
 OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

________________________________________________________ 

Uznesenie č. 8/2010 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 30. 7.  2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

A/ SCHVAĽUJE: 
1. Program  rokovania 

2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda:  Ing. Pavol Krištofík   

                                              členovia:   Pavol Bytčánek,                

                                                               Ing. Ladislav  Šimčisko      

                        overovatelia zápisnice:  Mgr. Jozef Latka                         

                                                               Mgr. Vlasta Perďochová      

3. Kontrolu uznesenia č. 7/2010 

    K bodu B/2 bola zaslaná informácia o poškodení  meracieho zariadenia, 

    rozdiel nebol dodaný. Splnené, pri opakovanom meraní rozdiel nebol zistený. 

4. Rozsah výkonu funkcie  starostu  na  plný  úväzok  na celé funkčné obdobie 

    a volebné obdobie  2010-2014,  v zmysle zák. č.  369/1990 v znení platných 

    zmien a doplnkov. 

5. Plat starostu obce v zmysle  zák. č. 253/1994 Z. z. v znení zmien, podľa § 3 

    a 4 cit. zákona.  /priemerný plat pracovníka v národnom hospodárstve 

    vyčíslený Štatistickým úradom SR za rok  2009 bol 744,50€,  koeficient pre 

    našu obec  je 2,20./ 

           6. Počet  poslancov obecného zastupiteľstva  obce Staškov  na volebné obdobie 

               2010-2014  v počte 9 poslancov v zmysle zák. č. 369/1990 v znení zmien 

               a doplnkov § 11. 

 7. Podľa zák. č. 346/1990 Zb. v znení zmien § 9 určuje 1 volebný obvod pre 

     celú obec. 

 8. Odpredaj majetku obce parc. EKN 3677/16 o výmere 153 m 
2 
 na základe 

     GP. 419/10 z 18. 5. 2010, totoţnú s CKN 1290/5 o výmere 153 m
2  

za cenu 

     znaleckého posudku á 3,45 €/m2 pre Mgr. Ľudovíta  Poláčika a manţelku Mgr.  

Jozefu Poláčikovú, bytom Staškov 612. Cena znaleckého 50 €, snímok 8 €,  

LV 8 € - spolu 66 €, náklady sa premietajú do ceny, formou priameho predaja. 

9. Komisiu v zloţení: Ing. Pavol Krištofík, Ing. Ladislav Šimčisko,  

    Ing. Stanislav Machovčák na prebratie miestnych komunikácií po asfaltovaní.      

10. Návrh  Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010, s jeho doplnením o bod  

      4.3 Kontrolu nesplnených  uznesení OZ. Kontrolu uznesení predkladať na  

      kaţdé druhé riadne rokovanie obecného zasadnutia.  
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11.Dodávateľa prác na pripojenie objektov ZŠ Staškov na splaškovú kanalizáciu   

      firmu Kross  spol. s.r.o., Čadca  s cenovou ponukou  5 672,50 eura s DPH. 

12. Z bytového fondu opráv uvoľniť 200 € v zmysle ţiadosti pre bytový dom  

      č.858 na zakúpenie vonkajších lavičiek. 

13. Prenájom nebytových priestorov v bývalom Technickom podniku pre 

      p. Štefana Papaja - na dobu neurčitú. 

14. Zámenu parciel p. Ján Kajánek a manţ. Emília, bytom Staškov č. 652 

      medzi uvedenými občanmi a obcou. Parcely na zámenu: CKN 153/3 

      o výmere 10m2,  LV 1160, CKN 151/4 o výmere 1m2 LV 338,  CKN 150/2 

      o výmere 1m2, LV 338, EKN 3580 o výmere 1577 m
2
 LV 6905 podiel 

      716688/24572160 výmera na podiel 46,04m 
2
, celá výmera činí 58,04m

2
.    

15. Ţiadosť  p. Vladimíra Páleníka, bytom Staškov č. 676 o zriadenie vodovodnej 

      prípojky. 

16. Ţiadosť p. Márie Smolkovej  bytom Staškov č. 25 o predĺţenie nájmu bytu  

      v bytovom dome č. 25 /bývalá pošta/ na jeden rok od 1.9.2010. 

17. Ţiadosť p. Aleny Perďochovej, bytom Staškov č. 589/4 o predĺţenie nájomnej 

      zmluvy na jeden rok od 1.8.2010. 

18. Ţiadosť o zmenu splátkového kalendára p. Aleny Perďochovej, Staškov 

      č. 589/4 v zmysle jej ţiadosti. 

19. Vodovodnú prípojku pre p. Mariána  Hlubinu a manţ. Martinu, bytom Čadca 

       2447 u Huľany pre novostavbu rodinného domu v Staškove. 

