Obec Šarišský Štiavnik
Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65
_________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
22.01.2021 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: Irena Miková
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Požiarny poriadok obce.
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok
2021.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie – CVČ
č. ŠŠ-2020/156-OcÚ-001.
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na školské zariadenie – CVČ
č. ŠŠ-2020/157-OcÚ-001.
Žiadosť o usporiadanú a zoradenú výstavbu garážových miest.
Žiadosť o odkúpenie pozemku.
Vyhodnotenie cenových ponúk, projekt:
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik
Diskusia.
Záver.
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1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2021.
Privítal všetkých prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a občanov obce Šarišský
Štiavnik.
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. 1/2021: 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

3.bod:
Starosta obce dal možnosť o doplnenie doplňujúcich bodov do programu. Žiadne návrhy
na doplnenie bodov od poslancov neboli. Starosta navrhol doplniť:
- Žiadosť o stanovisko k Potvrdeniu a vyjadreniu obce k vzniku vlastníckeho práva. Žiadosť
podala Dana Ivančová, 090 42 Šarišský Štiavnik 69.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – parcela registra C č. 20/1 k.ú. Šarišský Štiavnik na výstavbu
garážového miesta. Žiadosť podala Desanka Vančišinová, Sov. hrdinov 373/11, 089 01 Svidník.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – parcela registra C č. 20/1 k.ú. Šarišský Štiavnik na výstavbu
garážového miesta. Žiadosť podala Kamila Gulová, 090 42 šarišský Štiavnik 59.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – parcela registra C č. 20/1 k.ú. Šarišský Štiavnik na výstavbu
garážového miesta. Žiadosť podala Kvetoslava Jančušová, 090 42 šarišský Štiavnik 59.
Za doplnenie bodov boli všetci poslanci.

Návrh na UZNESENIE č. 2/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Požiarny poriadok obce Šarišský Štiavnik vypracoval Ing. Lukáš Štefanišín – steFIRE, 090
42 Šarišský Štiavnik 9, na základe povinností obce podľa §15 ods. 1 písm. d)zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 37 ods.
1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov na
základe povinností obce podľa §15 ods. 1 písm. d)zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Po krátkej diskusii starosta obce prečítal návrh na
uznesenie.
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Návrh na UZNESENIE č. 3/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik schvaľuje
Požiarny poriadok obce Šarišský Štiavnik vypracovaný Ing. Lukášom Štefanišinom – steFIRE,
090 42 Šarišský Štiavnik 9, na základe povinností obce podľa §15 ods. 1 písm. d)zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 37
ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na polrok 2021.
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 1. polrok 2021.
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.
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.
1.

Cieľom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je najmä zabezpečiť:
predchádzanie porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov obce,
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2.

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými financiami a s majetkom obce,
3.
spoľahlivosť vedenia účtovníctva,
4.
ochranu majetku vo vlastníctve obce,
5.
odhaľovanie podvodov a nezrovnalostí a zabezpečenie nápravy,
6.
overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku.
Hlavný kontrolór obce overuje pri kontrole objektívny stav kontrolovaných skutočností a
ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri kontrole dodržiavania zákonnosti,
účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami
overuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi,
kontroluje dodržiavanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie
podmienok ich použitia.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konania, v ktorých o právach,
právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb
rozhoduje obec v správnom (administratívnom) konaní.
Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:
1.
obec a obecný úrad
2.
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
3.
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
4.
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
1.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

A. Pravidelné kontroly
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik (priebežne).
B. Finančné kontroly
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2020, a to aj v súvislosti s
mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky spojenej s ochorením Covid - 19.
Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2020.
Kontrola miestnych daní a miestnych poplatkov za rok 2020 a stav nedoplatkov na
miestnych daniach a miestnych poplatkoch ku 31. 12. 2020.
C. Ostatné kontroly
Kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola
evidencie doručených sťažnosti za rok 2020.
Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku.
Kontroly vykonávané na základe zistených poznatkov v rámci svojej činnosti.
Kontroly vykonávané na základe prípadných podnetov obyvateľov obce Šarišský Štiavnik.
D. Stanoviská a ďalšie činnosti
Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok
2020.
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému
kontrolórovi na vybavenie.
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5.

