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

ZAPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 9.2.2017
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.
4. Prejednanie a schválenie odmien poslancov OcÚ, zástupcu starostu
a predsedu komisie.
5. Prejednanie odkúpenie pozemkov od Vodohospodárskeho podniku oproti
lávkam a priepustom.
6. Výmena verejného osvetlenia za let trubice v obci
7. Prejednanie sťažnosti pre voľný pohyb psov v obci
8. Správa kontrolóra obce
9. Návrh na uznesenie
10. 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 za zapisovateľa zápisnice bol zvolený p. Štefan
Varcholík, za overovateľov zápisnice boli zvolený p. Martin Maliňak a p. Ľuboš Oleárnik, 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 schválilo polročné odmeny poslancov v čiastke 70.-€/
štvrťrok, odmenu zástupcovi starostu 60.-€/ štvrťrok, odmenu predsedovi komisie 50.€/štvťrok.
K bodu č. 5 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo odkúpenie pozemkov od
Vodohospodárskeho podniku oproti lávkam a priepustom.
K bodu č. 6 Obecné zastupiteľstvo chválilo výmenu trubíc na verejnom osvetlení za let
trubice.
Hlasovanie: za 3 zdržali sa 0 proti 2
K bodu č. 7 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo opatrenia na voľný pohyb psov
v obci.
K bodu č. 8 Kontrolór obce predniesol správu o svojej činnosti.
K bodu č. 9 Návrh na uznesenie/ viď prílohu/.
K bodu č. 10 Po schválení uznesenia starosta jednanie obecného zastupiteľstva ukončil.
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