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

_________________________________________________________________ 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 
 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
18.11.2022 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková 
                                  2. Vladimír Pivovarnik 
                                  3. Milan Saloň 
                                  4. Michal Tyč 
                                  5. František Zeher 
 
Starosta: Michal Kimák 
 
Zapisovateľ: František Zeher 
 
Overovatelia: Michal Tyč, Milan Saloň 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Zloženie sľubu starostu obce Šarišský Štiavnik. 

3. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik. 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Šarišskom Štiavniku. 

6. Určenie zástupcu starostu obce Šarišský Štiavnik. 

7. Zriadenie  komisií. 

8. Voľba predsedov a členov komisie. 

9. Určenie platu starostu. 

10. Odmeňovací poriadok poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku. 

11. Diskusia. 

12. Záver. 

 

1. bod.                                       
       Starosta Michal Kimák otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných občanov obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský 
Štiavnik. 
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2. bod. 
        Michal Kimák zložil sľub starostu obce Šarišský Štiavnik. 
 
3.bod. 
         Mgr. Adela Adamečková, Vladimír Pivovarnik, Milan Saloň, Michal Tyč a František Zeher 
postupne zložili sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik. 
 
 4. bod. 
          Starosta obce určil za zapisovateľa pána poslanca Františka Zehera a za overovateľov 

pána poslanca Michala Tyča a pána poslanca Milana Saloňa. 

Návrh na UZNESENIE č. 48/2022: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa pána poslanca 

Františka Zehera a za overovateľov pána poslanca Michala Tyča a pána poslanca Milana 

Saloňa. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
5. bod. 
         Starosta obce predniesol programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Šarišskom Štiavniku. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 49/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
6. bod. 
          Starosta obce tak ako volebné obdobie 2018 – 2022 tak toto volebné obdobie 2022 – 
2026 určil za svojho zástupcu pána poslanca Michala Tyča.  
 

Návrh na UZNESENIE č. 50/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zástupcu 
starostu obce Šarišský Štiavnik pána poslanca Michala Tyča. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
7. bod. 
         Starosta obce navrhol zriadiť komisie:  

- Komisia na ochranu verejného záujmu 

- Komisia verejného poriadku 
- Komisia kultúry a športu 
- Komisia výstavby, dopravy  a životného prostredia 
- Finančná komisia 
- Inventarizačná komisia 
 
Návrh na UZNESENIE č. 51/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie Komisie na 
ochranu verejného záujmu, Komisie verejného poriadku, Komisie kultúry a športu, Komisie 
výstavby, dopravy  a životného prostredia, Finančnej komisie a Inventarizačnej komisie. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
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8. bod. 
 
Voľba predsedov a členov komisií. 

- Za členov komisie na ochranu verejného záujmu starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. 
Adelu Adamečkovú, pána poslanca Michala Tyča, a pána poslanca Františka Zehera. 
Za predsedníčku tejto komisie starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu 
Adamečkovú. 
- Za členov komisie verejného poriadku starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu 
Adamečkovú, pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a pána poslanca Milana Saloňa. . 
Za predsedu tejto komisie starosta obce navrhol pána poslanca Milana Saloňa. 
- Za členov komisie kultúry a športu starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu 
Adamečkovú, pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a pána poslanca Michala Tyča. 
Za predsedníčku tejto komisie starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu 
Adamečkovú. 
- Za členov komisie výstavby, dopravy a životného prostredia starosta obce navrhol pána 
poslanca Milana Saloňa, pána poslanca Michala Tyča a pána poslanca Františka Zehera. 
Za predsedu tejto komisie starosta obce navrhol pána poslanca Františka Zehera. 
- Za členov finančnej komisie starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, 
pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a pána poslanca Michala Tyča. 
Za predsedu tejto komisie starosta obce navrhol pána poslanca Vladimíra Pivovarnika. 
- Za členov Inventarizačnej komisie starosta obce navrhol pani poslankyňu Mgr. Adelu 
Adamečkovú, pána poslanca Michala Tyča a pána poslanca Františka Zehera. 
Za predsedu tejto komisie starosta obce navrhol pána poslanca Michala Tyča. 
 

KOMISIA Predseda Členovia Náplň práce 

Komisia na ochranu 
verejného záujmu 

Mgr. Adela Adamečková Mgr. Adela Adamečková  
Michal Tyč  

František Zeher 

Styk s verejnosťou 

Komisia verejného 
poriadku 

Milan Saloň 
 

Mgr. Adela Adamečková  
 Vladimír Pivovarnik 

Milan Saloň 

Obnova zelene v obci 
a jej údržba 

Komisia kultúry a športu Mgr. Adela Adamečková 
 

Mgr. Adela Adamečková 
Vladimír Pivovarnik 

Michal Tyč  

Kultúrne podujatia 
 

Komisia výstavby, dopravy 
a životného prostredia 

František Zeher Milan Saloň 
Michal Tyč 

František Zeher 

Údržba verejného 
poriadku v obci (za 
pomoci VPP) 

Finančná komisia  Vladimír Pivovarnik Mgr. Adela Adamečková 
Vladimír Pivovarnik 

Michal Tyč 

Finančný chod obce 

Inventarizačná komisia Michal Tyč Mgr. Adela Adamečková 
Michal Tyč 

František Zeher 

Inventarizácia majetku 
obce 
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Návrh na UZNESENIE č. 52/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za člena komisie na ochranu 

verejného záujmu pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, pána poslanca Michala Tyča, 

a pána poslanca Františka Zehera, za predsedníčku komisie volí pani poslankyňu Mgr. Adelu 

