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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 
23.08.2019 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 
 
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran 
 
Zapisovateľ: Lenka Zeherová 
 
Overovatelia: Irena Miková, Michal Tyč 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

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

5. Registratúrny poriadok obce Šarišský Štiavnik. 

6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (uzavretá podľa § 50a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). 

7. Krízový štáb Šarišský Štiavnik. 

8. Diskusia. 

9. Záver. 

 

1. bod:                                       
      Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných. 
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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. 29/2019: 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: 
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018. 
- Plechová garáž pre DHZ Šarišský Štiavnik. 
 
Za doplňujúce body a zmenu programu boli všetci piati prítomní poslanci. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 30/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu. 

 
   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
 4. bod:  
 
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

NA 2. POLROK 2019 

 
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce 

Šarišský Štiavnik predkladá obecnému zastupiteľstvu v Šarišskom Štiavniku Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019.   

 

V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení rozsah kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce je zameraný na kontrolu: 

- zákonnosti,  

- účinnosti, 

- hospodárnosti, 

- efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, 

- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 

- stavu vybavovania sťažnosti a petícií, 

- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, 

- dodržiavania plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a  

- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 
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Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa riadi zákonom o obecnom zriadení a najmä 

zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorý upravuje pravidlá, 

ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.  

 

V rámci kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce by mali byť kontroly zamerané 

predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovení nasledovných zákonov:  

 

- zákona o obecnom zriadení,  

- zákona o finančnej kontrole, 

- zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.  

 

A. Pravidelné kontroly 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik (priebežne).  

 

B. Finančné kontroly 

1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2018 (presunutá z 1. 

polroku 2019). 

2. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018. 

3. Kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola 

evidencie doručených sťažnosti za rok 2018. 

 

C. Ostatné kontroly 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku. 

2. Kontroly vykonávané na základe zistených poznatkov v rámci svojej činnosti a z podnetov 

obyvateľov obce Šarišský Štiavnik.  

 

D. Stanoviská a ďalšie činnosti 

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.  

2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 

2018 (v prípade, ak to nebude predmetom činnosti v 1. polroku 2019). 

3. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 

4. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému 

kontrolórovi na vybavenie.  

5. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2018 a správy o 

kontrole vybavovania sťažností za rok 2018. 
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6. Spolupráca s obcou a s poslancami obecného zastupiteľstva pri tvorbe koncepčných 

materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a pri prijímaní 

uznesení obecným zastupiteľstvom.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

V rámci kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce sa 

zisťuje a hodnotí skutočný stav z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.  

 

V zmysle predloženého Plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie 

vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať, a to v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva kontrolovaných údajov a stavu zistených 

nedostatkov.  

 

Do Plánu kontrolnej činnosti môžu byť operatívne zaradené aj požiadavky poslancov 

obecného zastupiteľstva Šarišský Štiavnik na vykonanie určitej kontroly. Takéto kontroly budú 

vybavované prednostne a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného Plánu kontrolnej 

činnosti môžu byť tak presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia.  

 
 
Návrh na UZNESENIE č. 31/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa:0 
 

5. Bod:  
        Registratúrny poriadok ustanovuje postup obecného úradu pri správe registratúry, a to 
najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom 
a pravidelnom vyraďovaní spisov. 
 
Registratúrny poriadok obce Šarišský Štiavnik je na:              
https://www.sarisskystiavnik.sk/-vseobecne-zavazne-nariadenia 
 

 
Návrh na UZNESENIE č. 32/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nariadenie Obecného 
úradu v Šarišskom Štiavniku zo dňa 13.06.2019 o registratúrnom poriadku č. 1/2019. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa:0 
 
6. Bod:  
         Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (uzavretá podľa § 50a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) v prospech VVS a.s. Košice. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 33/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena (uzavretá podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov) v prospech VVS a.s. Košice. 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

https://www.sarisskystiavnik.sk/-vseobecne-zavazne-nariadenia
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7. Bod:  
 

Zoznam členov obecnej povodňovej komisie  obce Šarišský Štiavnik 
 

Por. 

