
STAROSTA OBCE  S T A K Č Í N 
          Stakčín  21.11.2022 
          Číslo: 2022/468 
        

P O Z V Á N K A 
 

V zmysle  ustanovenia § 12 ods. 1 a v súlade s ustanovením § 13 ods. 4, písmena a) zákona SNR 
 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 
1. /ustanovujúce/ zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Stakčín, 

ktoré sa uskutoční dňa: 28.11.2022 o 15:00 hodine 
v zasadačke Obecného úradu v Stakčíne s týmto návrhom programu: 

 
P r o g r a m:         P r e d k l a d á: 

I. časť 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Stakčín konaných dňa 29.10.2022     predseda MVK  
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce    
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

II. časť 
7. Schválenie programu zasadnutia     starosta obce  
8. Schválenie návrhovej komisie      starosta obce  
9. Poverenie zástupcu starostu obce     starosta obce  
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva   starosta obce  
11. Návrh na schválenie sobášiacich     starosta obce  
12. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Stakčíne starosta obce  
13. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu   starosta obce 
14. Určenie platu starostu obce Stakčín     starosta obce 
15. Schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce na rok 2023 starosta obce 
16. Žiadosť bývalého starostu obce o náhradu platu za nevyčerpanú 

dovolenku        Miroslav Bober 
17. Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. – 9. 2022   riaditeľka ZŠ s MŠ 
18. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 3/2022 zo dňa 30.09.2022  riaditeľka ZŠ s MŠ 
19. Žiadosť  ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na  

dofinancovanie nákladov z originálnych kompetencií   riaditeľka ZŠ s MŠ 
20. Správa o plnení rozpočtu obce za 1. – 9. 2022    ekonómka obce  
21. Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2022 zo dňa 30.09.2022  ekonómka obce 
22. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024, 2025   starosta obce 

a) Návrh programového rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024, 
 2025        starosta obce  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
 na rok 2023 a roky 2024 a 2025     hlavný kontrolór obce 

c) Návrh rozpočtu pre  ZŠ s MŠ na rok 2023    riaditeľka ZŠ s MŠ  
23. Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022  riaditeľka ZŠ s MŠ  
24.  5. novelizácia VZN č. 3/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

za čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach starosta obce  
25. Schválenie prílohy č. 10 k VZN 4/2013 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy organizačných zložiek ZŠ s MŠ    starosta obce  
26. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2023  starosta obce  



27.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 obce Stakčín na rok 2023      hlavný kontrolór obce  

28. Schválenie výšky dotácie na jedno dieťa s trvalým pobytom v obci 
 Stakčín, ktoré navštevuje CVČ      starosta obce  

29. Schválenie odpredaja pozemku p.  Márii Kapraľovej   starosta obce  
30. Schválenie odpredaja pozemku p. Veronike Nimcovej   starosta obce  
31. Odpredaj pozemku p. Alene Surmajovej a p. Michalovi Surmajovi starosta obce  
32. Žiadosť p. Miroslava Teľváka o pomoc pri náprave havarijného stavu starosta obce  
33. Žiadosť p. Boženy Kapraľovej o zrušenie poplatku za vývoz  starosta obce  

komunálneho odpadu 
34. Žiadosť občana o jednorazový finančný príspevok na palivové drevo starosta obce  
35. Rôzne 
36. Aktuálne úlohy 
37.  D i s k u s i a  poslancov obecného zastupiteľstva 
38. Záver 

 
 
 
 
 
 

  

Miroslav Bober 

          starosta obce 


