
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 12/2010 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 24. 9.  2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

A/SCHVAĽUJE: 
 

1. Program  rokovania 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:                  

                                  predseda:  Ing. Stanislav Machovčák  

                                  

                                  členovia:  Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                   Mgr. Jozef Čulman                                                   

            overovatelia zápisnice:  Mgr. Latka Jozef 

                                                   Pavol Ďurkáč 

3. Kontrolu  uznesenia č. 11/2010                                                                   

4. Sumu 8 000 € na prepojenie a odovzdanie vodovodnej siete, včítane 

prevádzkového poriadku.  

5. Rokovací poriadok OZ Obce Staškov  

6. Úpravu VZN obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

Materskej školy Staškov, časť príloha zvýšenie dotácie z obce o 5 817 €.  

          Spolu suma z obce 113 309 €. 

7. Správu  o stave hospodárenia Základnej školy Staškov k 30. 6. 2010. 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2009/2010. 

8. Ţiadosť p. Františka Capeka, bytom Staškov č. 795 o pripojenie      

hospodárskej budovy na obecný vodovod.    

     9.Ţiadosť Ing. Stanislava Machovčáka, bytom Staškov o predĺţenie zmluvy 

        o nájme  prístreška na nádvorí bývalého Technického podniku  na dobu 

1 rok, t.j. do 30. 9. 2011. 

10.Sumu 3 000€ na úpravu  nespevnených  miestnych komunikácií  v obci. 

11. Výmaz  firmy Zdravob, s. r. o.  Staškov z obchodného registra.   

      12.OZ schvaľuje súhlas zástupcovi  starostu  schvaľovať vodovodné  

            prípojky pre občanov obce  bez predloţenia na OZ.                    
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     B/UKLADÁ: 

1. Obecnému úradu neuhrádzať vystavené daňové doklady firme ALPINE za 

asfaltovanie ciest do doby, kým nebudú doloţené geodetické zamerania 

podľa zmluvy č. 31... 

2. Obecnému úradu spísať nájomnú zmluvu s p. Papajom v zmysle návrhu 

finančnej komisie v sume 5820 €/rok do 31.12.2010 po vrátení 

nadbytočných priestorov. 

Do 15. októbra skompletizovať výrobky na Kronerov dom a urobiť 

zápočet. 

3. Kontrolórke obce doplniť nesplnené uznesenie č. 11/2010 pod bodom B/č. 

10.  

4. ZŠ predloţiť zmluvu s firmou Stavospol,  daňové doklady – faktúry pri 

rekonštrukcii triedy v telocvični,  preberací protokol a záznam o fyzickej 

kontrole vyfakturovaných prác. 

5. OÚ zistiť, kde je 7 rúr - Vianinky, ktoré sme dostali zo TKO Semeteša. 

6. OÚ zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie obecného 

vodovodu a vypracovanie prevádzkového poriadku vodovodu v termíne do 

31. 11. 2010.  

7. Obecnému úradu pracovať na odkúpení pozemku od ŢSR, ktorý by slúţil  

         ako prístupová cesta k Rodnému domu Jozefa Kronera . Nesplnené,  

         prenesené. 

8. OU prejednať s firmou Stavospol práce na WC chlapci – 1. poschodie. 

9. Obecnému úradu spísať zmluvu na prenájom v zmysle Ţiadosť p. 

Vladimíra Lajčáka, Skalité č. 959 na prenájom nebytových        

priestorov – vestibulu obecného úradu, od  1. 10. 2010   do 31. 12. 2010  

          v cene 70€.                   

10. Obecnému úradu zabezpečiť vyčistenie potoka nachádzajúceho sa na 

rozhraní obce  Podvysoká, časť u Trlíkov a Staškov v zmysle ţiadosti p.  

Ľubomíra Gomolu, Podvysoká 70. 

11. Obecnému úradu prihlásiť osobný automobil Škoda Fabia do evidencie 

od 1. 10. 2010.  

12. Obecnému úradu preveriť zriadenie účtu na zbierky pre obnovu rodného 

domu Jozefa Kronera. 

13.Finančnej komisii preveriť ţiadosť fi Internet Čadcanet –Peter Martinčík 

o povolenie umiestnenia internetových antén.  

14.Obecnému úradu preveriť moţnosti namontovania meračov tepla  

v zdravotnom stredisku  časť kaderníctva. 

 

15.Obecnému úradu začať prevádzkovať Multifunkčné ihrisko. Výšku 

prenájmu podľa návrhu finančnej komisie vyberať 4€/hod., za kľúčik 



           od osvetlenia 3€/hod pre občanov obce. Pre nie občanov Staškova 8€ 

           za nájom a 3€/hod. za kľúčik od osvetlenia. 

  

       16. Obecnému úradu predloţiť na najbliţšie rokovanie zastupiteľstva obce 

              dokumentáciu na odstúpené podanie z Ministerstva školstva SR  

              Bratislava.   

 

      17. Obecnému úradu zabezpečiť systémové riešenie telefónných  

             a internetových sietí v obecnom úrade. 

 

       

      18. Obecnému úradu 

 

 

C/ BERIE  NA VEDOMIE: 

 

1. Kontrolu  nesplnených a porušených uznesení  v zmysle uzn. č.11/2010  

a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 predloţenú   

kontrolórom obce.  

 

2.Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti ZŠ Staškov. 

  

3. Ţiadosť p. RNDr. Jána Sabelu, Staškov 602 o zriadenie účtu na obnovu 

rodného domu Jozefa Krónera. 

 

 
D/ZAMIETA: 

 

1. Ţiadosť o finančnú pomoc  pre p. Teréziu Gunčagovú, bytom Staškov 

      Č. 459 pri budovaní vodovodnej a kanalizačnej prípojky z dôvodu, ţe nie je  

      majiteľka nehnuteľnosti. 

 

2.Ţiadosť ŠJ pri ZŠ Staškov o finančné prostriedky pre novú ŠJ v sume 738€ 

na zakúpenie vybavenia ŠJ.  

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

zástupca starostu  vykonávajúci  úlohy 

starostu v plnom rozsahu 

 

 

I. overovateľ:                                                     II. overovateľ: 

MUDr. Jozef Čulman                                         Pavol  Ďurkáč  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


