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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 
01.03.2021 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: Mgr. Adela Adamečková 
 
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik. 

5. Obchodná verejná súťaž č. 1/2021. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

1. bod:                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2021. 
Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a Hlavného kontrolóra 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. 20/2021: 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: 
- Žiadosť o odkúpenie „telocvične“ 
- Žiadosť o výmenu pozemku vo vlastníctve obce Šarišský Štiavnik a Gréckokatolíckej cirkvi 
- Cyklotrasa Štefurov – Šarišský Štiavnik 
- COVID-19 
 
Za doplnenie boli všetci piati poslanci. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 21/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body. 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

 4. bod: 
        Starosta obce otvoril bod programu, kde poznamenal, že uznesením č. 19/2021 zo dňa 
05.02.2021 obec  Šarišský Štiavnik vyhlásila súťaž na Voľbu Hlavného kontrolóra obce Šarišský 
Štiavnik s kratším pracovným časom s úväzkom 5,1 %. Súťaž bola vyhlásená prostredníctvom 
web stránky obce a v regionálnych novinách.  
        Dňa 26.02.2021 o 10.50 hod. bola na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku doručená jedna 
prihláška do súťaže. 
        Starosta obce navrhol určiť členov komisie k vyhodnoteniu prihlášok a k voľbe, k 
sčítaniu hlasov poslancov  na voľbu Hlavného kontrolóra obce: za predsedu: Mgr. Adelu 
Adamečkovú,  za člena: Jaroslava Červeňaka, Michala Tyča. Na určení členov komisie a zhodli 
všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 
        V bode programu vystúpil aj JUDr. Róbert Baran, uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra 
obce Šarišský Štiavnik. JUDr. Róbert Baran opísal svoju doterajšiu prácu ako Hlavného 
kontrolóra v obciach a jeho pracovne skúsenosti. 
        Členovia komisie sa zhodli, že všetky podmienky k prihláške žiadateľa boli splnené 
a žiadateľ môže prejsť k samotnej voľbe poslancov. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 22/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu Hlavného kontrolóra 
obce Šarišský Štiavnik, p. JUDr. Róberta Barana na kratší pracovným čas s úväzkom 5,1 % na 
dobu trvania pracovného pomeru 6 rokov od 02.03.2021. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
5. bod:  
        Starosta obce poznamenal, že obec Šarišský Štiavnik uznesením č. 18/2021 zo dňa 
05.02.2021 vyhlásila 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  
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registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik. Zo strany záujemcov nereagoval na Obchodnú 
verejnú súťaž č. 1/2021 nikto. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 23/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záujem 
o Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Doplňujúce body: 
 
6. bod:  
        Dňa 01.03.2021 bola doručená na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku žiadosť o odkúpenie 
bývalej telocvične v obci Šarišský Štiavnik od firmy JAKS s.r.o. 090 42 Šarišský Štiavnik 68. Firma 
JAKS s.r.o. sa zaoberá internetovým obchodom a priestory bývalej telocvične by využívala na 
sklady, uviedol starosta obce. 
        Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na odpredaji, ale v prvom rade 
je potreba dať vypracovať znalecký posudok danej stavby.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 24/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dať vypracovať znalecký 
posudok. Znalecký posudok časti budovy s.č. 29 - telocvičňa, kuchyňa, jedáleň a priestory 
bývalej MŠ na LV č. 1 v k.ú. Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
7. bod.  
        Starosta obce už viackrát spomínal o podanie žiadostí adresovaných na Gréckokatolícku 
cirkev, farnosť Šarišský Štiavnik o odkúpenie pozemku pri Kultúrnom dome v Šarišskom 
Štiavniku. Jedná sa o parcelu registra C č. 133/1 v k.ú. Šarišský Šriavnik na výstavbu oddychovej 
zóny + multifunkčné ihrisko. K dnešnému dňu na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku neprišla 
žiadna odpoveď.  
        Starosta navrhol poslancom podať žiadosť o zámenu pozemku vo vlastníctve obce, 
parcelu registra C č. 21/2 k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 2 500 m2 za parcelu registra C č. 133/1 
k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 1 576 m2, parcelu registra C č. 133/2 k.ú. Šarišský Štiavnik 
o výmere 473 m2 a parcelu registra C č. 248/19 k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 417 m2 vo 
vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Šarišský Štiavnik, z dôvodu výstavby 
multifunkčného ihriska a oddychovej zóny pre občanov obce Šarišský Štiavnik. 
         Poslanec Michal Tyč uviedol, že do žiadosti obec má napísať, že obec je vždy nápomocná 
cirkvi v každom smere a oddychová zóna je plánovaná pre všetkých veriacich v obci. Po krátkej 
diskusii starosta prečítal návrh na uznesenie. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 25/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podať žiadosť o zámenu 
pozemku vo vlastníctve obce, parcelu registra C č. 21/2 k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 2 500 
m2 za parcelu registra C č. 133/1 k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 1 576 m2, parcelu registra C č. 
133/2 k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 473 m2 a parcelu registra C č. 248/19 k.ú. Šarišský 
Štiavnik o výmere 417 m2 vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Šarišský Štiavnik, 
z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska a oddychovej zóny pre občanov obce Šarišský 
Štiavnik. 

Za: 5              Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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8. bod. 
       Starosta obce dal na vedomie poslancom obecného zastupiteľstva zámer obcí v časti MAS 
Topoľa na vybudovanie Cyklotrasy Štefurov – Šarišský Štiavnik. Projekt by nerealizovala každá 
samospráva vo svojom katastrálnom území. NFP na projektovú dokumentáciu by obce žiadali 
z PSK, kde výška spolufinancovania je 30 %. 
       Po diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 26/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o združení fin. 
prostriedkov uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka a § 7 odst. Zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi obcami: Okrúhle, Brezov, Lascov, 
Marhaň, Štefurov, Valkovce, Radoma, Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 0              Proti: 0               Zdržal sa: 5 
 
9. bod.  
         Starosta obce navrhol zakúpenie respirátorov FFP2 po jednom kuse pre každého občana 
obce od 12 rokov z dôvodu zlej pandemickej situácie COVID-19 a hlavne povinnosť nosenia 
respirátorov FFP2 od 08.03.2021. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 27/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie respirátorov 
FFP2 (1ks) pre každého občana obce od 12 rokov z dôvodu zlej pandemickej situácie COVID-
19. 

Za: 5              Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

10. bod. 
          Diskusia bola zameraná z časti na bod číslo 6 a 7. 
 
11. bod. 
          Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na treťom riadnom obecnom 
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2021. 
 
           V Šarišskom Štiavniku dňa 01.03.2021. 
 
 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Michal Tyč               .............................              Mgr. Adela Adamečková        ...................................     
                               
                       
Lenka Zeherová     .............................                     
 
 
 
 
                                                                                       Michal Kimák, starosta obce                             


