OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 15/2009
zo zasadnutia mimoriadneho Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 02.10.2009
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Pavol Bytčánek
členovia: Ing. Pavol Krištofík, Mgr. Jozef Latka
overovatelia: Ing. Stanislav Machovčák,
Ing. Ladislav Šimčisko
3. Sociálnu výpomoc pre p. Máriu Smolkovú, bytom Staškov č. 25 vo výške
50 € / 1506,30 Sk/
4. Sociálnu výpomoc pre p. Vladimíra Letu a manželku Annu, bytom Staškov č. 569
vo výške 50 € / 1506,30 Sk. /
5. Dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 3677/16 o výmere 500m2 pre p. Janu
Pončkovú a Miroslava Pončku Staškov 324, za cenu 10€ ročne / 301, 26 Sk /,
na účel záhrady s predkupným právom pri vykonaní zmeny územného plánu, na
dobu neurčitú, s výpovednou dobou 12 mesiacov.
6. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy p. Magdalény Kováčikovej,
bytom Staškov č. 589 – byt č. 7 v nadstavbe zdravotného strediska
k 5. 10. 2009.
7. Zakúpenie 12 ks chráničiek v úhrnej sume 720 € / 21 690,70 Sk/, cena za 1 ks
60 € / 1807,50 Sk/, na prekládku transformátora pri kostole.
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove č. 25 -bývalá pošta
za cenu 27€, /813,40 /Sk, za 1 m2 ročne, na dobu neurčitú, s podmienkou
prehlásenia plynomeru elektromeru, vodné a stočné bude platené obci,
predplatením 3-mesačného nájmu pre nájomcu Kordez, s. r. o., Raková 1159.
9. Odpredaj drevennej šopy na parc. KN č. 144/2 za sumu 300 €
/9037,80Sk/, vlastníkovi parc. č. KN 144/2 Ing. Vladimírovi Gajdošíkovi,
Staškov č. 577.
10. Z prebytku rozpočtu 100€ / 3012,60 Sk/ na financovanie súťažnej prehliadky
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
Kysúc v obci Staškov dňa 04. 10. 2009.
11. Prenájom uvoľneného bytu v zdravotnom stredisku č. 7 pre p. Zdenka Kyzeka
Raková č. 49 od 6. 10. 2009

B/ BERIE NA VEDOMIE:
1/ Žiadosť p. Streďanského Romana a manželky Aleny, rod. Poláčkovej, bytom
Staškov č. 622 o odkúpenie časti pozemku pkn 10828/1 v kat. území Staškov.
2. Žiadosť o prehodnotenie základného platu p. Márie Kudláčovej, vedúcej ŠJ pri ZŠ
Staškov.
3. Žiadosť – sťažnosť p. Miroslava Korduliaka, Staškov č. 212.
C/UKLADÁ:
1. Prednostovi obecného úradu riešiť žiadosť – sťažnosť p. Miroslava Korduliaka,
Staškov č. 212 v zmysle stavebného zákona.
2. Prednostovi obecného úradu zabezpečiť riešenie parkovania vozidiel
zamestnancov firmy JAP, a taktiež vykonávanie prác touto firmou v priestoroch
križovatky ciest II/487 a III/48730 a taktiež na telese cesty III/48730.
3. Prednostovi obecného úradu preveriť možnosť prevádzkovania a následného
sfunkčnenia valca za traktor, ktorý vlastní obec.
4. Kontrolórovi obce informovať poslancov OZ o ustanoveniach školského zákona,
ktoré sa týkajú poslancov a ktoré starostu.
5. Prednostovi obecného úradu, aby predložil na zasadnutie finančnej komisie
prepočet nákladov na m2 spolu financovanie pri asfaltovaní ciest, a taktiež
výmeru v m2 zaasfaltovaných ciest a nezaasfaltovaných ciest.
6. Prednostovi obecného úradu preveriť stav vykonaných prác v bytoch nadstavby
zdravotného strediska v zmysle uznesení OZ prijatých v roku 2008.
7. Obecnému úradu pripraviť návrh rozpočtu na rok 2010 v termíne
do 30. 10. 2009.
Ján Dodek
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I. overovateľ
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II. overovateľ
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