
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 5/2010 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 30. 04. 2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

A/SCHVAĽUJE: 
 

1. Program  rokovania 

 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:   

                                           predseda:  Ing. Ladislav Šimčisko 

                                      členovia:  MUDr. Jozef  Čulman, Pavol Ďurkáč   

                                      overovatelia:  Ing. Pavol Krištofík, Mgr. Vlasta  

                                                                   Perďochová, 

 

 

3. Kontrolu uznesenia č. 4/2010,  sluţobné  cesty  starostu  obce 

 

4. Čerpanie rozpočtu za 2. Polrok 2009 – Obecný úrad Staškov 

5. Výročnú správu Obce Staškov za rok 2009 

6. Záverečný účet Obce Staškov za rok 2009  

7. Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2009 

 

9. Nájomnú zmluvu SEVaK, a. s., Ţilina, Bôrická cesta 1960,  o prenájme  

     majetku obce na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej  

     kanalizácie a čerpacej stanice upravenej na poţiadavky OZ. 

10. Odkúpenie rodného domu J. Kronera  za cenu 3 392€ s DPH spolu  

      s pozemkami do vlastníctva obce v zmysle ponuky Ţelezníc SR zo dňa 

28. 5. 2009.    

     11. Finančný príspevok pre Rímskokatolícky farský úrad Staškov na park  

           Jána Pavla II a Matky Terezy vo výške 7 000€ z prebytku rozpočtu obce.  

    12.Finančné prostriedky vo výške 30 000€ na projektovú dokumentáciu   

          Revitalizácie centra obce  Staškov  z prebytku rozpočtu obce .   

    13. Výnimku  v počte detí Materskej školy Staškov  pre šk. rok 2010/2011  

          v počte 5 detí. 



     14.  Úpravu – doplnok VZN obce Staškov č. 3/2009 v zmysle návrhu 

riaditeľky MŠ v čl 5 odst. 1 o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré sú 

v hmotnej núdzi    

     15. Čerpanie úveru vo výške 100 000€ na financovanie ciest a výstavbu 

multifunkčného ihriska  so začatím  splátok od 1. 1. 2011, ukončenie  splatnosti  

do troch rokov,  úrok  maximálne 3%.    

     16. Vybudovanie ihriska v zmysle ponuky fi Sport Service rozmerov  

            40x20m  s financovaním z úveru.           

17.  Výstavbu skládky TKO Semeteš  formou  PPP projektov. 

18. Projekt na Podporu kompostovania v obci Staškov, financovanie  bude 

doplnené podľa rozpočtov. 

19. VZN obce o správnych poplatkoch  

20. Odmeňovací poriadok pre poslancov obce. 

21. Prenájom priestorov v areáli FK  Staškov za cenu nájmu 700€ za rok,  

      Okrem povinnosti uhradiť energie a ostatné sluţby, na dobu dva roky, 

výpovedná lehota tri mesiace pre nájomcu p. Jarmilu Kráľovú, Staškov 563. 

22. Prenájom priestorov v areáli FK Staškov za cenu pôvodnú cenu, na dobu 

jedného roku, s výpovednou lehotou  tri mesiace zo zmluve uvedených dôvodov 

pre nájomcu p. Jaroslava Machovčiaka, Staškov č. 444      

 23.  Súhlasí s vybudovaním cyklotrasy, ale z nedostatku finančných 

prostriedkov sa nemôţe podieľať na financovaní projektu. Aţ pri realizovaní 

prác na budovaní sa bude podieľať  na spolufinancovaní.     

 

  

 

B/UKLADÁ: 
1. Obecnému úradu zabezpečiť odvodnenie  pozemku miestnej komunikácie  

V časti obce Staškov Vyšný koniec pri rodinnom dome č. 705   

 

2. Finančnej komisii  zapracovať do rozpočtu obce poloţku projektová 

dokumentácia Revitalizácie centra obce Staškov.  

3. Obecnému úradu zjednotiť agendu poţiarnej ochrany,  bezpečnosti práce 

a všetkých revízií v obci, materskej škole a základnej škole. 

4. Likvidačnej komisii vykonať likvidáciu vyradeného majetku Materskej 

školy Staškov.   

5. Obecnému úradu zabezpečiť informovanosť občanov obce 

o podmienkach zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky domácností.  

 

6. Obecnému úradu zvolať verejné zhromaţdenie občanov obce za účelom 

Informovania občanov o pripojení  na verejný vodovod a kanalizáciu,  na 

deň 21. 5. 2010 o 16.00 hod. v kinosále Obecného úradu.   



7. Obecnému úradu rokovať so Ţeleznicami SR o odkúpení, prípadne 

dlhodobom prenájme pozemkov pod prístupovú komunikáciu k rodnému 

domu Jozefa Krónera.  

8. Obecnému úradu zistiť moţnosti zápisu rodného domu J. Kronera do 

kultúrných pamiatok.    

9. Obecnému úradu  informovať občanov písomnou formou o moţnosti 

doasfaltovania si príjazdov do dvorov, k rodinným domom, garáţam 

a pod., ktoré budú dlhšie  ako 1 beţný meter za úhradu 12€/m2.    

 

 

 

 

B/BERIE NA VEDOMIE: 

 

 

1.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Staškov za rok  

2009. 

2. Dodrţanie podmienok čerpania návratných zdrojov financovania predloţené  

    kontrolórom  obce.    

3.Ţiadosť – sťaţnosť p. Miroslava Korduliaka, Staškov č. 212, k výstavbe  

    mostíka pre p. Jána Pastorka č. 815 a sťaţnosť odstupuje  komisii na  

    prešetrenie  sťaţností .    

4.Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12.  

    2009. 

5. Výročnú správu TKO Semeteš za rok 2009. 

 

 

 

 

 

C/ ZAMIETA: 

 
 

Ján  D o d e k 

starosta  obce 

 

 

I.overovateľ:                                                              II. overovateľ: 

Ing. Pavol Krištofík                                                   Mgr. Vlasta Perďochová  


