
 

     O B E C  S TA Š K O V C E, Staškovce 73, 090 23  H A V A J 

 

                                   Z Á P I S N I C A 

 
  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 13.4.2012 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

Program: 1. Zahájenie 

                 2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a  

                      návrhovej komisie. 

                 3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia. 

                 4. Separovaný zber v obci- informácia. 

                 5. Orgánizačno – technické zabezpečenie Deň matiek a Deň deti. 

                 6. Využitie športového ihriska. 

                 7. Správa kontrolóra obce. 

                 8. Vyhodnotene volieb do na NR- SR v obci 

                 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 za zapisovateľa zápisnice bol 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. Kontrolór obce p. 

Groško vysvetlil a písomne doložil použité finančné prostriedky podľa jednotlivých kapitol 

ako boli zúčtované./ viď príloha/ 

                  K bodu č.4. Starosta obce apeloval na poslancov, aby aktívnejšie vplývali na 

občanov pri separovaní odpadov formou propagácie. 

 

                  K bodu č.5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo oslavy Dňa matiek na 

deň 13.5.2012 o 14,00 hod s kultúrnym programom a posedením s matkami. a Deň deti 

3.6.2012 o 13,00 hod.  s športovým programom. 

                 K bodu č.6. Poslanci dali stanovisko k využívaniu športového ihriska že aj naďalej 

bude uzamknuté a využívať sa bude organizovanie, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

zariadenia. 

                K bodu č.7. Kontrolór obce podal ústnu informáciu o plnení rozpočtu obce v roku 

2012. 

                K bodu č.8. Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva vyhodnotili 

pripravenosť a priebeh volieb do NR SR kladne. 



                K bodu č.9. Diskusia: Na návrh zástupcu starostu poslanci z dôvodu finančnej 

situácie sa vzdali odmien do konca funkčného obdobia v roku 2014. Starosta obce ocenil 

prístup rodičov deti materskej školy, ktorí opravili preliezky v areáli MŠ. 

               K bodu č. 10. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie jednohlasne / viď prílohu/. 

                

               K bodu č.11. Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce jednanie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

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

                 Zapísal                                 Overovateľ                                 Overovateľ 

        Štefan Varcholík                        Martin Maliňak                           Ľuboš Oleárnik 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


