
       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 13.9.2013 o 18,00 hod. 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Zahájenie 

                 2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                 3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

                 4. Ustaná informácia o začatí školského roka v MŠ 

                 5. Internizácia obce /zaslanie projektu/ 

                 6. Odovzdanie stavby Východoslovenská energetika Košice 

                 7.Správa kontrolóra obce o plnení rozpočtu a úprava rozpočtu obce 

                    na rok 2013 

                 8. Voľba kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie 

                 9. Prejednanie žiadosti Urbárskej spoločnosti Kasperov Staškovce a žiadosti 

                     Stanislav Prokopovič 

               10. Diskusia 

               11. Návrh na uznesenie 

               12. Záver 

 

 

Jednanie: K bodu č.1. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Staškovce zahájil a viedol 

starosta obce, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom. 

 

                 K bodu č.2. Obecné zastupiteľstvo Staškovce schválilo za zapisovateľa zápisnice 

p. Štefana Varcholíka, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša Oleárnika. 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Adela Černegová, Mgr. Ján Kurilla a 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 poslancom ústnu informáciu o začatí školského 

roka v MŠ. Taktiež oboznámil poslancov s personálnym obsadením v MŠ ako aj údržbou 

v MŠ. 

                K bodu č.5. Starosta obce podal informáciu o zaslaní projektu na Internizáciu obce. 

 

                K bodu č.6. Starosta obce informoval poslancov o odovzdaní stavby na 

rekonštrukciu elektrickej siete v obci Východoslovenskej energetike a. s. Košice. 

 

                K bodu č. 7. Hlavný kontrolór obce podal informáciu o plnení rozpočtu obce od 

1.1.2013 do 31.8.2013/viď prílohu/. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 do konca roka 2013. 



 

                K bodu č.8. Obecné zastupiteľstvo zvolilo p. Milana Groška za hlavného kontrolóra 

obce na ďalšie funkčné obdobie s nezmeneným úväzkom 0,10 %. 

                K bodu č.9. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť predsedníčky Urbárskej 

spoločnosti o odpustenie poplatkov za užívanie miestnosti pre potreby jednania, ako aj 

poplatkov za vyhlasovanie relácie v miestnom rozhlase. Taktiež prejednalo a schválilo 

žiadosť Stanislava Prokopoviča o prevádzkových hodinách v prevádzke autodielňa. 

            K bodu č.10. Diskusia: P. Martin Maliňak informoval poslancov o začatí nového 

ročníka v Stolnom tenise a účasti zástupcu obce. 

            K bodu č.11. Schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva/viď prílohu/. 

            K bodu č.12. Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

        Štefan Varcholík                                Martin Maliňak                        Ľuboš Oleárnik 

            zapisovateľ                                        overovateľ                               overovateľ                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


