Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č.s. 65, 090 42 Okrúhle,
okres Svidník
Číslo: 3/2014

V Šarišskom Štiavniku dňa 31.5.2014

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.5.2014 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. Labanc Jozef
2. Štefanišin Jaroslav
PROGRAM:
Plánované body:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Plnenie uznesenia

3. Školy a školské zariadenia - prerokovanie ich zotrvania alebo vyradenia zo siete škôl
a školských zariadení.
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. So správou o výsledku kontroly, ktorú vykonala Štátna školská inšpekcia dňa 02.04.2014 v
Základnej škole, Šarišský Štiavnik 29.
3. S postupom orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní
a zrušovaní škôl a školských zariadení.
V diskusií vystupovali všetci poslanci ohľadom zachovania školy a školských zariadení avšak
ohľadom malého počtu žiakov v základnej ako aj v materskej škole, na návrh poslanca OZ Jaroslava
Štefanišiného ako aj odporúčanie školskej rady a rodičov školy, všetci poslanci OZ súhlasili a zhodli
sa, aby sa podala žiadosť na Ministerstvo školstva SR o vyradenie zakladenej školy, materskej školy
školského klubu deti pri základnej škole a školskej jedálni pri materskej škole zo siete škôl
a školských zariadení a následne znovu požiadať o zaradenie do siete škôl a školských zaradení

spojením základnej školy s materskou školou číže Základná škola s materskou školou s vyučovacím
jazykom slovenským a rusínskym a školské zariadenie školskú jedáleň pri základnej škole s materskou
školou.
Potom predsedajúci prečítal návrh na uznesenie a poslanci uznesenie č.3/2014 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. 3/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 31.5.2014
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. Správu o výsledku kontroly, ktorú vykonala Štátna školská inšpekcia dňa 02.04.2014 v
Základnej škole, Šarišský Štiavnik 29.
B.

S ch v a ľ u j e :

1. Podať žiadosť na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyradenie základnej
školy, materskej školy, školského klubu pri základnej škole a školskej jedálni pri
materskej škole zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2014.
2. Podať žiadosť na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o zaradenie do siete škôl
a školských zariadení základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky
(neplnoorganizovanú) s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským
a rusínskym a školskú jedáleň pri základnej škole s materskou školou.
Overovateľ:
1. Jozef Labanc

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

2. Jaroslav Štefanišin

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

Ján Hic
starosta obce

