
             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 13.2.2014. 

 

 

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 avíze podielových dani na rok 2014  

                 5. Ústna informácia o dokončení rek. el. siete v obci 

                 6. Prevádzka MŠ v roku 2014  

                 7. Správa kontrolóra obce 

                 8. Diskusia 

                 9. Návrh na uznesenie 

               10. Záver 

 

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

privítal a oboznámil s programom. 

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

Varcholík, za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Martin Maliňak a p. Ľuboš Oleárnik. Do 

návrhovej komisie boli zvolení: p. Adela Černegová, 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 informoval poslancov o avíze podielových dani v roku 

2014. Taktiež boli použité priority na ich použitie, hlavne na splatenie úveru. 

                  K bodu č.5 Starosta obce informoval poslancov o dokončení rekonštrukcie el. 

siete v obci. 

                 K bodu č.6 Starosta obce informoval poslancov s prevádzkou MŠ jej 

zabezpečením, ako aj s poklesom detí v školskom roku 2014 – 2015. 

                K bodu č.7 Kontrolór obce p. Milan Groško informoval poslancov s plnením 

rozpočtu obce v roku 2014, ako aj úverovým zaťažením na jedného obyvateľa. 

                K bodu č. 8 Diskusia: Starosta obce diskutoval o využívaní obecných priestorov 

mládežou. 

               K bodu č.9  Návrh na uznesenie / viď prílohu/.    

               K bodu č.10 Po  schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

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

  Štefan Varcholík                             Martin Maliňak                                   Ľuboš Oleárnik 

   zapisovateľ                                     overovateľ                                            overovateľ   

                   


