
         O B E C   S T A 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 7.12.2016 

     
 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

Program: 1. Otvorenie. 

                 2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

                 3.  Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia. 

                 4.  Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom do roku 

                      2019   

                 5.  Prejednanie a schválenie VZN obce č. 1,2,3,4    

                 6. Správa kontrolóra obce 

                 7. Prejednanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  Mária Varcholíková 

                 8. Diskusia 

                 9. Návrh na uznesenie 

               10. Záver 

 

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

prítomných privítal a oboznámil s programom. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 

všetci piati poslanci OZ a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predložil na schválenie 

program zasadnutia. OZ schválilo program jednomyseľne. 

 

                    K bodu č.2. Na návrh starostu obce boli za zapisovateľa zápisnice zvolený p. 

Štefan Varcholík, za overovateľov zápisnice boli zvolený p. Martin Maliňak a p. Ľuboš 

Oleárnik, do návrhovej komisie boli zvolený: Mgr. Ján Kurila, Ing. Miloš Tupý a p. Ján 

Vageľ. 

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

že prijaté uznesenie bolo splnené. 

 

                     K bodu č. 4.  Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo rozpočet obce na rok 

2017 a berie na vedomie výhľad rozpočtu obce na roky 2018 a 2019. 

 

                     K bodu č. 5. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo VZN obce č. 1,2,3,4. 

 

                     K bodu č. 6. Správa kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo prejednalo 

a schválilo Správu z finančnej kontroly,  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

a berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a orientačných 

rozpočtov na roky 2018 a 2019.. 

                      K bodu č. 7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť p. Márie Varcholíkovej 

o prijatie do pracovného pomeru – pomocná pracovná sila na jeden rok, štyri hodiny denne 

s platom 300.- €, s tým, že o 300.- € bude krátený plat starostovi obce. 



                      K bodu č. 8. Diskusia 

1/ P. Vageľ naniesol požiadavku na refundáciu nákladov pre deti ktoré navštevujú CVC. 

Obecné tuto požiadavku schválilo. 

2/ Starosta obce predložil Návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ za rok 2016 v súlade zo 

zásadami odmeňovania poslancov OZ Staškovce. Návrh tvorí prílohu k zápisnici. 

3/ Starosta obce predložil na schválenie Výročnú správu obce Staškovce za rok 2015. Obecné 

zastupiteľstvo predloženú správu schválilo. 

                       K bodu č. 9 Obecné zastupiteľstvo schválilo predložené uznesenie. 

 

                       K bodu č.10  Po schválení uznesenia starosta obce jednanie Obecného 

zastupiteľstva ukončil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Štefan Varcholík                             Martin Maliňak                                   Ľuboš Oleárnik 

 zapisovateľ                                     overovateľ                                          overovateľ      

                        

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 


