OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
________________________________________________________
Uznesenie č. 13/2010
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 29. 10. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zloţení:
predseda:
členovia:

3.
4.
5.

6.

Ing. Pavol Krištofík
Mgr. Jozef Latka
Pavol Ďurkáč
overovatelia: Mgr. Vlasta Perďochová
Ján Belko
Kontrolu uznesenia č. 12/2010
Úpravu rozpočtu Obce Staškov na r. 2010 – rozpočtové opatrenie č.3
Odkúpenie parc. CKN 5855/3 o výmere 117m2 v kat. území Staškov
od Agnesy Bartuskovej, rod. Nekorancovej, nar. 24. 2. 1942, bytom
Turzovka –Stred 391, v cene á 4 € za 1 m2, účel autobusová zástavka
Staškov u Nekoranca, príloha GP č. 682/09 a LV 6919
Odkúpenie parc. EKN 9265 o výmere 110 m2 v kat. území Staškov od
Márie Cisarikovej, r. Vaculáková, nar. 1. 4. 1940, bytom Čadca
Hurbanova 2236/47, účel chodníky NK - á 4€ / príloha LV 1292/.

7. Jednorazovú sociálnu dávku v sume 50€ pre p. Vladislava Šamaja,
bytom Staškov č. 369
8. Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva obce na deň 12. 10. 2010
o 15.00 hod.
B/BERIE NA VEDOMIE:
1. Sľub poslanca pána Jána Belku.
2. Informatívnu správu z vykonanej kontroly prác učebne pri telocvični ZŠ
Staškov predloţenú kontrolórom obce.
3. Splnenie úlohy uloţenej uznesením OZ obce Staškov č. 12/2010 z 24. 9.
2010 B/3 predloţenú kontrolórom obce.
4. Kontrolu plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009 predloţenú
kontrolórom obce.

- 2 5. Stanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania predloţené
6. Stanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania predloţené
kontrolórom obce.
7. List-odpoveď z Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle uzn.
č. 11/2010 z 27. 8. 2010 B/29 predloţenú kontrolórom obce.
8. Ţiadosť Petra Kubicu, bytom Zákopčie č. 821 o odkúpenie pozemku
parc. č. 6522/13
C/ZAMIETA:
1. Ţiadosť o priznanie sociálnej jednorazovej výpomoci pre p. Annu
Horčičákovú, bytom Staškov č. 350
2. Ţiadosť Miloša Cabuka, Zákopčie č. 835 o prenájom obecného pozemku
z dôvodu, ţe pozemok slúţi ako prístupová cesta.
3. Ţiadosť Aleny Bytčánkovej, Staškov č. 828, o skrátenie a prerezanie
stromového porastu z dôvodu, ţe lokalitu spravuje Povodie Váhu.
D/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu dať vyhotoviť geodetické zameranie asfaltovania
miestnych komunikácií, ktoré vykonala firma Alpine v obci Staškov
v roku 2010.
2. Obecnému úradu postupovať pri platení faktúr za asfaltovania MK v
zmysle odporúčania finančnej komisie zo dňa 25. 10. 2010 pod bodom 1.
3. Obecnému úradu preveriť, ktorej obci patrí katastrálne územie
u Rovňanov na základe sťaţnosti občanov, nakoľko na tomto území sa
vykonáva realizácia stavby, na ktorú nevydala obec Staškov povolenie.
4. Štatutárovi ZŠ Staškov postupovať pri rekonštrukcií a oprave triedy
v prístavbe telocvične v zmysle stavebného zákona.
5. Stavebnej komisií fyzicky prekontrolovať rozsah a výmery stavebných
prác vykonaných na triede v prístavbe telocvične ZŠ.
6. Obecnému úradu listom osloviť bývalého starostu, kde sa nachádza 7 rúr,
ktoré boli dodané z TKO Semeteš dňa 10. 9. 2007.
7. Obecnému úradu odovzdať stavbu „ Kanalizačný zberač VN400“ pri
Kysuci SEVAK-u Ţilina za symbolickú cenu s podmienkou, ţe fi Sevak
Ţilina zriadi prípojky na jestvujúci zberač pre všetky nehnuteľnosti okolo
tejto stavby na hranicu miestnej komunikácie.
8. Obecnému úradu vykonať kontrolu dodaného nového vybavenia ŠJ pri ZŠ
Staškov a porovnať s projektom.
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podľa skutočne zisteného stavu.
10. Obecnému úradu vykonať izoláciu vetracích otvorov z kúpelni,
namontovať bytové zvončeky, zakúpiť radiátory do kúpelni, kde
chýbajú, doriešiť rozúčtovanie dodávky tepla pre jednotlivé byty
z dôvodu porušenia meračov v byte č. doplniť v nadstavbe Zdravotného
strediska Staškov.
11. Zaslať list na Ţeleznice SR s tým, ţe je potrebné budovu ţelezničnej
zástavky Staškov zástavka zaistiť proti pouţívaniu tejto budovy
neoprávnenými osobami, aby bolo zabránené jej ničeniu a znečisťovaniu.
12. Obecnému úradu zabezpečiť zmenu audítora pre Obec Staškov.
13. Jednať so ŢSR ohľadom ţelezničného prejazdu na ceste III/487 22
v obci Staškov.
E/ RUŠÍ:
1. Uznesenie č.8/2009 z 7. 6. 2009

Ing. Ladislav Šimčisko
zástupca starostu vykonávajúci úlohy
starostu v plnom rozsahu
I. overovateľ:
Mgr. Vlasta Perďochová

II. overovateľ:
Ján Belko

