
                         OBECNÝ   ÚRAD   V   STAŠKOVE

                                     Uznesenie č. 9/2009
           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov  
                                        dňa 26. 6. 2009
   
 Obecné zastupiteľstvo  v Staškove

A/SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda:  Ing. Pavol  Krištofík    

                                             členovia:  Pavol Ďurkáč, Mgr. Jozef Latka

      overovateľov zápisnice:  Mgr. Vlasta Perďochová, Ing. Ladislav Šimčisko

3. Kontrolu uznesenia a služobné cesty starostu obce

4. Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2009

5. Vodovodnú prípojku pre novostavbu rodinného domu – stavebník Miroslav Jaroš, 
    Klokočov – Hrubý Buk č. 1059.

6. Vodovodnú prípojku k domu č. 448 pre žiadateľa  Mgr. Oľga Varsavíková, 
Staškov 
    č. 721 

7.  Jednorázovú sociálnu výpomoc pre žiadateľa Anna Plechová bytom Staškov
     č. 703 vo výške 100 € / 3 012,60 Sk/. 

8. Úpravu uznes. č. 7/2009 pod bodom A/9 v časti: za  cenu 1 € /m2 /30,126 Sk/
    spolu 616 € /18 557,60 Sk/. 

10. Zmenu projektu Regenerácia centra obce Staškov s tým, že chodník okolo 
      oplotenia kostola bude jednosmerný o šírke 0,75m.

11. Zmenu projektu Regenerácia centra obce Staškov  s možnosťou vybudovania 
      parkovísk pod cintorínom na pozemku obce.
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12. Použitie prostriedkov z predaja pozemkov pod strelnicou na financovanie 
      rekonštrukcie budovy starej školy.
   
B/BERIE NA  VEDOMIE:

1. Výročnú správu TKO Semeteš za rok 2008.
  
2. Výročnú správu SEVAK  Žilina za rok 2008.

3. Informáciu ZŠ Staškov v súvislosti s voliteľným predmetom náboženská výchova
    alebo etická výchova na školský rok 2009/2010.

4. Náplň práce prednostu obce a zoznam pracovných aktivít v zmysle uznes.
    č. 8/2009 

5. Podnet od občana obce p. Jána Perďocha bytom Staškov č. 665 vo veci 
    znehodnocovania úrody a presakovaním kanála. 

C/UKLADÁ:

1. Prednostovi obecného úradu rokovať s majiteľom pozemku Peter Šamaj, Staškov 
    č. 7 o možnosti odpredaja časti pozemku PKN č.        za účelom vytvorenia 
    prechodu  k rieke Kysuca. V prípade, že Peter Šamaj, bytom Staškov č. 7, nebude
    súhlasiť s odpredajom pozemku, postupovať v zmysle uznes. č. 1 z mimoriadneho
    zasadnutia OZ Staškov obecného úradu dňa 21. 2. 1992 časť E bod 2.  
                             
2. Prednostovi obecného úradu zabezpečiť spracovanie  návrhu úpravy  rozpočtu 
    obce na rok 2009 a predložiť finančnej komisii v termíne do 20. 7. 2009.

3. Prednostovi obecného úradu aby zistil tzv. účtovné pochybenie v evidencii varného 
    kotla ŠJ, ktoré naniesla inventarizačná komisia, do budúceho riadneho zasadnutia 
    obecného zastupiteľstva.  

4. Ukladá prednostovi OÚ riešiť právny stav vedľajšej budovy vo vlastníctve obce na 
    parc. KN  144 o výmere 150 m2.
 
5. Ukladá prednostovi OÚ jednať s projektovou organizáciou o cene projektu –
    Regenerácia centra obce Staškov s tým, aby cena projektu zodpovedala cene
    obvyklej a financovať tento projekt z prebytku finančných prostriedkov obce.  
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D/ZAMIETA:

1. Žiadosť o sociálnu výpomoc žiadateľa Karol Štich, bytom Staškov č. 858

2. Žiadosť o sociálnu výpomoc žiadateľky Gertrúda Kapusniaková, bytom Staškov 
    č. 530.

3. Žiadosť o sociálnu výpomoc žiadateľa Zdenek Kučo, bytom Staškov č. 348 

E/RUŠÍ:

2. Uznesenie OZ obce zo dňa 7. 6. 2009 č.8/2009 časť A bod  3.   

Ján   D o d e k                                                         Mgr.  Ján   K u b o š e k
starosta obce                                                            prednosta obecného úradu

I. overovateľ:                                                         II. overovateľ:
Mgr. Vlasta Perďochová                                        Ing. Ladislav  Šimčisko

Starosta obce – p. Dodek Ján nepodpísal uznesenie: písm. A bod 9, písm. E bod 1, 
z dôvodu nevýhodnosti pre obec. 














