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

ZÁPISNICA
z Verejného zhromaždenia obyvateľov obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 29.08.2021
v Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková
2. Irena Miková
3. Michal Tyč
4. Lenka Zeherová
Starosta: Michal Kimák
Zapisovateľ: Mgr. Adela Adamečková
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie verejného zhromaždenia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu verejného zhromaždenia.
Chod obce Šarišský Štiavnik (r. 2020 – r 2021).
Diskusia.
Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril prvé verejné zhromaždenie obyvateľov obce v Šarišskom
Štiavniku v roku 2021, kde privítal všetkých 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. 56/2021: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Tyča
a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Za: 4

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 neboli.
Návrh na UZNESENIE č. 57/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Verejného
zhromaždenia obyvateľov obce.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta obce prečítal správu o chode obce v rokoch 2020 – 2021:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
V roku 2020 a v roku 2021 bol schválený cez ÚPSVaR Bardejov projekt §52a – Dobrovoľnícka
činnosť pre dvoch uchádzačov o zamestnanie. UoZ sa starajú o zeleň a poriadok v obci.
Obec v roku 2020 sa uchádzala o NFP:
- z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia regionálneho rozvoja
v projekte: Rozvoj komunitných aktivít v Šarišskom Štiavniku, rekonštrukcia sály a kuchyne
v KD Šarišský Štiavnik. – žiadosť bola neúspešná.
- Z Prešovského samosprávneho kraja sa obec uchádzala o NFP z Výzvy predsedu PSK
z Programu 2 „Kultúra“ názov projektu Rekonštrukcia interiéru sály a kuchyne KD Šarišský
Štiavnik. – žiadosť bola neúspešná.
- Z Prešovského samosprávneho kraja sa obec uchádzala o NFP z Programu 2 „Kultúra“
Podprogram 2.2 – bežné výdavky, názov projektu: Obnova zariadenia v sále kultúrneho domu
– žiadosť bola neúspešná.
- Z Environmentálneho fondu obec žiadala v programe L6 na projekt: „Energetické
zhodnotenie budovy KD v Šarišskom Štiavniku - II. etapa“ – na rekonštrukciu strechy KD. –
žiadosť bola neúspešná.
Obec v roku 2021 sa uchádzala o NFP:
- Z Environmentálneho fondu na činnosť C5 na projekt: „Zber, kompostovanie
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišský Štiavnik“.
Dotácia má byť určená na 1ks drviča drevenej hmoty, 1 ks mulčovača, 80 ks 1000l kompostérov
do každej domácnosti v obci , 80 ks 10l zbernej nádoby na kuchynský odpad do každej
domácnosti v obci – výsledky o NFP nám ešte nie sú známe.
- Z Environmentálneho fondu na činnosť C1 na projekt: „Triedený zber komunálneho odpadu
v obci Šarišský Štiavnik“. Dotácia má byť určená na: Nákup traktora, vlečky, čelného
nakladača– výsledky o NFP nám ešte nie sú známe.
- Z Environmentálneho fondu obec žiadala aj v roku 2021 v programe L7 na projekt:
„Energetické zhodnotenie budovy KD v Šarišskom Štiavniku - II. etapa“ – na rekonštrukciu
strechy KD. – výsledky o NFP nám ešte nie sú známe.
- Z rezervy predsedu vlády SR obec žiadala NFP na rekonštrukciu autobusovej zastávky s.č. 23
a na dokončenie autobusovej zastávky „Kúpele“. Z rezervy predsedu vlády SR obec žiadala NFP
na rekonštrukciu strechy na budove telocvične s.č. 29, na obidve žiadosti nám zatiaľ neprišla
odpoveď.
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Záväzky:
Úver: Prima banka a.s. k mesiacu august 2021 je 29 081,86 €.
Mesačne sa spláca 500,00 € + úroky 130 €.
Dlžníci voči obci Šarišský Štiavnik:
Fyzická osoba nad 160 €
- Petr Kuba: 1260,38 €
- Irena Molčanová: 475,86 €
Právnická osoba nad 1600 € v obci nie je.
Súdny spor:
Obec Šarišský Štiavnik je v súdnom spore s MPRV SR (k vráteniu) 52 083,53 € + úroky
z omeškania vo výške 9 %.
Obecné podujatia v obci Šarišský Štiavnik:
V roku 2020:
Obec Šarišský Štiavnik organizovala podujatia: Obecný ples obce Šarišský Štiavnik, Karneval
2020, Cukrárka 2020, MDD 2020, Jánska vatra 2020, z dôvodu pandémie COVID 19 sa zrušilo
MDŽ 2020, Úcta k starším 2020, Stolnotenisový turnaj a Sivestrovskonovoročná kapustnica.
V roku 2021:
V obci Šarišský Štiavnik z dôvodu pandémie COVID 19 sa zrušili obecné podujatia, ktoré v obci
sú zaužívané. V letnom obdoby sa pandemická situácia zlepšila a v obci sa uskutočnilo: Deň
pre deti 2021, Jánska vatra 2021. Na jeseň 24.10.2021 plánujeme zorganizovať Úctu k starším
2021, v zimnom období Stolnotenisový turnaj 2021 a Silvestrovskonovoročnú kapustnicu,
ale všetko záleží na situácii ohľadom COVID-19.
Obec v roku 2021 pravidelne spolu s obcou Beňadikovce organizovala pre občanov z obce
Šarišský Štiavnik a iných obcí testovanie COVID – 19 .
VODOVOD v obci Šarišský Štiavnik
Dňa 08.04.2021 bolo vydané Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Šarišský Štiavnik –
napojenie na prívod zo Stariny“. Dňa 07.09.2021 sa uskutoční ústne konanie, ktoré zvolal
Verejnou vyhláškou zo dňa 13.08.2021 Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP úsek
štátnej vodnej správy oznámenie o začatí vodoprávneho konania.
Návrh na UZNESENIE č. 58/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie chod obce Šarišský
Štiavnik r. 2020 – r. 2021.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod.
Starosta obce otvoril voľnú diskusiu. Diskusia bola zo strany občanov obce z časti mierená
iba na pandemickú situáciu COVID – 19. Starosta pripomenul problematiku, telocvične s.č. 29
dlhoročne zatekajúcej strechy čo značne poškodzuje celú budovu. Rastislav Guba vystúpil
v danom probléme s otázkou? Či obec plánuje predať telocvičňu. Starosta reagoval, že obec
dala vypracovať znalecký posudok pretože na Obecný úrad bola podaná žiadosť o kúpu daných
nehnuteľností a z dôvodu záujmu vyhlásila aj Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 na telocvičňu
s.č. 29 a priestory bývalej MŠ. Do súťaže z dôvodu asi ceny sa nikto nezapojil.
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Obec je naklonená aj iba prenájmu danej nehnuteľnosti nie iba predaju, poznamenal
starosta obce.
Na záver starosta obce poďakoval pracovníkom obce za udržiavanie čistoty a zelene
v obci, ktorí nám touto svojou prácou spríjemňujú život v našej obci. Poďakoval aj členom DHZ
Šarišský Štiavnik a poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu.
Na záver starosta poprosil občanov obce, aby nevhadzovali do kanalizácie veci čo tam
nepatria...(vložky, plienky, spodné prádlo..)

6. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na prvom verejnom zhromaždení
obyvateľov obce Šarišský Štiavnik v roku 2021.
V Šarišskom Štiavniku dňa 29.08.2021.

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Lenka Zeherová

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

Michal Tyč

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

Mgr. Adela Adamečková ................................

Michal Kimák, starosta obce
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