
          O B E C    S T Š K O V C E, 090 23  H A V A J 

 
 

 

 

                                                 Z A P I S N I C A 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 16.4.2015 

 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny.  

Program:  1.Otvorenie. 

                   2.Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

                   3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.  

                   4.Ústna informácia o zriadení stacionára pre dôchodcov. 

                   5.Príprava Dňa matiek a Dňa detí 2015.  

                   6.Prejednanie žiadosti o prenájom sály.   

                   7.Výhonotenie uchádzačov o realizáciu projektu MK (stavebná časť).  

                   8.Správa kontrolóra obce. 

                   9.Diskúsia. 

                 10.Návrh na uznesenie. 

                 11.Záver. 

 

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

privítal a oboznámil s programom. 

                  K bodu č. 2 Na návrh starostu obce Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zapisovateľa 

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

Oleárnika, do návrhovej komisie boli zvolení  Mgr. Ján Kurila,  Ing. Miloš Tupý a p. Ján 

Vageľ. 

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

že prijaté uznesenia boli splnené. 

                  K bodu č.4 Ústnu informáciu o zriadení stacionára pre dôchodcov poslancom 

podal predseda predstavenstva p. Kačmár a riaditeľka Nový domov v Stropkove p. Bižová. 

Poslancov informovali o zriadení stacionára, materiálnom vybavení a počte záujemcov, ako aj 

o dennom režime pre záujemcov. Poslanci si ich návrhy vypočuli a dospeli k záveru, že je 

potrebné sa touto vecou   vážne zaoberať a do 15.6.2015 schváliť Obecným zastupiteľstvom 

konkrétne kroky.     

                 K bodu č.5 Starosta obce informoval prítomných o oslavách Dňa matiek, ktoré sa 

uskutočnia l7.5.2015 a Deň deti sa uskutoční 7.6.2015. 

                 K bodu č.6 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o prenájom sály pre p. 

Homzovú  Alenu. Poslanci jednohlasne žiadosť zamietli.  

                  

                 K bodu č.7 Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo realizáciu projektu MK ( viď 

prílohu uznesenia).      

 

                 K bodu č.8  Kontrolór obce podal správu o stave plnenia rozpočtu a zmenách 

zákonov o dani z príjmov – zaraďovanie a odpisovanie majetku, v RISAMe obce a verejnom 

obstarávaní od 1.3.2015.  

 



                  

K bodu č.9  Pán Maliňak diskutoval o športovej činnosti mládeže.  

 

K bodu č.10 Schválenie uznesenia ( viď prílohu). 

 

K bodu č. 11 Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného zastupiteľstva  

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefan Varcholík                      Martin Maliňak                               Ľuboš Oleárnik 

 zapisovateľ                                overovateľ                                       overovateľ 

 

 

 

                                                                                                                                                    


