
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

 
                                       Uznesenie č.  4/2007 

                         zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                                         v Staškove  30. 3. 2007 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Staškove 

 

A/ SCHVAĽUJE 

 

         1. Program rokovania 

 

2. Návrhovú komisiu:  predseda: Ing. Pavol Krištofík  

                                 členovia: MUDr. Jozef Čulman 

                                                               Pavol Ďurkáč 

                       overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Kubošek 

                                                              Mgr. Jozef Latka 

 

3. Rozbor hospodárenia IV. Q 2006, stav za rok 2006 – Obecný úrad 

             Staškov    

   

4. Správa o stave hospodárenia za rok 2006 – Základná škola 

    Staškov 

 

5. Správa o stave hospodárenia za rok 2006 – Materská škola 

             Staškov 

 

6. Zástupcov obce do Rady Základnej školy Staškov: 

    Ing. Krištofík Pavol 

    Mgr. Latka Jozefu 

    Bytčánek Pavol 

 

7. Vodovodnú prípojku pre p. Slobodu Pavla, A. Bernoláka 2614/13, 

     Čadca – napojenie na obecný vodovod 

          

 8. Odpustenie nájmu za lyžiarsky vlek pre p. Marschalka Ladislava, 

     Staškov č. 541 v sezóne 2006/2007 

 

 



9. Cenu výkupu pozemkov pod stavbu chodníkov popri ceste II/487 

    na nižnom konci obce Staškov - od križovania cesty s potokom 

    Bahaná po železničnú stanicu vo výške 80,- Sk/m2 

 

       10. Sociálnu výpomoc pre:  

             Emília Jakubíková, bytom Staškov č. 25, vo výške 3000,- Sk 

             Mária Matláková, bytom Staškov č. 421, vo výške 500,- Sk 

 

       11. Navýšenie rozpočtu DHZ o 50 000,- Sk voči pôvodnému návrhu  

             rozpočtu z dôvodu zvýšenia ceny na opravu hasičskej striekačky 

             PS 12. Oprava predstavuje výšku 65 000,- Čk 

 

       12. Na základe ústnej žiadosti p. Ing. Stanislava Machovčáka 

             bezplatný prenájom kinosály na deň 18. 5. 2007 z dôvodu 

             vystúpenia p. Zuzany Kronerovej 

  

 

B/ ODVOLÁVA 

 

         Zástupcov obce z Rady Základnej školy Staškov: 

         Mgr. Jozefu Poláčikovú 

         Teréziu Gulčíkovú 

         MUDr. Přemysla Pecha 

               

 

C/ BERIE NA VEDOMIE 

 

 

D/ UKLADÁ 

 

1. Mgr. Sabelovi, štatutárovi občianského združenia „Klub – krása, 

pohyb, presnosť“ predložiť Obecnému zastupiteľstvu na zasadnutie v 

mesiaci apríl rozpis finančných prostriedkov vo výške 60 000,- Sk a 

ich použitie pre turistiku, mažoretky a volejbalové družstvo 

 

2. Obecnému úradu pri predložení žiadosti občana, fyzickej osoby na 

podnikanie, právnickej osoby o prenájom resp. odpredaj 

nehnuteľnosti, zároveň so žiadosťou predložiť Obecnému 

zastupiteľstvu aj nesplnené pohľadávky voči obci 



 

3. Obecnému úradu vždy informovať Obecné zastupiteľstvo ak fyzická 

osoba, fyzická osoba na podnikanie, právnická osoba nezaplatí 

mesačný nájom 

 

4. Obecnému úradu zverejniť v mesiaci máj tých občanov,  fyzické 

osoby na podnikanie a právnické osoby, ktorí neplatia poplatky obci 

za poskytnuté služby, nájomné okrem daňových pohľadávok, cestou 

obecného rozhlasu, na internetovej stránke obce a formou vývesok 

na obchodných jednotkách a obvyklých miestach 

 

5. Obecnému úradu zistiť kritériá vlády SR, podľa ktorých sa určuje 

výnos dane pre obec 

 

6. Štatutárnym zástupcom školskej jedálne pri ZŠ, školskej jedálne pri 

MŠ a Materskej škole predkladať pri schvaľovaní resp. úprave 

rozpočtu dôvodovú správu Obecnému zastupiteľstvu 

 

7. Obecnému úradu vystaviť faktúru na 1000,- Sk firme Lauk za práce 

prevedené Obecným úradom z dôvodu znečistenia pomníka p. 

Kováčikovej pri pochovaní p. Vargu 

 

 

 

 

 

Ján Dodek 

starosta obce 

 

 

 

 

Mgr. Ján Kubošek                                            Mgr. Jozef Latka 

I. overovateľ                                                     II. Overovateľ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skúška 

 


