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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 
12.06.2020 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: Jaroslav Červeňak, Irena Miková 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 
4. Dohoda o skončení nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo 

dňa 10.06.2015. 
5. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
6. Budova s.č. 29. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných. 
 
2. bod: 
        Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Lenku Zeherovú a za overovateľov 
pána poslanca Jaroslava Červeňaka a pani poslankyňu Irenu Mikovú. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 19/2020: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Lenku Zeherovú a za overovateľov pána poslanca Jaroslava Červeňaka a pani 
poslankyňu Irenu Mikovú.  
 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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3.bod: 
       Starosta obce dal možnosť o doplnenie doplňujúcich bodov do programu. Žiadne návrhy 
na doplnenie bodov neboli.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 20/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 4. bod: 
         Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bolo dňa 02.06.2020 doručené oznámenie 
o plánovanom ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.06.2015. Zmluva 
o nájme zo strany žiadateľa by mala byť ukončená ku dňu 30.06.2020.  
         Starosta obce uviedol, že je mu ľúto, že Jar života n.o. ukončuje prácu Denného stacionára 
v obci. Zároveň poznamenal že zo strany Jar života n.o. neboli vykonané všetky „sľuby“ – 
dohody čo si v roku 2015 dali. Pre obec Šarišský Štiavnik od 01.07.2020 vzniknú náklady na 
prevádzku budovy s.č. 29. čo v momentálnej situácii nie je pre obec prínosom. 
         Zo strany poslancov bolo poznamenané, že nie je opravená strecha telocvične ako bola 
v roku 2015 dohodnutá jej rekonštrukcia zo strany Jar života n.o.  
         Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli ukončiť zmluvu o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 10.06.2015 k 30.06.2020 po osobnom prevzatí budovy. 
          
Návrh na UZNESENIE č. 21/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o ukončení Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov uzatvorenú podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov zo dňa 10.06.2015 medzi zmluvnými stranami: Prenajímateľ: Obec Šarišský Štiavnik, 
090 42 Šarišský Štiavnik 65, IČO: 00331058 a nájomca: Jar života, n.o. Sov. hrdinov 200, 089 
01 Svidník, IČO: 45743746. Dohoda sa ukončí k 30.06.2020 po osobnom odovzdaní priestorov, 
na ktorom sa zúčastnia poslanci obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik a starosta 
obce Šarišský Štiavnik.   
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
5. Bod: 
         Starosta obce uviedol, že tak ako po minulé roky tak aj tento rok obec je povinná dať si 
vypracovať audítorsku správu za rok 2019. Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb 
uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, starosta navrhol uzatvoriť medzi Dodávateľom: Ing. Ema Šivecová, štátny audítor 
č. licencie A 138 a obcou Šarišský Štiavnik z dôvodu ceny vypracovania Audítorskej správy za 
rok 2019. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 22/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní 
audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov medzi Dodávateľom: Ing. Ema Šivecová, štátny audítor č. licencie 
A 138, IČO: 10670351 a obcou Šarišský Štiavnik IČO: 00331058. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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6. Bod:  
         Starosta obce sa na začiatku bodu opýtal čo s budovou? Je potreba hľadať firmu, ktorá 
by dané priestory využila na výrobu. Aby obci nevznikali náklady ako v lete tak aj v zime. V lete 
na kosenie a v zime na topenie + celoročne platený pracovník ktorý sa bude starať o areál.  
          Poslanec Jaroslav Červeňak uviedol, že najlepšie by bolo získať do priestorov niejakú 
krajčírsku firmu. Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce sa zhodli na uverejnení 
inzerátu na prenájom priestorov buovy s.č. 29. 
 

Návrh na UZNESENIE č. 23/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
problematiku budovy s.č. 29. v obci Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 24/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie inzerátu na 
prenájom budovy s.č. 29. v obci Šarišský Štiavnik. 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

 

7. bod: 
         V diskusii vystúpil starosta obce. Poslancom obecného zastupiteľstva dal na 
vedomie pridelenie hasičského vozidla IVECO DAILY pre DHZO Šarišský Štiavnik. Taktiež dal na 
vedomie, že obec žiadala o NFP z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
na rekonštrukciu sály Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku vo výške 29 000,00 €. 
          Diskusia bola zameraná na bod č. 6 – budovu s. č. 29 v obci Šarišský Štiavnik.  
 
8. bod. 
         Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na štvrtom riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2020.  
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 12.6.2020. 
 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Jaroslav Červeňak       .............................       Lenka Zeherová        ...................................     
 
                                                     
Irená Miková                .............................                      
                  
 
 
 
                                                                                                      Michal Kimák, starosta obce                             


