Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65, 090 42 Okrúhle,
okres Svidník
Číslo: 2/2014

V Šarišskom Štiavniku dňa 9.5.2014

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.5.2014 v kancelárií Ocú
Šarišský Štiavnik.
Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva :

Starosta obce :

1. Baka Juraj
2. Černický Juraj
3. Labanc Jozef
4. Mikčo Peter Ing.
5. 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 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. Juraj Černický
2. Peter Mikčo Ing.
PROGRAM:
Plánované body:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Plnenie uznesenia
Záverečný účet roku 2013
Školy a školské zariadenia
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 OZ,
- s celoročným hospodárením obce za rok 2013,
- so Súhrnnou správou o hospodárení ZŠ a MŠ za kalendárny rok 2013,
- s problematikou malého počtu zapísaných žiakov do základnej a materskej školy pre školský
rok 2014/2015 a konštatoval, že hoci Rada školy pri Základnej škole v Šarišskom Štiavniku na
svojom zasadnutí 14.2.2014 vyjadruje stanovisko s rozhodnutím rodičov so zriadením
Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a rusínskym a zúčastnení rodičia na
zasadnutí rodičov dňa 4.3.2014 vyjadrili súhlas vyučovacieho jazyka slovenského na
vyučovací jazyk slovenský a rusínsky aj tak za takéhoto stavu s tak malým počtom žiakov sa

nedá prevádzkovať základná ani materská škola a treba ich vyradiť zo siete škôl a školských
zariadení,
- s informáciou z jednania, predmetom ktorého bolo posúdenie možnosti výstavby nástupišťa výhybky autobusovej zastávky pozdĺž cesty I/73, E371 v obci Šarišský Štiavnik na parcele č.
KN 206/1,
- so žiadosťou, ktorú podal Peter Gula, trvale bytom Šarišský Štiavnik č. 59/6 o odkúpenie
pozemku parcela registra KN-C 20/1,
V diskusii vystúpila riaditeľka Základnej školy v Šarišskom Štiavniku, ktorá bola pozvaná na
zasadnutie OZ. Podala správou o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 2.4.2014

v Základnej škole, Šarišský Štiavnik 29 a následne sa vyjadrila, že škola za takýchto
podmienok, s tak malým počtom žiakov, nemôže naďalej plniť výchovnovzdelávaciu činnosť
a kandidovať na riaditeľku školy v ďalšom funkčnom období nemieni.
V diskusií vystupovali všetci poslanci k všetkým bodom rokovania, avšak najviac k problematike
v školstve, zachovaní a udržaní základnej školy, materskej školy ako aj školských zariadení v obci,
ale konkrétny návrh riešenia problému nepodal nikto.
Potom predsedajúci prečítal návrh na uznesenie a poslanci uznesenie č.2/2014 schválili. 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.
Uznesenie č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 9.5.2014
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. Súhrnnú správu o hospodárení ZŠ a MŠ za kalendárny rok 2013.
3. Informáciu z jednania, predmetom ktorého bolo posúdenie možnosti výstavby nástupišťa výhybky autobusovej zastávky pozdĺž cesty I/73, E371 v obci Šarišský Štiavnik na parcele č.
KN 206/1.
4. Žiadosť, Petra Gulu, trvale bytom Šarišský Štiavnik č. 59/6 o odkúpenie pozemku parcela
registra KN-C č. 20/1.
B.

S ch v a ľ u j e :

1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
C. O d p o r u č a :
1. Aby žiadosť na odkúpenie pozemku parcely registra KN-C č. 20/1, namiesto Petra Gulu,
podalo spoločenstvo Láska, nakoľko parcelu využívajú všetci členovia spoločenstva, ktorého
členom je aj Peter Gula.
2. Zvolať, koncom mája 2014, zasadnutie OZ ohľadom základnej školy, materskej školy
a školských zariadení na samostatné prerokovanie ich zotrvania alebo vyradenia zo siete
škôl a školských zariadení.
Overovateľ:
1. Juraj Černický

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

2. Peter Mikčo Ing.

........................................
Ján Hic
starosta obce

