OBEC STAŠKOV
________________________________________________________________
Uznesenie č. 1/2012
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 27.1.2012
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 13/2011 zo zasadnutia OZ
4. Materská škola Staškov – návrh rozpočtu rok 2012, 2013,2014
5. Základná škola Staškov– návrh rozpočtu 2012,2013,2014, školský vzdelávací program ZŠ
6. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2012,2013,2014
7. Školský klub pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2012,2013,2014
8. CVČ Staškov 588 – návrh rozpočtu rok 2012,2013,2014
9. Obec Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013,2014
10. Obec Staškov – návrh programového rozpočtu rok 2012,2013,2014
11. VZN obce Staškov o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
12. Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
2. Návrhovú komisiu v zloţení: predseda: Ján Belko
členovia: Ján Dodek, Jozef Zbončák
overovatelia: PhDr. Gabriel Machovčák, Pavol Ďurkáč
3. Kontrolu uznesenia č. 13/2011
4. Materská škola Staškov – rozpočet rok 2012,2013,2014
5. Základná škola Staškov - rozpočet rok 2012,2013,2014
6. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – rozpočet rok 2012,2013,2014
7. Školský klub pri ZŠ Staškov - rozpočet rok 2012,2013,2014
8. CVČ Staškov 588 – rozpočet rok 2012,2013,2014
9. Obec Staškov - rozpočet rok 2012, 2013,2014
10. Obec Staškov – programový rozpočet rok 2012,2013,2014
11.VZN obce Staškov o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Staškov
s účinnosťou od 01.01.2013
12. Prenájom majetku obce Staškov, nehnuteľnosť – pozemok/ dvor pred budovou č. 227
na parcele č. 451 v katastrálnom území Staškov, vo výške ročného nájmu 1068,88 € +
inflácia, Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov č. 621, na dobu do 31.12.2012 za
účelom vykládky a nákladky príp. k uloţeniu materiálu a vykonávaniu pomocných prác
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súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou 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 predmetný pozemok chce nájomca vyuţívať pri svojej
činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva občanov Staškov, pričom pozemok
bude vyuţívaný spoločne s obecnými prevádzkami.
13. Veliteľa obecného hasičského zboru Jána Janošca, bytom Staškov, ktorý spĺňa
predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poţiarmi v znení zákona č. 502/2005 Z.z. a § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách na dobu 5 rokov.
14. Preventívna poţiarnej ochrany obce Bc. Milana Veselovského, bytom Staškov,
na dodrţiavanie povinností ustanovených zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poţiarmi v znení neskorších predpisov na dobu 5 rokov.
15. P. Jána Dodeka za člena Správnej rady Zdruţenia TKO Semeteš n. o. Do dozornej rady
nedeleguje ţiadneho člena.
16. Dodatok č. 1/2011 k zmluve o zabezpeční vývozu tuhého komunálneho odpadu
a separovaného zberu č. 1/2011 zo dňa 31. 12. 2011
17. Komisiu na prešetrenie sťaţnosti na Mgr. Emíliu Červencovú, ktorá je poverená
riadením ZŠ Staškov v zostave p. Zbončák Jozef, Mgr. Kubošek Ján, p. Machovčaková
– kontrolórka.
18. Ţiadosť Jozefa Čuboňa Staškov a Patrika Gottwalda Staškov o preplatenie
prenájmu telocvične pri príleţitosti futbalových turnajov
19. Zápisy do Obecnej kroniky v Staškove za roky 1996-2002
20. Komisiu na prípravu hodnotenia riaditeľa školy, škôlky a CVČ v zloţení: Mgr. Ján
Kubošek, Jozef Zbončák, Helena Machovčáková.
21. Plán rokovania OZ na rok 2012
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu pripraviť podklady na zverenie budovy č. 90 /budova starej školy/
do správy Centra voľného času obce Staškov.
2.Vedeniu školy zosúladiť Školský vzdelávací program ZŠ Staškov s platnou legislatívou
v termíne do 29. 6. 2012.
3. Obecnému úradu kúpiť predný pluh na traktor na odhŕňanie snehu za 8562 €
4. Obecnému úradu odhlásiť odber elektriny pre obecný vodovod , demontovať a
zakonzervovať čerpadla a nepokračovať v čistení obecných studničiek
5. Obecnému úradu riešiť sťaţnosť občanov z pľacu u Kotasov – prístupová cesta u pána
Šamaja na Vyšnom konci
6. Zverejniť na internetovú stránku obce Návrh rady ZŠ Staškov na odvolanie riaditeľky ZŠ
Staškov
C/RUŠÍ:
1. Uznesenie č. 5/2011 písm. A bod 15 zo dňa 6. 5. 2011
D/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Staškov na rok 2012- 2014
a programovému rozpočtu obce na rok 2012-2014
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2. Ţiadosť Lýdie Haluškovej, Staškov a odstupuje sociálnej komisii
3. Ţiadosť Únie ţien Slovenska – základná organizácia v Staškove – Kurz počítačov pre
seniorov v ZŠ Staškov a odstupuje riaditeľke ZŠ
4. Dohodu o zápise detí do MŠ Staškov č. 364 na šk. r. 2012-2013
5. Ţiadosť o vysvetlenie p. Bučka Jána
6. Ţiadosť Renáty Guľčíkovej - o zníţenie nájmu o 50 %
7. Ţiadosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného strediska o zateplenie bytov č.589
E/ ZAMIETA:
1. Firme JAP s. r. o. Staškov č. 623 - ţiadosť o odklad platenia nájomného nebytových
priestorov budova č. 623

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce

I.overovateľ
PhDr. Gabriel Machovčák

II.overovateľ
Pavol Ďurkáč