čís. 
Údaje o vyrozumievanej  osobe 

1. 
 

Funkcia v obecnej PK  

Titul, meno, priezvisko 

Predseda PK 

Michal Kimák 

Funkcia starosta obce 

2. 

Funkcia v obecnej PK  

Titul, meno, priezvisko 

Podpredseda PK 

Michal Tyč  

Funkcia zástupca starostu obce 

3. 

 

Funkcia v obecnej PK  
Titul, meno, priezvisko 

Člen PK 
Mgr. Adela Adamečková 

Funkcia poslanec OZ Šarišský Štiavnik 

4. 

 

Funkcia v obecnej PK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen PK 

Jaroslav Červeňak 

Funkcia poslanec OZ Šarišský Štiavnik 

5. 
 

Funkcia v obecnej PK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen PK 

Jaroslav Ksenič 

Funkcia predseda DHZ Šarišský Štiavnik 

6. 

 

Funkcia v obecnej PK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen PK 

Irena Miková 

Funkcia poslanec OZ Šarišský Štiavnik 

7. 

Funkcia v obecnej PK  
Titul, meno, priezvisko 

Člen PK 
Lenka Zeherová 

Funkcia poslanec OZ Šarišský Štiavnik 

 

Návrh na UZNESENIE č. 34/2019: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie členov  
Krízového štábu obce Šarišský Štiavnik.  
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Doplňujúci bod: 
 
8. bod:  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

 

V zmysle § 18f ods. l  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

pre rok 2018 obce Šarišský Štiavnik.  

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Návrh záverečného účtu obce zohľadňuje 
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aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy“) 

1.2.  Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonnom 

stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, a to tak, ako na to 

pamätá ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce 

Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy doposiaľ 

nebola overená účtovná závierka podľa osobitného predpisu (zákon o obecnom zriadení  - § 9 

ods. 4).  

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné údaje (náležitosti) podľa § 16 ods. 

5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v 

členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji 

dlhu, finančné usporiadanie voči štátu.  

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 

opatrenia Ministerstva financií SR č. MF-010175/2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa 

ustanovuje  druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je 

záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 

 

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

   Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo 

svojho rozpočtu.  

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

Finančné hospodárenie obce Šarišský Štiavnik sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva číslo 56/2017 prijatého na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2017. 

 

Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. 

 Schválený rozpočet obce Šarišský Štiavnik bol v priebehu roka upravovaný na základe 

uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to : 

- uznesením č. 36/2018 zo dňa 26.09.2018 - 1. rozpočtové opatrenie, 

- uznesením č. 54/2018 zo dňa 15.12.2018 - 2. rozpočtové  opatrenie. 

 

Rozpočet celkovo: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

príjmy celkovo 58 440,00 93 991,00 93 990,94 

výdavky celkovo 58 440,00 92 032,87 77 033,31 

Hospodárenie- prebytok 

–schodok 

0 1 958,13 16 957,63 

Bežný rozpočet: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

bežné príjmy  58 440,00 78 991,00 78 990,94 

bežné výdavky 47 052,00 71 032,87 71 033,31 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

11 388 7 958,13 7 957,63 
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Kapitálový rozpočet: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

Kapitálové príjmy  0 15 000,00 15 000,00 

Kapitálové výdavky  0 15 000,00 0 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

0 0 15 000,00 

Finančné operácie: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

príjmové fin. operácie 0 0 0 

výdavkové  fin. operácia 11 388,00 6 000,00 6 000,00 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

- 11 388,00 - 6 000,00 - 6 000,00 

Významnou zložkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane. 

Daňové príjmy boli naplnené v celkovej sume 61 859,30 €. Podielové dane boli poukázané 

v sume 56 971,02 €.  

Daň z nehnuteľností bola v celkovej výške 3 248,73 €, pričom nedoplatky obce evidovala 

vo výške 1 255,40 €. Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vybraté 

v sume 1 459,30 €, pričom nedoplatky za komunálne odpady obec evidovala v sume 322,58 €.  