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.
Vypracoval: JUDr. Róbert Baran.
Po diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 4/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 1. polrok 2021.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Starosta obce predniesol žiadosť ktorá bola dňa 16.12.2020 doručená na Obecný úrad
v Šarišskom Štiavniku od Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Žiadosť sa týka poskytnutia
finančných prostriedkov na školské zariadenie v Centre voľného času, Juskova Voľa 118, 094
12 Vechec. V centre voľného času, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec sú nahlásení dvaja žiaci
z obce Šarišský Štiavnik. Z dôvodu zlej finančnej situácie (pandémie COVID-19) starosta
navrhol poskytnúť dotáciu na jedného žiaka 20 €.
Návrh na UZNESENIE č. 5/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnúť finančný
prostriedok na školské zariadenie v Centre voľného času, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec, v
sume 20 € na jedného žiaka na kalendárny rok 2021.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. bod.
Starosta obce predniesol žiadosť, ktorá bola dňa 16.12.2020 doručená na Obecný úrad
v Šarišskom Štiavniku od Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov. Žiadosť sa týka poskytnutia
finančných prostriedkov na školské zariadenie v Centre voľného času ako súčasť Cirkevnej
základnej školy sv. Juraja, Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník, kde sú nahlásení traja žiaci
z obce Šarišský Štiavnik. Z dôvodu zlej finančnej situácie (pandémie COVID-19) starosta
navrhol poskytnúť dotáciu na jedného žiaka 20 €.
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Návrh na UZNESENIE č. 6/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnúť finančný
prostriedok na školské zariadenie v Centre voľného času ako súčasť Cirkevnej základnej školy
sv. Juraja, Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník, v sume 20 € na jedného žiaka na kalendárny
rok 2021.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. bod.
Starosta obce predniesol situáciu vo veci usporiadania a zoradenia výstavby garážových
miest. Obec Šarišský Štiavnik dala možnosť / časový priestor Spoločenstve „LÁSKA“ , 090 42
Šarišský Štiavnik 59 do 15.01.2021 na vyjadrenie sa k odkúpeniu parcely registra C č. 20/1
v k.ú. Šarišský Štiavnik z dôvodu zlegalizovania čiernych stavieb na menovanej parcele. Dňa
13.01.2021 bola doručená na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku zápisnica z členskej schôdze
Spoločenstva „LÁSKA“ konanej dňa 09.01.2021, kde sa majitelia v danej problematike
nedohodli. Po dlhej diskusii poslancov a starosta obce a na základe žiadostí o odkúpenie
pozemku parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik zo strany majiteľov nehnuteľnosti
s.č. 59 v obci Šarišský Štiavnik sa jednoznačne zhodli a ponúkli časový priestor do 04.02.2021
Spoločenstva „LÁSKA“ na znovu prehodnotenie danej problematiky.
Návrh na UZNESENIE č. 7/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku
o usporiadanú a zoradenú výstavbu garážových miest a nezáujem zo strany Spoločenstva
„LÁSKA“ , 090 42 Šarišský Štiavnik 59.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. bod.
Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola dňa 14.01.2021 doručená od Márie
Lesňakovej, 090 42 Šarišský Štiavnik 59, Vladislava Lesňaka, 090 42 Šarišský Štiavnik 59,
Moniky Kolcunovej, 090 42 Šarišský Štiavnik 59 a Františka Kolcuna, 090 42 Šarišský Štiavnik
59 spoločná Žiadosť o odkúpenie časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik
o výmere 400 m2. Po diskusii a z dôvodu 8. bodu v programe obecného zastupiteľstva sa
jednoznačne všetci zhodli na presunutie bodu na ďalšie obecné zastupiteľstvo.
Návrh na UZNESENIE č. 8/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie
pozemku časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik a presúva tento bod na ďalšie
zastupiteľstvo.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. bod.
Vyhodnotenie cenových ponúk, projekt: Triedený zber komunálneho odpadu v obci
Šarišský Štiavnik. Starosta obce určil členov komisie k vyhodnoteniu cenových ponúk:
za predsedu: Mgr. Adelu Adamečkovú, za člena: Jaroslava Červeňaka, Michala Tyča. Za boli
všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
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Návrh na UZNESENIE č. 9/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie
cenových ponúk v projekte: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúce body:
11. bod.
Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola dňa 18.01.2021 od Dany Ivančovej, 090 42
Šarišský Štiavnik 69 doručená Žiadosť o stanovisko k potvrdeniu a vyjadreniu obce k vzniku
vlastníckeho práva, ktoré je potrebné na účely vydania osvedčenia vyhlásenia o vydržaní
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v zmysle § 63 Notárskeho poriadku,
Po dlhej diskusii poslancov starosta obce prečítal návrh na uznesenie č. 10/2021.
Návrh na UZNESENIE č. 10/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje majetkovoprávne
vysporiadane novovytvorených parciel C KN 322/9 - ttp. vo výmere 616 m2, C KN 322/10 - ttp.
vo výmere 116 m2 k.ú. Šarišský Štiavnik, tak ako sú tieto zakreslené na GP Michal Zelizňak GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, IČO: 35 247 568, číslo plánu 35247568-96/2020 zo
dňa 14.12.2020, overený dňa 30.12.2020, číslo: G1-349/2020, ktoré boli vytvorené z časti
parcely E KN 853 - ttp. vo výmere 112121 m2 a z časti parcely E KN 917 - orná pôda vo výmere
870 m2, vedených na LV č. 382 k.ú. Šarišský Štiavnik formou vydržania v súlade s predloženým
Potvrdením a vyjadrením obce k vzniku vlastníckeho práva zo dňa 22.1.2021.
Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

