
                  

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

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa 21.6.2017. 

 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

Program: 1. Otvorenie.  

                2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  

                3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia.  

                4. Ukončenie školského roka v MŠ. 

                5. Urbárska spoločnosť KASPEROV – daň. 

                6. Športový deň. 

                7. Divadelné predstavenie. 

                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 Varcholika, za overovateľov zápisnice p. Martina Maliňaka 

a p. Ľuboša Oleárnika. Do návrhovej komisie boli zvolení p. Mgr.Ján Kurilla, p.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    Starosta podal informáciu o ukončení prevádzky MŠ k 30.6.2017.  

 

                 K bodu č.5      Starosta obce informoval poslancov o podaní nového daňového 

priznania  urbárskej spoločnosti KASPEROV. Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie dane 

urbárskej spoločnosti KASPEROV, s tým že urbárska spoločnosť zabezpečí palivové drevo 

s dovozom pre OcÚ a MŠ.       

 

                 K bodu č.6   Obecné zastupiteľstvo schválilo detský stolnotenisový turnaj na 

9.7.2017.    

 

                 K bodu č.7   Starosta obce podal informáciu o divadelnom predstavení, ktoré by sa 

malo konať v druhej polovici septembra. 



 

                 K bodu č.8    Kontrolór obce podal informáciu o záverečnom účte za rok 2016: - 

celoročné hospodárenie bez výhrad, - usporiadanie prebytku za rok 2016 ´  +1428,95 EUR 

a nasledovne : - prebytok vo výške 142,90 EUR preúčtovať na účet rezervného fondu obce. 

 

                K bodu č.9     Pán Maliňak Martin informoval o zriadení prístupovej cesty na 

cintorín 

 

                K bodu č.10     Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo navrhované uznesenie 

/ viď prílohu/.  

 

                K bodu č.11   Po schválení  uznesenia starosta obce jednanie obecného 

zastupiteľstva ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Štefan Varcholík                         Martin Maliňak                         Ľuboš Oleárnik 

   zapisovateľ                                overovateľ                                overovateľ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


