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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 
02.10.2020 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: Irena Miková 
 
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Programové obdobie 2021 – 2027. 

5. Úcta k starším 2020. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných. 
 
2. bod: 
        Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov pána 
poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 34/2020: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Tyča a pani 
poslankyňu Lenku Zeherovú. 
 

   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 od poslancov neboli. Starosta doplnil: 
 
- Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 
z príjmov FO v roku 2020 poskytovanej z Ministerstva financií SR. 
 
Za doplňujúci bod boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 35/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod. 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 4. bod: 
        Starosta obce oboznámil poslancov o programovom období 2021-2027. Obec Šarišský 
Štiavnik, okres Svidník bol začlenený Prešovským samosprávnym krajom do strategického 
plánovania regiónu Šariš v programovom období 2021 - 2027. Obec mala vypracovať do 
20.09.2020 do strategického plánu regiónu projektové zámery, aké obec plánuje realizovať 
v programovom období 2021 – 2027. Obec zaslala projektové zámery: 
- Asfaltovanie obecných komunikácií v obci Šarišský Štiavnik, 

- Chodník a osvetlenie na cintoríne v obci Šarišský Štiavnik, 

- Kamerový systém v obci Šarišský Štiavnik, 

- Detské ihrisko v obci Šarišský Štiavnik, 

- Busta DIONÝZ ILKOVIČ, 

- Kúpa areálu s.č. 30 a parku „Kúpele“, 

- Kúpa domu – „pamiatková izba“, 

- Multifunkčné ihrisko pri KD Šarišský Štiavnik, 

- Nádpis Šarišský Štiavnik, 

- Obecný podnik Šarišský Štiavnik, 

- Oddychová zóna pri KD Šarišský Štiavnik, 

- Regulácia rieky Radomka v k.ú. Šarišský Štiavnik, 

- Oplotenie cintorína v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia budovy s.č. 29, zriadenie 24 hod. hospicu, 

- Rekonštrukcia Čističky odpadových vôd v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia domu smútku v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia drevenej zvonice v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia chrámu sv. Michala archanjela v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia interiéru KD Šarišský Štiavnik – II. etapa, 

- Rekonštrukcia kúrenia KD Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku, 

- Rekonštrukcia mosta na obecnej komunikácii na „Poľane“, 

- Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku, 

- Rekonštrukcia strechy na KD Šarišský Štiavnik, 
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- Rekonštrukcia troch autobusových zastávok a odstavných plôch, 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Šarišský Štiavnik, 

- Rozhľadňa nad obcou Šarišský Štiavnik, 

- Rozšírenie obecnej komunikácie na „Poľane“, 

- Vodovod v obci Šarišský Štiavnik, 

- Výstavba bytoviek, 

- Vybudovanie parkoviska pri Chráme sv. Michala archanjela v obci Šarišský Štiavnik, 

- Vybudovanie parkoviska pri Dome smútku v obci Šarišský Štiavnik, 

- Zvýšenie bezpečnosti na ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik, výstavba chodníka a obecnej  

   komunikácie, 

- Zvýšenie bezpečnosti na ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik, osvetlenie prechodov pre    

   chodcov. 

- Zvýšenie bezpečnosti na ceste III. triedy  v obci Šarišský Štiavnik, výstavba chodníka. 

