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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
  

                                                                 Uznesenie č. 8/2007
                            zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
                                              v Staškove 27.7.2007
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE

1. Program rokovania

2. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Stanislav Machovčák
                                     členovia: Mgr. Jozef Latka
                                                     Pavol Ďurkáč
             overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Krištofík
                                                    Mgr. Ján Kubošek

3. Výber stavebného dozoru pre stavbu „Polyfunkčný bytový dom“ - Ing. Golis 
Vladimír

4. Zmenu uznesenia 6/2007 písm. A bod 8 príloha č. 1 – nájom pošta 503,90 Sk/m2

5. Vodovodnú prípojku pre Ing. Šimona Kožáka a manž., Staškov č. 198, k 
novostavbe RD

6. Jednorázovú odmenu vo výške 5000,- Sk pre FS Staškovanka za vzornú 
reprezentáciu obce doma i v zahraničí

7. Dotáciu na koncert skupiny NO NAME vo výške 3000,- Sk

B/ UKLADÁ

1. Komisii v zložení: Ing. Stanislav Machovčák, Ing. Ladislav Šimčisko, p. Pavol 
Ďurkáč, pripraviť zmluvu o dielo so stavebným dozorom pre stavbu „Polyfunkčný 
bytový dom“
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2. Obecnému úradu zaslať doporučený list právnemu zástupcovi JUDr. Rojčekovi 
z dôvodu nedručenia analýzy platových tried a vyzvať ho predložiť túto analýzu do 
25.8.2007

3. Obecnému úradu urgentne odstrániť azbest z potoka

4. Návrhovej komisii vždy zapracovať nesplnený bod uznesenia do uznesení ďalších 
zastupiteľstve

5. Finančnej komisii prehodnotiť žiadosť p. Lenky Vrábľovej v mesiaci august

6. Obecnému úradu zvolať občanov na opätovné prejednanie odkúpenia pozemkov za 
účelom budovania chodníkov za účasti poslancov do 15.8.2007

7. Obecnému úradu zaradiť prejednanie výročnej správy TKO Semeteš na OZ v 
mesiaci august

8. Finančnej komisii navrhnúť spôsob riešenia zmluvných vzťahov s nájomcom 
športového areálu p. Jaroslavom Machovčiakom do OZ v mesiaci august

9. Obecnému úradu ako stavebnému úradu riešiť spor pri výstavbe oplotenia 
p. Renáty Guľčíkovej v zmysle stavebného zákona

10. Obecnému úradu zaslať do 5.8.2007 reklamačný list zhotoviteľovi nadstavby 
zdravotného strediska s popisom všetkých závad a vyzvať ho k urgentnému 
odstráneniu všetkých závad v termíne do 25.8.2007

11. Ing. Stanislavovi Machovčákovi preštudovať znalecký posudok a vypracovať 
zoznam závad a navrhnúť spôsob ich odstránenia v nadstavbe zdravotného strediska 
do 30.8.2007

12. Obecnému úradu zabezpečiť deratizáciu proti hlodavcom v priestore, kde sú 
umiestnené popolnice obyvateľov  bytových priestorov nad zdravotným strediskom
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C/ ZAMIETA

1. Odpredaj pozemku – parcela č. 1832 Mgr. Márii Haladejovej

Ján Dodek
starosta obce

Ing. Pavol Krištofík                                           Mgr. Ján Kubošek
I. overovateľ                                                      II. overovateľ


