OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 13/2008
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 28.11.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: Bytčánek Pavol
členovia: MUDr. Čulman Jozef
Ing. Krištofík Pavol
overovateľov zápisnice: Mgr. Kubošek Ján
Mgr. Latka Jozef
3. Dexia komunal eurofondy úver pre financovanie Rekonštrukcie Základnej školy
Staškov vo výške 10 mil. Sk s tým, že sa budu dodržiavať úhrady faktúr
v zákone stanovených termínoch.
4. Štatút školy – Materská škola Staškov 364
5. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Staškov 364
6. Zástupcov obce do Rady Materskej školy v Staškove:
MUDr. Babiš Branislav – potvrdenie zástupcu obce do Rady Materskej školy
Staškov
Veselovská Mária – delegovanie zástupcu obce do Rady Materskej školy Staškov
7. Navýšenie rozpočtu Materskej školy Staškov o 61 443,- Sk, ktorý bude
uhradený z prebytku obce.
8. Úpravu rozpočtu Materskej školy Staškov v kapitolach:
635006- údržba - el.energia - 8 890,- Sk
632001 - plyn 37 000,- Sk
637004 - všeobecné služby – 15 553,- Sk
9. Úpravu rozpočtu Základnej školy v Staškove na rok 2008
10. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne Základnej školy Staškov na rok 2008
11. Úpravu rozpočtu Školského klubu pri Základnej škole v Staškove na rok 2008
12. Rozpočet Základnej školy v Staškove na r. 2009 - 2011
13. Rozpočet Školskej jedálne Základnej školy v Staškove na r. 2009 - 2011
14. Rozpočet Školského klubu pri Základnej škole v Staškove na r. 2009 – 2011
15. Vyradenie majetku Základnej školy v Staškove v sume 102 213,80 Sk.
16. Potvrdenie zástupcov obce do Rady Základnej školy do konca volebného
obdobia.

- 217. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2009 :
- daň z nehnuteľnosti navýšiť o infláciu stanovenú Štatistickým úradom
I – III. štvrťroku 2008
- § 13 - daň za psa vo výške 2,66 €
- § 14 - daň za užívanie verejného priestranstva: 2.1A/ 2€ , 2.1.B/ 1€,
body 2.2., 2.3.,2.4.,2.5 navýšiť o infláciu stanovenú Štatistickým úradom
I – III. štvrťroku 2008
- § 15 – daň za ubytovanie – 0,5 €
- § 16 – daň za predajné automaty navýšiť o infláciu stanovenú Štatistickým
úradom o infláciu stanovenú I-III. štvrťroku 2008
- § 17 – daň za nevýherné hracie prístroje - navýšiť o infláciu stanovenú
Štatistickým úradom o infláciu stanovenú I - III. štvrťroku 2008
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- § 20 – poplatok na občana 6 € - 2ks žetóny, ďalší žetón 2 €
- § 20 – poplatok pre právnické a fyzické osoby – podnikateľovnavýšiť o infláciu stanovenú Štatistickým úradom I - III. štvrťroku 2008
18. Úpravu ceny za dodávku vody a poplatok za stočné na rok 2009
1a/ občania obce
1b/ záhradné chaty
1c/ občania z obce Podvysoká, Raková
1d/ podnikateľské a právnické subjekty
2a/ poplatok za prípojku vody
3a/ poplatok za stočné
Všetky položky / 1-3/ navýšiť o infláciu stanovenú Štatistickým úradom
I – III. štvrťroku 2008
19. Úpravu cintorinských poplatkov na rok 2009
a/ poplatok za pohrebné služby v letnom období
58,09 €
b/ poplatok za pohrebné služby v zimnom období
64,73 €
c/ poplatok za pohrebné služby v letnom období - prehĺbený hrob
74,69 €
d/ poplatok za pohrebné služby v zimnom období- prehĺbený hrob
81,33 €
e/ poplatok za hrobové miesto na cintoríne na dobu 10 rokov 16,60 €
f/ poplatok za hrobové miesto na cintoríne na dobu 10 rokov
pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v Staškove
66,39 €
g/ a na každých desať rokov je poplatok
16,60 €
20. Úprava poplatkov za kábelovú televíziu pre rok 2009
a/ poplatok za kábelovú televíziu:
- občania: 3 €,
- občania nájomných obecných bytov č. 25, č.589, č.858: 4€
b/ prípojka za kábelovú televíziu : 118,50 €

