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 13.12.2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
4. Prejednanie rozpočtu obce na rok 2013 a programového rozpočtu obce na
roky 2013 až 2015
5. Prejednanie a schválenie VZN obce na rok 2013
6. Prejednanie a schválenie platu starostu obce
7. Prejednaie a schválenie zmeny zásad odmeňovania poslancov OcÚ
8. Prejednanie plánu kontrolóra obce na I. polrok 2013, stanovisko
kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2013, orientačného rozpočtu obce na
roky 2013 až 2015
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 zvolený 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 vykonal 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
2013 a programový rozpočet obce na roky 2013 až 2015. / viď prílohu/.
K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo VZN o miestnych
daniach a poplatku za KO obce Staškovce na rok 2013.
K bodu č.6. Obecné zastupiteľstvo Staškovce prejednalo a schválili zníženie platu
starostu na rok 2013 o 115.-€ mesačne brutto.
K bodu č.7 Obecné zastupiteľstvo Staškovce prejednalo a schválilo zmenu zásad
odmeňovania poslancov na rok 2013. Výška odmien ostáva ako v roku 2012.
K bodu č. 8 Obecné zastupiteľstvo prejednalo plán kontrolóra obce na I. polrok
2013, stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2013, orientačného rozpočtu obce
na roky 2013 až 2015.
K bodu č. 9 Diskusia : Starosta obce informoval poslancov o možnosti projektu
pre národnostné menšiny v roku 2013, vytváranie čiernych skládok TKO. P. Martin Maliňak
o zabezpečení Silvester 2012. P. Stanislav Prokopovi o ťažbe dreva a zákaze prejazdu ťažkej
techniky po miestnych komunikáciách.

K bodu č.10 Schválenie uznesenia/ viď prílohu/.
K bodu č.11 Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného
zastupiteľstva Staškovce ukončil.
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overovateľ