 

Významným nedaňovým zdrojom príjmu boli poplatky a platby za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb v celkovej sume 3 942,97 €.  

Významnou zložkou príjmov obce boli poskytnuté granty a transfery, a to v celkovej výške 

11 537,50 €. Tie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.  

Výdavky obce boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018 a zmien 

rozpočtu a v súlade s ich účelom, na ktorý boli viazané.  

Obec má povinnosť vytvoriť rezervný fond – tvorbu a použitie prostriedkov rezervného 

fondu ustanovuje § 15 ods. 1 až 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

O použití prostriedkov viazaných v rezervnom fonde rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok 

prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2018 činil sumu 1 777,48 €.  

Sociálny fond – vytvára obec v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

v znení neskorších predpisov. Zostatok prostriedkov sociálneho fondu k 31.12.2018 činil sumu 

321,09 €. 

Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia 

Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

Podľa príslušných ustanovení § 15 a § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné 

zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania 

schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.  

Prebytok rozpočtu v sume 1 957,63 € bol navrhnutý na použitie na tvorbu rezervného  

fondu.  

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

1. Bilancia aktív  - aktíva obce boli v hodnote 696 762,85 €, z toho neobežný majetok v hodnote 

673 452,62 € a obežný majetok v hodnote 23 024,15 €.  

2. Bilancia pasív – pasíva obce boli v hodnote 696 762,85 €, z toho vlastné imanie v hodnote 

262 671,50 € a záväzky v hodnote 138 865,05 €. 

3. Vývoj pohľadávok - dlhodobé záväzky v čiastke 321,09 €, krátkodobé pohľadávky v čiastke 

4 862,10 € a bankové úvery a výpomoci v sume 45 081,86  €.  
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III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

        Celkové záväzky obce podľa návrhu záverečného účtu boli k 31.12.2018 v sume 49 943,96 

€, z toho v lehote splatnosti boli v sume 49 219,25 € a po lehote splatnosti v sume 724,71 €.  

Splátky istiny a úrokov k 31.12.2018 boli v sume 5 523,69 €.      

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Obec nemala zriadenú príspevkovú organizáciu. 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

Obec neposkytla dotácie v roku 2018.   

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

         Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť.   

VII. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI ŠTÁTU 

Návrh záverečného účtu obsahuje štruktúrovaný popis finančných usporiadaní obce voči 

štátnemu rozpočtu v tabuľkovej forme, pričom obec nevystupovala v rámci finančných vzťahov 

s inými obcami, či VÚC.  

          VIII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV 

VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU 

Obec nemala rozpočtované  programové rozpočty. 

C. ZÁVER 

 

Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018 bol v zmysle § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce za rok 2018 nebola doposiaľ v súlade s 

§ 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy overená audítorom. 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce 

Šarišský Štiavnik za rok 2018 nasledovným uznesením: celoročné hospodárenie  schvaľuje bez 

výhrad. 

 

Návrh na UZNESENIE č. 35/2019: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko  
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2018. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
9. bod. 
        Dlhodobým problémom v obci  Šarišský Štiavnik je parkovanie DHZ techniky z dôvodu 

súdneho sporu medzi MPRV a obcou Šarišský Štiavnik –  uviedol starosta obce. Navrhol zakúpiť 

plechovú garáž. Po dlhej diskusii prečítal návrh na uznesenie.  

 
Návrh na UZNESENIE č. 36/2019: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie plechového   

garážu š -7m, d – 9m, v - 4m pre vozidlá DHZ Šarišský Štiavnik do výšky sumy 4 000,- € po 

výbere vo verejnom obstarávaní.    

 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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10. bod:  

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

vozidiel DHZ v obci. 

 
11. bod. 
         Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na piatom riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2019.  
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 23.07.2019. 
 
Overovatelia:                                                                Zapisovateľka: 
                                                                       
Irena Miková                     .............................                       Lenka Zeherová               ...................................     
 
                                                     
Michal Tyč                     .............................                      
 
 
 
     
                     
                                                                                          Michal Kimák, starosta obce                             


