
          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 14.9.2012 

 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Voľba zapisovateľa  zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                  3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

                  4. Začiatok školského roka v MŠ /ústna informácia/ 

                  5. Schválenie člena školskej rady 

                  6. Prejednanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru 

                  7. Správa kontrolóra obce / plnenie rozpočtu obce 01 – 08. 2012/ 

                  8. Diskusia 

                  9. Návrh na uznesenie 

                10. Záver 

 

 

 

 

Jednanie: K bodu č.1. Obecné zastupiteľstvo zahájila viedol starosta obce, ktorí prítomných 

privítal a oboznámil s programom. 

 

                  K bodu č.2. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zapisovateľa zápisnica p. Štefana 

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

návrhovej komisie boli zvolení: p. Adela Černegová, p. Mgr. Ján Kurilla a p. Stanislava 

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 poslancov o začatí školského roka v MŠ, 

personálnom obsadení, ako aj materiálno technickým vybavením. Oboznámil s prácami ktoré 

boli vykonané počas prázdnin. 

                  K bodu č.5. Obecné zastupiteľstvo schválilo člena školskej rady za rodičov p. BC 

Annu Tupyovu. 

                   K bodu č.6. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p. BC. Anny Tupyovej o 

prijatie do pracovného pomeru na pozíciu učiteľka MŠ. Nakoľko obec v školskom roku 2012 

– 2013 neplánuje s rozšírením pracovných miest a MŠ ma len poldennú prevádzku táto 

žiadosť v súčasnosti nebola kladne vybavená a ostáva v evidencií obce. 

 

                  K bodu č. 7. Kontrolór obce p. Milan Groško predniesol správu o plnení rozpočtu 

obce  od 01.2012 do 31.08.2012. / viď prílohu/. 



                  K bodu č. 8. Diskusia: P. Martin Maliňak informoval poslancov o príprave súťaže 

v stolnom tenise v  ročníku 2012-2013. P. Stanislav Prokopovič požadoval informáciu 

o reklamácií miestnej komunikácií, na ktorú mu bola daná ihneď odpoveď. 

                  K bodu č.9. Schválenie uznesenia/ viď prílohu/. 

 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

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

               zapisovateľ                                    overovateľ                                 overovateľ 

           Štefan Varcholík                            Martin Maliňak                        Ľuboš Oleárnik     

                                    

 

 
 


