OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
-----------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 7/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov
dňa 29. 5. 2009
A/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Pavol Krištofík
členovia: Pavol Bytčánek, Mgr. Vlasta Perďochová
overovateľov zápisnice: MUDr. Jozef Čulman, Pavol Ďurkáč
3. Kontrolu uznesenia a služobné cesty starostu obce
4. Dopracovať konkrétne zmluvné podmienky medzi TKO Semeteš a obcou Staškov.
Nesúhlasíme s akýmkoľvek ručením obce za záväzky TKO pri výstavbe skládky
a ani so združovaním finančných prostriedkov na strojové vybavenie.
5. Úpravu rozpočtu obce 2009 – rozpočtové opatrenie č. 6.
6. Zmenu uznes. č. 4/2009 pís. E ods. 3 dátum v texte do 3. 6. 2009, do 14.00 hod.
Stavebná komisia v konečnom dôsledku spracuje a zadá projektantovi
vypracovanie projektovej dokumentácie.
7. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rodného domu Jozefa
Kronera.
8. Asfaltovanie ciest v obci po budovaní vodovodu a kanalizácie v zmysle záverov
stavebnej komisie zo dňa 21. 4. 2009. Spoluúčasť obce v zmysle rozpočtu obce na
rok 2009 v sume 66 387 € /2 000 000 Sk/.
9. Odpredaj pozemku parcela CKN 6196/1 o výmere 27 m2, 6197/2 o výmere
268m2, 6197/4 o výmere 10 m2, 6197/5 o výmere 13m2, 6245/3 o výmere 97 m2,
6198 o výmere 185m2, 6218 o výmere 16m2 spolu 616 m2 pre p. Jána Juríka, r.č.
5505317202 a manželku Štefániu, rodená Krišťáková, r. č. 5759257328, bytom
Staškov 637 za cenu: 1 232 € /37 115,20 Sk/, 2 € /m2 / 60,25 Sk /.
10. Tvorbu fondu opráv pre byty vo výške 10% ročne.
11. Východiskový stav fondu opráv k 1. 5. 2009 v sume 13 500 € / 406 701 Sk /.

-212. Finančné prostriedky z fondu opráv sa budú čerpať len na základe schválenia OZ.
13. Odpredaj majetku obce – pozemkov parcela CKN č. 4228 o výmere 1 347m2,
4229 o výmere 4 650 m2, 4227 o výmere 16 317 m2, 4226 o výmere 425 m2,
4224 o výmere 70 m2 spolu 22 809 m2 za cenu 1,66 €/m2 /50Sk/ pre SPZ RgO
Čadca za celkovú sumu: 37 856,00 € / 1 140 450 Sk/.
14. Finančné prostriedky z odpredaja pozemkov pod strelnicou použiť na
rekonštrukciu starej školy.
15. Ukončenie nájmu nájomcovi p. Borisovi Skotnickému, bytom Okružná 152/48,
Čadca, k termínu 30.04.2009.
16. Návrh na vyradenie majetku obce v zmysle prílohy v sume 9 371,70 €
/ 282 331,60Sk /.
B/ ZAMIETA:
1. Prípravu projektovej dokumentácie na regeneráciu Centra obce.
2. Sociálnu výpomoc pre p. Pavla Červeníka, bytom Staškov č. 598.
3. Žiadosť o zníženie nájmu nájomcovi p. Papajovi Štefanovi, Stomasos Turzovka
4. Návrh na organizaciu školy na školský rok 2009/2010
C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Pripomienky občanov a poslancov obce k územnému plánu obce – doplnok č. 2
2. Informáciu – správu z vykonanej kontroly predloženú kontrolórom obce.
3. Dodávateľ stavby SEP Bratislava v rámci stavby vybuduje 314 prípojok v celkovej
dĺžke 1884 m. K dnešnému dňu je ukončených 216 prípojok na dĺžku 965 m.
E/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu predložiť spis ohľadom oplotenia chodníka pri Kysuci vo
vlastníctve p. Šamajovej, Staškov č. 7 na najbližšie rokovanie OZ obce Staškov.
2. Obecnému úradu požiadať spracovateľa územného plánu obce zapracovať do
doplnku č. 2, vyčlenené pozemky obce v časti za Kyčerou – Zákopčie pre

individuálnu bytovú výstavbu.
3. Likvidačnej komisií zlikvidovať vyradený majetok obce.
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