 

B/  UKLADÁ:  

1.  Obecnému úradu pri odpredaji majetku obce minimalizovať náklady 

     na inzerciu. 

 2. Obecnému úradu pripraviť do najbliţšieho rokovania obecného 

     zastupiteľstva  vyúčtovanie prác na asfaltovaní miestnych komunikácií a do 

     tohto termínu neuhrádzať faktúry za asfaltovanie, aţ po schválení obecným  

     zastupiteľstvom. 

3. Stavebnej komisii vykonať obhliadku terénu v zmysle Ţiadosti o riešenie 

    odvodnenia daţďovej vody z obecnej komunikácie predloţenú p. Pavlom 

    Páleníkom, Staškov č. 691. 

4. Obecnému úradu spísať novú nájomnú zmluvu pre p. Štefana Papaja, 

    Turzovka  Stred 425 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou tri mesiace, 

    v zmysle ţiadosti na zníţené priestory. 

5. Obecnému úradu riešiť sťaţnosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného 

    strediska č. 589 z dôvodu rozpočítania spotreby plynu medzi jednotlivými 

    nájomníkmi. 

6. Obecnému úradu postúpiť ţiadosť p. Miloša Cabuka, bytom Zákopčie č.835 

    na stavebný úrad. 
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7.  Obecnému úradu zistiť cenové relácie cestného retardéra pre spomalenie 

     rýchlosti motorových vozidiel na obecných komunikáciách. 

8.  Obecnému úradu preveriť  moţnosť preloţenia  vzduchotechniky a zriadenie 

     kancelárie v jedálni ZŠ Staškov po kolaudácii. 

9.  Obecnému úradu preveriť  stav krytiny na prístrešku TJ Staškov.  

10. Kontrolórke obecného úradu zistiť uznesenia, ktoré boli porušené za obdobie 

      roku 2010. 

11. Obecnému úradu, aby predloţil uznesenie, ktorým sa schválilo umiestnenie 

      situovania triedy v budove telocvične,  projektovú dokumentáciu a výberové 

      konanie. 

12. Komisií  pre rekonštrukciu rodného domu Jozefa Kronera: Ing. Vladimír 

      Gajdošík, Ing. Stanislav Machovčák, Ing. Ladislav Šimčisko,  

      Mgr. Ján Kubošek, urýchlene jednať so starostom ohľadom ďalšieho 

      postupu  prác na rekonštrukcii rodného domu Jozefa Kronera. 

13. Kontrolórke zistiť, či bol porušený zákon pri rekonštrukcii rodného domu   

      rodného domu Jozefa Kronera zo strany starostu obce  pri zadávaní  

      zákazky firme Stavospol, s. r. o. Turzovka.  

14. Obecnému úradu urýchlene zrušiť Zmluvu o dielo č. 21/2010 s firmou 

      Stavospol, spol. s. r. o. Turzovka, na rekonštrukciu rodného domu Jozefa 

      Kronera, zo dňa 23. 6. 2010.  

15. Obecnému úradu zvolať mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva na 

      deň 6. 8.2010 o 14.00hod. 

 

C/ BERIE NA VEDOMIE: 
1. Ţiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Bytové 

    spoločenstvo  500 o vydanie rozkopového povolenia na realizáciu 

    kanalizačnej prípojky pre Bytový dom č. 500. 

 

 D/ ZAMIETA: 

 1. Ţiadosť o finančný príspevok  na klubovú  činnosť v roku 2010 pre Klub SM 

     pri SZSM Kysucké Nové Mesto. 

 2. Ţiadosť p. Roberta Tabačíka, Staškov č. 30 o preplatenie časti nákladov na 

     realizáciu kanalizacie. 

3.  Ţiadosť o finančnú výpomoc p. Ľudmily Čišeckej, Staškov č. 124 o finančnú 

     výpomoc na vykopanie vodovodnej prípojky. 

4.  Ţiadosť o finančnú výpomoc p. Jozefa Machovčáka, Staškov č. 50 o sociálnu 

     výpomoc. 

5.  Ţiadosť p. Jarmily Kráľovej, bytom Staškov č. 563 o zapoţičanie inventáru 

     obecného úradu 25 ks stoličiek. 

6.  Ţiadosť p. Viliama Kicoša a manţ. bytom Staškov č. 589 v nadstavbe   

     zdravotného strediska o predĺţenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu. 
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7. Ţiadosť p. Viliama Kicoša a manţ., bytom Staškov č. 589 o odpustenie 

    penálov. 

  

  

 

         Ján  Dodek 

         starosta obce 

 

 

 

 

         I. overovateľ                                                           II. overovateľ 

         Mgr. Latka Jozef                                                    Mgr. Perďochová Vlasta      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


