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 15.11.2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.
4. Prerokovanie kúpy ojazdeného motorového vozidla.
5. Prerokovanie limitu pohonných hmôt pre motorové vozidlo.
6. Ústna informácia o výskyte Antraxu a prijatých opatreniach.
7. Vývoz odpadov informácia
8. Prerokovanie príspevku pre film od ZMOS
9. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2013 a programového rozpočtu.
10. Prerokovanie VZN obce o miestnych daniach a poplatku na rok 2013
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.

Jednanie: K bodu č.1. Obecné zastupiteľstvo zahájil a viedol starosta obce, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s programom.
K bodu č.2. Na návrh starostu obce bol za zapisovateľa zápisnice schválený p.
Štefan Varcholík, za overovateľov zápisnice p. Martin Maliňak a p. Ľuboš Oleárnik. Do
návrhovej komisie boli zvolení p. Adela Černegová, p. Mgr. Ján Kurilla a p. Stanislav
Prokopovič.
K bodu č.3. Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z posledného
zasadnutia, kde konštatoval, že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č. 4. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo kúpu ojazdeného
motorového vozidla do výšky 500.- €.
K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 50.- € mesačne na
pohonné hmoty pre motorové vozidlo.
K bodu č. 6. Starosta obce informoval poslancov o výskyte Antraxu na farme
Staškovce a s prijatými opatreniami týkajúcich sa občanov obce.
K bodu č. 7. Starosta obce informoval poslancov o výdajoch obce za TKO v roku
2012 a odporúča navýšenie poplatku za TKO v roku 2013.
K bodu č. 8. Obecné zastupiteľstvo, prerokovalo žiadosť ZMOS o príspevok na
film o Sv. Cyrilovi a Metodovi vo výške 200.- €. Tento príspevok Obecným zastupiteľstvom
nebol schválený.
K bodu č.9. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2013,2014
a 2015 a programový rozpočet a odporúča ho na schválenie na najbližšom zasadnutí.

K bodu č. 10. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č.1/2012 o daní
z nehnuteľnosti na rok 2013, VZN č. 2/2012 o miestnych daniach na rok 2013 o obce
Staškovce na rok 2013 a VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady na rok 2013
odporúča ich na schválenie na najbližšom zasadnutí.
K bodu č.11. Diskusia: P. Martin Maliňak informoval poslancov o činnosti
športového klubu, p. Oleárnik informoval poslancov o využití voľného času v obci mládežou.
K bodu č. 12. Uznesenie/ viď prílohu/.
K bodu č. 13. Po schválení návrhu na uznesenie starosta jednanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.

....................................
Štefan Varcholík
zapisovateľ

....................................
Martin Maliňak
overovateľ

......................................
Ľuboš Oleárnik
overovateľ

