O B E C S T A Š K O V C E, 090 23 H A V A J
ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 27.2.2012.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.
Program: 1. Zahájenie.
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie,
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.
4. Ústna informácia o činnosti MŠ.
5. Ústna informácia o zabezpečení potravinovej pomoci pre občanov.
6. Ústna informácia o pridelených podielových dani za I a II. mesiac 2012.
7. Správa kontrolóra obce.
8. Zabezpečenie volieb do NR SR v podmienkach obce.
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- január,
február 2012.
K bodu č.5. Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení potravinovej
pomoci občanom obce. Konštatoval, že náklady na dopravu a manipuláciu znášala obec.
K bodu č.6. Starosta obce informoval prítomných poslancov o krátení podielových
daní pridelených pre obec v mesiaci február. V mesiacoch január, február 2012 robí rozdiel
oproti roku 2011 695.- €.
K bodu č.7. Kontrolór obce informoval poslancov o príjmoch a výdajoch obce za rok
2011.

K bodu č.8. Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení volieb do NR SR
a o nedostatočnom pridelení finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb.
K bodu č. 9. Diskusia: p. Maliňak diskutoval o dofinancovaní nákladov spojených
s Silvestrom 2011.
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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zapisovateľ
Štefan Varcholík

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

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

