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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 11/2007
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 28.9.2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Pavol Krištofík
členovia: Mg. Ján Kubošek
Mgr. Jozef Latka
overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Machovčák, Ing. Ladislav Šimčisko
3. Odpredaj parcely KN 1832/2 zastavaná o výmere 489 m2
parcela KN 1833/1 o výmere 544 m2
parcela KN 1833/2 o výmere 644 m2 pre COOP Jednota Čadca, SD.
Cena za m2 200,- Sk.
4. Nájom na sociálny byt p. Drahoslave Chrobákovej v dome č. 25 na 1 rok od
23.12.2007
5. Vodovodnú prípojku pre Mudriková Veronika, Staškov č. 51 pre rodinný dom
č.súp. 51
6. Náklady na vypracovanie geometrického plánu pre parcele parcelné číslo: CKN
6522/3 o výmere 271 m2 zast. plocha, CKN 6422/14 o výmere 232 m2 – zast.
plocha, CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 – zast. plocha, CKN 6522/17 o výmere
272 m2 – zast. plocha, CKN 6522/16 o výmere 208 m2 – zast. plocha, 6522/18 o
výmere 1448 m2 – zast. plocha, CKN 4220 o výmere 7821 m2 – tr. porast, CKN
4221 o výmere 2825 m2 ost. plocha, QGH 4230/1 o výmere 7578 m2 – tr. tr.
porast
CKN 7936 o výmere 406 m2 – ost. plocha, CKN 4222 o výmere 2756 m2 – orná,
KN 6522/15 o výmere 75 m2 – zast. plocha
Cena geometrického plánu Sk 36.000,--.

- 27. Náklady na vypracovanie geometrického plánu pre parcele CKN 1256/12 o
výmere 2870 m2, a CKN 1256/13 o výmere 1381 m2.
Cena za geometrický plán je 8.000,-- Sk
8. Schvaľuje cenu za dopracovanie prvého dodatku územného plánu Obce Staškov
Ing. arch. Pivarčim vo výške 70.000,-- Sk
9. Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Staškov o poskytovanie
opatrovateľskej sluţby a úhradach za opatrovateľskú sluţbu obce Staškov zo dňa
4.2.2005 v článku 6 s navýšením výšky úhrady za opatrovateľskú sluţbu v
jednotlivých bodoch o 100 %
10. Finančný príspevok hasičom vo výške 5.000,-- Sk
11. Mení uznesenie Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.7.2007 v bode A/6 a to v
znení: Odpúšťa nájom za prenajatie kinosály pri vystúpení skupiny NO NAME

B/ BERIE NA VEDOMIE
l. Kontrolu uznesenia č. 9 a 10/2007
2. Organizáciu školského roka 2007/2008 pre Materskú školu so školskou jedálňou
Staškov
3. Správu o výchovno-vzdelávacích činnostiach, jej výsledkoch za školský rok
2006/2007 Základnej školy v Staškove
4. Poskytnutie dotácie MF SR na individuálne potreby obce na rok 2007 vo výške
Sk 350.000,-5. Ţiadosť Milana Grečmala o poskytnutie pomoci pri umiestnení pána Matúša Ţáka
a pani Márie Ţákovej, bytom Staškov č. 635 do domova dôchodcov
6. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.
roku 2006-2007
7. Ţiadosť Terézie Latkovej, Staškov 619 o úpravu priestoru na cintoríne, kde je
pochovaný jej nebohý manţel Rudolf Latka, termín je stanovený 31.10.2007
8. Petíciu občanov Staškova ohľadom vstupu na pozemok pri budovaní kanalizácie
a vyjadrenie SEVAK-u Ţilina

