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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

 

Uznesenie č. 3/2011 

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Staškov dňa 25. 2. 2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Staškove 

 
 

A/SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice 

2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda:  PhDr. Gabriel Machovčák   

                                                    členovia :  Ján Dodek, Jozef Zbončák                                                             
  overovatelia zápisnice:   Mgr. Ján Kubošek, Ján Belko         

                                                                          

 

3. Kontrolu uznesenia č. 2/2011 

4. Programový rozpočet obce Staškov na rok 2011 
5. Zverejnenie mediálneho partnera Staškovské noviny v propagačnom materiály 

Dobrovoľnej zbierky na Rekonštrukciu rodného domu Jozefa Kronera. 

6. Návrh p.mat. Dobrovoľnej zbierky na Rekonštrukciu rodného domu Jozefa 
Kronera.  

7. Moţnosť poskytnutia  bývalej jedálne v starej škole pre občanov obce 
a ostatných na jednorázové spoločenské akcie v cene  prenájmu 50€ za jednu 

akciu. Plus skutočne spotrebované energie plyn, el. energia, vodné a stočné.  

8. Zvýšenie poplatku za poskytnutie klubu v budove obecného úradu s poplatkom 
30 € za jednu akciu. Súčasťou akcie bude z obce poskytnutá popolnica.   

9. Ţiadosť p. Drahoslavy Chrobákovej, bytom Staškov č. 25 o ukončenie nájmu 

s termínom k 1. 4. 2011.   
10.  VZN pre rok 2011 dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka školy a dieťa 

v školskom zariadení na území obce Staškov v Prílohe č. 1 
 

 

B/UKLADÁ: 
1. Obecnému úradu vstúpiť do jednania s firmou TES Media Slovakia Ţilina 

o moţnosti  odpredaja   káblovej televízie. 

2. Obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 
starej školy za účelom výchovnovzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti 

/CVČ-ko/. 

 



2 
 

3. Obecnému úradu zrušiť zmluvu s advokátskou kanceláriou Stopka 

Blendovský, s. r. o., Čadca, s termínom podľa zmluvy.  
 

4. Obecnému úradu uzavrieť zmluvu príp. dohodu na právne zastúpenie obce 
s JUDr. Vlastou Lehutovou.   

 

5 . Obecnému úradu zabezpečiť výberové konanie na výber dodávateľa na opravu 
štítovej steny a výmenu podlahy v telocvični ZŠ Staškov. 

 
 

6.Obecnému úradu ponúknuť spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu 

12 bj. formou verejnej súťaţe súkromnému investorovi.  
  a pozemok parc. č. ............... 

 

7. Riaditeľke ZŠ Staškov zabezpečiť presťahovanie vedúcej školskej jedálne do  
jestvujúcej kancelárie v budove Základnej školy Staškov, s termínom do 4. 3. 2011. 

 
8. Obecnému úradu spracovať dodatky zmlúv s nájomcami Zdravotného 

strediska Staškov s tým, ţe nájomcovia uhradia dopredu dvojročný nájom 

a tento sa bude umorovať.  Platnosť dodatku je podmienená vyrovnaním 
všetkých záväzkov voči obci.  

9. Obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku výmeny okien  
v Zdravotnom stredisku Staškov.      

10.  Obecnému úradu zistiť moţnosť kumulácie  funkcie vedúcej školskej 

jedálne ZŠ a MŠ na jeden pracovný úväzok.  
 

11. Stavebnej komisii prešetriť  Ţiadosť o dokopanie kanalizačnej prípojky 

a doasfaltovanie cesty k domu č. 801, Marián Dej, Staškov. 
12. Stavebnej komisii prešetriť Ţiadosť o spoluprácu za účelom napojenia na 

kanalizáciu k rodinnému domu Staškov č. 398 s prekopaním cesty pre p. 
Ľudmilu Paštrnákovú.   

13. Obecnému úradu nové nájomné zmluvy riešiť v spolupráci s právnikom,  

kde nájomné bude oddelené od všetkých energií, vodné a stočné a platené 
mesačne v preddavkoch.  

14. Obecnému úradu riešiť pozemky pred ihriskom parc. č. 526/1, 522 formou 

odkúpenia spoluvlastníckych podielov, prípadne formou nájomnej zmluvy. 
 

 

B/BERIE  NA VEDOMIE: 

 

1. Informatívnu správu z vykonanej kontroly  predloţenú kontrolórom obce. 
2. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 kontrolóra obce. 
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3. Ţiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú podporu pre 37. 

ročník  Kysuckého maratónu Čadca, ktorý sa uskutoční dňa 11. Júna 2011 
v Čadci, v rozpočte obce sumou 80€. 

 

4. Ţiadosť Ondreja Varsavíka, bytom Staškov č. 721 na prenájom priestorov za 
javiskom v kultúrnom dome obce Staškov, za účelom skúšania hudobnej 

skupiny a uskladnenia hudobných nástrojov kaţdý týţdeň od štvrtka do 

nedele, v čase od 17.00 hod. do 21.00 hod. Prenájom so spätnou platnosťou 
od 1. 1. 2011.      

 
 

 

 
 

ZAMIETA: 

1. Ponuku na spoluprácu pri inzercii v Staškovských novinách predloţenú 
vydavateľom p. Ing. Vladimírom Gajdošíkom. 

2. Ţiadosť o napojenie schodového spínača v budove bývalej  pošty obce 
Staškov  č. 25. 

3. Ţiadosť o finančný príspevok na odvodnenie prístupovej cesty 

k rekreačnému objektu  Staškov  č. 312 pre HYDRASLOVAKIU, s.r.o. 
Okruţná 151/D 022 04 Čadca.    

 
RUŠÍ: 

1. Uznesenie č. ............zverejňovanie zápisníc  

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 
starosta obce 

 
 

I. overovateľ                                               II. overovateľ 

Mgr. Ján Kubošek                                              Ján Belko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


