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 20.11.2013.

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 návrhu rozpočtu na rok 2014 a programového rozpočtu2014
-2016.
5. Prejednanie VZN obce Staškovce na rok 2014.
6. Realizácia stavby Východoslovenská energetika, a.s. Košice.
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 schválilo za zapisovateľa zápisnice p. Štefana
Varcholíka, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša Oleárnika. Do
návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Ján Kurilla, p. Adela Černegová a p. Stanislav
Prokopovič.
K bodu č. 3 Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia, kde konštatoval,
že bod 2 pokosenie priestranstva nebolo slnené.
K bodu č.4 Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh rozpočtu obce na rok 2014
a programový rozpočet na roky 2015 až 2016 a s menšími úpravami ho doporučuje na
schválenie na najbližšom zasadnutí.
K bodu č. 5 Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh VZN obce na rok 2014. Pri
schvaľovaní na najbližšom zasadnutí OZ doporučuje niektoré zmeny.
K bodu č. 6 Starosta obce informoval poslancov o realizácií stavby
Východoslovenská energetika, a. s. Košice – rekonštrukcia rozvodnej siete a trafostaníc v
obci. Celý projekt by mal byť dokončený do polovice mesiaca december 2013.
K bodu č. 7 Kontrolór obce p. Groško informoval poslancov o plnení rozpočtu
v roku 2013.
K bodu č. 8 Diskusia: Starosta obce diskutoval o pravidelnom vyprázdňovaní
žúmp občanmi, aby nedochádzalo k úniku do priekop. Zabezpečení osláv Mikuláš pre deti
a dospelých. Taktiež informoval poslancov s jednaním o kúpu pozemkov od
Vodohospodárskeho podniku. P. Maliňak informoval poslancov s priebehom súťaže
v okresnej lige v stolnom tenise.
K bodu č. 9 Návrh na uznesenie/ viď prílohu/.

K bodu č. 10 Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
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