-1OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 6/2008
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Staškove 30.5.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu: predseda: Mgr. Ján Kubošek
členovia: Mgr. Jozef Latka, Ing. Ladislav Šimčisko
overovateľov zápisnice: MUDr. Jozef Čulman, Pavol Bytčánek.
3. I. Úpravu rozpočtu Obce Staškov
4. Vytvorenie eurotímu v zložení : Mgr. Ján Kubošek
Oľga Červencová
Bc. Mária Belková
Mária Veselovská
Bc. Milka Kajánková
5. Vodovodnú prípojku k rodinnému domu – novostavba na parc. KN 2242,
majiteľ Králik Juraj, Okružná 104 BL 15/ D, Čadca
6. Vodovodnú prípojku k rodinnému domu – novostavba na parc. č. KN 1356/9,
majiteľ Ladislav Nekoranec a manž. Júlia, Staškov č.562
7. Odškodné vo výške 8 000Sk pre pani Mgr. Janu Špokovú z poistného plnenia
na základe žiadosti.
8. Do funkcie kontrolóra obce Helenu Machovčákovú na obdobie 6 rokov.
9. Výmenu dverí do jednotlivých bytov v dome č. 25 v počte 5 ks.
Žiadosť p. Ing. Stanislava Machovčáka o preloženie osvetlenia pri ZŠ.
Varianta č. 2 umiestniť stĺp na múr p. Machovčáka.

D/UKLADÁ:
1. Stavebnej komisii preveriť možnosti napojenia rodinných domov p. Kotulová
a spol. na výstavbu kanalizácie, tiež plac u Machovčákov.
2. OÚ vykonať kontrolu technického stavu elektro inštalácie a spotrebičov
v budove FK Staškov za účelom zistenia nárastu platieb za energie v uvedenom
objekte.
3. Riaditeľovi ZŠ a MŠ predložiť nákupy HIM, DHIM a všetky ostatné náklady
školskej jedálni od roku 2004 po jednotlivých rokoch ako podklad pre určenie
nákladov na stravnú jednotku. Vedúcej školskej jedálne predložiť počet vydaných
obedov.
4. OÚ, aby vyzvalo všetkých dodávateľov, ktorí realizovali kanalizačné prípojky
v miestnych komunikáciách, v ktorých sa už nebudú prevádzať ďalšie výkopové
práce, aby neodkladne zrealizovali asfaltovanie kanalizačných rýh v zmysle
projektu stavby do 30. 6. 2008.
5. Vyzvať VÚC-ku, aby vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam občanov v lokalite
Staškov – Polgrúň pristúpili k realizácii opráv komunikácie po ukončení prác
výstavby kanalizácie.
6. OÚ vykonať opravu oplotenia cintorína obce a uzamknúť vrchnú bránu.
7. OÚ riešiť vysypaný stavebný odpad v potoku v časti obce Staškov-Jelitov
pri kaplnke sv. Anny.
8. OÚ zabezpečiť v zákonnej lehote spracovanie písomného odvolania proti
Rozhodnutiu stavebného úradu Ochodnica vo veci Vedenie 2x110 kV číslo
245/2007 zo dňa 12. 5. 2008, a zároveň informovať o uvedenej stavbe občanov
obce.
9. Zapracovať do programu rokovania budúceho zastupiteľstva nedoplatky
dlžníkov obce.

Ján Dodek
starosta obce
Pavol Bytčánek
I. overovateľ

MUDr. Jozef Čulman
II. overovateľ

