OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
________________________________________________________
Uznesenie č. 14/2010
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 12. 11. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zloţení:
predseda:
členovia:

Mgr. Vlasta Perďochová
Ján Belko
Mgr. Jozef Latka
overovatelia: Ing. Stanislav Machovčák
Ing. Pavol Krištofík
3. Kontrolu uznesenia č. 13/2010
4. Vyúčtovanie zaasfaltovaných plôch v zmysle prílohy uznesenia zo dňa
12. 11. 2010
5. Programový rozpočet za rok 2010
6. Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 06. 2010
7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady vo všetkých bodoch, okrem TKO, ktoré sa
navýši o mieru inflácie a v § 20, odst. 3 sa zmení text na: „
8. Sociálnu výpomoc pre Horčičákovú Annu bytom Staškov č. 350 vo
výške 40 €, 100 € na mikulášske balíčky pre polosiroty a deti
v detských domovoch, ktoré majú trvalý pobyt v Staškove.
9. Moţnosť odpredaja hasičskej striekačky v zmysle ţiadosti DHZ
Staškov s tým, ţe definitívny odpredaj bude schválený
zastupiteľstvom.

10. Kanalizačnú prípojku budovy č. 808 bytového domu s tým, ţe 50 %
bude spoluúčasť obce na spoločne vyuţívanej prípojky
11. Rozdelenie nevyčerpaného zostatku finančných prostriedkov
z kapitoly odmeny poslanci a komisie nasledovne: poslanci 1190 €,
zamestnanci obecného úradu 2000 €, zostatok 372 € poukázať ako
sponzorský dar farskému úradu
1. 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.

B/UKLADÁ:
2. Obecnému úradu listom osloviť bývalého starostu, kde sa nachádza 7 rúr,
ktoré boli dodané z TKO Semeteš dňa 10. 9. 2007 – úloha nesplnená,
trvá.
3. 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 – úloha nesplnená, trvá.
4. Obecnému úradu predloţiť prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
na schválenie obecnému zastupiteľstvu

Ing. Ladislav Šimčisko
zástupca starostu vykonávajúci úlohy
starostu v plnom rozsahu
I. overovateľ:
Ing. Stanislav Machovčák

II. overovateľ:
Ing. Pavol Krištofík

