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Uznesenia z riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 28.05.2021 

 
 
A/ Berie na vedomie 
Uznesenie: 
č. 30/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik   
                      a stanovisko k Záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2020. 
č. 34/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stiahnutie žiadosti o kúpu bývalej telocvične  
                      firmou JAKS s.r.o., 090 42 Šarišský Štiavnik 68. 
č. 36/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dôvod predĺženia Programu hospodárskeho  
                      a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik 2015 – 2020 do 31.12.2022. 
č. 39/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik prijíma uznesenie, že pre rozvoj  
                      Severovýchodného Slovenska, ale aj pre obec Šarišský Štiavnik je nevyhnutné  
                      dobudovanie rýchlostnej cesty R4 s napojením na diaľnicu D1 a preto žiada dotknuté  
                      orgány (ÚV SR, MDaV SR, MF SR, NDS) urýchliť procesy a pokračovať v stavbe R4 na území  
                      Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom. 
č. 42/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku DHZO Šarišský Štiavnik. 
 
B/ Neschvaľuje  
Uznesenie: 
č. 38/2021: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny od  
                      dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 
č. 43/2021: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmenu VZN obce Šarišský Štiavnik č. 2/2016, schválené  
                      uznesením č. 23/2016. 
 
C/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 28/2021: 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. 29/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
                      a doplňujúci bod. 
č. 31/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Šarišský Štiavnik za rok 2020  
                      a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
č. 32/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu  
                      rezervného fondu vo výške 1 581,97 EUR. 
č. 33/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú  
                      podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších  
                      predpisov medzi Dodávateľom: Ing. Ema Šivecová, štatutárny audítor č. licencie A 138,  
                      Sabinovská 26, 080 01 Prešov, IČO: 10670351 a Odberateľom: Obec Šarišský Štiavnik, 090  
                      42 Šarišský Štiavnik 65, IČO: 00331058. 
č. 35/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o odpredaji pozemku časti parcely registra C č.  
                      20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 450 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



 
D/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
 
č. 37/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti aktuálneho Programu  
                      hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik 2015 – 2020 do 31.12.2022  
                      v plánovacom období 2021 – 2027. 
č. 40/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o určení spoločnom spáde Materskej školy na  
                      Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník pre obec Šarišský Štiavnik. 
 
 
č. 41/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik  schvaľuje Memorandum o partnerstve  
                      a spolupráci medzi Nadáciou PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
                      a Obcou Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65. 
č. 44/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie uvítacích tabúľ obce Šarišský Štiavnik  
                      v hodnote 1 ks v sume do 300 €. 
č. 45/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať Deň pre deti 2021 a Jánsku vatru 2021 dňa  
                      26.06.2021 od 14.00 hod. pri KD Šarišský Štiavnik. 
č. 46/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu parkových lavičiek k chrámu sv. Michala archaniela  
                      v počte 2 ks v hodnote 1 ks 180 €. 
č. 47/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie detských balíčkov v hodnote 5 € pre jedno dieťa  
                     do 15 rokov pri príležitosti Deň pre deti 2021. 
č. 49/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 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: 
                      - budovy, na parcele registra C č. 18/5, v k.ú. Šarišský Štiavnik druh stavby: Telocvičňa,  
                      jedáleň, kuchyňa (vhodné na skladové priestory) v celkovej výmere 756 m2 . V súčasnosti  
                      vedený na liste vlastníctva LV č. 1, vlastník: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik  
                      65, vlastnícky podiel 1/1. 
                      - Pozemok, na parcele registra C č. 18/4, v k.ú. Šarišský Štiavnik druh pozemku: Zastavaná  
                      plocha a nádvorie v celkovej výmere 780 m2 . V súčasnosti vedený na liste vlastníctva LV  
                      č. 1, vlastník: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, vlastnícky podiel 1/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Michal Kimák, starosta obce 
                                                                                                             


