
            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 7.2.2013 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Zahájenie   

                 2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

                 3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

                 4. Informácia o dočasnom uzatvorení MŠ / chrípka/. 

                 5. Rekonštrukcia el. siete v obci 

                 6. Financovanie CVC obcou/schválenie stanoviska/. 

                 7. Správa kontrolóra obce/plnenie rozpočtu obce za rok 2012/. 

                 8. Diskusia 

                 9. Návrh na uznesenie 

               10. Záver 

 

 

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

                  K bodu č.2. Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zapisovateľa zápisnice p. Štefan 

Varcholíka, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša Oleárníka, do 

návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Ján Kurilla, Adela Černegová a Stanislav 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 informoval poslancov Obecného zastupiteľstva s dočasným 

uzatvorením MŠ z dôvodu chrípkového ochorenia deti. 

                   K bodu č.5. Starosta obce informoval poslancov s vydaním kladného stanoviska 

obce Staškovce k rekonštrukcií elektrickej sieti v obci/ premiestňovanie trafostanice/. 

                   K bodu č. 6 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo financovanie CVC pre 

deti z obce Staškovce/ viď uznesenie obce/. 

                   K bodu č. 7. Obecné zastupiteľstvo Staškovce berie na vedomie správu kontrolóra 

obce o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2012 /viď prílohu/. 

                   K bodu č. 8. Diskusia: Starosta obce informoval poslancov o vykonávaní činnosti 

malých obecných služieb v zimnom období, p. Maliňak diskutoval o kultúrnom a  športovom 

využití  mládeže . 

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

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

ukončil. 

 

 

 

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

       zapisovateľ                                            overovateľ                                   overovateľ 

    Štefan Varcholík                                  Martin Maliňak                           Ľuboš Oleárnik           

 

 

 


