka, AD – Zvar, Šarišský Štiavnik č. 73  o úpravu chodníka 
v dĺžke 9,0 m pri vjazde do objektu na parcelu KN 24. 

 
C .  N e s u h l a s í : 
 

1. So žiadosťou Mariana Gulu bytom Šarišský Štiavnik č.68 o zavedenie vodomeru na 
odpočet stočného.  
  

Overovateľ:   
1. Peter Mikčo Ing.  ........................................ 

2. Jaroslav Štefanišin ........................................  

         Ján Hic                                                                                                                      
                starosta obce 


