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_________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenia z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 28.08.2020 
 
A/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 26/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného  
                      zastupiteľstva a doplňujúce body. 
č. 27/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú  
                      v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi obcou Šarišský Štiavnik, IČO:  
                      00331058, 090 42 Šarišský Štiavnik 65 a Progrant, s.r.o., IČO: 51951380,  
                      Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava. 
č. 28/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestniť bezdrôtový prístupový bod na  
                      verejných priestranstvách v rámci obce Šarišský Štiavnik na mieste: 
                      1. Verejné priestranstvo pri Chráme sv. Michala archanjela, 
                      2. Verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Šarišský Štiavnik, 
                      3. Verejné priestranstvo -„park – detské ihrisko“ pri bytovej jednotke s.č. 63, 
                      4. Verejné priestranstvo - bytova jednotka s.č. 59, 
                      5. Verejné priestranstvo – s.č. 29, 
                      6. Verejné priestranstvo – „Poľana – s.č. 14“, 
                      7. Verejné priestranstvo – „Poľana – s.č. 66“, 
                      8. Verejné priestranstvo - autobusová zastávka smer Beňadikovce, 
                      9. Verejné priestranstvo - autobusová zastávka Kúpele, 
                      10. Verejné priestranstvo - autobusová zastávka s.č. 23. 
č. 29/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie vody z radiátorov v budove s.č. 29. 
č. 30/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať dňa 04.10.2020 o 15.00 hod. v sále  
                      Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku posedenie pri príležitosti Úcta k starším  
                      2020 kde vystúpi DAD Prešov. 
č. 31/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje objednať stravu pre občanov obce Šarišský  
                      Štiavnik na obecné podujatie Úctu k starším 2020 v počte 80 jedál v cene 1  
                      porcia do 5,50 €. 
č. 32/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie stoličiek v počte 80ks do 17 €  
                      z dotácie Prešovského samosprávneho kraja, Program 2 „Kultúra“, Podprogram  
                      2.2 – bežné výdavky, Názov projektu: Obnova zariadenia v sále kultúrneho  
                     domu. 
č. 33/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvolať dňa 04.10.2020 o 17.00 hod. v sále  
                      Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku verejné zhromaždenie obce Šarišský  
                      Štiavnik. 
B/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 25/2020: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a  

                        za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku  
                      Zeherovú. 
 
 

 

                                                                                         Michal Kimák, starosta obce 
 


