
 

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 zasadnutia Staškovce, konaného dňa 16.11.2011. 

 

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 odpredaja prebytočných stoličiek obyvateľom obce. 

                  5.Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku Slavomírom Prokopovičom. 

                  6. Čerpanie finančných prostriedkov obce v roku 2011 

                  7. Prejednanie správneho poplatku / Dom smútku pre cudzích žiadateľov/. 

                  8. Prejednanie a schválenie pokuty pri porušenie zákazu sypania smetí a  

                      vytváraní čiernych skládok. 

                  9. Ústna informácia o prekládke trafostanice v obci. 

                10. Organizačno-technické zabezpečenie osláv Mikuláš 2011 a Silvester 2011. 

                11. Prejednanie navýšenia úväzku pre kontrolóra obce. 

                12. Diskusia. 

                13. Návrh na uznesenie. 

                14. Záver. 

 

 

 

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

prítomných privítal a oboznámil s programom. 

                   K bodu č.2. Poslanci Obecného zastupiteľstva zvolili za zapisovateľa zápisnice 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. Stanislav 

Prokopovič.  

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

že prijaté uznesenie bolo splnené.   

   

                  K bodu č.4. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo odpredaj prebytočných 

stoličiek majetku obce nasledovne: čalúnené po 5.- € /ks a drevené 3.-€/ks obyvateľom obce. 

 

                  K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p. Slavomíra Prokopoviča, 

bytom Staškovce č.20. Aj napriek argumentácií starostu obce, že v predošlom prípade inej 

osobe sa odpredaj neuskutočnil, teraz keď sa jedna o brata poslanca Obecného úradu,  

odpredaj pozemku bol schválený za 1.-€/m2. 

 

                   K bodu č.6. Kontrolór obce podal informáciu o plnení rozpočtu v roku 2011. Viď 

prílohu plnenia rozpočtu obce od 1.1.2011 do 31.10.2011. 

 



                   K bodu č.7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo správny poplatok pre 

Dom Smútku pre občanov mimo obce Staškovce na 1,50.-€/hod. Poplatok bude zapracovaný 

do nového Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku. 

 

                   K bodu č.8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo uloženie pokuty pre 

fyzické osoby za porušenie zákazu sypania smetí a vytvárania čiernych skládok 100.-€. 

 

                   K bodu č. 9. Starosta obce informoval poslancov o príprave projektu na 

preloženie trafostanice obce Východoslovenskou energetikou Košice.     

  

                   K bodu č.10. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo organizovanie 

Mikuláša pre detí na 10.12.2011 a Silvester 2011. 

 

                   K bodu č.11. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo navýšenie úväzku pre 

kontrolóra obce od 1.1.2012 z pôvodných 0,05 % na 0,10 %.  

 

                         K bodu č. 12. Diskusia: P. Maliňak diskutoval o poplatku prihlásených na 

Silvestra. 

                   K bodu č.13. Návrh na uznesenie: Viď prílohu. 

 

                   K bodu č. 14. Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce jednanie Obecného 

zastupiteľstva Staškovce ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Zapisovateľ                                             Overovateľ                              Overovateľ 

Štefan Varcholík                                       Martin Maliňak                        Ľuboš Oleárnik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


