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Uznesenie č. 8/2011 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Staškov dňa 29. 7. 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Staškove 

 

A/SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania: 

 

 Otvorenie zasadnutia 

 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov 

 Kontrola uznesenia č. 7/2011 zo zasadnutia OZ  

 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov 

 Štatút krízového štábu Obce Staškov 

 VZN Obce Staškov o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času 

v predajniach a prevádzkach 

 VZN Obce Staškov o udrţiavaní čistoty a o údrţbe verejnej zelene na území Obce Staškov 

 Predaj prebytočného majetku obce 

 Návrh na vyradenie majetku obce – bývalý Technický podnik  

 Rôzne 

 Diskusia 

 Návrh na uznesenie  

 Záver  

                                                                  

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Mgr. Jozef Latka 

                                                členovia:        Jozef Zbončák, Ján Belko 

                                                overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková 

                                                                  Pavol Ďurkáč 

3. Kontrolu uznesenia č. 7/2011 

4. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov s doplnením čl. 5 v zmysle 

 pripomienky riaditeľky ZŠ Staškov.  

5. Štatút krízového štábu Obce Staškov 

6. VZN Obce Staškov o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového 

času v predajniach a prevádzkach. 

7. VZN Obce Staškov o udrţiavaní čistoty a o údrţbe verejnej zelene na území Obce 

Staškov. 

8. Prenájom majetku obce,  dvoch nebytových priestorov  v budove č. 90 Staškov – 

bývalých dielní a skladu dielní ako prebytočného majetku obce, Základnej škole 

Staškov, na dobu neurčitú , z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú 

 

 

            O B E C    S T A Š K O V 

 



v tom, ţe Základná škola Staškov nemá vhodné priestory na vyučovanie pracovnej 

výchovy  s moţnosťou  pouţívania hygienického zariadenia. Cena prenájmu a za 

sluţby spojené s prenájmom, spolu za 400 € ročne.   

9. Návrh na vyradenie majetku obce – bývalý Technický podnik v obstarávacej cene 

9 196,85 € podľa prílohy č. 10.  

10. Zmeny rozpočtu obce môţe vykonávať starosta obce v zmysle návrhu finančnej  

komisie, a to:  podpoloţku upraviť do 20% z výšky podpoloţky schválenej v rozpočte, 

najviac do výšky 3 000 €.  

11. Náhradu za poškodenie oplotenia a prístupu k rodinnému domu p. Janíkovej, Staškov 

č. 562 vo výške 100 €. 

12. Odpredaj majetku obce: pozemok CKN č.111/3 o výmere 247 m
2
 zastavané plochy  

a nádvoria za účelom výstavby stavby Bytový dom 12 b.j. Staškov a projektovú 

dokumentáciu vypracovanú Ing. Františkom  Byrtusom pre stavbu Bytový dom 12 b.j. 

Staškov pre p. Mareka Gábora, bytom Krásno nad Kysucou č.59, s manţelkou, 

za cenu - projektová dokumentácia 15 000 € , pozemok CKN č. 111/3 za cenu   

40€/m
2
, čo za 247m

2   
predstavuje sumu 9880 € spolu za cenu  24 880€ ,   v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa spočívajúcich v tom, ţe obci sa uvedený  

majetok   nepodarilo odpredať formou verejnej obchodnej súťaţe, nakoľko sa do 

súťaţe nikto neprihlásil a obec má záujem, aby bol v obci vybudovaný bytový dom.  

13. Zloţenie škodovej komisie v tomto zloţení: Jozef Zbončák, JUDr. Vlasta Lehutová, 

Ľubica Ligocká, Mgr. Iveta Bartusková, Mgr. Ján Kubošek. 

14. Úpravu rozpočtu obce  v zmysle ţiadosti Futbalového klubu Slávia Staškov upraviť 

rozpočet FK Slávia Staškov o sumu 2 000 € na financovanie muţstva dorastu 

z dôvodu postupu do vyššej ligy, presun z podpoloţky 716 projektová dokumentácia 

/podpoloţku zníţiť/. 

