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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
  

                                                                 Uznesenie č. 12/2007
                                zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
                                                v Staškove 26.10.2007
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE

1. Program rokovania

2. Návrhovú komisiu: predseda: Pavol Bytčánek
                                     členovia: MUDr. Jozef Čulman
                                                     Pavol Ďurkáč                                                     
              overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Kubošek
                                                     Mgr. Jozef Latka 

3. Na spojovací prvok strechy 12 b.j. použiť eluxovaný pozinkovaný plech tehlovo
    červenej farby bez nároku navýšenia ceny 

4. Doplnenie cestných obrubníkov pre 12 b.j.

5. Uznesenie č. 11/2007 písm. C bod 3 predĺžiť termín do 31.12.2007

6. Schvaľuje ukončenie prác na kanalizácii k 31.10.2007 s výnimkou miestnej
    komunikácie u Krasňanov /termín u Krasňanov do 15.11.2007/
    Bod uznesenia bol pozastavený starostom obce

7. Nesúhlas s výstavbou vedenia 2x110 kV

8. Nedoplatok p. Fojtíka Jozefa za pohreb brata /Fojtíka Ladislava/ v sume 1065,- Sk
    uhradiť z fondu sociálnej komisie 

9. Predĺženie obecného zastupiteľstva do 21:00 hod.

10. Predbežný zámer na vybudovanie centra obce

11. Žiadosť MUDr. Babiša o predĺženie nájmu na 5 rokov

12.  5000,- Sk pre Spoločnosť Jozefa Kronera
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B/ UKLADÁ

1. Prerušiť písm. C bod 2b z uznesenia č. 11/2007 na prejednanie okien 
    polyfunkčného bytového domu 

2. Obecnému úradu vyčistiť obecný lesný pozemok do 31.12.2007 a v roku 2008
    vysadiť

3. Starostovi obce dohodnúť podmienky zmluvy s pánom Bebejom ohľadne
    odborného lesného hospodára

4. Obecnému úradu vyzvať dodávateľa opráv nadstavby zdravotného strediska /p.
    Hulíka, p. Gottwalda/

5. Obecnému úradu zabezpečiť a zprevádzkovať čidlo na odpad v klube a
    zprevádzkovať vetranie

6. Finančnej komisii zapracovať do rozpočtu na rok 2008 nákup 30 ks stoličiek pre
    potreby obecného úradu

7. Obecnému úradu prezentovať nesúhlasné stanovisko k výstavbe vedenia 2x110 kV
    
8. Obecnému úradu rozšíriť zmenu a doplnok č.1 k územnému plánu o časť Staškov -
    Grúň /doplní sa 29.10.2007/ a vylúčenie trasy vedenia 2x110 kV v katastri obce
    Staškov

9. Obecnému úradu zabezpečiť prítomnosť stavebného dozoru realizovaných
    projektov v obci na obecnom zastupiteľstve

10. Starostovi obce zvolať mimoriadne zastupiteľstvo 7.11.2007 o 16:00 hod.

11. Kontrolórke obce skontrolovať finančné čerpanie 100 000,- Sk z rozpočtu ZŠ na
      mzdy pracovníkov školskej jedálene pri ZŠ Staškov. 

12. Starostovi obce rokovať s p. Tarabašom o odstránení drevenej bunky za
      miestnými prevádzkami

C/ BERIE NA VEDOMIE

1. Žiadosť p. Špokovej, Staškov č. 589 o finančné odškodnenie. Finančné
    odškodnenie  bude riešené po vyjadrení poisťovne.
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2. Žiadosť o predĺženie nájmu p. Viliama Kicoša a manž. Márie, Staškov č. 589.
    Žiadosť bude riešená po rekonštrukcii bytu.

3. Dohodu o vzájomnej spolupráci obcí Staškov a Gminie Porabka

4. Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome č. s. 808

5. Ústnu žiadosť MUDr. Babiša o predĺženie nájmu

D/ ZAMIETA

1. Žiadosť p. Papaja – Stomasos o povolenie prenajať priestory ďalšej osobe

Ján Dodek
starosta obce

Mgr. Ján Kubošek                                                 Mgr. Jozef Latka
I. overovateľ                                                          II. overovateľ


