O B E C S T A Š K O V C E, 090 23 H A V A J
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 7.12.2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
4. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2014
5. Prejednanie a schválenie VZN obce Staškovce na rok 2014
6. Prejednanie a schválenie úpravy platu starostu obce a odmien poslancov
Obecného zastupiteľstva
7. Správa kontrolóra obce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Jednanie: K bodu č.1 Obecné zastupiteľstvo zahájil a viedol starosta obce, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s programom.
K bodu č.2 Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zapisovateľa zápisnice p. Štefana
Varcholíka, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša Oleárnika. Do
návrhovej komisie boli zvolení: p. Mgr. Ján Kurilla, p. Adela Černegová a p. Stanislav
Prokopovič.
K bodu č.3 Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predošlého
zasadnutia, kde konštatoval, že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č.4 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo rozpočet obce na rok
2014 a zobralo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2015 – 2016.
K bodu č.5 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo VZN obce na rok 2014
a smernicu obce pri udeľovaní pokút pre porušovaní zákazu prejazdu motorových vozidiel
nad 12 t.
K bodu č.6 Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce pre rok 2014 na
úrovni roku 2013. Odmeny poslancov Obecného zastupiteľstvo boli schválené na úrovni roku
2013.
K bodu č.7. Hlavný kontrolór obce podal stanovisko k rozpočtu obce na rok 2014,
viacročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2016. Predložil návrh na prijatie uznesenia, že
obec podľa § 4 ods. 5/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy uplatňuje zastavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry na
rok 2014. Predložil poslancom Návrh kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2014 a predniesol
Správu z vykonanej kontroly zadlženia obce k 30.9.2013 na základe podnetu OZ.

K bodu č.8 Diskusia: Starosta obce požiadal poslancov Obecného zastupiteľstva
o schválenie obnovy Internetovej stránky obce od firmy Webex Košice. Obecné
zastupiteľstvo predložený návrh schválilo.
K bodu č. 9 Schválenie uznesenia obce/viď prílohu/.
K bodu č. 10 Záver. Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
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Štefan Varcholík
zapisovateľ
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overovateľ
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Ľuboš Oleárnik
overovateľ

