
 
 OBECNÝ   ÚRAD   V   STAŠKOVE

                                             Uznesenie č. 19/2009
     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

  obce Staškov dňa 30.12.2009

 Obecné zastupiteľstvo  v Staškove

A/SCHVAĽUJE

1. Program rokovania

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda:  Ing. Stanislav Machovčák  
                                                   členovia:   Pavol Bytčánek
                                                                     Pavol Ďurkáč                      
                                        overovatelia:  Ing. Pavol Krištofík

                                    Mgr. Vlasta Perďochová
                                                                            
3. Úpravu rozpočtu obce Staškov na rok 2009 v predloženom znení - rozpočtové  
    opatrenie č. 4.

      
4. Programový rozpočet obce Staškov na rok 2009.                                        
                                             
5. VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
     školy a žiaka školského zariadenia.
  
6. Sociálnu výpomoc pre p. Kajánkovú Annu, bytom Staškov č. 25, v sume 100 €/   
    / 3012,60 Sk/

7. Sociálnu výpomoc pre p. Janíčka Petra, bytom Staškov č. 635 v sume 112 €/ 
    / 3 374,10 Sk/

8. Predĺženie nájomnej zmluvy p. Kicoša Viliama, bytom, Staškov č.589 do
    31.01. 2010 s podmienkou úhrady celého dlhu za nájom.

C/UKLADÁ:

1. Kontrolórke obecného úradu predložiť výšku jednotlivých osobných príplatkov  
    zamestnancov školy za jednotlivé mesiace za roky 2005, 2006, 2007 do budúceho 
    zastupiteľstva-  úloha trvá.  
2. Obecnému úradu zistiť možnosť zriadenia bankomatu pri objekte Pošty v obci 
    Staškov.
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3. Obecnému úradu znovu jednať o sprístupnení chodníka ku Kysuci pre občanov 
    obce v časti Vyšný koniec - Pod mostom pri pani Šamajovej, jednať s p. Šamajom 
    o odkúpenie pozemku, prípadne prenájme pozemku. 

4. Obecnému úradu dať výpoveď na likvidáciu odpadu s firmou TKO Semeteš 
    n.o., podľa zmluvy. 

5.  Zabezpečiť výberové konanie do 31. 3. 2010 v zmysle zákona o verejnom    
     obstarávaní na odberateľa pre  likvidáciu  komunálneho  odpadu pre rok 2010
     s fixnou cenou a trojmesačnou výpovednou lehotou.  
     Komisia bude trojčlenná, poslanci obecného zastupiteľstva. 
    1. Mgr. Jozef Latka
    2. Ing. Pavol Krištofík
    3. Ing. Ladislav Šimčisko 
    Podmienky súťaže –  doba zmluvy na jeden rok,  
       
   B/BERIE  NA  VEDOMIE:

1. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu pre firmu JAP  s. r. o. Staškov 623 

2. Informáciu o predložení plnenia uzn. č. 18/2009 z 27. 11. 2009 predloženú 
    kontrolórom obce.

3. Informáciu o nových ustanoveniach zákona o majetku obcí platných od 1. 7. 2009 
    predloženú kontrolórom obce.

4. Informáciu o ustanoveniach nového školského zák. č. 245/2008 Z.z., ktoré sa 
    týkajú poslancov a ktoré starostu obce predloženú kontrolórom obce.

5. Informatívnu správu z vykonanej kontroly v zmysle uzn. č. 17/2009 C/2 
    predloženú kontrolórom obce. 

D/ ZAMIETA:

1. Predĺženie nájomnej zmluvy garáže pre p. Kicoša Viliama, Staškov č.589.

Ján   D o d e k
starosta obce

I. overovateľ:                                                               II. overovateľ:
Ing. Pavol Krištofík                                                     Mgr. Vlasta Perďochová