 
Návrh na UZNESENIE č. 36/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zaradenia obce do 
strategického plánovania regiónu Šariš. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
Návrh na UZNESENIE č. 37/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projektové zámery 
na programové obdobie 2021 – 2027. Projektový zámer: Asfaltovanie obecných komunikácii v 
obci Šarišský Štiavnik, Chodník a osvetlenie na cintoríne v obci Šarišský Štiavnik, Kamerový 
systém v obci Šarišský Štiavnik, Detské ihrisko v obci Šarišský Štiavnik, Busta DIONÝZ ILKOVIČ, 
Kúpa areálu s.č. 30 a parku „Kúpele“, Kúpa domu – „pamiatková izba“, Multifunkčné ihrisko 
pri KD Šarišský Štiavnik, Nádpis Šarišský Štiavnik, Obecný podnik Šarišský Štiavnik, Oddychová 
zóna pri KD Šarišský Štiavnik, Regulácia rieky Radomka v k.ú. Šarišský Štiavnik, Oplotenie 
cintorína v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia budovy s.č. 29, zriadenie 24 hod. hospicu, 
Rekonštrukcia Čističky odpadových vôd v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia domu smútku 
v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Šarišský Štiavnik, 
Rekonštrukcia drevenej zvonice v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia chrámu sv. Michala 
archanjela v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia interiéru KD Šarišský Štiavnik – II. etapa, 
Rekonštrukcia kúrenia KD Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu v 
Šarišskom Štiavniku, Rekonštrukcia mosta na obecnej komunikácii na „Poľane“, Rekonštrukcia 
sály Kultúrneho domu v Šarišskom Štiavniku, Rekonštrukcia strechy na KD Šarišský Štiavnik, 
Rekonštrukcia troch autobusových zastávok a odstavných plôch, Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia v obci Šarišský Štiavnik, Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Šarišský Štiavnik, 
Rozhľadňa nad obcou Šarišský Štiavnik, Rozšírenie obecnej komunikácie na „Poľane“, Vodovod 
v obci Šarišský Štiavnik, Výstavba bytoviek, Vybudovanie parkoviska pri Chráme sv. Michala 
archanjela v obci Šarišský Štiavnik, Vybudovanie parkoviska pri Dome smútku v obci Šarišský 
Štiavnik, Zvýšenie bezpečnosti na ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik, výstavba chodníka a 
obecnej komunikácie, Zvýšenie bezpečnosti na ceste I/21 v obci Šarišský Štiavnik, osvetlenie 
prechodov pre chodcov, Zvýšenie bezpečnosti na ceste III. triedy  v obci Šarišský Štiavnik, 
výstavba chodníka. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
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5. bod:  
        Starosta obce z dôvodu opatrení Úradu vlády SR pre pandémiu COVID-19 ruším obecné 
podujatie Úcta k starším a taktiež Verejné zhromaždenie obce, ktoré sa mali uskutočniť 
04.10.2020 v sále KD v Šarišskom Štiavniku.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 38/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zrušenie obecného 
podujatia Úcta k starším 2020 a taktiež Verejné zhromaždenie obce, ktoré sa mali uskutočniť 
04.10.2020 v sále KD v Šarišskom Štiavniku. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Doplňujúci bod 

 
6. bod:  
         Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Ministerstva financií na prijatie 
bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 
2020 poskytovanej z Ministerstva financií SR. Starosta poznamenal, že v tomto roku  ako každý 
z nás možno počul v médiách je výpadok na daniach z príjmov FO. Podielové dane 
samosprávam klesli o 4 až 9 %. Ministerstvo financií SR ponúka kompenzáciu za výpadok dani 
bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške o ktorú bola samospráva ukrátená. V obci 
Šarišský Štiavnik je to  3 485 €. Finančné prostriedky sú na bežné výdavky nie investičné. 
Mesačná splátka pre obec by bola na 4 roky po 72,60 €. Združenie miest a obcí Slovenska 
odporúča danú finančnú výpomoc prijať samosprávam, z dôvodu možného grandu v roku 
2024 od Úradu vlády SR. 
         Po diskusii poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce prečítal návrh na uznesenie. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 39/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na prijatie 
bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 
2020 poskytovanej z Ministerstva financií SR vo výške 3 485 €, so splatnosťou splátok od roku 
2024 do roku 2027. 
 

Za: 5              Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
7. bod.  
        V diskusii starosta obce oboznámil poslancov obce o dotácii Prešovského samosprávneho 
kraja, Program 2 „Kultúra“, Podprogram 2.2 – bežné výdavky, názov projektu: Obnova 
zariadenia v sále kultúrneho domu, o podaní žiadosti na predlženie termínu realizácie projektu 
z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov. 
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8. bod. 
        Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na šiestom riadnom obecnom 
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2020. 
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 02.10.2020. 
 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Michal Tyč                    .............................       Irena Miková        ...................................     
 
                                                     
Lenka Zeherová            .............................                      
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Michal Kimák, starosta obce                             


