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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
05.02.2021 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
Zapisovateľ: Mgr. Adela Adamečková
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Stanovisko k potvrdeniu a vyjadreniu obce Šarišský Štiavnik k vzniku vlastníckeho
práva.
Žiadosť o stanovisko obce – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišský Štiavnik.
Žiadosť o odkúpenie parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik.
Diskusia.
Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2021.
Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
2. bod:
Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a
za overovateľov pána poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Návrh na UZNESENIE č. 14/2021: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú 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 navrhol doplniť:
- Voľba Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik.
Za doplnenie boli všetci piati poslanci.
Návrh na UZNESENIE č. 15/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod programu.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta obce dal na vedomie, že dňa 27.01.2021 bola na Obecný úrad Šarišskom
Štiavniku bola doručená Opätovná žiadosť od Dany Ivančovej, 090 42 Šarišský Štiavnik 69, kde
sa obec Šarišský Štiavnik má vyjadriť k vzniku vlastníckeho práva.
Starosta obce dal hlavné slovo Miroslavovi Ivančovi – manžel žiadateľky k vzniku
vlastníckeho práva. Miroslav Ivančo ozrejmil z akého dôvodu žiada obec o potvrdenie –
stanovisko obce a poznamenal, že už má 85% podpisov od majiteľov pozemku. Po diskusii
poslancov starosta obce prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 16/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a potvrdzuje, že
novovytvorené parcely C KN 322/9, C KN 322/10 k.ú. Šarišský Štiavnik majú slúžiť na zriadenie
záhrad v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely v zmysle
§ 24 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemku.
Obec Šarišský Štiavnik, okr. Svidník nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva podľa § 63
Notárskeho poriadku pre Danu Ivančovú, rod. Ivančovú k uvedeným nehnuteľnostiam.
Vydaním osvedčenia, účinkami tejto verejnej listiny a vznikom vlastníckeho práva k uvedeným
nehnuteľnostiam pre Danu Ivančovú, rod. Ivančovú nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce
Šarišský Štiavnik.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. bod:
Starosta obce dal na vedomie, že dňa 28.01.2021 bola na Obecný úrad Šarišskom
Štiavniku bola doručená od Gréckokatolickej cirkvi, farnosť Šarišský Štiavnik žiadosť
o stanovisko obce Šarišský Štiavnik, k žiadosti o poskytnutie dotácie na „Obnovu
a rekonštrukciu strechy chrámu sv. Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“.
Poslanec Michal Tyč v danom bode vystúpil a zároveň poznamenal, že žiadosť je
skompletyzovaná. Po krátkej diskusii a zhode poslancov a starostu obce na výške dotácii na
projekt „Obnova a rekonštrukcia strechy chrámu sv. Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“
starosta prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 17/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dotáciu na „Obnovu
a rekonštrukciu strechy chrámu sv. Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“ vo výške 500,00
€ na rok 2021 po úspešnej žiadosti na Ministerstve kultúry SR.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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6. bod:
Starosta obce poznamenal, že tento bod bol na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve.
Záujemcovia o kúpu pozemku ako SPOLOČENSTVO „Láska“ sa navzájom nedohodli, tak preto
starosta obce navrhol postupovať verejnou obchodnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti,
formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Nie všetci
poslanci z daným postupom súhlasili.
Návrh na UZNESENIE č. 18/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásiť Obchodnú verejnú
súťaž č. 1/2021 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vo veci predaja parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik
vo výmere 1 930 m2 minimálne v hodnote 6 € na 1m2.
Za: 3 (Mgr. Adela Adamečková, Jaroslav Červeňak, Irena Miková)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Michal Tyč, Lenka Zeherová)
Doplňujúci bod:
7. bod.
Starosta obce dal na vedomie, že k 28.02.2021 končí šesťročné obdobie funkcie Hlavného
kontrolóra obce Šarišský Štiavnik. Preto navrhuje vyhlásiť súťaž na funkciu Hlavného
kontrolóra obce Šarišský Štiavnik s kratším pracovným časom s úväzkom 5,1 %.
Návrh na UZNESENIE č. 19/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vyhlásenie súťaže na
funkciu Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik s kratším pracovným časom s úväzkom 5,1
%.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. bod.
Starosta obce otvoril voľnú diskusiu, ktorá bola zameraná z časti na 6 bod programu.
9. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na druhom riadnom obecnom
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2021.
V Šarišskom Štiavniku dňa 05.02.2021.
Overovatelia:
Michal Tyč
Lenka Zeherová

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

Mgr. Adela Adamečková

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

.............................
Michal Kimák, starosta obce
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