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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
14.01.2022 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Jaroslav Červeňak
2. Irena Miková
3. Michal Tyč
4. Lenka Zeherová
Starosta: Michal Kimák
Zapisovateľ: Irena Miková
Overovatelia: Michal Tyč, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Obecný podnik Šarišský Štiavnik.
Diskusia.
Záver.

1. bod.
Starosta Michal Kimák otvoril prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2022.
Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik.
2. bod.
Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov pána
poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Návrh na UZNESENIE č. 1/2022: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú 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 od poslancov neboli.
Návrh na UZNESENIE č. 2/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod.
Starosta obce oboznámil poslancov s novými informáciami ohľadom Sociálneho podniku
obce Šarišský Štiavnik. Vzhľadom na nové skutočnosti je potrebné zmeniť schválené uznesenia
zo dňa 18.12.2021. Na základe zriadenia obecnej s.r.o. obec (Obecný podnik Šarišský Štiavnik,
s.r.o.) môžeme žiadať štatút Sociálneho podniku. Dodal, že samotnú výrobu môžeme zamerať
na výrobu bezvaječných cestovín. Po diskusii starosta obce prečítal návrhy na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 3/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vytvorenia obecného
podniku obce vo forme obecnej s.r.o. v zmysle Obchodného zákonníka.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 4/2022: Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce na všetky
právne úkony spojené so zriadením, vznikom a registráciou obecnej s.r.o. do obchodného
registra.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 5/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako konateľa obecnej s.r.o.
starostu obce Michala Kimáka. Funkcia konateľa obecnej s.r.o. je viazaná na funkciu starostu
obce.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 6/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje imanie obecnej s.r.o. vo
výške 5 000 €, ktoré je tvorené peňažným vkladom z rozpočtu obce.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 7/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje názov obecnej s.r.o.: Obecný
podnik Šarišský Štiavnik, s.r.o.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 8/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ZOZNAM VOĽNÝCH
ŽIVNOSTÍ pre Obecný podnik Šarišský Štiavnik, s.r.o. a to:
VÝROBA POTRAVÍN
1001 Výroba potravinárskych výrobkov
Výrobu mlynských výrobkov:
- Výrobu bezvaječných cestovín
Výrobu kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek:
- Konzervovanie ovocia, orechov, ovocnej kôry a ďalších častí rastlín v cukre.
- Výrobu cukroviniek (karamelov, ústnych pastiliek, nugátu, fondánu, bielej čokolády).
- Výrobu čokolády a čokoládových cukroviniek.
- Výrobu kakaa, kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel.
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- Výrobu žuvačiek.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
- Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami (s ovocím a
zeleninou, s
mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s pekárenskými výrobkami, s
cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické, nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s
mliečnymi výrobkami, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú
výživu).
- Maloobchod a veľkoobchod so spomienkovými a darčekovými predmetmi.
- Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi,
periférnymi
jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio-video prístrojmi, s elektrickými a
elektronickými
spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom).
- Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu
rastlín
alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om).
- Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a
tekutými)
prípravkami.
- Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a
kancelárskymi potrebami (s tlačou, časopismi, novinami, s knihami, so zvukovými a
audiovizuálnymi
záznamami, s nenahratými nosičmi záznamov, s kancelárskymi potrebami, so školskými
potrebami, s
tapetami, so špeciálnym papierom, s papierovými hygienickými výrobkami).
- Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva.
- Maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi
potrebami.
ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV
5601 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti).
- Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu.
- Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj
sezónnych jedál
na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
- Prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných
mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov.
- Prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a
obvyklých príloh.
- Prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne
vyrábané
koncentráty a mrazené krémy.
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POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM
4902 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 9/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sídlo firmy Obecný podnik
Šarišský Štiavnik, s.r.o. na adrese 090 42 Šarišský Štiavnik 65.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 10/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sídlo prevádzky Obecného
podniku Šarišský Štiavnik s.r.o., na adrese 090 42 Šarišský Štiavnik 29. Schvaľuje potravinársku
výrobu v priestoroch kuchyne, jedálne bývalej ZŠ v priestoroch bývalej MŠ a telocvične.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 11/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie Obecného
podniku Šarišský Štiavnik, s.r.o. na vytvorenie obecných potravín v obci Šarišský Štiavnik z
montovaných kontajnerov pre samotnú predajňu potravín na parcele registra C KN 18/1 v k.ú.
Šarišský Štiavnik.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 12/2022: Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia č. 79/2021, č. 80/2021,
81/2021, 83/2021, 84/2021, 85/2021 schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 18.12.2021.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod.
Starosta obce otvoril diskusiu, kde na začiatku oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva, že obec Šarišský Štiavnik sa uchádzala a bola úspešná o nenávratný finančný
príspevok vo výzve MIRRI SR pre najmenej rozvinuté okresy. Schválený projekt „Rekonštrukcia
spevnenej plochy v obci Šarišský Štiavnik“ sa bude realizovať v mesiacoch apríl – jún 2022. K
projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šarišský Štiavnik“ bola podpísaná
zmluva s PPA, projekt by mal byť zrealizovaný do konca roka 2022.
6. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na prvom riadnom obecnom
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2022.
V Šarišskom Štiavniku dňa 14.01.2022.
Overovatelia:
Michal Tyč

Lenka Zeherová

Zapisovateľka:
.............................

Irena Miková

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

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

Michal Kimák, starosta obce
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