Obec Šarišský Štiavnik
Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65
_________________________________________________________________

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
29.04.2019 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková
2. Jaroslav Červeňak
3. Irena Miková
4. Michal Tyč
5. Lenka Zeherová
Starosta: Michal Kimák
Zapisovateľ: Irena Miková
Overovatelia: Jaroslav Červeňak, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu uzatvorená podľa
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. - Technické služby mesta Svidník.
5. Zmluva o poskytovaní služieb – SARO Slovakia s.r.o.
6. Diskusia.
7. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal
všetkých prítomných poslancov obce Šarišský Štiavnik.
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2. bod:
Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov pána
poslanca Jaroslava Červeňaka a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Návrh na UZNESENIE č. 16/2019: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Lenku Zeherovú a pána
poslanca Jaroslava Červeňaka.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.bod:
Starosta prečítal program obecného zastupiteľstva a navrhol doplňujúci bod programu:
- Predaj parcely registra C KN č. 18/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1595 m2 v k.ú.
Šarišský Štiavnik.
Za doplňujúci bod programu boli všetci piati poslanci.
Návrh na UZNESENIE č. 17/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod programu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu uzatvorená podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch. Starosta obce podotkol, že zmluva je medzi obcou Šarišský Štiavnik
a medzi Technickými službami mesta Svidník. Jedná sa o samotnú prepravu / odvoz odpadu
z obce na smetisko Šemetkovce, jeden odvoz odpadu bude stáť okolo 126,65 €.
Návrh na UZNESENIE č. 18/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik schvaľuje
Zmluvu o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu uzatvorená podľa zákona č.
79/2015 Z.z. o
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa:0

5. bod:
Zmluva o poskytovaní služieb ukladanie povolených druhov odpadov na skládku
Šemetkovce medzi obcou Šarišský Štiavnik a SARO Slovakia s.r.o., Ventúrska 7, 811 01
Bratislava. Uskladnenie odpadu podľa % za rok 2018 budeme platiť približne v roku 2019 za 1
tonu 56,88 €. Za mesiac sa približne vyvezie 2,9 t odpadu, mesačne je to 164,95 €. Starosta
obce poznamenal, že čím viac ľudia budú triediť odpad tým menej sa bude platiť na, ďalší
kalendárny rok.
Návrh na UZNESENIE č. 19/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní služieb, ukladanie povolených druhov odpadov na skládku Šemetkovce
medzi obcou Šarišský Štiavnik a SARO Slovakia s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Doplňujúci bod:
6. bod:
Predaj parcely registra C KN č. 18/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1595 m2 v k.ú.
Šarišský Štiavnik.
Dňa 09.03.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 12/2019 zámer na prevod
vlastníctva majetku obce formou priameho predaja, konkrétne zámer na odpredaj časti
obecného pozemku o veľkosti 2 000 m2 z parcely registra C KN č. 18, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 12 744 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Šarišský Štiavnik vo výlučnom
vlastníctve obce.
Na základe tohto zámeru a uznesenia č. 13/2019 zo dňa 09.03.2019 obec dala vypracovať
geometrický plán pre novovytvorenú parcelu registra C KN č. 18/2 a novovytvorenú parcelu
registra C KN č. 18/3. Na uvedený zámer bol jeden záujemca Peter Adamečko, 090 42 Šarišský
Štiavnik 1, ktorý má záujem o parcelu registra C KN č. 18/3 a navrhol 6 € za 1m2. K zámeru na
odpredaj danej parcely sa nikto viac neprihlásil.
Po krátkej diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 20/2019: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik schvaľuje
prevod vlastníctva majetku obce formou priameho predaja, konkrétne predaj novovytvorenej
parcely registra „C“ KN č. 18/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1595 m2, ktorá vznikla
z parcely registra „C“ KN č. 18, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Šarišský Štiavnik, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, pánovi Petrovi Adamečkovi, narodený dňa 07.11.1986, bytom
Šarišský Štiavnik 1, 090 42 Okrúhle. Obecné zastupiteľstvo stanovilo kúpnu cenu vo výške 6,eur za 1 m2.
Za: 4 (Jaroslav Červeňak, Irena Miková, Michal Tyč, Lenka Zeherová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Mgr. Adela Adamečková)
7. bod.
Diskusia bola zameraná z časti na bod č. 5 kde starosta oznámil poslancom obecného
zastupiteľstva, že cena za odpad na osobu v Šarišskom Štiavniku v roku 2020 bude musieť sa
zvýšiť z terajších 7,30 € na osobu bude približne 13,00 € z dôvodu nových zákonov/ poplatkov
o odpadoch.
8. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na treťom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v roku 2019.
V Šarišskom Štiavniku dňa 29.04.2019.
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Jaroslav Červeňak

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

Lenka Zeherová

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

Irena Miková

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

Michal Kimák, starosta obce
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