Adamečkovú. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 53/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie verejného 

poriadku pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a 

pána poslanca Milana Saloňa, za predsedu komisie volí pána poslanca Milana Saloňa. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 54/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie kultúry 

a športu pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a 

pána poslanca Michala Tyča, za predsedníčku komisie volí pani poslankyňu Mgr. Adelu 

Adamečkovú. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 55/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za členov komisie výstavby, 

dopravy a životného prostredia pána poslanca Milana Saloňa, pána poslanca Michala Tyča a 

pána poslanca Františka Zehera, za predsedu komisie volí pána poslanca Františka Zehera. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 56/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za členov finančnej komisie pani 

poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, pána poslanca Vladimíra Pivovarnika a pána poslanca 

Michala Tyča, za predsedu komisie volí pána poslanca Vladimíra Pivovarnika. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 

Návrh na UZNESENIE č. 57/2022: Obecné zastupiteľstvo volí za členov inventarizačnej komisie 

pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú, pána poslanca Michala Tyča a pána poslanca 

Františka Zehera, za predsedu komisie volí pána poslanca Michala Tyča. 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
9. bod. 
         V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov starosta obce prečítal návrh na uznesenie č. 58/2022.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 58/2022: Obecné zastupiteľstvo Obce Šarišský Štiavnik v súlade s § 11 
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje 
plat starostovi obce Šarišský Štiavnik v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
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vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2021 v sume 
1 211,00 € a násobku 1,65 pri úväzku 100 % s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 
Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 
10. bod. 
          Starosta obce navrhol v Odmeňovacom poriadku poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Šarišskom Štiavniku vo volebnom období 2022 - 2026 navýšenie odmien o 2 € za každé 
obecné zastupiteľstvo a obecné podujatie ako bolo vo volebnom období 2018 – 2022. Pán 
poslanec Michal Tyč navrhol navýšenie o 12 €. Po diskusii sa poslanci a starosta zhodli na:  
 

Odmeňovací poriadok poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku 
           Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 
ods. 9  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o 
obecnom zriadení) sa uznieslo na tomto odmeňovacom poriadku poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku:  
Článok I.  
Všeobecné ustanovenia  
          Účelom tohto odmeňovacieho poriadku je určiť pravidlá odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku (ďalej len „poslanec") pri zohľadnení úloh a 
časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.  
Článok II.  
Odmeny poslancov  
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:  
a) v hrubom vo výške 30,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného   
    zastupiteľstva,  
b) v hrubom vo výške 25,00 € za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov,   
    ktoré je zvolané starostom obce resp. zástupcom starostu. 
     Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny.  
2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časove j a vecnej 
náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto 
odmenu predkladá starosta obce, alebo niektorí z poslancov s príslušným odôvodnením.  
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím 
uznesenia.  
3. Poslancovi za ospravedlnenú, alebo neospravedlnenú neúčasť na Obecnom zastupiteľstve 
neprináleží žiadna finančná odmena.  
Článok III.  
Spoločné a prechodné ustanovenie  
1. Všetky odmeny v zmysle tohto odmeňovacieho poriadku sa vyplácajú raz ročne v mesiaci 
december.  
Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na 
odmenu. Vyhlásenie o vzdaní sa nároku na odmenu je potrebné predložiť v písomnej forme na 
Obecný úrad alebo priamo starostovi obce.  
2. Uvedený odmeňovací poriadok môže obecné zastupiteľstvo meniť len formou dodatku k 
tomuto odmeňovaciemu poriadku alebo prijatím nového odmeňovacieho poriadku. Na 
prijatie tohto odmeňovacieho poriadku alebo na jeho zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov.  

Článok IV.  
 Záverečné ustanovenia  
1. Odmeňovací poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šarišskom Štiavniku dňa 
18.11.2022 uznesením č. 59/2022. 
2. Odmeňovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 
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a účinnosť od 18.11.2022.  
3. Dňom účinnosti tohto odmeňovacieho poriadku stráca účinnosť odmeňovanie 
poslancov schválené OZ uznesením č. 51/2018 dňa 30.11.2018.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 59/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Odmeňovací poriadok 
poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku zo dňa 18.11.2022.  
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
11. bod. 
            Starosta otvoril voľnú diskusiu kde v úvode zdôraznil o čo konkrétne sa bude snažiť vo 
volebnom období 2022 – 2026. Bola spomenutá rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu, kde 
sa momentálne čakajú výsledky z Environmentálneho fondu, rozbehnutie Obecného podniku 
Šarišský Štiavnik s.r.o. – potraviny a výroba, spustenie vodovodu v obci – napojenie sa na 
Starinu, dokončenie autobusových zastávok + realizácia/rekonštrukcia novej autobusovej 
zastávky pri Dome smútku z dôvodu bezpečia cestujúcich, parkovisko pri Dome smútku, 
Obecné byty v priestoroch bývalej ZŠ – kde je momentálne veľký problém s PD (cena PD), 
chodník popri ceste I/21 a ceste 3523. 
 
12. bod. 
           Starosta obce poďakoval všetkým prítomným novozvoleným poslancom obecného 
zastupiteľstva za účasť na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik 
a poprial navzájom všetkým dobrú spoluprácu v novom volebnom období roku 2022 – 2026. 
 
           V Šarišskom Štiavniku dňa 18.11.2022. 
 
 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Michal Tyč               .............................             František Zeher        ...................................     
 
                                                     
Milan Saloň             .............................                      
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Michal Kimák, starosta obce                             


