Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku
Číslo: 3/2011

V Šarišskom Štiavniku dňa 30.10.2011

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.10.2011 v kancelárií Ocú
Šarišský Štiavnik.
Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
Starosta obce :

Černický Juraj
Kmec Martin Mgr.
Mikčo Peter Ing.
Saloň Milan

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. Mikčo Peter Ing.

2. Saloň Milan
PROGRAM:

Plánované body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Plnenie uznesenia
Členstvo školského úradu - prehodnotenie
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
a prítomní poslanci OZ program rokovania schválili a zároveň oboznámil prítomných
s plnením uznesenia.
1. Zastupiteľstvo prerokovalo členstvo školského úradu, dohodlo sa a schválilo, že Obec
Šarišský Štiavnik dňom schválenia bude členom Školského úradu v Giraltovciach.

2. Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo príspevok pre Združenie rodičov a priateľov
školy pri ZŠ v Šarišskom Štiavniku vo výške 435,- Eur.
3. Zastupiteľstvo delegovalo za člena rady školy pre MŠ poslanca OZ Ing. Mikča Petra
a pre ZŠ poslanca OZ Saloňa Milana
4. Predsedajúci oboznámil prítomných s ukončením prác na rekonštrukcií obecných
komunikácií, ukončení povodňových prác a s problémami mostového telesa na ulici
Poľana

5. Predsedajúci prečítal návrh uznesenia, poslanci OZ uznesenie schválili. Za prijatie
uznesenia hlasovalo všetkých 5 poslancov, proti nebol nikto a hlasovania sa nezdržal
nikto.
6. Záverom predsedajúci sa poďakoval prítomným z účasť na rokovaní a rokovanie OZ
ukončil.

Uznesenie č. 03/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 30.10.2011
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. Informáciu starostu obce o ukončení prác na rekonštrukcií obecných
komunikácií, ukončení povodňových prác a s problémami mostového telesa na ulici
Poľana.
B. S ch v a ľ u j e :
1. Obec Šarišský Štiavnik dňom schválenia za člena Školského úradu v Giraltovciach
v súlade s § 6 zákona Národnej rady SR č. č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Príspevok pre Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ v Šarišskom Štiavniku vo
výške 435,- Eur.
C. D e l e g u j e :
1. Za člena rady školy pre MŠ v Šarišskom Štiavniku poslanca OZ Ing. Mikča Petra a pre
ZŠ poslanca OZ Saloňa Milana.
2. Za člena rady školy pre ZŠ v Šarišskom Štiavniku poslanca OZ Saloňa Milana.
D. R u š í :
1.

Dňom schválenia tohto uznesenia členstvo Obce Šarišský Štiavnik ako člena Školského úradu
vo Svidníku

E. Ž i a d a :
1.

Starostu obce Šarišský Štiavnik v spolupráci s Krajským školským úradom v Prešove
zrealizovať schválenú zmenu v tomto uznesení.

Overovateľ:

1. Mikčo Peter Ing.

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

2. Saloň Milan

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

Ján Hic
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 30.10.2011
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva :

Starosta obce :

1. Juraj Černický

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

2. Martin Kmec Mgr.

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

3. Peter Mikčo Ing.

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

4. Milan Saloň

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

5. Jaroslav Štefanišin

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

Ján Hic

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

Starosta obce
Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik 27.10.2011

Pozvánka
V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. zvolávam zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, ktoré sa bude konať dňa:

30.10.2011 t.j.(nedeľa) o 1730 hod v kancelárií OcÚ
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Plnenie uznesenia
Členstvo školského úradu - prehodnotenie
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Ján Hic
starosta obce

