
 

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

  

ZÁPISNICA 
 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
15.12.2014 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní novozvolení poslanci: 1. Adamečko Pavel 
                                                         2. Černický Juraj 
                                                         3. Kačmárová Alena 
                                                         4. Miková Irena 
                                                         5. Štefanišin Jaroslav 
 
Predsedníčka volebnej komisie: Kimáková Tatiana 
 
Novozvolený starosta: Kimák Michal 
 
Starosta: Ján Hic 
               
Zapisovateľka: Kačmárová Alena 
 
Overovatelia: Miková Irena, Štefanišin Jaroslav 
 
 
Program: 1. Otvorenie - určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
                                         -oznámenie výsledkov volieb 
                                         -zloženie sľubu novozvoleného starostu 
                                        -zloženie sľubu poslancov 
                                        - prevzatie insígnie a úradu novozvoleným starostom 
                 2. Vystúpenie novozvoleného starostu 
                 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
                 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ,ktorý bude oprávnený  zvolávať                
                      zasadnutia obecného zastupiteľstva 
                 5. Zriadenie  komisií, určenie náplne ich práce ,voľba ich predsedov  a členov 
                 6. Určenie platu starostu 
                     a.) Rozpočet na rok 2015. 
                 7. Diskusia 
                 8. Návrh uznesenia 
                 9. Záver 
 
 
 
 
 



 

 
1. bod:                                       
    Starosta Ján Hic otvoril zasadnutie  obecného zastupiteľstva a privítal všetkých  
prítomných. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola poverená 
Alena Kačmárová, za overovateľov zápisnice Irena Miková a Jaroslav Štefanišin. Tatiana 
Kimáková prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré  
sa konali 15.11.2014. Novozvolený starosta a poslanci zložili sľub a bolo im odovzdané  
osvedčenie o zvolení. Novozvolený starosta Kimák prevzal insígnie a úrad /viď. záznam o 
odovzdaní a prevzatí agendy obce Šarišský Štiavnik v súvislosti so skončením výkonu funkcie 
starostu/-príl.01/2014 
 
 
2. bod: 
     Novozvolený starosta Michal Kimák sa poďakoval pánovi Hicovi za jeho doterajšiu prácu 
a zaviazal sa, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa bude snažiť zo 
všetkých síl, aby sa obec rozvíjala k spokojnosti všetkých občanov. 
 
 
3.bod: 
      Starosta predložil program ustanovujúceho zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.    
 
 
4.bod: 
     Starosta navrhol Jaroslava Štefanišina, aby bol oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 zákona  č.369/1991 Z.z. Tento bod starosta doplnil aj o návrh 
zástupcu starostu – pána poslanca Jaroslava Štefanišina. Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
5.bod: 
      Starosta navrhol tieto komisie: - Komisia na ochranu verejného záujmu 
                                                              - Komisia verejného poriadku 
                                                              - Komisia kultúry a a športu 
                                                              - Komisia výstavby, dopravy  a životného prostredia 
    
     Predsedovia komisií a ich členovia  /viď. Príloha 02/2014/ boli jednohlasne schválení. 
Pán poslanec Jaroslav Štefanišin navrhol doplniť aj finančnú komisiu a prijať zásady  
odmeňovania poslancov OZ a zamestnancov obce, voľbou ktorých sa obecné zastupiteľstvo 
bude zaoberať na ďalšom zasadnutí. 
 
 
6.bod: 
     Starosta navrhol mesačný plat starostu podľa zákona č.253/1994 Z.z. vo výške 1247 €, čo 
je 1,49 násobok priemernej mzdy v Národnom hospodárstve, ktorá v r.2014 bola  
Štatistickým úradom  vyčíslená na 837 €.  
Pán poslanec Jaroslav Štefanišin poukázal na možnosť zníženia úväzku, ktorý môže navrhnúť 
starosta, ale s touto možnosťou starosta nesúhlasil, preto výška platu, ktorú stanovuje 
zákon, bola jednohlasne schválená. 

a.) Rozpočet na rok 2015. 
Prerokovanie rozpočtu a návrh na rok 2015. 



 

 
 
7.bod: 
     Starosta predložil  žiadosť  Farského úradu/viď. prílohu 03/2014/ v Šarišskom Štiavniku  
o stanovisko vo veci obnovy okenných výplní Gréckokatolíckeho chrámu sv. Michaela 
archanjela v obci. Táto žiadosť bola vzatá na vedomie. 
      Zároveň sa prítomní dohodli na dátume ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2014 o 19.00 hod. v kancelárií OcÚ. 
 
 
8.bod: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí berie na vedomie: 
- určenie zástupcu starostu pána poslanca Jaroslava Štefanišina   
- oprávnenie pána poslanca Jaroslava Štefanišina na zvolávanie zasadnutia obecného               
zastupiteľstva podľa § 12 zákona č. 369/1991 Z.z.  
- zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľbu ich predsedov a členov. 
- doplnenie finančnej komisie.  
                              
 Schvaľuje - plat starostu vo výške 1247 € 
                   - žiadosť Farského úradu v Šarišskom Štiavniku 
                   - dátum ďalšieho zasadnutia OZ 
 
Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený. 
 
 
9.bod: 
     V závere sa starosta Michal Kimák všetkým prítomným poďakoval za účasť. 
 
 
 
 
 
V Šarišskom Štiavniku 15.12.2014 
 
 
Starosta obce:                         
                          ................................... 
 
Overovatelia:                                                                                   Zapisovateľka:  
                         ....................................                                                                    .............................    
 
                         ....................................  


