OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 11/2008
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 13.11.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: MUDr. Jozef Čulman,
členovia: Ing. Pavol Krištofík, Mgr. Ján Kubošek
overovateľov zápisnice: MUDr. Branislav Babiš
Pavol Bytčánek
3/ VZN Obce Staškov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov.
4/ Kataríne Smrečkovej Staškov č. 660 odpustenie nájmu za mesiac september
za priestory Kvetinárstva v polyfunkčnom dome.
5/ Žiadosť Ľubomíra Gomolu Podvysoká 234 o napojenie na obecný vodovod.
6. Žiadosť pána Pavla Sluku, Staškov č. 748 o poberanie obedov z MŠ Staškov.
7. Žiadosť p. Oľgy Gavlákovej, Staškov č. 115 o napojenie na obecný vodovod.
8. Žiadosť p. Bučka a p. Baculáka a p. Piateka o napojenie na obecný vodovod.
9. Komisiu na rokovanie na VÚC Žilina ohľadom prejednávania doplnku Územného
plánu obce Staškov v zložení: p. Dodek, Šimčisko, Kubošek.
D/UKLADÁ
1. Riaditeľkám rozpočtových organizácií obce Staškov : základná škola a materská
škola predložiť návrh úpravy výšky nákladov na nákup potravín vo VZN obce
vždy včas, tak, aby toto nadobudlo účinnosť k prvému dňu v mesiaci.

- 2 2. Obecnému úradu, ZŠ a MŠ zabezpečiť jedenkrát týždenne aktuálne informácie
o živote v obci a tieto doručiť správcovi webovej stránky obce za účelom
zaktualizovania tejto stránky. Za obecný úrad bude túto úlohu plniť Janka
Balážová.
3. Poslancovi Pavlovi Bytčánkovi na vlastné náklady a nebezpečenstvo odstrániť
prístrešok pri MŠ Staškov do 31. 12. 2008.
E/ POVERUJE
1. Starostu obce uzatvoriť nájomnú zmluvu so ŽSR o prenájme rodného domu
Jozefa Krónera na dobu 20 rokov s predkupným právom na odkúpenie tohto
domu.
F/ ZAMIETA
1. Žiadosť Jany a Miroslava Pončku, Staškov č. 324 o odkúpenie pozemku obce
par. č. 3677/16 o výmere 200 m2.
G/ BERIE NA VEDOMIE
1. Žiadosť občanov obce Staškov Vyšný koniec o pripojenie na kanalizáciu
Ján Kubošek č. 746, Milan Šamaj č. 17, Milan Cader č. 640, Jozef Hurina
č. 745.
2. Žiadosť Slovenskej pošty o prehodnotenie výšky nájmu v nebytových priestoroch
polyfunkčného domu a poveruje starostu obce prejednať dohodnutú výšku nájmu.
3. Žiadosť Aleny Fučkovej, Staškov č. 506 o prenájom priestorov telocvične,
alebo zrkadlovej miestnosti a zároveň túto odstupuje riaditeľke ZŠ s tým, že
na budúce rokovanie OZ pani riaditeľka predloží cenovú kalkuláciu na prenájom
zrkadlovej miestnosti.
Ján Dodek
starosta obce

MUDr. Branislav Babiš
I. overovateľ

Pavol Bytčánek
II. overovateľ

