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Uznesenia z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 01.03.2021 

 
 
A/ Berie na vedomie 

Uznesenie: 
č. 23/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záujem o Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021. 
 

B/ Neschvaľuje  

Uznesenie: 
č. 26/2021: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 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. 

 

C/ Určuje 
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. 
 
D/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 21/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
                      a doplňujúce body. 
 
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. 
 
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. 
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. 
č. 27/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie respirátorov FFP2 (1ks) pre každého občana  
                      obce od 12 rokov z dôvodu zlej pandemickej situácie COVID-19. 
 
 
 

 
 
                                                                                                    Michal Kimák, starosta obce 
                                                                                                             


