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

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 12.6.2015

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
4. Ústna informácia – kamerový systém
5. Zriadenia stacionára ústna informácia
6. Vyhodnotenie osláv Dňa matiek a Deň deti
7. Ukončenie školského roka v MŚ
8. Správa kontrolóra obce
9. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
11. Záver

Jednanie:
K bodu č.1 Jednanie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce, ktorý pritoních
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 zvolilo p. Martina Maliňaka a p. Ľuboša
Oleárnika, do návrhovej komisie zvolilo Mgr. Jana Kurillu, Ing. Miloša Tupého a p. Jana
Vageľa.
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 podal ústnu informáciu o realizácií kamerového systému v obci.
K bodu č. 5 Pre nezáujem občanov obce stacionár pre seniorov nebude v obci zriadený.
K bodu č. 6 Obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo oslavy Dňa matiek a Deň deti kladne.
K bodu č. 7 Starosta obce podal informáciu o ukončení školského roka v Materskej škole.
Cez letné prázdniny je potrebné realizovať výmenu okien v sociálnom zariadení, kuchyni,
vchodových dverí a stierku v kuchyni MŠ.
K bodu č. 8 Kontrolór obce podal stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2014.
K bodu č. 9 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a chválilo záverečný účet obce za rok 2014.
K bodu č. 10 Diskusia: Ing. Miloš Tupý informoval o nedodržaní termínu uvoľnenia
pozemku od nájomcu Slavomíra Prokopoviča.
K bodu č. 11 Návrh na uznesenie/ viď prílohu/.

K bodu č. 12
ukončil.

Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného zastupiteľstva

......................................
zapisovateľ
Štefan Varcholík

....................................
overovateľ
Martin Maliňak

....................................
overovateľ
Ľuboš Oleárnik

