OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 16/2009
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 30.10.2009
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Pavol Krištofík,
členovia: Pavol Bytčánek, Pavol Ďurkáč
overovatelia: Ing. Stanislav Machovčák,
Mgr. Jozef Latka

3. Súhlasí s výpoveďou z nájomného bytu č. 858/7 nájomca Alena Belková, ku dňu
06. 11. 2009.
4. Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou MUDr. Čulmana Jozefa, zubná ambulancia
k 31. 12. 2009 a schvaľuje nájomnú zmluvu od 01. 01. 2010 pre JLC Dent s r. o.
5. Žiadosť o prenájom lyžiarskeho vleku pre p. Ladislava Marschalka od 01. 01. 2010
do 31. 12. 2015, za cenu 1 €/rok /30,126 Sk/.
6. Presun finančných prostriedkov vo výške 2 207,93€ /66 516,10Sk/, z účtu fondu
opráv na bežný účet obce.
7. Upraviť mzdové prostriedky na Obecnom úrade, Materskej škole, Školskej
jedálni pri ZŠ a v Školskom klube pri ZŠ na úroveň roku 2007.
8. Upraviť cintorínske poplatky v príjmoch na 1 000 € /30 126 Sk/, znížiť o 660 €
/19 883,20 Sk/ oproti pôvodnému rozpočtu s tým, že bude odpustený poplatok
za hrobové miesto na prvých 10 rokov a položku výdavky znížiť o 3 651 €
/109 990 Sk/, s tým, že pozostalí zaplatia plnú cenu nákladov výkopov hrobov.
9. Upraviť poplatok za TKO navýšiť príjmy na sumu 24 401 € /735 104,50 Sk/,
čím sa zvýši cena jedného žetóna pre občana z 3€/90,40 Sk/ na 4 € /120,50 Sk/.
10. Upraviť poplatok za KT z 3 € /90,40 Sk/ na 4 € 120,50 Sk/ za prípojku na mesiac.

11. Sumu vo výške 55 000 € /1 656 930 Sk/ na spoluúčasť pri asfaltovaní 10 000 m2
miestnych komunikácií v obci po výstavbe kanalizácie a vodovodnej siete.
12. Poradovník na pridelenie nájomného bytu č. 7 v 12 b.j. Nasledovne:
1. Grochalová Vlasta, bytom Staškov č. 624
2. M. Martiníková, P. Haluščák, bytom Staškov č. 742, Staškov č. 716
3. Kopencová Mária, Staškov č. 162
4. Marčan Pavol, Staškov č. 164
13. Sociálnu výpomoc pre p. Olšovskú v sume 10 € /301,26 Sk/, František
Machovčák roč. 1950, v sume 50€ /1 506,30 Sk/.
B/BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesení a služobné cesty starostu obce
2. Prezentáciu Územného plánu obce Staškov Doplnok č. 2 v predloženom znení.
3. Prejednanie protestu prokurátora vo veci poslanca OZ Mgr. Jozefa Latku
4. Finančnej komisii prehodnotiť výšky jednotlivých nájmov s možnosťou ich
navýšenia do zasadnutia OZ v mesiaci november 2009
5. Informácie z vykonanej kontroly s výsledkom zisťovania splnenia úloh v zmysle
uznesenia č. 14/2009 a 15/2009.
C/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu zabezpečiť zateplenie východnej a severnej steny na bytovke
nadstavby zdravotného strediska.
2. Kontrolórovi obce informovať poslancov obecného zastupiteľstva o ustanoveniach
školského zákona, ktoré sa týkajú poslancov a ktoré starostu obce.
3. Obecnému úradu vykonať výberové konanie na asfaltovanie miestnych
komunikácií v obci do 30. 04. 2010 o výmere 7 000 m2, pričom výber komunikácií
vykoná stavebná komisia.
4. Obecnému úradu na základe protestu prokuratúry, aby sťažnosti riešil v zákonnej
stanovenej lehote.
5. Obecnému úradu v termíne do 09. 11. 2009 aby predložil nájomné zmluvy na
zasadnutie finančnej komisii.

6. Obecnému úradu zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo na 12. 11. 2009
(štvrtok) o 16.00 hod.
7. Prejednať Obecnému úradu s firmou Stavospol likvidáciu prístrešku na uhlie pri
ZŠ Staškov, pričom dohodnúť vyrovnanie ceny za kovový materiál, ktorý bol
firmou odvezený v termíne do 10. 11. 2009.
8. Obecnému úradu informovať občanov obce Staškov, že pripomienky k
výsledkom ROEP môžu podávať do troch rokov.
9. Finančnej komisii prehodnotiť výšky jednotlivých nájmov s možnosťou ich
navýšenia do zasadnutia OZ v mesiaci november 2009

D/ZRUŠUJE:
1. Uznesenie OZ Staškov č. 13/2009 pod bodom A/3
E/ NESCHVAĽUJE:
1. Sociálnu výpomoc pre p. Františka Machovčáka, roč. 1926

Ján Dodek
starosta obce
I. overovateľ
Ing. Stanislav Machovčák

Mgr. Ján Kubošek
prednosta obecnébo úradu
II. overovateľ
Mgr. Jozef Latka

