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 16.9.2011.
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 začatí školského roka v MŠ a úprava stravného
v MŠ v školskom roku 2011 – 2012 na 1,05.- EUR.
5. Odpadové hospodárstvo v obci, čierne skládky, pokuty za porušenie
zákazu.
6. Správa kontrolóra obce.
7. Plnenie rozpočtu obce a úprava rozpočtu na rok 2011.
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 zvolilo za zapisovateľa zápisnice p. Štefana
Varcholíka, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša Oleárnika. Do
návrhovej komisie boli zvolení p. Mgr. Ján Kurilla, p. Adela Černegova a p. Stanislav
Prokopovič.
K bodu č.3. Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predošlého
zasadnutia, kde konštatoval, že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č.4. Starosta obce informoval prítomných poslancoch o začatí školského
roka v MŠ. Taktiež Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie stravného v MŠ na 1,05.- Eur.
K bodu č. 5. Starosta obce informoval poslancoch o zriadení nelegálnych skládok
TKO v strede obce pri OcÚ a v blízkosti futbalového ihriska. Pri porušení zákazu sypania
smetí bude fyzickej osobe uložená pokuta 500.- Eur.
K bodu č. 6. Kontrolór obce p. Groško oboznámil poslancov so správou hlavného
kontrolóra o hospodárení obce za I. polrok 2011.
K bodu č. 7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo plnenie rozpočtu za rok 2011
a zároveň schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2011.
K bodu č.8. P. Maliňak Martin diskutoval o kosení plôch v obci a futbalového
ihriska. P. Kurilla Ján Mgr. O využívaní posilňovne mládežou.

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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