
            O B E C  S T A Š K O V C E, 090 23  H A V A J 

 

 

                                 Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 14.6.2013. 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

 

Program: 1. Zahájenie 

                  2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

                  3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia. 

                  4. Vyhodnotenie osláv Dňa matiek a Deň deti 2013. 

                  5. Ústna informácia o príprave projektu PUĽS. 

                  6. Internetizácia obce – príprava projektu. 

                  7. Inštalácia dopravných značiek na miestnych komunikáciách. 

                  8. Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku. 

                  9. Správa kontrolóra obce- prejednanie a schválenie záverečného účtu obce za           

                      rok 2012. 

                 10. Na návrh poslanca Stanislava Prokopoviča bol do programu schválený bod 

                       kúpu pozemkov od Vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice. 

                 11. Diskusia. 

                 12. Návrh na uznesenie. 

                 13. Záver. 

 

Jednanie: K bodu č.1 Obecné zastupiteľstvo zahájil a viedol starosta obce, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom. Na návrh poslanca p. Stanislava Prokopoviča bol do 

programu zahrnutý bod kúpy pozemku od Vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice. Poslanci 

program schválili. 

                 K bodu č.2 Na návrh starostu obce bol za zapisovateľa zápisnice schválený p. 

Štefan Varcholík, za overovateľov zápisnice p.Martin Maliňak a p. Ľuboš Oleárnik. Do 

návrhovej komisie boli zvolení. Mgr. Ján Kurilla, p. Stanislav Prokopovič a p. Adela 

Černegová. 

                  K bodu č.3 Starosta previedol kontrolu plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia, 

kde bolo konštatované, že prijaté uznesenie bolo splnené.    

                  K bodu č.4 Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva vyhodnotili oslavy 

Dňa matiek a Deň deti ako úspešné. 

                  K bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov s pripravenosťou projektu na 

vystúpenie súboru PUĽS v obci za finančnej podpory Úradu vlády SR. Poslanci schválili, že 

vystúpenie sa uskutoční 24.8.2013 o 14,00 hod. v areáli Obecného úradu.  

                  K bodu č.6 Starosta obce podal ústnu informáciu o príprave projektu na 

internizáciu obce. 

                  K bodu č.7 Poslanci rozhodli že osadenie dopravných značiek sa zabezpečí 

svojpomocne  začiatkom mesiaca júl 2003 (starosta obce a poslanci Obecného 

zastupiteľstva). 



                  K bodu č. 8 Obecné zastupiteľstvo Staškovce prejednalo žiadosť p. Slavomíra 

Prokopoviča o kúpu Obecného pozemku. Poslanci OcÚ schválili, aby pozemok bol 

odpredaný až po odkúpení pozemkov od Vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice. 

               K bodu č. 9 Poslanci Obecného zastupiteľstva Staškovce prejednali a schválili 

záverečný účet obce za rok 2012. / viď prílohu/. 

               K bodu č.10  Poslanci Obecného zastupiteľstva Staškovce schválili kúpu pozemkov 

od Vodohospodárskeho podniku, š.p. Košice, za podmienok, že tento následne bude 

ponúknutý na odpredaj  občanom obce.  

               K bodu č. 11 Diskusia: p. Martin Maliňak diskutoval o vyčistení ihriska pri 

Obecnom úrade. 

               K bodu č. 12 Návrh na uznesenie / viď prílohu/. 

               K bodu č. 13 Po schválení uznesenia starosta jednaie Obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

 

Štefan Varcholík                         Martin Maliňak                         Ľuboš Oleárnik 

   zapisovateľ                                   overovateľ                                 overovateľ 

 

...............................                      .................................                    ...................................                        

    

 

 

  

         

 

 

 

 

 


