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OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Uznesenie č. 16/2010
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 20. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice
2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda: Mgr. Jozef Latka
členovia : Mgr. Yveta Bartusková
Jozef Zbončák
overovatelia zápisnice: Mgr. Kubošek Ján
Ján Belko
3. Cenník poplatkov a sluţieb obecnej kniţnice v Staškove platný od 1.1.2011.
4. Predbeţný odpredaj pozemku z parcely CKN 403 6m2 pána Norberta Perďocha
s tým, ţe obec Staškov zamení za parc. CKN 407, bez doplatku, ďalej parc.
CKN 410 6m2 a CKN 411. Obec Staškov dá vypracovať GP na náklady obce.
5. Úpravu rozpočtu obce Staškov na rok 2010 – rozpočtové opatrenie č. 4
v predloţenom znení.
6. Mandátnu zmluvu Advokátskej kancelárie JUDr. Stopka a JUDr. Blendovský
Čadca od 1.1.2011.
7. Nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov pre Papaj Štefan STOMASOS, na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3 mesiace, od 1.1. 2011.
8. Nájomnú zmluvu p. Lajčákovi Vladimírovi, Skalité č. 959, s termínom od
1.1.2011 na dobu 1 rok.
9. Pre p. Františka Čečotku, Staškov č. 314 sociálnu výpomoc vo výške 30€, na
zakúpenie palivového dreva obecným úradom Staškov.
10. Odstúpenie ţiadostí o sociálne výpomoci na sociálnu komisiu - p. Pavol
Cisárik, Staškov č. 95 a p. Ján Hlubina, Staškov č. 534.
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu napísať odvolanie na výsledok kontroly ministerstva
Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. prípadne osobné
jednanie za účasti agentúry, stavebného dozoru, starostu, dodávateľa.

2

2. Pozdrţať platbu firme Stavospol, s. r.o. za navyše vykonané práce aţ do
vyjadrenia zodpovedného pracovníka z ministerstva Pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka slovenskej republiky .
3. Obecnému úradu zvolať mimoriadne OZ vo veci doriešenia asfaltovania
miestnych komunikácií za účasti dodávateľa fi Alpine, Vodohospodárske stavby
– ekologický podnik, a. s., SEVAK Ţilina, Ing. Kvaššayová.
4. Obecnému úradu neuhrádzať daňové doklady za asfaltovanie miestnych
komunikácií fi Alpine.
5. Kontrolórke obce, či bola riaditeľka školy oprávnená podpísať zmluvu
v celom rozsahu, v akom ju podpísala, zmluvu o dielo č.22/2010, či
postupovala v zmysle platného stavebného povolenia vydaného Č. j. : výsTS1165-St/2008-La zo dňa 8. 4. 2008, či postupovala v zmysle projektu, ktorý bol
pre tento účel obcou spracovaný v roku 2008. Prečo sa učí v triede, ktorá nie je
skolaudovaná.
6. Obecnému úradu poţiadať kataster o premeranie pozemku parc. CKN 651,652
vzhľadom na chodník u p. Šamaja.
7. Kontrolórke obecného úradu preveriť, či bolo v roku 1991 vydané uznesenie
obecného zastupiteľstva, a či bolo uznesenie Obecného úradu Olešná ohľadom
podkladov zmeny hraníc medzi obcou Staškov a Olešná.
8. Obecnému úradu odpovedať na sťaţnosť občanov p. Baláţ a Paštrnák a priloţiť
im list z Katastra Čadca.

C/BERIE NA VEDOMIE :

1. Ţiadosť o stanovisko o uloţenie zeminy v katastri obce Staškov pri realizácii
stavby Diaľnica D3.
2. Správu katastra Čadca ohľadom zmeny územia Obce Staškov a Olešná.
D/ RUŠÍ:
1. Mandátnu zmluvu s JUDr. Stopka

E/ZAMIETA:
1. Úpravu rozpočtu ZŠ Staškov na rok 2010.
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Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Mgr. Ján Kubošek
I. overovateľ

Ján Belko
II. overovateľ