-39. Ţiadosť Mgr. Jany Špokovej s manţelom o úhrade škody spôsobenej zatekaním zo
strechy v byte nadstavby zdravotného strediska
10. Ţiadosť Márie Korduliakovej, Ivony Hejčíkovej, Márie Kicošovej o zníţenie
nájmu za byty v nadstavbe zdravotného strediska. Uvedenej ţiadosti nevyhovuje
11. Ţiadosť Milana Grečmala o poskytnutie pomoci pri umiestnení bezvládnych
rodičov jeho manţelky Anny Grečmalovej do domova dôchodcov
12. Záznam z vykonanej kontroly – plnenie zmluvných vzťahov na OZ 27.7.2007
13. Záznam z vykonanej kontroly – prenájom bytov na OZ 31.8.2007
C/ UKLADÁ
1. Obecný úrad pri vysielaní pracovníkov na školenie poţiadať finančnú komisiu o
posúdenie
2. Stavebnej komisii prejednať s projektantom a dodávateľom stavby „Polyfunkčný
nájomný bytový dom 12 b.j. Staškov“ záznam z kontrolneho dňa konaného
25.9.2007, pričom doporučuje riešiť jednotlivé body následovne:
a/ Na stavbe „Polyfunkčného nájomného bytového domu 12 b.j. Staškov“
zhotoviť strechu z BRAMAC-u tehlovočervenej farby a taktieţ oplechovanie
strechy, ţľaby a zvody zhotoviť v tej istej farbe z pozinkovaného elexovaného
plechu
b/ Na stavbe „Polyfunkčného nájomného bytového domu 12 b.j. Staškov“
zhotoviť okná biele plastové, 5 komorové, so sklom k 1,1 - štulpové
3. Obecnému úradu vyriešiť odkanalizovanie daţďovej vody z rohu Základnej školy
v Staškove – stará budova a taktieţ opraviť zvody na budove Domu smútku v
Staškove v termíne do konca októbra 2007
4. Finančnej komisii skontrolovať hospodárenie s opatrovateľkami r. 2006 a r. 2007
5. Obecnému úradu pripraviť sprofesionalizovanie poskytovania opatrovateľskej
sluţby v termíne do 30.6.2008
6. Obecnému úradu vypracovať všetky podklady na projekty financované cestou
eurofondov na Základnú školu v Staškove a na chodník v súbehu s cestou II/487

-47. Obecnému úradu zabezpečiť ponukové konanie na čerpanie dotácie z MF SR vo
výške Sk 350.000,--.
8. Obecnému úradu zabezpečiť ponukové konanie na montáţ ţľabov a zvodov na
Základnej škole v Staškove
9. Obecnému úradu vypracovať nájomné zmluvy na obecné pozemky, ktoré sa
vyuţívajú pre skládku materiálu pri výstavbe kanalizácie v cene 50,- Sk za m2
10. Obecnému úradu upozorniť doporučeným listom generálneho dodávateľa
kanalizácie na zistené nedostatky pri jej výstavbe
11. Obecnému úradu nevydávať ďalšie rozkopové povolenia na budovanie
kanalizácie v obci. Trvať na zhutňovaní výkopov po vrstvách maximálne
50 cm a vykonať kontrolné skúšky zhutnenia nezávislou firmou
12. Finančnej komisii spracovať finančné vyčíslenie nedorobkov na nádstavbe
zdravotného strediska porovnaním rozpočtu a skutočnej fakturácie
13. Finančnej komisii vykonať obhliadku v byte Mgr. Špokovej Jany z dôvodu
poškodenia zariadenia bytu zatečením zo strechy, vyčísliť škodu a nahlásiť to
ako poistnú udalosť
14. Obecnému úradu vyčistiť kanalizáciu IBV pod Kykuľou
15. Obecnému úradu zaradiť do programu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
mesiaci október 2007 riešiť zariadenie klubu v budove Obecného úradu Staškov
16. Obecnému úradu na obecnom lesnom pozemku vyťaţiť zostávajúci porast,
pozemok vyčistiť a vysadiť
17. V prípade ak obec dostane povolenie od Povodia Váhu na ťaţbu štrkov v rieke
Kysuca v rámci povodňových škôd bude starosta obce informovať zastupiteľstvo
o vyuţití týchto štrkov
Ján Dodek
starosta obce

Ing. Stanislav Machovčák

Ing. Ladislav Šimčisko

I. overovateľ

II. overovateľ

