
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE

                                                                 Uznesenie č. 7/2008
                              zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
                                              v Staškove 27.6.2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE

    1. Program rokovania

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

3. Hospodárenie Obce Staškov za I.Q. 2008

4. Nájomnú zmluvu Obec Staškov – Slovenská pošta, cena nájmu 1 000Sk/m2
          termín od 1. 1. 2009, doba  5 rokov.  Cena nájmu bola zvýšená do výšky 
          1 500 Sk. 

     5. Vodovodnú prípojku pre novostavbu rodinného domu stavebníci – Ladislav     
Bulej a Marta Bulejová, Staškov 831

     6.  Predĺženie doby nájmu pre nájomcu Anna Nekorancová – Kaderníctvo
Staškov do  31.1.2011

     7. Sociálnu výpomoc pre Emíliu Mročkovú, bytom Staškov 720  vo výške 1000,- 
Sk na zakúpenie oblečenia pre syna

     8.  Sociálnu výpomoc pre Annu Horčičákovú bytom Staškov 350 vo výške 1 500,- 
Sk na preklenutie zlej finančnej situácie.

     9.  Zverejniť informáciu o uzávierke termínu na prenájom nebytových priestorov
v Polyfunkčnom dome v regionálnej tlači a zároveň zverejniť ponuku 
priestorov vybudovaných ako cukráreň na prenájom.

   
   10.  Uzávierku žiadostí  na prenájom nebytových priestorov v novybudovanom

objekte - Polyfunkčný dom  v termíne do 24. 7. 2008. 
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11.  OZ schvaľuje podmienky prenájmu nebytových priestorov  
  v  Polyfunkčnom dome, predmet nájmu, výška nájmu, okrem energií,
   doba nájmu.   

     12.  Sociálna komisia určí poradie na prenájom bytov v Polyfunkčnom dome
            a  predloží  obecnému zastupiteľstvu.   
 
      13. Uzávierku miestnej komunikácie obce v časti ul. J. Krónera z dôvodu      
             konania hodov v obci dňa 6. 7. 2008. 

      14.  Odkúpenie parcely p. Helena Maslíková p. KN 2509/1 v kat. území
 Staškov,  ako orná pôda o výmere 27 m2.

B/ BERIE NA VEDOMIE

1. Výročnú správu SEVAK za rok 2007

2. Návrh na počty prijímaných žiakov v šk.roku 2008/ 2009 a organizáciu šk. 
roku  2008 /2009

3. Žiadosť p. Dorociaka Bronislava – zamedzenie stiekania vody pod jeho 
rodinný dom

4. Žiadosť Slov. Poľovníckeho zväzu  na odkúpenie pozemku pod strelnicu
  

5. Rozpracovaný Územný  plán obce – doplnok č. 1
     
     6.  Správu z vykonanej kontroly v zmysle Uzn. č. 1/2008- predloženú             

kontrolórom obce.

C/  UKLADÁ  

1. OÚ v prípade, že nebude splnené uznes. č. 6/2008 zo dňa 30. 5. 2008
D/ ukladá bod 4, do 15. 7. 2008, bude zvolané mimoriadne obecné 
zastupiteľstvo. 

2. OÚ oboznámiť občanov obce spôsobom v obci obvyklým o prejednávaní 
          Územného plánu obce - doplnok č. 1 dňa 1. 7. 2008 

3. Zvolať kontrolný deň na stavbe Polyfunkčný dom na 15. 7. 2008, zastaviť 
práce na priestoroch cukrárne do kontrolného dňa a zastaviť všetky platby 



faktúr dodávateľovi  a stavebnému dozoru.    
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    4. OÚ, aby sa vrátili neoprávnene vybrané financie za stravné lístky v Základnej  
        škole a Materskej škole Staškov. 

5. OÚ cestou  právneho zástupcu obce opätovne riešiť nedoplatky obce 
 s dlžníkmi v termíne do konca októbra 2008.

6. OÚ napísať žiadosť VÚC-ke Žilina stredisko Správy a údržby ciest, aby
zabezpoečila odvodnenie cesty II/487 na križovatke cez miestnu komunikáciu 
na ulici Jozefa Krónera pri dome pána Dorociaka č. 349, nakoľko voda z cesty 
vyteká na miestnu komunikáciu a následne vytápa uvedený rodinný dom.      

     
    7.  OÚ zabezpečiť zjednodušený projekt na opravu havarijného stavu steny

telocvične ZŠ Staškov.

D/RUŠÍ

1. Z uznesenia č. 2/2008 zo dňa 29. 2. 2008 – písm. A/ bod č. 15

     Ján Dodek
     starosta obce 

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


