OBEC

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

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Staškovce, konaného dňa
26.4.2018.

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 a schválenie príspevku pre deti navštevujúce
krúžky.
5. Odkúpenie, alebo prenájom pozemkov od
Vodohospodárskeho podniku, ŠP.
6. Príprava Dňa matiek a Deň deti.
7.Ustna informácia o projektoch Oddychová zóna
rekonštrukcia miestnych komunikácií.
8. Správa kontrolóra obce
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver
Jednanie: K bodu č. 1 Obecné zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce,
ktorý prítomných oboznámil s programom.
K bodu č. 2 Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo
schválilo za zapisovateľa zápisnice p. Štefana Varcholíka, 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 sa priebežne plní.
K bodu č. 4 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo 50.-€
na jedno dieťa /polrok.
K bodu č. 5
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a chválilo
prenájom, alebo odkúpenie pozemkov od Vodohospodárskeho podniku, š.p.
Košice. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo preskúmať podmienky nájmu, alebo
odkúpenie, čo bude pre obec výhodnejšie.

K bodu č. 6 Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo
organizovanie Dňa matiek a Deň deti. Schválilo zakúpenie darčekov pre
matky a deti.
K bodu č. 7 Starosta obce informoval poslancov zo schválenými
projektmi na oddychovú zónu- park a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
K bodu č. 8 Kontrolór obce podal informáciu o plnení rozpočtu
obce.
K bodu č. 9
Diskusia: Obecné zastupiteľstvo umožnilo
vystúpenie p. Račkovej ohľadom sa otáčania autobusov na jej pozemku
a položenie asfaltu. Starosta obce dal odpoveď, že pani Račková platí len
polovicu dane z nehnuteľnosti, ako bolo dojednané a na položenie asfaltu
nemá dosah, lebo pani Račková nedovolila firme položiť časť asfaltu, ako
bolo dojednané starostom obce.
K bodu č. 10 Uznesenie – viď prílohu
K bodu č. 11 Po schválení uznesenie starosta obce jednanie
Obecného zastupiteľstva ukončil.
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