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 15.4.2016

Prítomný: podľa prezenčnej listiny.
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.
4. Prejednanie osláv Dňa matiek a Deň detí.
5. Prejednanie financovania projektov miestne komunikácie a Park.
6. Daňové priznanie obce za rok 2015 a majetkové priznanie starostu obce.
7. Poplatky za sálu ,, svadba“.
8. Správa kontrolóra obce
9. Diskusia.
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 zvolený Mgr. Ján Kurilla, Ing. Miloš Tupý a p. Ján
Vageľ
K bodu č. 3 Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia, kde konštatoval,
že prijaté uznesenie bolo splnené.
K bodu č. 4 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo oslavy Dňa matiek a Deň
detí. Pre matky a deti budú zakúpené darčeky, ktoré poslanci roznesú do domácnosti.
K bodu. č 5 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo prefinancovanie projektu
miestne komunikácie a park, prostredníctvom preklenovacieho úveru z Prima banky
Slovensko, a. s. ak budú projekty schválené Platobnou agentúrou Bratislava.
K bodu č. 6 Starosta obce informoval, že bolo podané daňové priznanie za obce
a majetkové priznanie starostu obce.
K bodu č. 7 Obecné zastupiteľstvo schválilo správne poplatky za sálu 50,00 €
svadba a 20,00 € bežné oslavy schôdze, narodeniny a pod.

K bodu č. 8 Kontrolór obce p. Groško podal informáciu o plnení rozpočtu obce za
1. štvrťrok 2016.
K bodu č. 9 P. Martin Maliňak diskutoval o ukončení sezóny v stolnom tenise za
rok 2015-2016, kde družstvo sa umiestnilo na druhom mieste.
K bodu č. 10 Uznesenie viď prílohu.
K bodu č. 11 Po schválení uznesenia starosta obce jednaie Obecného zastupiteľstva
ukončil.
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Štefan Varcholík
zapisovateľ

.....................................
Martin Maiňak
overovateľ

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

