
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 28.12.2012 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 6 poslancov,   ospravedlnený 

PhDr. Machovčák Gabriel, Ján Belko, MDDr. Čulman Ladislav. 

      Ďalej boli prítomní: riaditeľka Základnej školy Staškov  - Mgr. Mária Perďochová, účtovníčka– 

Mgr. Kajánková Emília 

      Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012   

  4. Rôzne 

  5. Diskusia 

  6. Záver 

  Hlasovanie:  za:   6                   Zdržal sa: 0                            Proti: 0  

 

Rokovanie 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce Staškov.  

Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, boli  3 poslanci neprítomní, OZ 

Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov a ostatných 

prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Pavla Ďurkáča a Mgr. Bartuskovú Ivetu, poslancov OZ 

Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu 2: 

 

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:    Mgr. Kubošek Ján 

                                                    členovia:    Mgr. Latka Jozef, Dodek Ján 

                                             overovatelia:    Ďurkáč Pavol, Mgr. Bartusková Iveta 

Hlasovanie:  za: 6               Zdržal sa:  0              Proti:  0 

 

K bodu 3:  

 

Základná škola Staškov – úpravu rozpočtu rok 2012   

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov z dôvodom zvolania mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva . O zvolanie  požiadala riaditeľka ZŠ Staškov a dôvodom bola skutočnosť, že sa jej 

podarilo svojím aktívnym prístupom pre školu v dohodovacom konaní zabezpečiť finančné 

prostriedky v objeme 15 000 eur. 



Mgr. Perďochová, riaditeľka  ZŠ v dohodovacom konaní zabezpečila finančné prostriedky v objeme 

15 000 eur a po prejednaní návrhu o ich využití v Rade školy predložila poslancom svoj zámer formou 

úpravy rozpočtu pre rok 2012. 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, rozpočet ZŠ na rok 2012 upravili v položkách 

612 – príplatky / kreditové/,  614 – koncoročné odmeny zamestnancom, 620 – poistné do fondov,  633 

001– interiérové vybavenie -zakúpenie lavíc a stoličiek, 633004 – prevádzkové stredisko – snežná 

fréza, krovinorez,  633006 – všeobecný materiál – tonery, kancelársky materiál, 633009 – učebné 

pomôcky – interaktívna tabuľa + ďalšie UP, požiadala poslancov,  

aby sa k tomu vyjadrili.  Poslanci po prejednaní úpravu rozpočtu  schválili. 

Hlasovanie:  za: 6               Zdržal sa:  0              Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 10/2012, písm. A, bod 3                                               

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie                                

Hlasovanie:  za: 6               Zdržal sa:  0              Proti:  0 

 

Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené . 

    

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

  I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

  Ďurkáč Pavol                                                                       Mgr. Bartusková Iveta                                                        

 

 

 

 

 


