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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
20.12.2014 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Černický Juraj
3. Kačmárová Alena
4. Miková Irena
5. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Zapisovateľka: Kačmárová Alena
Overovatelia: Miková Irena, Štefanišin Jaroslav
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu riadneho zasadnutia.
4. Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na rok 2015.
5. Vianočná výzdoba.
6. Uvítanie nového roka 2015 – Novoročná kapustnica.
7. Postavenie zábradlia k chrámu.
8. Prerokovanie odmien poslancov na rok 2015.
9. Obnova – postavenie autobusovej zastávky pri penzióne Adal.
10. Výber hlavného kontrolóra pre obec Šarišský Štiavnik.
11. Diskusia.
12. Záver.
1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých
prítomných poslancov a prítomnú verejnosť. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený
a doplnený o tieto body:
- Informácia o možnosti vyhotovovania zvukových záznamov a videozáznamov z verejných
rokovaní obecného zastupiteľstva
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- Výkon auditu obce.
- „Obnova okenných výplní“ v nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke Gréckokatolícky
chrám sv. Michala archanjela – časť chrám v Šarišskom Štiavniku.
2. bod:
Za zapisovateľku bola poverená pani poslankyňa Alena Kačmárová, za overovateľov
zápisnice pani poslankyňa Irena Miková a pán poslanec Jaroslav Štefanišin. Zapisovateľka
a overovateľa boli jednohlasne schválení.
3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.
4.bod:
Prerokovanie a pripomienkovanie rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na rok 2015.
5.bod:
Starosta s obecným zastupiteľstvom zvažovali možnosť zapojenia starého vianočného
osvetlenia, zapožičania osvetlenia, alebo kúpu nového vianočného osvetlenia. Rozoberali
rôzne alternatívy zapojenia - technickými službami, alebo svojpomocne. Jednohlasne schválili
svojpomocné zapojenie pôvodného vianočného osvetlenia.
6.bod:
Starosta navrhol uvítanie nového roka Novoročnou Kapustnicou, ktorá by sa mala
uskutočniť 1.1.2015 o 15.hod. v priestoroch jedálne ZŠ. Prípravu tohto spoločenského
podujatia urobia spoločne, svojpomocne s pomocou pána Františka Zehera. Poslanci to
jednohlasne schválili.
7.bod:
Starosta spolu s obecným zastupiteľstvom sa jednohlasne zhodli na svojpomocnom
postavení zábradlia k chrámu. Postavenie tohto zábradlia sa zrealizuje v počiatočných
mesiacoch v roku 2015.
8.bod:
Prerokovanie tohto bodu bolo navrhnuté, pánom poslancom Jaroslavom Štefanišinom, na
mesiac január 2015. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
9.bod:
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo a prítomnu verejnosť so súčasným stavom
obnovenia – postavenia autobusovej zastávky pri penzióne Adal a chodníkov v obci. Poslanci
jednohlasne súhlasili s predneseným návrhom o obnove – postavení autobusovej zastávky
pri penzióne Adal a chodníkov v obci.
10.bod:
Podmienky na výber hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik navrhol starosta podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podmienky na výber hlavného kontrolóra obce
budú uverejnené v Podduklianskych novinkách. Obecné zastupiteľstvo to jednohlasne
chválilo.
Prerokovanie doplňujúcich bodov riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
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- Informáciu o možnosti vyhotovovania zvukových záznamov a videozáznamov z verejných
rokovaní obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce, ktorý zároveň uviedol, že
v zmysle zákona o obecnom zriadení sú rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú
informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
- Poslanci jednohlasne schválili vykonanie auditu obce.
- Starosta na novo predložil žiadosť Farského úradu v Šarišskom Štiavniku o stanovisko vo
veci obnovy okenných výplní Gréckokatolíckeho chrámu sv. Michaela archanjela v obci
a navrhol prispieť sumou 1000€. Štyria poslanci boli za. Jeden poslanec /pán Juraj Černický/
sa zdržal hlasovania.
11.bod:
Starosta otvoril voľnú diskusiu. Starosta s poslancami diskutovali o zimnej údržbe chodníkov
a uličiek v obci. Diskutovali o možnosti zachovania obchodu s potravinami v obci,
o odstránení smrekov v okolí základnej školy a o multifunkčnom ihrisku v obci Šarišský
Štiavnik.
12.bod:
V závere sa starosta Michal Kimák všetkým prítomným poďakoval za účasť.

V Šarišskom Štiavniku 20.12.2014

Overovatelia:
Irena Miková

Zapisovateľka:
.............................

Alena Kačmárová

...................................

Jaroslav Štefanišin .............................

Michal Kimák
starosta obce

3

