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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 
04.12.2020 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková 
                                  2. Jaroslav Červeňak 
                                  3. Irena Miková 
                                  4. Lenka Zeherová 
 
Starosta: Michal Kimák 
 
Zapisovateľ: Mgr. Adela Adamečková 
 
Overovatelia: Jaroslav Červeňak, Lenka Zeherová 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Žiadosť o usporiadanú a zoradenú výstavbu garážových miest. 

5. VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  

stavebné odpady. 
6. Úprava rozpočtu č. 1/2020. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023. 

8. Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na roky 2021, 2022, 2023. 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných poslancov a občanov obce Šarišský Štiavnik. 
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2. bod: 
        Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a 
za overovateľov pána poslanca Jaroslava Červeňaka a pani poslankyňu Lenku Zeherovú. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 40/2020: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Jaroslava 
Červeňaka a pani poslankyňu Lenku Zeherovú. 
 

   Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
3.bod: 
       Starosta obce dal možnosť o doplnenie doplňujúcich bodov do programu. Žiadne návrhy 
na doplnenie bodov od poslancov neboli. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 41/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

   Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

 4. bod: 
          Starosta obce sa v prvom rade ospravedlnil, že žiadosť od p. Vančišinovej sa prejednáva 
až dnes z dôvodu COVID-19 a karantény Obecného úradu obce Šarišský Štiavnik.    
          Oznámil, že dňa 06.10.2020 bola na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku doručená žiadosť 
od p. Vančišinovej, kde nás ako Obec Šarišský Štiavnik žiada o rozdelenie a následný odpredaj 
pozemku parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik pri bytovej jednotke s.č. 59 pre 
všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o rovnakej výmere, za účelom usporiadanej a zoradenej 
výstavby garážových miest. Následne dal slovo žiadateľke a občanom obce. K bodu vystúpili: 
p. Vančišinová, p. Kolcunová, p. Lesňak. 
        p. Vančišinová navrhla, aby obec rozdelila a následne odpredala pozemok pri bytovej 
jednotke s.č. 59 pre všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o rovnakej výmere, za účelom 
usporiadanej a zoradenej výstavby garážových miest.  
        p. Kolcunová uviedla, že má záujem o odkúpenie pozemku pod garážami, v ktorých má 
autá a záhradky, ktorú do dnešného dňa využíva sa môže vzdať. 
        p. Lesňak tak tiež navrhol, že má záujem o kúpu pozemku pod garážou, alebo pozemok 
zobrať do nájmu, ale v žiadnom prípade nebude rušiť/rozoberať garáž, do ktorého investoval 
značné množstvo peniazi. 
        Starosta obce poznamenal, že garáže na parcele registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik 
sú bez stavebného povolenia a sú to iba čierne stavby a zdôraznil, že majitelia nehnuteľnosti 
s.č. 59 nevyužívajú iba pozemok pod garážami, ale využívajú celu parcelu registra C č. 20/1 
v k.ú. Šarišský Štiavnik na uskladnenie tuhého paliva (dreva) aj ako záhradky.  Starostovi obce 
je ľúto investovaných financií do garáží, ale keď medzi vlastníkmi nehnuteľnosti s.č. 59 a obcou 
Šarišský Štiavnik nedôjde k vzájomnej dohode, bude musieť obec Šarišský Štiavnik postupovať 
podľa stavebného zákona o odstránení čiernych stavieb.    
 
Návrh na UZNESENIE č. 42/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie danú problematiku 
o rozdelenie a následný odpredaj pozemku pri bytovej jednotke s.č. 59 pre všetkých vlastníkov 
nehnuteľnosti o rovnakej výmere za účelom usporiadanej a zoradenej výstavby garážových 
miest. 

Za: 4               Proti: 0            Zdržal sa: 0 



3 

 

 
Návrh na UZNESENIE č. 43/2020: Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby Spoločenstvo „Láska“ 
majitelia nehnuteľnosti s. č. 59 sa navzájom dohodli o odkúpení parcely registra C č. 20/1 v 
k.ú. Šarišský Štiavnik z dôvodu zlegalizovania čiernych stavieb a aby písomne oboznámili obec 
Šarišský Štiavnik do 15.01.2021 ako v danej problematike postúpili. Ak k odkúpeniu, alebo 
dohode s obcou Šarišský Štiavnik z ich strany nedôjde obec bude postupovať podľa 
stavebného zákona o odstránení čiernych stavieb na parcele registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský 
Štiavnik. 

Za: 4               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
 
 
5. bod:  
      Starosta obce poznamenal, že Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2020 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bolo zverejnené na úradnej tabuli 
obce a webovej stránke obce od 16.11.2020. K dnešnému dňu k Všeobecnému záväznému 
nariadeniu obce č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady neboli žiadne pripomienky. Všeobecnom záväznom nariadení obce č. 2/2020 
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa cena nemení pre 
fyzickú osobu/na jedného obyvateľa, ale pribudla tam cena pre FO (SZČO) aprávnické osoby 
(firmy) čo začali využívať v roku 2020 1100l kontajnery následne z čoho vyplýva, že nemôžu 
platiť poplatky ako za 110l kuka nádobu. Cena na 1100l kontajner bola prepočítaná podľa 
objemu odpadu. 
       Po krátkej diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 44/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné 
nariadenie obce č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady. 
 

Za: 4               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
6. bod:  
      Starosta obce poznamenal, že Úprava rozpočtu č. 1/2020 bola zverejnená na úradnej 
tabuli obce od 16.11.2020. Úprava rozpočtu č. 1/2020 bola realizovaná podľa reálneho 
čerpania v roku 2020 a následných očakávaných výdavkov do konca kalendárneho roku 2020. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 45/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu č. 1/2020. 
 

Za: 4              Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
7. bod.  
        Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik JUDr. Róberta Barana   

sa STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021 presúva 

na ďalšie riadne obecné zastupiteľstvo. 
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8. bod. 
       Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 obce Šarišský Štiavnik bol zverejnený na úradnej 
tabuli obce a webovej stránke obce od 16.11.2020. K dnešnému dňu k rozpočtu na roky 2021, 
2022, 2023 obce Šarišský Štiavnik neboli žiadne pripomienky. 
       Po diskusii s poslancami obce starosta prečítal návrh na uznesenie.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 46/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Šarišský 
Štiavnik na roky 2021, 2022, 2023. 
 

Za: 4              Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
9. bod. 
        Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik JUDr. Róberta Barana   
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 sa presúva na ďalšie 
riadne obecné zastupiteľstvo. 
 
 
10. bod. 
          Starosta obce otvoril diskusiu, kde na začiatku oboznámil poslancov obecného 
zastupiteľstva, že obec Šarišský Štiavnik sa uchádza o nenávratný finančný príspevok 
z Environmentálneho fondu na kúpu kompostérov, kuka nádob na separovaný odpad a traktor 
s príslušenstvom. 
        Diskusia bola zameraná aj na tohtoročný Silvester / Sivestrvsko novoročnú kapustnicu, 
kde sa všetci zhodli, že z dôvodu pandémie COVID-19 sa v obci konať nebude. 
 
11. bod. 
          Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na siedmom riadnom obecnom 
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2020. 
 
           V Šarišskom Štiavniku dňa 04.12.2020. 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Jaroslav Červeňak      .............................             Mgr. Adela Adamečková        ...................................     
 
                                                     
Lenka Zeherová        .............................                      
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Michal Kimák, starosta obce                             


