OBEC STAŠKOV
________________________________________________________________
Uznesenie č. 10/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 23. 9. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
 Kontrola uznesenia č. 9/2011 zo zasadnutia OZ
 Predaj prebytočného majetku obce
 Prenájom prebytočného majetku obce
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver
2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda: Jozef Zbončák,
členovia: PhDr. Gabriel Machovčák, Ján Dodek
overovatelia: Mgr. Ján Kubošek, Pavol Ďurkáč
3. Kontrolu uznesenia č. 9/2011
4. Odpredaj majetku obce Staškov, parcelu CKN č. 271/4 o výmere 5 m2, trvalé trávne porasty,
v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, p. Róbertovi Fulierovi a manţelke
Zuzane, bytom Staškov č. 84, za cenu 10 eur/m2, v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zák.
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva, je priľahlý
k pozemku ţiadateľa Róberta Fuliera a manţ. Zuzany, Staškov č. 84 a bude súčasťou
záhrady novostavby ich rodinného domu.
5. Zámenu majetku obce Staškov, parcele CKN 407 o výmere 91 m2, trvalé trávnaté porasty,
v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, za parcelu CKN 403/2 o výmere 44
m2, trvalé trávnaté porasty o , v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 2543,
v bezpodielovom spoluvlastníctve Norberta Perďocha a manţ. Ivany, rod. Turáková,
Staškov č. 163, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe zámenou
parciel Obec Staškov získa do vlastníctva parcelu CKN 403/2 o výmere 44m2 trvalé
trávnaté porasty, pre účely vybudovania miestnej komunikácie. Zámena pozemkov sa
uskutoční bez finančného vyrovnania.

6. Prenájom majetku obce Staškov, časť nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na 1.
Poschodí v budove č. 90 /bývalá školská jedáleň/, v katastrálnom území Staškov, zapísaných
na LV 1179, v popoludňajších hodinách v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., kaţdý týţdeň v stredu, na dobu do 30.6.2012 p. Anne Machovčákovej, bytom Staškov č. 175, za účelom
aeróbneho cvičenia pre ţeny a deti, za cenu 1 euro/rok, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, ţe obec chce umoţniť občanom aktívne športové vyţitie.
7. Prenájom majetku obce Staškov, časť parcele CKN č. 111/1 o výmere 48 m2, (pri
Reštaurácii pod Obecným úradom Staškov podľa situačného snímku), zastavané plochy
a nádvoria, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, na dobu do 31.1.2015, p.
Mgr. Lenke Vrábľovej, bytom Dunajov č.335, za účelom zriadenia predajnej terasy pri
Reštaurácii pod Obecným úradom, za cenu 200 €/rok, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, ţe obec chce umoţniť občanom posedenia aj v exteriéri.
8. Ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pani Emílie Hegyiovej, Staškov č. 518 v sume
100 €.
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu spísať zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie pozemku od p. Miloša
Hrušku a manţ. Dariny, bytom Staškov č. 817 pod miestnu komunikáciu a vypracovanie
geometrického plánu.
2. Kontrolórke obce vykonať kontrolu osobných príplatkov všetkých zamestnancov ZŠ
Staškov a výsledok kontroly predloţiť na neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva
s termínom do budúceho OZ.
3. Obecnému úradu po vydaní územného rozhodnutia pre zariadenie sociálnych sluţieb
zabezpečiť druhý stupeň projektu na stavebné povolenie.
4. Obecnému úradu zabezpečiť v zmysle listu zo dňa 31. 8. 2011 čj. 697/2011 z OR PZ ODI
Čadca označenie výjazdov dopravnými značkami z vedľajších miestnych a účelových
komunikácií.
5. Obecnému úradu zmluvne riešiť vloţený majetok ostatných subjektov do rodného domu
Jozefa Kronera, okrem majetku obce.
6. Riaditeľke ZŠ Staškov zverejniť aktuálny jedálny lístok Školskej jedálne pri ZŠ Staškov
v čitateľnej podobe v ŠJ Staškov a aj na internetovej stránke školy.
C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Zápisnicu stavebnej komisie z 2. 9. 2011 ohľadom ţiadostí Roberta Fuliera a manţ.
Zuzany, Miloša Hrušku a manţ. Dariny a občanov obce osady u Letov.
2. Odvolanie Staškovských novín proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií.
3. Splnenie uznesenia č. 8/2011 z 26. 8. 2011 C/8 kontrolórkou obce.
4. Ţiadosť o zváţenie poplatku za prenájom telocvične ZŠ Staškov podanú TK Turzovka,
M.R.Štefánika 2477 Čadca.
5. Prenájom majetku ZŠ Staškov a MŠ Staškov s postupom podľa platnej legislatívy.

D/ ZAMIETA:
1. Ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pani Emílii Mročkovej, Staškov č. 720.

Ing. Ladislav Š i m č i s k o
starosta obce

I. overovateľ:
Mgr. Ján Kubošek

.

II. overovateľ:
Pavol Ďurkáč