15. Ţiadosť o pridelenie bytu pre Jaroslavu Janáčkovú Stred 472 Turzovka, v bytovom 

dome č. 858, na dobu tri roky od prenájmu.  

16. Ţiadosť Marcely Faturovej,  FIRE systém, Korňa č. 501 o prenájom prízemia budovy 

č. 25, na dobu neurčitú, 3-mes. výpovedná lehota, výmera 84,90 m
2
, cena nájmu 

2 352,27 € za rok. 

17. Ţiadosť o spolufinancovanie  prekládky plynovej skrinky pre p. Milana Cádera  

a manţ. Lýdiu, bytom Staškov č. 640 s náhradou do 300 €.  

18. Ţiadosť firmy Timea, s.r.o., Olešná 701 o zmenu otváracích hodín v prevádzke 

Pohostinstva Moľany – Staškov č.31 v zmysle ţiadosti do 31. 12 2011. 

 

B/UKLADÁ: 

 

1. Kontrolórke obce zistiť výklad vyhlášky MŠ SR č. 291/2004  

2. Obecnému úradu  ak, je predmetom rokovania OZ pozemok, nech je prítomný 

zamestnanec, ktorý má v náplni práce pozemky a predloţí stanovisko. 

3. Obecnému úradu osloviť p. Haladejovú o doplnenie ţiadosti, dať si vypracovať 

geometrický plán tak, aby obci ostala šírka cesty 6 m  a dáva predbeţný súhlas na 

odpredaj pozemku.    

4. Obecnému úradu odstrániť nadstrešnú  časť komína z kotolne  starej školy v Staškov 

v termíne do 15. 8. 2011. 



5. Obecnému úradu v prípade potreby previesť finančnú čiastku cca 9 000 € v zmysle 

záverov vládneho auditu  Správy finančnej kontroly Zvolen  do ZŠ Staškov. 

6. Obecnému úradu v prípade potreby uhradiť cca 400 € v zmysle záverov vládneho 

auditu Správy finančnej kontroly Zvolen.     

7. Obecnému úradu riešiť ţiadosť manţelov Korduliakových, Staškov č. 589/1 o orezanie 

briez pred Zdravotným strediskom Staškov v rámci platnej legislatívy. 

8. Obecnému úradu osloviť podnikateľov Pohostinstva Sultán o zjednanie nápravy 

ohľadom sťaţnosti občanov.   

9. Stavebnej komisii  riešiť Ţiadosť  p. Pavla Grečmala, bytom Staškov č. 639 o reguláciu 

potôčika.  

10. Obecnému úradu vypracovať nájomnú zmluvu o prenájom verejného priestranstva – 

terasa – priestranstvo pred Reštauráciou prevádzkovateľka  p. Mgr. Lenka Vrábľová, 

Dunajov č. 335. 

11. Obecnému úradu opätovne upozorniť Ţeleznice SR ohľadom nevyhovujúceho stavu 

ţelezničnej osobnej zástavky Staškov zástavka.  

12. Obecnému úradu osloviť Zdruţenie vlastníkov neštátnych lesov Staškov o vyplatenie 

podielov v prípade ťaţby v našich parcelách. 

 

C/BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Súpis nehnuteľnosti parc. č. 6472/4, 6472/5, 6491/8 na liste vlastníctva č. 4589 

a ostatné parcele lesných pozemkov obce spolu 48 273,69 m
2
.  

2. Začiatok rekonštrukčných prác na rodnom dome Jozefa Kronera.   

3. Upozornenie na udalosti ovplyvňujúce budúcnosť od p. A. Kanálika, Raková 1354. 

 

D/ ZAMIETA 

 

1.  Ţiadosť o umiestnenie antén firmy Internet ČADCANET – Peter Martinčík. 

 

 

 

 

 Ing. Ladislav Šimčisko 

        starosta obce 

 

 

       I. overovateľ:                                                                   II. overovateľ   

Mgr. Bartusková Iveta                                     Pavol Ďurkáč 

 

 

 


