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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 10/2007
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 6.9.2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Šimčisko Ladislav
členovia: MUDr. Čulman Jozef
Mgr. Kubošek Ján
overovateľov zápisnice: Mgr. Latka Jozef
Ďurkáč Pavol
3. Obecné zastupiteľstvo v Staškove vyzýva investorskú organizáciu SEVAK,
aby urgentne riešila kanalizačné napojenie všetkých bytových jednotiek v obci
Staškov na verejné komunikácie
4. OZ vyzýva dodavateľa stavby – Vodohospodárske stavby, aby zjednalo nápravy
z jenotlivými stavebnými skupinami vo vzťahu ku kvalite práce.
5. OZ žiada dodávateľa stavby, aby obmedzilo použitie ťažkých mechanizmov
na staveniskách počas nediel
6. Sociálnu výpomoc pre:
Máriu Smolkovú, Staškov č. 25 vo výške 5 000,- Sk
Emíliu Mročkovú, Staškov č. 720 vo výške 1 000,- Sk
Annu Grečmalovú, Staškov č. 296 pre mal. Petra a Mateja Janíčkovcov, bytom
Staškov č. 635 vo výške 5 000,- Sk
Annu Grečmalovú, Staškov č. 296 pre rodičov Matúša a Máriu Žákovú,
bytom Staškov č. 635 vo výške 7 200,- Sk
7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre Máriu Smolkovú, bytom Staškov č.25
na 1 rok

- 2 B/ BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť p. Čamboru Mareka o sponzorské
2. Žiadosť p. Dorociaka o odvodnenie miestnej komunikácie
C/ UKLADÁ
1. Obecnému úradu zabezpečiť nutnú opravu strechy na objekte, termín
do 30.10.2007
2. Zabezpečiť opravu bytov Hejčíkovej a Korduliakovej vonkajším zateplením
podhľadov, zabezpečiť opravu bytov do 30.10. 2007 a zabezpečiť opravu bytu
p. Kicošovej – izolácia podláh a stien do 31.12.2007.
3. Obecnému úradu písomne upozorniť zhotoviteľa stavby, že vzhĺadom k tomu,
že odmietla vykonať reklamované opravy, obec ich vykoná na vlastné náklady
pričom takto vzniknuté náklady si bude prácbe vymáhať od zhotoviteľa
stavby.
4. Obecnému úradu upozorniť správcu komunikácie na havarijný stav mostu
na ceste 1/487 v obci Staškov
5. Upozorniť Železnice SR na havarijný stav železničného prejazdu na križovatke
cesty 2/487 cesty Olešná
6. OÚ vyvolať rokovanie so správcom komunikácie 2/487 za účelom zriadenia
prechodu pre chodcov v obci Staškov časť u Pupíka.

Ján Dodek
starosta obce

Mgr. Latka Jozef
I. overovateľ

Ďurkáč Pavol
II. overovateľ

