OBEC STAŠKOV
________________________________________________________________
Uznesenie č. 12/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 25. 11. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania:













Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia č. 11/2011 zo zasadnutia OZ
Petícia občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov
CVČ Staškov 588 – úprava rozpočtu na rok 2011
Obec Staškov - čerpanie rozpočtu za 3.Q.2011
Obec Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Ján Kubošek
členovia: Ján Belko, Jozef Zbončák
overovatelia: Pavol Ďurkáč, Mgr. Jozef Latka
3. Kontrolu uznesenia č. 11/2011
4. Príspevok na prípojku na vodu p. Zajacovej vo výške 150 € a p. Jakubíkovi vo výške
150 €
5. Čerpanie rozpočtu Obce Staškov za 3. Q 2011
6. Úprava rozpočtu CVČ Staškov č. 588
7. Úprava rozpočtu Obce Staškov na rok 2011
8. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosť- garáţ o rozlohe 23,56
m2 v budove zdravotného strediska č. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č.
1179, v sume 232,36 € / rok, p. Viliamovi Kicošovi, bytom Staškov č.589/17, 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, ktorý spočíva v tom, ţe Obec Staškov chce umoţniť
p. Kicošovi garáţovanie osobného automobilu v garáţi nachádzajúcej sa v budove, v ktorej
nájomca s rodinou uţíva aj nájomný byt, na dobu určitú, tj. do 30. 6. 2012.
9. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosť- plechový sklad pri
budove bývalej Tesly súpisné číslo 623 v Staškove na parcele č. 2101/1 zapísaný na LV č.
1179 o rozlohe 120 m2 v sume 10 €/ mesačne podnikateľovi Jaroslavovi Jančíkoví, firma

AUTO PNEU SERVIS, Staškov č. 595, 02353 Staškov, IČO: 41071514 na dobu neurčitú
s výpovednou dobou 15dní, 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, ktorý
spočíva v tom, ţe Obec Staškov chce umoţniť Jaroslavovi Jančíkovi garáţovanie autobusu,
ktorý poskytuje za výhodných podmienok dopravu zloţkám pôsobiacim v Obci Staškov.
10. Zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej sluţby
uzatvorenej v zmysle § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene
a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní medzi Obcou Makov a Obcou
Staškov na dobu neurčitú.
11. Ţiadosť o ponechanie prevádzkového času v Reštaurácii pod obecným úradom Mgr. Lenke
Vrábľovej, Dunajov č. 335.
12. Ţiadosť Ľudmily Krištofíkovej o schválenie otváracích hodín v prevádzke Pohostinstva
Sultán Staškov č. 571 v zmysle ţiadosti, nedeľa – štvrtok od 10.00 hod. do 22.00 hod., piatok
– sobota od 10. 00 hod. do 23.00 hod.
13. Ţiadosť o finančný príspevok pre Petra Beleščaka, bytom Staškov č. 92 na spevnenie
miestnej komunikácie vo výške 200 Eur.
14. Členov inventarizačnej komisie Základnej školy č. 502 Staškov, predseda: Mgr. Izabela
Chrobáková, členovia: Mgr. Vlasta Perďochová, Mgr. Anna Bukovanová.
15. Členov inventarizačnej komisie Materskej školy Staškov predseda: Anna Dlhopolčeková,
členovia: Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková,
16. Zámer predaja majetku obce – pozemku, parc. CKN 289 o výmere 98 m2, TTP, a CKN
288 o výmere 105 m2 TTP v KN Obce Staškov- formou osobitného predaja pre Martina
Kováčika, a manţelku Andreu, bytom Staškov č. 485 za cenu 15 Eur za m2.
17. Odpredaj prebytočného hnuteľného vyradeného majetku obce – stroj Bielorus č.m.
7080118, inv.č. 9, zostatková cena 0, za cenu 300,-Eur pre Ladislava Cudráka, bytom Staškov
č. 581.
B/ UKLADÁ:
1. OÚ riešiť problematiku výherných hracích automatov v súlade s listom od firmy
Program s.r.o., teda u právničky preskúmať moţnosť vydania zákazu hrania na
výherných hracích automatoch problematickým osobám v rámci obce Staškov.
2. OÚ osobitne vyzvať občanov, ktorí majú dlh voči Obci Staškov za asfaltovanie MK
z roka 2010, aby svoj dlh vyrovnali.
3. Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku na základe ţiadosti pani Andrey
Špokovej, bytom Oščadnica č. 263.
4. Obecnému úradu zabezpečiť projekt na rekonštrukciu obecného úradu.
5. Obecnému úradu jednať so Ţeleznicami SR o odkúpenie pozemku pri ţelezničnej
stanici Staškov parc. C KN 1268/42 výmera 3290 m2 za cenu 7 644,56 Eur.
6. Zamestnancovi stavebného úradu Obce Staškov predloţiť správu o stave konania vo
veci odstránenia gátra v lokalite Staškov – Polgrúň.
7. Obecnému úradu cestou právnika obce zistiť či je obecné zastupiteľstvo oprávnené na
neverejnom zasadnutí prejednávať, resp. oboznamovať sa s platovými náleţitosťami
zamestnancov základnej školy, ktorej je zriaďovateľom.
C/BERIE NA VEDOMIE:
1. Splnenie uznesenia č. 11/2011 z 28. 10. 2011 predloţené kontrolórkou obce
2. Ţiadosť ZŠ Staškov č. 502 o vyjadrenie k stravovaniu cudzích stravníkov v školskej
jedálni.

3. Faktúru za úhradu spotrebovanej el. energie verejného osvetlenia v časti obce
U Koţákov za rok 2011 Obci Olešná v sume 455,73 Eur.
4. Záverečné správy zo stavebno-technického prieskumu lávky pre chodcov v obci
Staškov časť u Kamenišťákov a oproti ţelezničnej stanici Staškov.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce

I. overovateľ:
Pavol Ďurkáč

II. overovateľ:
Mgr. Jozef Latka

