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Uznesenia z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 05.02.2021 
 
 

A/ Určuje 
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.  
 
B/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 15/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného  
                      zastupiteľstva a doplňujúci bod programu. 
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.  
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. 
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. 
č. 19/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vyhlásenie súťaže na funkciu Hlavného  
                      kontrolóra obce Šarišský Štiavnik s kratším pracovným časom s úväzkom 5,1 %. 
 
 
 
 

 

                                                                                           Michal Kimák, starosta obce 
                                                                                                             