- 321. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2009 .
22. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Kopecká Mária na dobu 3 roky
23. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Perďochová Alena na dobu 3 roky
24. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Róbert Sýkora a manž. na dobu tri roky
25. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Ivana Hejčíková na dobu tri roky
26. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Gulčíková Jana na dobu tri roky
27. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Križeková Ľubomíra na dobu tri roky
28. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nadstavbe zdravotného strediska
p. Jakub Machovčák a manž. na dobu tri roky
29. Predĺženie nájomnej zmluvy bytu v bytovom dome č. 25 pre p. Chrobákovú
Drahomíru na dobu jeden rok.
30. Vodovodnú prípojku pre p. Samca Viliama, Nezbudská Lúčka 60, Strečko
v obci Staškov k parcele č. 115/3.
31. Sociálne výpomoci:
- pre Jozefa Baligu,bytom Staškov č. 608 vo výške 20 000,- Sk - jednorázová
sociálna výpomoc pri mimoriadnej rodinnej situácií.
- Kučo Zdenek, Staškov 348 vo výške 3 000,- Sk – jednorázová sociálna
výpomoc
32.Zmenu a Doplnok č.1 Územného plánu Sídelného útvaru Staškov s vylúčením
navrhovanej trasy 110 kV vedenia, ktorú žiada riešiť mimo k.ú. Obce Staškov.
33.VZN Obce Staškov o zaväznej časti Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu
Sídelného útvaru Staškov v súlade s ustanovením § 27 ods. 3/ Stavebného
zákona
34.Inventarizačné komisie:
OÚ predseda: Jana Balážová
členovia:
Bc. Milka Hurinová
Bc. Mária Belková
Mária Veselovská
Bc. Emília Kajánková
MŠ predseda: Dlhopolčeková Anna
členovia:
Nekorancová Zuzana
Perďochová Emília
ZŠ predseda: Mgr. Chrobáková Izabela
členovia:
Mgr. Gilaniková Vlasta
Mgr. Bukovanová Anna

- 4 35.V bytovom dome 12 b.j. alternatívne napojenie sporákov v kuchyňach na
elektrický prúd a plyn.
36. Navýšenie rozpočtu na sociálne výpomoci o sumu 16 tis. Sk
B/ UKLADÁ
1. Obecnému úradu predložiť spracovanú zmluvu s Dexiou bankou o poskytnutí
úveru – Dexia komunal eurofondy úver na rekonštrukciu Základnej školy
v Staškove.
2. Materskej škole Staškov a Obecnému úradu vypracovať úpravu rozpočtu
na rok 2008 a predložiť na obecné zastupiteľstvo v mesiaci december.
3.Likvidačnej komisií obecného úradu previesť vyradenie majetku Základnej
školy Staškov.
4. Obecnému úradu zapracovať do nájomnej zmluvy o nájomnom byte technický
stav bytu a súhlas nájomnika s technickým stavom bytu, ktorý bude uvedený
v odovzdávacom a v preberacom protokole bytu.
5. Stavebnej komisií preveriť žiadosť Jozefa Belku, Staškov č. 58 o pripojenie
rigolu do cestného kanalu.
C/ BERIE NA VEDOMIE
1.Žiadosť o odpredaj pozemkov p. Rebroša Pavla, bytom Čadca ul. M.R. Štefánika
č.2556, v k.ú. Staškov, parcela č. KN 4220 a 4230/1.
2.Žiadosť o odkúpenie pozemku – Regionálna organizácia SPZ Kysúc zapísané na
liste vlastníctva LV č.2 k.ú. Staškov
3.Žiadosť o odpredaj pozemkov p. Jurgu Petra, bytom Staškov č. 802 v k.ú. Staškov
parcela č. 2016 o výmere 159 m2 a parcela č. 2017 o výmere 203 m2.
4. POS terminál pre platbu platobými kartami od DEXIA banky
5. Žiadosť o odstránenie závad bytu č.3 v nájomnom byte nad zdravotným
strediskom p. Gulčíkovej Renáty, Staškov č. 589
D/ KONŠTATUJE, ŽE
1. Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Sídelného útvaru Staškov
/ÚPN – SÚ Staškov / bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli Obce
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými
a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona.
2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č.1 Územného
plánu Sídelneho útvaru Staškov, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci
spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb.
3. Krajský pozemnkový úrad v Žiline listom č. KPÚ – 2008/00816/150 zo dňa
17.9.2008 udelil súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.z. k budúcemu použitiu
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery v celom požadovanom
rozsahu 24,30 ha natrvalo v rámci Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu
Sídelného útvaru Staškov
4. Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č.1 Územného
plánu Sídelného útvaru Staškov podľa §25 Stavebného zákona a vydal k nemu
súhlasné stanovisko listom č. 2008/00935/HRI zo dňa 6.10.2008.

-5E/ SÚHLASÍ
1. S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
právnických a fyzických osôb k Zmene Doplnku č. 1 Územného plánu
Sídelného útvaru Staškov.
F/ ŽIADA
1.Žilinský samosprávny kraj, aby pri najbližšej aktualizáciií ÚPN VÚC ŽK zohľadnil
požiadavku Obce Staškov na prekládku 2x 110 kV vedenia mimo zastaveaného
územia obce, smerom ku štátnej hranici s Českou republikou.
2. Starostu obce o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na 5.12.2008 o 14.00 hod.
o 13.00 hod. bude obhliadka terénu na strelnici v Zákopčí.

Ján Dodek
starosta obce

Mgr. Kubošek Ján
I. overovateľ

Mgr. Latka Jozef
II. overovateľ

