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

  

ZÁPISNICA 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
31.12.2014 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 obecného zastupiteľstva. 

4. Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na rok 2015. 

5. Diskusia. 

6. Záver 

1. bod:                                       
    Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých  
prítomných poslancov. Navrhol doplniť:  
 - bod o schválení Inventarizačnej komisie. 
 - bod o schválení všeobecných záväzných nariadení týkajúcich sa daní z nehnuteľností, 
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. 
 
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.    
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4.bod: 
      Starosta predložil poslancom rozpočet na rok 2015 (príloha 1/3/2014 ). 
Poslanci rozpočet jednohlasne schválili. 
  
Prerokovanie doplňujúcich bodov riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 
- Starosta navrhol doplniť bod o schválení Inventarizačnej komisie. Za členov komisie navrhol 

pána poslanca Jaroslava Štefanišina, pána poslanca Juraja Černického a pani poslankyňu 

Irenu Mikovú. Poslanci to jednohlasne schválili. Za predsedu komisie starosta navrhol pána 

poslanca Jaroslava Štefanišina. Poslanci to jednohlasne schválili. 

 

- Starosta navrhol doplniť bod o schválení všeobecných záväzných nariadení týkajúcich sa 

daní z nehnuteľností, o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2015. Navrhol schváliť všeobecné záväzné nariadenia uvedené v uznesení 

č.2/2013, č.3/2013. Poslanci to jednohlasne schválili. 

 

5.bod: 

       Starosta otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zameraná na Novoročnú kapustnicu. 

 

6.bod: 

       V závere sa starosta Michal Kimák všetkým prítomným poďakoval za účasť. 

 
V Šarišskom Štiavniku 31.12.2014 
 
 
 
Overovatelia:                                                        Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková          .............................                  Alena Kačmárová       ...................................     
    
                                                     
Jaroslav Štefanišin  ............................. 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                             Michal Kimák 
                                                                                             starosta obce 
 
                                                                                            


