
 
 OBECNÝ   ÚRAD   V   STAŠKOVE

                                             Uznesenie č. 17/2009
     z  mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

  obce Staškov dňa 12. 11.2009

    Obecné zastupiteľstvo  v Staškove

A/SCHVAĽUJE

1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Vlasta Perďochová
                                                    členovia:  Ing. Ladislav Šimčisko, 
                                                                     MUDr.  Branislav Babiš                       
                                        overovatelia:  MUDr. Jozef Čulman
                                                                     Pavol Ďurkáč
                                                                     
3. Rozpočet obce Staškov na rok 2010 
4. Sadzbu za prenájom triedy na 1 hodinu pre jeden záujmový útvar v hodnote 1 €/
    30,13 Sk pre CVČ. Za prenájom telocvične na 1 hodinu pre jeden záujmový útvar 
    v hodnote 2 €/ 60,25 Sk/ pre CVČ.

B/BERIE NA VEDOMIE   

1. Žiadosť Mgr. Ľudovíta Poláčika s manželkou Jozefínou o predbežnom zakúpení
    obecného pozemku parcely č. 1290.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2010.

 C/UKLADÁ:

1. Kontrolórovi obce informovať poslancov  OZ o nových ustanoveniach
    zákona o majetku obce  platných od 1. 7.  2009.
2. Kontrolórovi obce vykonať opätovnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
    vo výške 3 319,39 €/ 100 tis. Sk poukázané  v r. 2007 ZŠ Staškov  pre ŠJ. 
3. Obecnému úradu rozšpecifikovať prenajaté priestory na hlavné, vedľajšie
    a prístrešky a predložiť do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva a ceny,
    ktoré navrhla FK brať ako orientačné pri schvaľovaní nových zmlúv a to
    nasledovne:
    - hlavné priestory – prevádzka 18 €/542,27 Sk/m2/ za rok   
    - vedľajšie priestory – ostatné 12 €/361,50 Sk/ m2 za rok
    - prístrešky – 10 €/ 301,26 Sk/m2 za rok
    - pozemok (dvor) pre firmu JAP na sumu 2 084 €/ 62 782,58 Sk za rok
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4. Stavebnej komisii previesť obhliadku pozemku v zmysle žiadosti Mgr.Ľudovíta
    Poláčika a manželky Jozefíny a dať stanovisko na najbližšie OZ.
5. Obecnému úradu dočasne vyradiť z evidencie na zimné obdobie Fabiu od 1.12. 09
    do 30. 4. 2010 a na letné obdobie od 1. 4.  do 30. 10. 2010 vyradiť dočasne 
    1 traktor.

D/ RUŠÍ:

1. UZN č. 15/2007 v bode A/4 – výška osobného príplatku pre subjekty MŠ, ZŠ, ŠJ, 
ŠK, OÚ v celkovom objeme vo výške 8% pre zamestnancov (mimo úseku údržba 
obce – muži a štatutárov MŠ a ZŠ)

 Ján  Dodek                                                                   Mgr. Ján  Kubošek
 starosta obce                                                                prednosta obecnébo úradu

 I. overovateľ                                                                II. overovateľ
 MUDr. Jozef Čulman                                                  Pavol Ďurkáč


