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

_________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenia z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 22.01.2021 
 
A/ Berie na vedomie 

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. 

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. 

č. 9/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie cenových ponúk v projekte: Triedený zber  

                    komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik. 

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. 

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. 

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. 

 

B/ Neschvaľuje  

Uznesenie: 
č. 10/2021: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 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. 
 

C/ Určuje 
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.   
 
D/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 2/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce  
                    body programu. 
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. 
č. 4/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik  
                   na 1. polrok 2021. 
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. 
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. 
 

 
                                                                                                                   Michal Kimák, starosta obce 
                                                                                                             


