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

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 
z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Šarišský Štiavnik konaného dňa 25.08.2019 v sále 
Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková 
                                  2. Jaroslav Červeňak 
                                  3. Michal Tyč 
                                  4. Lenka Zeherová 
 
Starosta: Michal Kimák 
 
Zapisovateľ: Mgr. Adela Adamečková 
 
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová 
 
Program: 

1. Otvorenie verejného zhromaždenia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu verejného zhromaždenia. 

4. Chod obce Šarišský Štiavnik (r. 2019). 

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 
1. Bod: 

       Starosta obce Michal Kimák otvoril verejné zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom 

následne privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský 

Štiavnik a prítomných spoluobčanov. 

2. Bod:  

       Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Mgr. Adela Adamečková, za 
overovateľov zápisnice pán poslanec Michal Tyč a pani poslankyňa Lenka Zeherová. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 37/2019: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Tyča 
a pani poslankyňu Lenku Zeherovú. 

 
Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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3. Bod:  
 
      Schválenie programu Verejného zhromaždenia obyvateľov obce. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 38/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Verejného 

zhromaždenia obyvateľov obce. 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
4. Bod:  
 
        Starosta obce prečítal správu o chode obce Šarišský Štiavnik v roku 2019.  
 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
         V roku 2019 boli a sú zamestnaní dvaja pracovníci z obce Šarišský Štiavnik na prácu 
udržiavania čistoty v obci Šarišský Štiavnik cez projekt §50j „Príspevok na podporu rozvoja 
miestnej a regionálnej zamestnanosti.“ Zamestnanci cez projekt §50j „Príspevok na podporu 
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ prispievajú k čistote a úprave zelene v našej 
obci a tým pádom sa v obci nemusia konať obecné brigády. 
 
Projekt: Výmena okien a odkvapových rúl na Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku. 
         V roku 2019 sa z finančných prostriedkov MF SR vymenili na Kultúrnom dome 
v Šarišskom Štiavniku okná, dvere, odkvapové ruly a oprava fasády + schodisko. Obci Šarišský 
Štiavnik boli poskytnuté financie vo výške 15 000,00 €, na individuálne potreby. 
 
Projekt: WiFi4EU 
         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 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. Obec Šarišský Štiavnik momentálne 
vyberá odborného dodávateľa, ktorý by daný projekt zrealizoval pre občanov obce Šarišský 
Štiavnik v hodnote 15 000 €. 
 
Projekt: Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu 
          Obec Šarišský Štiavnik v júni 2019 získala finančný príspevok z MF SR v hodnote 13 000 
€ na rekonštrukciu interiérových priestorov Kultúrneho domu. Rekonštrukcia prebieha 
v kancelárii starostu obce, horná chodba, novopostavená kuchyňa na poschodí, schodisko, 
socialné zariadenia a vestibul. Predbežné ukončenie je koncom septembra 2019.  
 
Projekt: Detské ihrisko 
          Obec Šarišský Štiavnik dňa 21.02.2019 žiadala o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR o 
podporu rozvoja športu na rok 2019 – výstavba detského ihriska. Obec Šarišský Štiavnik čaká 
na podpis zmluvy s Úradom vlády SR, kde obec získa 8 000 € na výstavbu detského ihriska. 
Realizácia stavby by mala prebehnúť do apríla 2020. 
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Projekt: „Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik“ 
          Obec Šarišský Štiavnik dňa 12.04.2019 žiadala o poskytnutie formou dotácie 
z Environmentálneho fondu na Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť L5 na projekt „Energetické zhodnotenie 
budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik“. Po dodaní všetkých potrebných príloh 
potvrdení z úradov dňa 30.07.2019 na obec Šarišský Štiavnik bolo doručené oznámenie 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 170 000 € na 
projekt „Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik“. Samotná 
realizácia stavby má byť ukončená do 29.11.2019. Aktuálne prebehlo VO a obec Šarišský 
Štiavnik čaká na podpis zmluvy z dodávateľom a z Environmentálnym fondom. Po podpise 
zmlúv sa daný projekt začne realizovať.  

Záväzky 
- Úver: Prima banka a.s. k mesiacu august 2019 je 41 081,86 €. Mesačne sa spláca 500,00 € + 
úroky 130 €. 
- Na základe Odborného stanoviska č. 1/2019 zo dňa 22.01.2019 vo veci posúdenia odpisu 
neuhradených záväzkov, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Baumohl Schwartzová, PhD Vojenská 
12, 040 01 Košice a na základe Stanoviska/právnej analýzy k posúdeniu vymáhateľnosti 
pohľadávok obec Šarišský Štiavnik k 31.12.2018 odpísala záväzky obce vo výške 123 951,20 €. 
Záväzky obec Šarišský Štiavnik mala voči (dodávateľovi Hasičskej zbrojnice) Ján Velebír 
STAVITEĽ. (premlčané) 
- Súdny spor s MPRV SR (k vráteniu ) 52 083,53 € + úroky z omeškania vo výške 9 % je stále na 
súde. – nieje ukončený. 
 
Obecné podujatia pre občanov obce Šarišský Štiavnik 
V roku 2019: Silvestrovskonovoročná kapústnica – ohňostroj, MDŽ 2019, MDD 2019, Jánska 
varta. Obec plánuje v roku 2019 zorganizovať: Úcta k starším, Vianočný stolnotenisový turnaj, 
Silvestrovskonovoročná kapustníca – ohňostroj. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 39/2019: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie chod obce Šarišský 
Štiavnik v roku 2019. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
5. Bod: 

       Starosta obce otvoril voľnú diskusiu kde na začiatku poprosil občanov obce, aby 
nevhadzovali do kanalizácie veci čo tam nepatria (vložky, plienky, spodné prádlo..) Podotkol, 
že na čističke odpadových vôd vznikajú následné poruchy, kde je potrebná oprava čerpadiel 
a v určitých prípadoch aj kúpa nových čerpadiel. Poprosil občanov obce aby sa pokúsili viac 
triediť komunálny odpad. Čím viac bude vytriedené, tým menšie budú poplatky nasledujúci 
kalendárny rok – dodal starosta obce. 

       V diskusii vystúpil aj pán Ján Kimák, ktorý poznamenal, že je neuveritelné a priam 
nepochopitelné, že niekto môže vhadzovať niejaké spodné prádlo, alebo nebodaj plienky do 
WC alebo priamo do šachty. 
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       V diskusii vystúpil aj pán Márian Gula, ktorý poprosil starostu obce či by bolo možné 
pokosiť „poupratovať“ pri „švablivke“. Starosta reagoval, že pošle v priebehu týždňa 
poupratovať zamestnancov obce k studničke. 
 
6.Bod. Záver 

      Starosta poďakoval pracovníkom za udržiavanie čistoty a zelene v obci, ktorí nám touto 
svojou prácou spríjemňujú život v našej obci. Poďakovanie patrilo aj členom DHZ Šarišský 
Štiavnik a poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu. 
      Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na verejnom zhromaždení občanov obce 
Šarišský Štiavnik. 
 
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 25.08.2019. 
 
Overovatelia:                                                                Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková                     .............................                       Lenka Zeherová               ...................................     
 
                                                     
Michal Tyč                     .............................                      
 
 
 
     
                     
                                                                                          Michal Kimák, starosta obce                             


