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

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
21.06.2019 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: Lenka Zeherová 
 
Overovatelia: Irena Miková, Michal Tyč 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce  

Šarišský Štiavnik za rok 2018. 
5. Záverečný účet obce Šarišský Štiavnik za rok 2018. 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019. 

7. Diskusia. 

8. 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 Lenku Zeherovú a za overovateľov 
pani Irenu Mikovú a pána poslanca Michala Tyča. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 21/2019: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Lenku Zeherovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Irenu Mikovú a pána 
poslanca Michala Tyča. 
 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

3.bod: 
     Starosta prečítal program obecného zastupiteľstva a navrhol doplňujúce body programu 
a samotnú zmenu programu:  
- Dohoda o grande v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU, 
- Verejné zhromaždenie obce Šarišský Štiavnik, 
- Zmluva o kúpe cenných papierov uzatvorená podľa §30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných  
   papieroch, 
- Chodník popri ceste I/21, 
- Zmena programu, bod č. 4 a bod č. 6 presunúť na ďalšie zastupiteľstvo z dôvodu  
  neprítomnosti Hlavného kontrolóra. 
 
Za doplňujúce body a zmenu programu boli všetci piati poslanci. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 22/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu. 

 
   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
 5. bod:  
         K Záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018 neboli žiadne pripomienky, 
dotazy. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 23/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce 
Šarišský Štiavnik za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa:0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 24/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného  fondu vo výške 1 957,63 EUR. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa:0 
 
Doplňujúci bod: 
 
7. Bod:  
       Starosta obce oboznámil poslancov, že obec Šarišský Štiavnik sa zapojila 03.04.2019 do 
súťaže o bezplatné wifi na verejných priestranstvách v obci. Obec získala poukaz v hodnote do 
15 000 €. Poukaz sa môže použiť na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestoroch 
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a verejných priestranstvách obce s funkčnosťou na 3 roky. Iniciatíva WiFi4EU podporuje 
myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, 
námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe. 

 
 
Návrh na UZNESENIE č. 25/2019: Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje Dohodu o grante 

v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WiFi4EU. Dohoda č. INEA/CEF/WiFiEU/ 2-

2019/029931-036614. 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
8. bod:  
        Tak ako po minulé roky starosta obce navrhol aj tento roku zvolať verejné zhromaždenie 

obce Šarišský Štiavnik na 25.08.2019 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu. 

 

Návrh na UZNESENIE č. 26/2019: Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje zvolať verejné 
zhromaždenie obce Šarišský Štiavnik na 25.08.2019 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále Kultúrneho 
domu.   

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
9. bod. 
        Obecné zastupiteľstvo dňa 18.01.2019 uznesením č. 3/2019 schválilo predaj akcií VVS, a.s. 

Dlhodobý finančný majetok obce Šarišský Štiavnik Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. Na základe uznesenia č. 3/2019 zo dňa 18.01.2019 obec 

Šarišský Štiavnik poslala 21.01.2019 ponuku VVS, a.s. o odpredaji dlhodobého finančného 

majetku obce Šarišský Štiavnik - Akcie VVS, a.s. Dňa 20.06.2019 bola zo strany VVS, a.s. 

doručená obci Šarišský Štiavnik Zmluva o kúpe cenných papierov uzatvorená podľa §30 zákona 

č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, podotkol starosta obce.  

 
Návrh na UZNESENIE č. 27/2019: Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje Zmluvu o kúpe 

cenných papierov uzatvorenú podľa §30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch medzi 

obcou Šarišský Štiavnik a VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice. 

 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

10. bod:  

        Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pozemoku pod 

jestvujúcim chodníkom popri ceste I/21, ktorého majiteľ je SVET ZDRAVIA a.s. Majiteľ 

pozemku obci ponúkol odpredaj pozemku. Obec navrhla odpredaj za symbolické 1 €. PSK 

vyzvala obec či by bola obec ochotná dať vypracovať nový geometrický plán na  odčlenenie 

pozemku cesta – chodník. Obec sa informovala o cene na vytvorenie geometrického plánu. 

Cena je okolo 1 000,00 €.   

 

Návrh na UZNESENIE č. 28/2019: Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie situáciu 
ohľadom pozemkov pod chodníkom popri ceste I/21. 
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11. bod. 

        Diskusia z časti bola zameraná na problematiku DHZ Šarišský Štiavnik, parkovanie 

vozidiel DHZ v obci. 

 
12. bod. 
         Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na štvrtom riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2019.  
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 21.06.2019. 
 
Overovatelia:                                                                Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková                     .............................                       Lenka Zeherová               ...................................     
 
                                                     
Michal Tyč                     .............................                          
                     
                                                                                          Michal Kimák, starosta obce                             


