OBEC STAŠKOV
________________________________________________________________
Uznesenie č. 11/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 28. 10. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
 Kontrola uznesenia č. 10/2011 zo zasadnutia OZ
 Káblová televízia
 VZN Obce Staškov o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí
a mladistvých v Centre voľného času, Staškov 588
 CVČ Staškov 588 – rozpočet od 1.9.2011 do 31.12.2011
 Materská škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
 Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2011
 Základná škola Staškov – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2010/2011
 Základná škola Staškov, Školská jedáleň, Školský klub – správa o hospodárení
k 30.6.2011
 Základná škola Staškov, Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
 Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Materskej školy Staškov č.
364 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č.502
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Zámena majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver
2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda: Mgr. Iveta Bartusková,
členovia: Mgr. Jozef Latka, Pavol Ďurkáč
overovatelia: Ján Dodek, Jozef Zbončák
3. Kontrolu uznesenia č. 10/2011
4. VZN Obce Staškov o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a mladistvých
v Centre voľného času, Staškov č. 588
5. Rozpočet CVČ Staškov č. 588 od 1.9.2011 do 31.12.2011

6. Úpravu rozpočtu Materskej školy Staškov na rok 2011
7. Správu o hospodárení Materskej školy Staškov k 30.6.2011
8. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011 Základnej školy Staškov
9. Úpravu rozpočtu Základnej školy Staškov na rok 2011
10. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne ZŠ Staškov na rok 2011
11. Prenájom nebytových priestorov Materskej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov nebytové priestory - triedy v priestoroch Materskej školy Staškov č. 364 Centru
voľného času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov v cene 0,50 € za odučenú
hodinu v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa
poskytnú priestory na krúţkovú činnosť.
12. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov – nebytové priestory - triedu v budove Základnej školy Staškov č. 502 Základnej
umeleckej škole, M.R.Štefánika 355, 023 54 Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa
umoţní ţiakom Základnej školy Staškov učiť sa hrať na hudobných nástrojoch priamo
v obci.
13. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov - nebytové priestory - triedy a telocvičňu v budove Základnej školy Staškov
č.502 Centru voľného času, Staškov 588, ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov v sume 1 € za
odučenú hodinu v triede a 2 € za odučenú hodinu v telocvični v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c)
Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa poskytnú priestory na voľno
časové aktivity formou krúţkovej činnosti.
14. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov – nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502
Ing. Stanislavovi Machovčákovi, bytom Staškov č.767 v sume 4 € /hod. v letných
mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa umoţní občanom aktívne športové vyţitie.
15. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov – nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502
pánovi Liborovi Švíkovi, bytom Staškov 414 v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10
€/hod. v zimných mesiacoch v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
spočívajú v tom, ţe sa umoţní občanom aktívne športové vyţitie.
16. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov - nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. TK 502
Turzovka, M.R. Štefánika 2477, 022 01 Čadca za sumu 4 €, slovom štyri € počas celého
roka v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa
umoţní ţiakom venovať sa vo voľnom čase tenisu.
17. Zámenu majetku obce Staškov - parcelu C KN 1267/2 zastavaná plocha o výmere 519 m2,
v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 3878 za parcelu C KN 1256/16 ostatná
plocha o výmere 223 m2 v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV č.1148
v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Stanislava Machovčáka a manţ. Mgr. Dariny
