
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 4/2010 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 26. 03. 2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

A/SCHVAĽUJE: 
 

1. Program  rokovania 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:   

                                           predseda:  Mgr. Vlasta Perďochová 

                                      členovia:   Ing. Ladislav Šimčisko,  

                                                        MUDr. Jozef  Čulman  

                                      overovatelia:  Ing. Pavol Krištofík, Pavol Ďurkáč 

3. Kontrolu uznesenia č. 3/2010,  sluţobné  cesty  starostu  obce 

4. Urovnanie nájomného vzťahu s nájomcom areálu FK Slávia-  Jaroslavom 

Machovčákom  s tým, ţe obecný úrad nebude poţadovať po nájomcovi 

     dlţné nájomné, ktoré je doteraz započítané. Nájomca ponechá doteraz 

     zrealizované zabudované interiérové vybavenie priestorov. 

5.   Správu o stave hospodárenia k 31. 12. 2009-Materská škola Staškov 

6.   Materská škola Staškov- úprava rozpočtu na rok  2010 v zmysle   

      ţiadosti  pani riaditeľky MŠ Staškov. 

7.  Úprava rozpočtu OÚ na rok 2010 v poloţke mzdy v sume  2 845 €. 

8.  Úpravu rozpočtu MŠ na signalizačné zariadenie v sume 750 € 

     v kapitálových výdavkoch. 

9. Tvorbu bytového fondu z 10 % na 14 % z nájmu, v roku 2010 to tvorí  

     sumu 5 070 €. 

10. Prevod peňaţných prostriedkov na bytový fond v sume 3 400 € za rok 

      2009. 

11. Navýšiť poloţku Prezentácia obce – v sume 100 € - na prezentáciu  

      Eurofondov -  Rekonštrukcie ZŠ Staškov.  

12. Navýšenie rozpočtu  o sumu 1000 € pre FK Slávia Staškov. 

13. Úpravu  rozpočtu obce Staškov na rok 2010-rozpočtové opatrenie č. 1. 

     14.  Ţiadosť o výpomoc pre Jozefa Perďocha, Staškov 39 v sume 1 000 Eur  

            z prebytku  rozpočtu z dôvodu poţiaru rodinného domu. 

      15. Ţiadosť o sociálnu výpomoc pre Emíliu Mročkovú, Staškov 720 v sume  

            30 eur. 

16. Nájomnú zmluvu na prenájom bytu v budove č. 25 pre Máriu Ligáčovú, 

      Staškov č. 25  na dobu jedného roku. 
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17.  Prenájom priestorov v polyfunkčnom dome č. 858 – bývalá cukráreň - 

 pre p. Ţenbu Ladislava,  Čadca,  Podzávoz 1169,  v zmysle jeho ponuky. 

18.  Predlţenie nájomnej zmluvy pre DHZ Staškov do 31. 3. 2011 na 

 garáţovanie  hasičského automobilu v budove č. 589. 

 

B/BERIE NA VEDOMIE: 
1. Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch obce Staškov za rok 2009 

 

C/UKLADÁ: 

1.Obecnému úradu  prevziať priestory, ktoré uţíva nájomca p. J. Machovčák 

   do 15. 4. 2010,okrem priestorov, ktoré sú v podnájme firmy  Ideál elektro 

   SK, s.r.o. M. R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín.    

2.Lehota na odstránenie gátra do konca roka 2010.   

3.Na priestory  v podnájme firmy Ideál elektro SK, s. r. o. Trenčín spísať 

   s nájomcom p. Jaroslavom Machovčákom  novú nájomnú zmluvu.  

4.Obecnému úradu v zmysle výsledkov súťaţe na zvoz a likvidáciu odpadu 

spísať zmluvu od 1. 7. 2010  s víťazom súťaţe TKO Semeteš. 

5.OÚ zabezpečiť cenové ponuky na výmenu okien na zdravotnom stredisku – 

   spodné priestory č. 589. 

6. FK pripraviť návrh na štruktúru fondu opráv na všetky objekty majetku 

  obce. 

7.Obecnému úradu riešiť sťaţnosť  zo dňa 25. 3. 2010 občanov z pľacu  

   u Kotasov Staškov cestou nášho právneho zástupcu JUDr. Miroslava Stopku. 

8.Stavebnej komisii prešetriť ţiadosť p. Jozefa Belku a manţ. Staškov 705 

   o zvedenie kanálu IBV pod Kykuľou do cesty. 

9.Obecnému úradu vypracovať a predloţiť zmluvu na schválenie o nájme 

   s firmou SEVAK na prenájom majetku obce- vodovod a kanalizácia v zmysle 

   uznes. OZ č. 3/2010 zo dňa  26. 2. 2010  bod E/7. 

10.Obecnému úradu v súvislosti s nelegálnou stavbou gátra na Polgrúni   

postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

 

D/ ZAMIETA: 
1. Ţiadosť o sociálnu výpomoc pre M. Korduliakovú, Staškov 212 

2. Ţiadosť o finančnú pomoc pre Dom sv. Alţbety Zákopčie. 

  

 

Ján  D o d e k 

starosta  obce 

 

I.overovateľ:                                                              II. overovateľ: 

Ing. Pavol Krištofík                                                   Pavol Ďurkáč   


