OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
________________________________________________________
Uznesenie č. 11/2010
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 27. 8. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zloţení:
predseda: Mgr. Vlasta Perďochová,
členovia: Ing. Ladislav Šimčisko
Mgr. Jozef Latka
overovatelia: Ing. Pavol Krištofík,
MUDr. Jozef Čulman
3. VZN o miestnom referende
4. Materská škola Staškov- hlásenie o organizácii školského roka 2010/2011
- školský poriadok,
- prevádzkový poriadok
- organizačný poriadok
- správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Staškov
za šk. r. 2009-2010
- plnenie koncepčného zámeru dlhodobého
rozvoja MŠ Staškov v šk. r. 2009/2010
- správa o stave hospodárenia MŠ k 30.6.2010
5. Finančnú výpomoc v sume 70€ na vykopanie vodovodnej prípojky pre
p. Ludmilu Čišeckú, bytom Staškov č. 124.
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu vyzvať dodávateľa prác na asfaltovaní ciest, fi Alpine
aţ predloţí všetky podpísané podklady o prácach na asfaltovaní, na
základe ktorých boli vystavené faktúry.
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2. Obecnému úradu jednať so zástupcom firmy Sevak, s. r. o., Ţilina
o spolu účasti na financovaní asfaltovania ciest.
3. Stavebnej komisii vykonať obhliadku terénu v zmysle Ţiadosti o riešenie
odvodnenia daţďovej vody z obecnej komunikácie predloţenú p. Pavlom
Páleníkom, Staškov č. 691. Nesplnené, prenesené.
4. Obecnému úradu spísať novú nájomnú zmluvu pre p. Štefana Papaja,
Stred 425 Turzovka na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou tri mesiace,
v zmysle ţiadosti na zníţené priestory. Nesplnené, prenesené.
5.Obecnému úradu riešiť sťaţnosť nájomníkov bytov v nadstavbe
zdravotného strediska č. 589 z dôvodu rozpočítania spotreby plynu medzi
jednotlivými nájomníkmi. Nesplnené, prenesené.
6. Obecnému úradu postúpiť ţiadosť p. Miloša Cabuka, bytom Zákopčie
Č. 835 na stavebný úrad. Nesplnené, prenesené.
7. Obecnému úradu zistiť cenové relácie cestného retardéra pre spomalenie
rýchlosti motorových vozidiel na obecných komunikáciách. Nesplnené,
prenesené.
8.Obecnému úradu preveriť moţnosť preloţenia vzduchotechniky
a zriadenie kancelárie v jedálni ZŠ Staškov po kolaudácii. Nesplnené,
prenesené.
9.Obecnému úradu preveriť stav krytiny na prístrešku TJ Staškov.
Nesplnené, prenesené.
10.Kontrolórke obecného úradu zistiť uznesenia, ktoré boli porušené
za obdobie roku 2010. Nesplnené, prenesené.
11.Obecnému úradu, aby predloţil uznesenie, ktorým sa schválilo umiestnenie
situovania triedy v budove telocvične, projektovú dokumentáciu
a výberové konanie v zmysle interpelácie poslanca.
Nesplnené, prenesené.
12. Obecnému úradu jednať s firmou Stavospol, s. r. o. Turzovka ohľadom
rozsahu fakturovaných prác na Rekonštrukcii rodného domu Jozefa
Kronera. Nesplnené, prenesené.
13. Obecnému úradu odstrániť viditeľné poruchy na vodovodnom potrubí.
Nesplnené, prenesené.
14.Obecnému úradu vypracovať a zverejniť zoznam príhonov, v ktorých sa
obyvatelia obce musia napojiť na novú vodu. Nesplnené, prenesené.
15.Kontrolórke obce predloţiť nesplnené a porušené uznesenia za rok 2009.
Nesplnené , prenesené.
16.Obecnému úradu pracovať na odkúpení pozemku od ŢSR, ktorý by slúţil
ako prístupová cesta k Rodnému domu Jozefa Kronera . Nesplnené,
prenesené.
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Rodnom dome Jozefa Kronera spoločne so schválenou komisiou pre
svojpomocnú výstavbu tohto domu. Nesplnené, prenesené.
18. Obecnému úradu pozastaviť úhradu všetkých faktúr v termíne do 1. 9. 2010.
19.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. Nesplnené, prenesené.
20. Obecnému úradu zistiť, kto je zodpovedný za škodu spôsobenú
neoprávneným výdavkom vo výške 6 811,53€ pri rekonštrukcii ZŠ Staškov.
21. Finančnej komisii s kontrolórom obce, zistiť všetky neoprávnené výdavky
vo faktúrach a zmluvách pri stavebných prácach na Rekonštrukcii
Základnej školy Staškov spolu 21 071,49€.
22. Obecnému úradu preloţiť stavebné povolenie k rekonštrukcii prístavby
telocvične v ZŠ Staškov.
23. Obecnému úradu riešiť ţiadosť č. 572/2010 p. J. Nekorancovej Staškov č.
562.
24. Obecnému úradu riešiť ţiadosť č. 566/2010 p. T. Pinďák, Staškov č. 424
25. Stavebnej komisii riešiť ţiadosť č. 557/2010 p. A. Beleštiaková, Staškov č.
381.
26. Obecnému úradu riešiť ţiadosť č. 576/2010 podanú p. A. Matlákovou,
Staškov č. 130.
27. Obecnému úradu riešiť ţiadosť vlastníkov rodinných domov pri Kysuci
spolu 11 domov o zriadenie kanalizačnej prípojky.
28. Obecnému úradu odstúpiť ţiadosť vlastníkov pôdy v obci Staškov
z dôvodu problémov s divou zverou na Poľovný revír Čadca a
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
29. Kontrolórke obce, zistiť na Úrade na ochranu osobných údajov SR
skutočnosť, či poslanci obecného zastupiteľstva majú právo byť
oboznámení zo zákona o osobných príplatkoch jednotlivých učiteľov a
zamestnancov základnej školy, ktorej sú zriaďovateľmi.
Termín: do budúceho obecného zastupiteľstva
30. Obecnému úradu zaradiť do programu rokovania budúceho obecného
zastupiteľstva bod Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti.
C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Čerpanie rozpočtu obce za II. štvrťrok 2010.
2. Výšku osobných príplatkov zamestnancov ZŠ Staškov predloţenú
kontrolórom obce.
3. Plnenie uznesenia č. 1/2010 predloţenú kontrolórom obce.

- 4 4. Ţiadosť SEVAK, a.s. Ţilina doriešiť problematiku prevádzkovania
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v majetku obce Staškov.
D/ZAMIETA:
1. Odvolanie č. 540/2010 p. Roberta Tabačíka, Staškov č. 30 voči uzneseniu
Obecného zastupiteľstva ohľadom preplatenia časti nákladov na realizáciu
kanalizácie. Odporúča ţiadosť odstúpiť firme SEVAK, a. s., Ţilina.

Ján D o d e k
starosta obce
I. overovateľ:
MUDr. Jozef Čulman

II. overovateľ:
Ing. Pavol Krištofík

