OBEC STAŠKOV
________________________________________________________

Uznesenie č. 6/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 27. 5. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
Kontrola uznesenia č. 5/2011 zo zasadnutia OZ
Základná škola Staškov - úprava rozpočtu rok 2011
Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
Základná škola Staškov – návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2011/2012
Schválenie štúdie centra obce Staškov
Správa z Dozornej rady spoločnosti SEVAK a.s. Ţilina o výsledkoch kontrolnej činnosti
dozornej rady za obdobie od 1. 1. 2010 do 31.12.2010
Zdruţenie TKO Semeteš n.o. – výročná správa za rok 2010
Obec Staškov – TKO r. 2010, návrh ceny a spôsob vývozu na rok 2012
Správa inventarizačnej komisie obce za rok 2010
Poţiarny poriadok obce Staškov
Predaj prebytočného majetku obce – káblová televízia
Prenájom prebytočného majetku obce
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Mgr. Ján Kubošek
Členovia: PhDr. Gabriel Machovčák, Pavol Ďurkáč
Overovatelia: Ján Dodek, Ján Belko
3. Úpravu rozpočtu ZŠ Staškov na rok 2011.
4. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne pri ZŠ Staškov na rok 2011.
5. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2011/2012.

6. Správu inventarizačnej komisie obce za rok 2010.
7. Požiarny poriadok obce Staškov.
8. Prebytočný majetok v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. O
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
káblový distribučný systém Staškov spoločnosti TES Media s.r.o., Kragujevská ul. č.
4.
9. Odpredaj majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
káblový distribučný systém Staškov spoločnosti TES Media s.r.o., Kragujevská ul. č.
4, v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe Obec Staškov chce zachovať
funkčnosť distribučného káblového systému.
10. Nadbytočnosť nebytových priestorov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa – kancelária v budove Zdravotného strediska Staškov 588
o výmere 11,30 m2 v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11. Prenajať majetok obce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa nebytové priestory v budove Zdravotného strediska (kancelária) Staškov 588 o výmere
11,30 m2 hlavné priestory; 6,20 m2 spoločné priestory v cene hlavné priestory 17,04
€/m2, spoločné priestory 8,51 €/m2 + úhrada za sluţby spojené s nájmom pani Marike
Haluščákovej, bytom 742 v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe obec chce
umoţniť občanom vyuţívať masérske sluţby pre regeneráciu a zlepšenie zdravotného
stavu.
12. Nájom jedálne v budove starej školy v cene 30 € + spotrebované energie.
13. Protokol o odovzdaní vlastníctva nehnuteľností z majetku obce do vlastníctva štátu
(LV 3878, parcel. č. 4220, 4221, 4222, 4230/1, 7936).
14. Ţiadosť Renaty Gulčíkovej, Staškov č. 589 o predĺţenie nájomnej zmluvy na byt.
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pripraviť zmenu VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre
rok 2011 na financovanie miezd, odvodov a prevádzkových výdavkov.
2. Obecnému úradu pripraviť nové VZN obce o vývoze TKO v zmysle záverov finančnej
komisie.

3. Obecnému úradu vyčísliť celkovú hodnotu základnej školy po rekonštrukcii
(zostatková hodnota budovy + všetky fakturácie na rekonštrukciu školy).
4. Obecnému úradu pripraviť vyradenie nefunkčného majetku z objektu bývalého
Technického podniku.
5. Obecnému úradu v lokalite U Letov a Lazy stiahnuť kontajnery a do kaţdej domácnosti
dodať popolnicu, ktorú uhradí obec. Občania si môţu ďalšiu popolnicu dokúpiť.
6. Obecnému úradu ukladá vybaviť autobusové zastávky betónovými odpadkovými
košami.
7. Obecnému úradu, ţe Obec nebude prispievať ani podieľať sa na budovaní
vodovodných kanalizačných prípojok a o tejto skutočnosti bude informovať občanov.
8. Obecnému úradu zabezpečiť výberové konanie na zakúpenie dvoch ks vchodových
dverí do Reštaurácie pod Obecným úradom s tým, ţe nájomca zloţí finančný
preddavok vo výške 3000 € na nájom v roku 2012, z čoho budú dvere uhradené.
9. Obecnému úradu riešiť sťaţnosť zo dňa 26. 5. 2011 v zmysle zákona o sťaţnostiach.
Vedúca Reštaurácie pod OÚ bola prítomná na rokovaní OZ, kde bola upozornená na
dodrţiavanie záverečných hodín a ostatné nedostatky uvedené v sťaţnosti občanov.
10. Kontrolórke obce predloţiť dostupné materiály týkajúce sa Zdravob s.r.o.
11. Kontrolórke obce zistiť, či sú uhradené všetky faktúry týkajúce sa triedy v telocvični.
Prefotené faktúry uhradené obcou a školou predloţiť na budúce jednanie OZ.
12. Obecnému úradu zabezpečiť zverejňovanie správ kontrolórky obce na webovej stránke
obce od roku 2010 vrátane.
C/BERIE NA VEDOMIE:
1.

Kontrolu v zmysle uznesenia č. 2/2011 B/2 zo 4.2.2011.

2.

Splnenie uloţenej úlohy zistiť uznesenie predloţenej kontrolórom obce.

3.

Správu z Dozornej rady spoločnosti SEVAK a.s. Ţilina o výsledkoch kontrolnej
činnosti dozornej rady za obdobie od 1. 1. 2010 do 31.12.2010.

4.

Výročnú správu Zdruţenia TKO Semeteš n.o. za rok 2010.

5.

Ţiadosť p. Márie Janíkovej o preplatenie nákladov na úpravu oplotenia rodinného
domu č. 562.

6.

Ţiadosť p. Oľgy Bagovej, bytom Staškov č. 400 o prenájom nebytových priestorov
klubu pod obecným úradom na účel predaja textilu a obuvi.

7.

Ţiadosť Dariny Grečmalovej, Staškov 858/3 o zrušenie nájomnej zmluvy k bytu.

8.

Ţiadosť Štefana Kaličáka, Staškov č. 469 o zväčšenie oplotenia pri polyfunkčnom
ihrisku pri základnej škole.

D/ ZAMIETA
1. Ţiadosť rod. Didekovej, Staškov č. 610 a rod. Čišeckej, Staškov č. 13 o finančnú
výpomoc vo veci budovania kanalizačnej prípojky.
2. Ţiadosť Cádra Milana a manţelky Lýdie, bytom Staškov č. 640 o uhradenie prekládky
plynovej prípojky.
3. Ţiadosť Milana Bačgoňa, Staškov č. 239 o pomoc pri odvodnení pozemku.
4. Ţiadosť Bc. Mariána Haladeja, Staškov č. 168 o odkúpenie časti pozemku č.1832/1
v k.u. Staškov.
E/RUŠÍ:
1. Uznesenie č. – nájom stará škola

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
I. Overovateľ
Ján Dodek

II. overovateľ
Ján Belko

