
 

     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 20.1.2011 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Zahájenie 

                  2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a 

                       návrhovej komisie 

                  3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia 

                  4. Prejednanie a schválenie finančného príspevku pre 

                      Gréckokatolícku cirkev Staškovce 

                  5. Prejednanie a schválenie zrušenie pracovného miesta 

                      vedúca školskej jedálne v MŠ Staškovce. 

                  6. Vyhodnotenie osláv Mikuláš a Silvester 2010 

                  7. Správa kontrolóra obce 

                  8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti 

                  9. Diskusia 

                10. Návrh na uznesenie 

                11. Záver 

 

 

Jednanie: K bodu č.1.  Jednanie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obec, ktorý 

prítomných privítal a oboznámil s programom. 

                 K bodu č.2. 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. Stanislav Prokopovič a p. Ján Kurilla. 

                 K bodu č.3. Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia, kde konštatoval, 

že prijaté uznesenie bolo splnené. 

                 K bodu č.4. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť správcu Gréckokatolíckej 

farnosti Staškovce, ktorý požadoval finančný príspevok na rekonštrukciu chrámu v obci. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok 1000 €. 

                 K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo zrušenie pracovného 

miesta vedúca školskej jedálne od 1.2.2011, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

                 K bodu č.6. Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo oslavy Mikuláš a Silvester 2010. 

Bolo skonštatované, že organizačne aj vecne bolo všetko dobre pripravené a zrealizované. 

                 K bodu č.7. Kontrolór obce p. Groško informoval Obecné zastupiteľstvo  

o hospodárení obce za rok 2010. 

                 K bodu č. 8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo Zásady postupu pri 

vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce. 

                 K bodu č. 9. Diskusia: Starosta obce svoj diskusný príspevok zameral na 

skvalitnenie životného prostredia v obci a práci s mládežou. P. Maliňak, informoval Obecné 

zastupiteľstvo s účasťou mladých na v športových družstvách stolného tenisu a futbale. 



                 K bodu č. 10.  Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/. 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

      Štefan Varcholík                                 Martin Maliňak                 Ľuboš Oleárnik 

       zapisovateľ                                           overovateľ                        overovateľ      

     

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