Machovčákovej, rod. Gajdošíkovej, Staškov č.767 v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona
SNR č.138/1991 Zb. majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe zámenou parciel obec získa do vlastníctva
parcelu pre účely verejného priestranstva v katastrálnom území Staškov. Zámena sa
uskutoční bez finančného vyrovnania za podmienky, ţe parcela C KN č. 1267/16 nebude
zaťaţená záloţným právom.
18. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov - prenájom nehnuteľnosti – prístrešku pri
budove - súpisné číslo 227 v Staškove na parcele č.451/1 o rozlohe 50,165 m2 v sume
394 € /rok podnikateľovi Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov č. 621 na dobu jedného
roka do 28.10.2012 v súlade s § 9 a ods.9 písm. c/ Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom
uskladnenia ţeleziarskeho materiálu a výrobkov, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný sklad
chce nájomca vyuţívať pri svojej činnosti na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva
občanov Staškova.
19. Vyplatenie 100 € slovom /jednosto Eur/ ako náhradu za spevnenie pozemku pod miestnu
komunikáciu časti parc. CKN 1759, 1760, 1761 v katastrálnom území Obce Staškov, ktorej
vlastníkom je Miloš Hruška a manţ. Darina, bytom Staškov 817.
20. Zmenu v organizácii ZŠ Staškov v školskom roku 2011/2012 v ŠKD pri ZŠ Staškov
z dôvodu naplnenia len jednej triedy klubu.
21. Na kultúrnu akciu „Korene nespretrháš“ otvorenia rodného domu Jozefa Kronera sumu
2 000€ z rozpočtu obce.
22. Z rozpočtu obce sumu 3 000 € na opravu vykurovania v kinosále obecného úradu.
23. Rozdelenie výdavkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v bývalom Technickom
podniku v počte sedem prípojok na sedem častí, / 4 554,67 : 7 = 650,67 € /.
24. Zabezpečenie pohrebu zosnulej Márie Matlákovej, bytom Staškov na náklady obce
s uplatnením pohrebného na obec.
B/UKLADÁ:
1. Kontrolórke obce zistiť, za akých podmienok môţu občania obce nahrávať rokovanie OZ
/video nahrávky, zvukové nahrávky/.
2. Obecnému úradu dopracovať podmienky predaja káblovej televízie nasledovne: náklady na
prenájom stĺpov budú refundované firme TES Media, bude umoţnené pripojenie el.
energie z obce podľa predpokladaného odberu pripojených zariadení, priestor na
umiestnenie zariadenia na obci bude poskytnutý bezplatne, finančné úhrady budú
prevádzané polročne.
3. Riaditeľke ZŠ Staškov predloţiť na OZ do konca roku úpravu rozpočtu ŠKD zníţenú
o 521 €, /poloţka mzda bude zníţená o jedného úväzkového pracovníka- vychovávateľa
ŠKD pri ZŠ Staškov/
4. Obecnému úradu jednať vo veci ţiadosti rozšírenia cesty na parcele C KN č. 233,
U Jaroši, /zistiť pozemok obce, a predaj osobitným zreteľom/.
5. Obecnému úradu vymeniť podlahu v kabinete kniţnice ZŠ Staškov.
6. Obecnému úradu osloviť Spoločenstvo drobno vlastníkov lesov Staškov o poskytnutie
dreva /okrúhle šteky/ z prebierky – prerezávky, ktoré bude pouţité na vybudovanie
oplotenia pri rodnom dome Jozefa Kronera.
C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Obecný úrad nedisponuje oficiálnymi nahrávkami rokovaní obecných zastupiteľstiev.
2. Informatívnu správu o vykonanej kontrole osobných príplatkov všetkých zamestnancov ZŠ
Staškov predloţenú kontrolórkou obce.
3. Kontrolu úprav rozpočtov ZŠ, ŠJ pri ZŠ Staškov a MŠ Staškov predloţenú kontrolórkou
obce.

4. Rozdelenie výdavkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v bývalom Technickom
podniku v počte sedem prípojok na sedem častí, /4 554,67 : 7 = 650,67 € /.
5. Ţiadosť Evy Uhrikovej, bytom Kysucké Nové Mesto ČSA 1300/63 o sociálnu výpomoc na
pohreb sestry.
6. Ţiadosť o prenájom priestoru plechovej garáţe, ktorá sa nachádza pri budove bývalej Tesly
v Obci Staškov pre AUTO PNEU SERVIS, Jaroslav Jančík, Staškov č. 595.
7. Petíciu občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov, čj. 841/2011

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

I. overovateľ:
Ján Dodek

II. overovateľ:
Jozef Zbončák

OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE
Výpis z uznesenia č. 11/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 28.10. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE: pod bodom 23:
Rozdelenie výdavkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v bývalom Technickom podniku
v počte sedem prípojok na sedem častí, / 4 554,67 : 7 = 650,67 € /.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce

