-1OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 4/2008
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 11.4.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: Ing. Pavol Krištofík
členovia: Pavol Ďurkáč
Mgr. Ján Kubošek
overovateľov zápisnice: Mgr. Jozef Latka
Ing. Stanislav Machovčák
3. Ukončenie nájmu MUDr. Ivan Kročko v budove Zdravotného strediska č.589
k 30.4.2008.
4. Nájom ambulancie v priestoroch Zdravotného strediska Staškov pre: MUDr. Beáta
Kročková, s.r.o., V. Spanyla 43, Žilina od 1.5.2008. Cena nájmu za 1 m2
ambulancia 500,- Sk, ostatné priestory 250,- Sk.
5. Odpredaj parcele KN 3437/1 o výmere 410 m2, ktorá je majetkom obce Staškov
p. Kavalier František a manželka Slávka, bytom Piešťanská 2922/11, Žilina cena
za 1 m2 100,- Sk. Na uvedenej nehnuteľnosti bude zriadené vecné bremeno
v prospech Obce Staškov – vodovodné potrubie DN 150 mm.
6. Kúpu parcele KN 18 o výmere 207 m2, parcele KN 3453 o výmere 208 m2,
ktorá je majetkom p. Kožáková Anna, rod. Bobčáková pre obec Staškov, cena
za 1 m2 je 100,- Sk.
7. Predbežný súhlas na odpredaj časti parcele KN 1356/1, ktorá je vo vlastníctve
Obce Staškov pre kupujúcich Alojz Arendárik a manželka Helena, Staškov 692,
výmera parcele bude stanovená geometrickým plánom na náklady kupujúceho,
cena za 1 m2 je 100,- Sk.
8. Odpustenie nájmu za lyžiarsky vlek za mesiac január – október 2008.

-29. Vodovodnú prípojku k rodinnému domu č. 710, majiteľ Marián Homola,
Staškov 710.
10. Uverejňovanie zápisníc OZ na internetovej stránke obce aj spätne od 1.1.2008.
11. Zmenu overovateľa zápisnice z Ing. Stanislav Machovčák na Ing. Ladislav
Šimčisko z dôvodu predčasného odchodu Ing. Machovčáka.

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Výpoveď T + T a.s., Žilina, Kmeťová 18, zo zmluvy o zabezpečení zberu,
prepravy
a zneškodňovania komunálnych odpadov a separovaného zberu č. 1404.
2. Správu z vykonanej kontroly v zmysle uznesenia č. 3/2008 bod A/11 s tým, že
zistené nedostatky komisiou boli verifikované Obecným zastupiteľstvom.
3. Žiadosť p. Ivety Guľčíkovej o prenájom priestorov v polyfunkčnom dome 12 b.j.
pre prevádzkovanie kvetinárstva.

C/ RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 9/2007 zo dňa 31.8.2007 písm. A odst. 11 - Zámena parciel medzi
obcou Staškov a Annou Kožákovou za účelom rozšírenia prístupovej cesty smer do
Letov.
2. Uznesenie č. 11/2003 zo dňa 31.10.2003 písm. A odst. 10 – odkúpenie parcely
CKN 2540/3 o výmere 80 m2 v k.ú. Staškov.
D/ UKLADÁ
1. Finančnej komisii zabezpečiť výber dodávateľa na zneškodňovanie komunálnych
odpadov a separovaného zberu.
2. Obecnému úradu dokončiť elektrickú a vodovodnú inštaláciu v požiarnej zbrojnici
a spracovať jednoduchý projekt na vežu za účelom sušenia hasičských hadíc.

-33. Obecnému úradu začať práce na preradení pozemkov v lokalite Staškov u Kožákov
z extravilánu do intravilánu po dokončení doplnku č.1.
4. Obecnému úradu zapracovať do VZN obce na rok 2009 možnosť odpustenia resp.
zníženia poplatku za káblovú televíziu pre občanov ťažko telesne postihnutých,
čím sa zároveň bude riešiť žiadosť p. Machovčiaka Jakuba a manž. Veroniky,
bytom Staškov č. 589/16.
5. Obecnému úradu preskúmať možnosti vykúpenia pozemkov resp. možnosti ich
odkúpenia pre výstavbu detského ihriska v lokalite Staškov Jelitov.
6. Finančnej komisii pri úprave rozpočtu podľa možnosti vyčleniť finančné
prostriedky na výstavbu zastávky Staškov Polgrúň /ZŠ Olešná/.
7. Obecnému úradu upraviť povrch cesty – očistiť a prehĺbiť existujúci rygol do
lokality Blažíčkov a Letov v obci Staškov.
8. Obecnému úradu cestou obecného rozhlasu upozorniť občanov obce, aby nepúšťali
bez dozoru mimo svoje objekty psov a hydinu v zmysle VZN obce.
E/ ZAMIETA
1. Žiadosť p. Jána Jurgu, bytom Staškov č. 458 o úpravu obecného rygolu na parc. č.
807 a 813 na obecné náklady.
2. Žiadosť Ing. Vladimíra Gajdošíka – Staškovské noviny o umiestnenie
informačného bannera Staškovských novín na úvodnej stránke Obce Staškov.

Ján Dodek
starosta obce

Mgr. Jozef Latka
I. overovateľ

Ing. Ladislav Šimčisko
II. overovateľ

