Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65, 090 42 Okrúhle,
okres Svidník
Číslo: 1/2014

V Šarišskom Štiavniku dňa 9.2.2014
ZÁPISNICA

napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.2.2014 v kancelárií Ocú
Šarišský Štiavnik.
Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
Starosta obce :

Baka Juraj
Černický Juraj
Labanc Jozef
Štefanišin Jaroslav

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 4 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. Juraj Baka
2. Jozef Labanc
PROGRAM:
Plánované body:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Plnenie uznesenia
3. Zloženie sľubu náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom
na území obce
5. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2014
6. Prerokovanie problematiky v školstve
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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 s plnením uznesenia, potom s tým, že
poslanec OZ Ing. Martin Kmec sa odsťahoval z trvalého bydliska a v obci už nebýva, takže je treba
aby zložil sľub poslanca OZ ďalší náhradník, ktorým je Jozef Labanc, trvale bytom Šarišský Štiavnik
č. s. 14 a ktorý bol aj pozvaný na rokovanie OZ. Ďalej nasledovalo samotné zloženie sľubu poslanca
OZ p. Jozefa Labanca. Potom obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí :
1. Prerokovalo návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení so sídlom na území obce
2. Prerokovalo návrh rozpočtu obce na rok 2014, ktorý predniesol starosta obce.

3. S problematikou financovania, počtom zapísaných deti v škole ako aj s ďalšou existenciou
školstva v obci, oboznámil starosta obce a konštatoval, že za takého to stavu, s tak malým
počtom detí škola v obci sa nedá prevádzkovať a udržať.
4. V diskusii vystúpili všetci poslanci, najmä k výške dotácie na školstvo, k rozpočtu obce
a najviac k problematike v školstve a zachovaní a udržaní školy v obci.
5. Predsedajúci prečítal návrh na uznesenie a poslanci uznesenie č.1/2014 schválili. Za uznesenie
hlasovali všetci štyria prítomní poslanci, hlasovania sa nezdržal nikto a proti nebol nikto.
Záverom predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie OZ
ukončil.
Uznesenie č. 1/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 9.2.2014
Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
A. B e r i e n a v e d o m i e :
1. Správu o plnení uznesenia
2. Prednesený návrh VZN obce Šarišský Štiavnik č. 1 /2014 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Šarišský Štiavnik pre rok
2014
3. Správu o návrhu rozpočtu obce na rok 2014
4. Správu o problematike financovania a počte žiakov v školstve
B.

S ch v a ľ u j e :
1. VZN obce Šarišský Štiavnik č. 1 /2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení so sídlom na území obce Šarišský Štiavnik pre rok 2014
2. Rozpočet obce na rok 2014

C. O s v e d č u j e:
1. Podľa § 51 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, že náhradník vo volebnom obvode č. 01 Jozef
Labanc narodený 17.09.1966 trvale bytom Šarišský Štiavnik č.s. 14, 090 42 Okrúhle, okres
Svidník zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a dňom 9.2.2014 sa
stal poslancom obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku.
D. O d p o r u č a :
1. Zvolať zasadnutie rady školy a školských zariadení a podať stanovisko rady školy a školských
zariadení o ďalšom fungovaní a existencií základnej školy a školských zariadení.
Overovateľ:
1. Juraj Baka

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

2. Jozef Labanc

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

Ján Hic
starosta obce

