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 15.6.2012.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: 1. Zahájenie.
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie,
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.
4. Ukončenie školského roku v MŠ.
5. Návrh na doplnenie člena školskej rady z rodičov.
6. Vyhodnotenie Dňa matiek a Deň deti.
7. Správa kontrolóra obce – Záverečný účet obce za rok 2011.
8. Malé obecné služby – ústna informácia.
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 previedol kontrolu plnenia uznesenia, kde konštatoval,
že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č.4. Starosta obce podal podrobnú informáciu o činnosti v MŠ, ako aj
ukončenie školského roka.
K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo navrhlo p. Annu Tupyovu za novu členku
školskej rady. Po osobnom pohovore tento návrh bude predložený na najbližšie zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 6. Obecné zastupiteľstvo kladne vyhodnotilo prípravu a priebeh osláv
Dňa matiek a Deň deti v obci.
K bodu č. 7. Kontrolór obce p. Groško oboznámil prítomných poslancov so
záverečným účtom obce za rok 2011 a Stanoviskom HK k návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2011.
K bodu č. 8. Starosta informoval poslancov s priebehom a činnosťou malých
Obecných služieb v obci, ktorú vykonávajú nezamestnaní.

K bodu č. 9. Diskusia
1) p. Stanislav Prokopovič diskutoval o oprave cesty- novo zrekonštruovanej
miestnej komunikácií na ktorej sa objavili trhliny a praskliny a je v záruke,
2) p. Martin Maliňak diskutoval o možnosti usporiadať športový deň v obci.
K bodu č. 10. Návrh na uznesenie/ viď prílohu/.
K bodu č. 11. Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce jednanie Obecného
zastupiteľstva ukončil.
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