OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
________________________________________________________
Uznesenie č. 10/2010
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 13. 8. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zloţení:
predseda: Pavol Bytčánek
členovia: MUDr. Čulman
Ing. Krištofík Pavol
overovatelia: Mgr. Jozef Latka
Ing. Stanislav Machovčák
3. Nájomnú zmluvu p. Kicošovi a manţelke od 01. 07. 2010 do
31. 12. 2010 s podmienkou splatenia dlţnej sumy za nájomné
do 31. 12. 2010
4. Odpustenie penálov za dlţnú sumu na nájomnom ako kompenzáciu
za škody spôsobené na nábytku z dôvodu zvýšenej vlhkosti v byte.
5. Komisií schválenej na asfaltovanie MK v prípade potreby moţnosť
objednať geodeta na zameranie plochy vyasfaltovaných MK v obci
Staškov.
6. Ústnu ţiadosť bytového spoločenstva bytovky č. 500 v Staškove
o umiestnenie kanalizačnej prípojky do obecného pozemku a zároveň
napojenie kanalizačnej prípojky do kanalizačnej prípojky ZŠ Staškov
s tým, ţe kanalizačná prípojka bytového spoločenstva bude riadne
schválená v zmysle stavebného zákona.
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pracovať na odkúpení pozemku od ŢSR, ktorý by slúţil
ako prístupová cesta k Rodnému domu Jozefa Kronera .
2. Obecnému úradu prevziať práce vykonané firmou Stavospol Turzovka na
Rodnom dome Jozefa Kronera spoločne so schválenou komisiou pre
svojpomocnú výstavbu tohto domu.

- 2 3. Obecnému úradu neuhrádzať ţiadne faktúry do najbliţšieho zasadnutia
OZ v auguste 2010.
4. OÚ vyzvať nájomcu bytu č. 589/3, Gulčíkovú Renátu v nadstavbe
zdravotného strediska, aby vstúpila do jednania s firmou JLC Dent, s.r.o.
Staškov z dôvodu spôsobenia škody na sídle menovanej firmy zatečením
stien.
C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Odstúpenie starostu k termínu 31. 08. 2010 v zmysle písomného
oznámenia zo dňa 13. 08. 2010
D/RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 8/2010, pod bodom D/č. 6 a č. 7

Ján D o d e k
starosta obce
I. overovateľ:
Mgr. Jozef Latka

II. overovateľ:
Ing. Stanislav Machovčák

