Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku
Číslo: 1/2013

V Šarišskom Štiavniku dňa 22.2.2013

ZÁPISNICA
napísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.2.2012 v kancelárií Ocú
Šarišský Štiavnik.
Prítomní :
Poslanci obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
Starosta obce :

Baka Juraj

Černický Juraj
Kmec Martin Mgr.
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. Štefanišin Jaroslav
2. Černický Juraj

PROGRAM:
Plánované body:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Plnenie uznesenia
3. Návrh VZN č.1/2013 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované
sociálne služby
4. Prejednanie žiadosti p. Anny Černickej o vydržanie pozemkov
5. Hasičská zbrojnica
6. Rôzne
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.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:

1. Starosta obce predložil a oboznámil prítomných s návrhom VZN č.1/2013
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

2. Starosta obce predložil a oboznámil prítomných so Žiadosťou pani Anny Černickej
o vydržanie pozemkov parcely registra „C“ KN č. 147 a KN č. 148 za písané na LV č. 7
katastrálneho územia Šarišský Štiavnik.
3. K problematike financovania a ukončenia stavby Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vystúpil
v diskusnom príspevku občan obce p. Michal Tyč, p. Ján Velebír – dodávateľa stavebných
prác, poslanec OZ Ing. Martin Kmec ako aj ostatní poslanci OZ.
4. V rôznom starosta obce oboznámil prítomných s problematikou školstva s pohľadu malého
počtu žiakov a udržania prevádzky školy a školských zariadení, s rozpisom rozpočtu pre ZŠ na
prenesené a originálne kompetencie financovania, oboznámil prítomných s plnením rozpočtu
obce a závierkou roka 2012, určil zástupcu starostu obce p. poslanca Jaroslava Štefanišiného,
ďalej oboznámil, že nakoľko poslanec Saloň Milan sa vzdal mandátu poslanca OZ a pritom
vykonával aj funkciu predsedu finančnej komisie je treba zvoliť nového predsedu. Za
predsedu finančnej komisie poslanci zvolili Ing. Martina Kmeca.
5. Predsedajúci prečítal návrh uznesenia č. 1/2013 a zároveň aj č. 2/2013, poslanci OZ

uznesenia schválili. Za prijatie uznesení hlasovali 4 poslanci, proti nebol
nikto, hlasovania sa nezdržal nikto
6. Záverom predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ
ukončil.

Uznesenie č. 1/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 22.2.2013
Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v zmysle § 11odsek 4 písm. g / zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. U z n á š a s a
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Šarišský Štiavnik č.1 /2013 o poskytovaní
sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby.
B. Z r u š u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šarišský Štiavnik č. 1 /2009
o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Šarišský
Štiavnik.

Overovateľ:
1. Štefanišin Jaroslav

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

2. Černický Juraj

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

Ján Hic
starosta obce

Uznesenie č. 2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku konaného dňa 22.2.2013
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. Diskusný príspevok občana obce p. Michala Tyča
2. Diskusné vystúpenie p. Jána Velebíra – dodávateľa stavebných prác na stavbe
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

B. S ch v a ľ u j e :
1. Účtovnú závierku obce za rok 2012
2. Rozpis rozpočtu pre ZŠ na rok 2013

C. V o l í :
1.

Predsedu finančnej komisie: Martin Kmec Mgr.

A. S t a r o s t a o b c e u r č u j e :
Zástupcu starostu obce: Jaroslav Štefanišin

Overovateľ:
3. Štefanišin Jaroslav

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

4. Černický Juraj

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

Ján Hic
starosta obce

