
Oznam o hlasovaní obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom 

elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov. 

 
V zmysle zákona č.73/2020Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov , podľa §30f – ods.3 sa dňa 24.4.2020 v čase od 9.00 do 12.00 

uskutoční hlasovanie obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom elektronických 

prostriedkov s použitím emailových adries poslancov o nasledovných návrhoch uznesení: 

 
1.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.31/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov č.1/2020 

2.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.32/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Školská jedáleň 

č.1/2020 

3.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.33/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Školský klub 

č.1/2020 

4.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.34/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Centrum 

voľného času č.1/2020 

5.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.35/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov č.1/2020 

6.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.36/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Obecného technického podniku  Staškov 

č.1/2020 

7.uznesenie obecného zastupiteľstva obce Staškov č.37/2020 : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č.2/2020 

 

Sumarizácia 
Rozpočet 

na rok 2020 

Rozpočtové 
opatrenie 
č.2/2020 

Skutočnosť 
rozpočtu 

Bežné príjmy 2 296 376 -9 688 2 286 688 

Kapitálové príjmy 184 332 0 184 332 

Príjmové finančné operácie 373 215 0 373 215 

Rozpočtové príjmy spolu 2 853 923 -9 688 2 844 235 

      0 

Bežné výdavky 2 137 562 -116 865 2 020 697 

Kapitálové výdavky 599 933 -40 675 559 258 

Výdavkové finančné operácie 116 428 -20 000 96 428 

Rozpočtové výdavky spolu 2 853 923 -177 540 2 676 383 

      0 

Bežný rozpočet 158 814 107 177 265 991 

Kapitálový rozpočet -415 601 40 675 -374 926 

Finančné operácie 256 787 20 000 276 787 

      0 

Výsledok hospodárenia 0 167 852 167 852 

 
Súčasťou tohto dokumentu sú všetky súvisiace prílohy. , ktoré boli schválené finančnou komisiou 

obecného zastupiteľstva obce Staškov. 



 
Obec Staškov pristúpila k  hlasovaniu obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom 

elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov z toho dôvodu , že rokovanie 

obecného zastupiteľstva podľa §30f – odst.2 , prostredníctvom videokonferencie  alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie  , nemožno využiť , nakoľko nie všetci poslanci disponujú 

potrebným technickým vybavením a pripojením na internet. Zabezpečenie takéhoto potrebného 

technického vybavenia pre každého poslanca obecného zastupiteľstva by pre obec znamenalo 

značné finančné náklady. 

Hlasovanie obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom elektronických prostriedkov s 

použitím emailových adries poslancov v zmysle zákona č.73/2020Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , podľa §30f – ods.3 , sa 

uskutoční podľa písmena a/ - hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenia iba vo veciach 

bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Potrebu zvolenej 

formy hlasovania obecného zastupiteľstva obec odôvodňuje nasledovne : 

Obec Staškov v rámci schváleného rozpočtu predpokladala príjem z podielových daní vo výške 1 

050 114 eur. 

Dňa 24.3.2020 zverejnila Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prognózy vývoja 

podielových daní , v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území SR , pre obec Staškov v troch 

variantoch. Prvý variant počíta so znížením podielových daní pre obec Staškov o 61 342 eur , druhý 

variant o 163 678 eur a tretí variant počíta so znížením o sumu 280 428 eur. 

Keďže ide o predpoklad dramatického výpadku hlavného zdroja príjmov obce Staškov , je 

nevyhnutne bez zbytočného odkladu prijať také rozpočtové opatrenia , ktoré znížia výdavkové časti 

v rozpočtoch všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov i samotnej obce. 

Spôsob hlasovania:   
Do 20.4.2020 do 24.00 môžu poslanci obecného zastupiteľstva  podávať k návrhom uznesení a 

súvisiacim dokumentom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Do 20.4.2020 do 15.00 môže  k 

návrhom uznesení a súvisiacim dokumentom  podávať svoje pripomienky i verejnosť , tieto budú 

do 16.00 doručené poslancom. Ak si niektorý z poslancov pripomienky verejnosti osvojí  , môže ich 

podať formou pozmeňujúceho , alebo doplňujúceho návrhu o ktorom sa bude hlasovať. 

Dňa 21.4.2020 budú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov i pripomienky verejnosti 

doručené poslancom a zverejnené na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce. 

Dňa 24.4.2020 v čase od 9.00 do 12.00 budú poslanci obecného zastupiteľstva hlasovať najskôr o 

predložených  pozmeňujúcich a doplňujúcich  návrhoch poslancov  jednotlivo. Na schválenie je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Následne sa pristúpi k samotnému schvaľovaniu predložených návrhov uznesení. Na prijatie 

uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Prijaté uznesenia spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce najneskôr 27.4.2020 

 
Ako komunikačná adresa na hlasovanie poslancov , pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov a 

pripomienky verejnosti je určená mail. adresa – starosta@staskov.sk 

 
V Staškove, dňa 15.04.2020 

 

 

       Ing. Ladislav Šimčisko 

              starosta obce 

 

Zoznam príloh : 

1. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov č. 1/2020 

2. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Školská jedáleň č. 1/2020 



3. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Školský klub č. 1/2020 

4. Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov – Centrum voľného času č. 1/2020 

5. Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov č. 1/2020 

6. Rozpočtové opatrenie Obecného technického podniku Staškov č. 1/2020 

7. Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č. 2/2020 

8. Stanovisko kontrolóra k úpravám rozpočtov 


