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

okres  Svidník 
 
Číslo: 5/2014           V Šarišskom Štiavniku dňa 17.7.2014 

 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná v priebehu  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  17.7.2014 v kancelárií  Ocú 

Šarišský Štiavnik. 

 

Prítomní : 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva :    

1. Baka Juraj 

2. Černický Juraj 

3. Labanc Jozef 

4. Mikčo Peter Ing. 

5. Štefanišin Jaroslav 

Starosta obce :                                     Ján Hic  

 

 Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva  boli na toto písomne  včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov Obecného zastupiteľstva, je prítomných 5 poslancov, teda zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice menuje : 

1. Labanc Jozef 

2. Mikčo Peter Ing. 

                                                      

PROGRAM: 

Plánované body:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Plnenie uznesenia 

3. Určenie školského obvodu 
4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Hic (ďalej len 

predsedajúci). Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania,  prítomní poslanci OZ 

program rokovania schválili, ďalej oboznámil prítomných : 

 

1. S plnením uznesenia 

2. S návrhom na vytvorenie spoločného školského obvodu pre základnú školu s Mestom Svidník 

3. S návrhom na vytvorenie inventarizačných skupín pri preberaní majetku základnej školy na 

obec, kde by mali mať zastúpenie všetci poslanci OZ. 

4. S informáciou o realizácií hasičskej súťaže, ktorá sa má konať dňa 27.7.2014 na ihrisku pri 

ZŠ. 

V diskusií vystupovali všetci zúčastnení poslanci a zhodli sa na tom, aby sa vytvorili dva spoločné 

školské obvody pre základnú školu, v ktorom budú žiaci  základnej školy plniť povinnú 

školskú dochádzku a to s mestom Svidník a obcou Okrúhle. 
 Potom predsedajúci postupne prečítal návrh na jednotlivé uznesenia a jednotlivo ich dal 

schvaľovať. 

 

 



Uznesenie č. 7/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 17.7.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku podľa § 8 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

A. S c h v a ľ u j e : 
 

 

1. vytvoriť s Mestom Svidník, spoločný školský obvod pre základnú školu, v ktorom budú 

žiaci  základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 

 
 

Za uznesenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci, hlasovania sa nezdržal nikto a proti nebol nikto.  

 

Uznesenie č. 8/2014 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 17.7.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku podľa § 8 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

B. S c h v a ľ u j e : 
 

 

1. vytvoriť s Obcou Okrúhle, spoločný školský obvod pre základnú školu, v ktorom budú 

žiaci  základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 

 
 

Za uznesenie hlasovali všetci piati prítomní poslanci, hlasovania sa nezdržal nikto a proti nebol nikto 

 

Záverom predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie OZ ukončil 

 

 

Overovateľ:   

1. Labanc Jozef  ........................................ 

2. Mikčo Peter Ing.      ........................................ 

 

 

 

 

         Ján Hic                                                                                                                                                                                                                                         

                starosta obce 