12. bod.
Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola dňa 21.01.2021 doručená od Desanky
Vančišinovej, Sov. hrdinov 373/ 11, 089 01 Svidník Žiadosť o odkúpenie parcely registra C č.
20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik. Po diskusii a z dôvodu 8. bodu v programe obecného
zastupiteľstva sa jednoznačne všetci zhodli na presunutie bodu na ďalšie obecné
zastupiteľstvo.
Návrh na UZNESENIE č. 11/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť
o odkúpenie pozemku časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik a presúva tento
bod na ďalšie zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. bod.
Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola dňa 21.01.2021 doručená od Kamily Gulovej,
090 42 Šarišský Štiavnik 59, Žiadosť o odkúpenie parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský
Štiavnik. Po diskusii a z dôvodu 8. bodu v programe obecného zastupiteľstva sa jednoznačne
všetci zhodli na presunutie bodu na ďalšie obecné zastupiteľstvo.
Návrh na UZNESENIE č. 12/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť
o odkúpenie pozemku časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik a presúva tento
bod na ďalšie zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. bod.
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Na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola dňa 21.01.2021 doručená od Kvetoslavy
Jančušovej, 090 42 Šarišský Štiavnik 59, Žiadosť o odkúpenie parcely registra C č. 20/1 v k.ú.
Šarišský Štiavnik. Po diskusii a z dôvodu 8. bodu v programe obecného zastupiteľstva sa
jednoznačne všetci zhodli na presunutie bodu na ďalšie obecné zastupiteľstvo.
Návrh na UZNESENIE č. 13/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť
o odkúpenie pozemku časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik a presúva tento
bod na ďalšie zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. 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 oblasť: Zvýšenie energetiskej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania, Činnosť L7AP na projekt „Energetické zhodnotenie budovy
Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik – II. etapa“. Objekt: „Zateplenie stropu najvyššieho
podlažia a výmena strechy“.
Starosta informoval poslancov, že je potrebné nájsť niekoho k obsluhe ČOV v obci
Šarišský Štiavnik a tiež k správe Domu smútku.
16. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na prvom riadnom obecnom
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2021.
V Šarišskom Štiavniku dňa 22.01.2021.
Overovatelia:
Michal Tyč

Lenka Zeherová

Zapisovateľka:
.............................

Irena Miková

...................................

.............................

Michal Kimák, starosta obce
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