OBEC STAŠKOV
Uznesenie č. 4/2015
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 29. 05. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ SCHVAĽUJE:
1.Program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Predstavenie investičného zámeru spoločnosti ERNOPACK, s. r. o. Čadca
5. Prenájom majetku obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie: za:

6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Pavol Ďurkáč
členovia: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Janošec
overovatelia: Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik
Hlasovanie: za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

3. Trasu pre vedenie elektrickej prípojky s povolením rozkopať miestnu komunikáciu pre stavebníkov
v lokalite obce Staškov, Vyšný koniec u Matlákov.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 0
4. Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje prenájom majetku obce – nebytové priestory – časť tribúny č. s. 12
v športovom areáli FK Slávia Staškov v k. ú. Staškov a to chodba č. 1 o výmere 22,96 m2, reštaurácia
o výmere 68,44 m2, sklad č. 2 o výmere 16,52 m2, kancelária č. 2 o výmere15,93 m2, výčap o výmere
33,63 m2, chodba č. 2 o výmere 11,1 m2, WC o výmere 28 m2, pozemok KN 1263 o výmere 376 m2
(prístrešok) , vo výške nájmu 1050,50 € /e rok, pre p. Jarmilu Kráľovú, Staškov v termíne od 01.07.2015
do 30. 06. 2016 s výpovednou lehotou 3 mesiace od doručenia výpovede, za účelom poskytovania
reštauračných služieb, v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
hodného osobitého zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec Staškov chce zabezpečiť občerstvenie počas
futbalových zápasov.
Celkový počet poslancov: 9,
Prítomní:
8
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 1
Proti: 0

5. Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory budovy č. 227 na parcele
CKN 451/1 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, o výmere 46,33 m 2, vo výške nájmu 12,50 €/m2/rok
firme EKOMT, s.r.o., Matičné námestie Čadca, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac, za
účelom skladovania náradia a materiálu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, obec
priestory dlhodobo nevyužíva a chce umožniť dočasné skladovanie náradia a materiálu spoločnosti, ktorá
zamestnáva obyvateľov obce Staškov.
Celkový počet poslancov:
9,
Prítomní:
8
Hlasovanie: za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6. Plnú moc pre p. Mgr. Jána Kuboška, Staškov na všetky právne úkony týkajúce sa poľovných
pozemkov vo vlastníctve obce Staškov, ktoré sa nachádzajú v kat. ú. Obce Staškov vo výmere 64 053
m2, za účelom konania o uznanie poľovného revíru a postúpení výkonu práva poľovníctva pre PZ
POLOM.
Hlasovanie: za: 6
Zdržal sa: 1
Proti: 0
7. a) Predloženie žiadosti o NFP
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy
s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– Podpora
verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Na základe vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy
verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 30.04.2015
Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje starostu obce na
obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a prípravou podkladov pre uchádzanie sa
o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým súvisiacej projektovej dokumentácie
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu
a výška oprávnených výdavkov na projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej
dokumentácie a pripraveného rozpočtu.
2. Výšku spolufinancovania projektu zo strany obce v hodnote 5% z celkových oprávnených
výdavkov.
b) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) do konca r. 2015.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
8. Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR medzi obcou Staškov a Ministerstvom školstva, s účelom rozšírenia kapacít
materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl
a vybudovanie zariadení školského stravovania týchto materských školách na rok 2015 vo výške
120 000Eur.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
9. Výšku spolufinancovania projektu Rozšírenia kapacity MŠ Staškov.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0

10. Cenu za montáž a demontáž, vrátane dopravy na výpožičku Party stanu spolu 75 € pre občanov
obce.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
11. Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Krónera na použitie priestorov rodného domu počas trvania
Maliarskeho pléna Maľované pod Grapou s témou Kronerovci a Kysuce, v dňoch 3. – 11. júla 2015.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
B/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu realizovať geometrický plán na rozšírenie miestnej komunikácie, parcela CKN
1057 v časti obce Vyšný koniec u Matlákov na každú stranu v šírke 1,5 m a obratisko na parcele CKN
1056.
Hlasovanie: za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
2. Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN 411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1 o možnosti
rozšírenia miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2.
Hlasovanie: za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
3. Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu
s termínom do konca augusta 2015.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
4. Stavebnej komisii preveriť skutkový stav a náklady spojené s vybudovaním parkovacích miest pri
bytových domoch s. č.808 a 878 v lokalite za obecným úradom.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
5. Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosť p. Miroslava Gavláka, Staškov,
o refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0
6. Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti majetku obcenebytové priestory v budove č. 430.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0

C/ ZAMIETA:
1. Investičný zámer spoločnosti ERNOPACK, s.r.o. Čadca.
Hlasovanie za: 8
Zdržal sa: 0

Proti:0

D/BERIE NA VEDOMIE:
1. Výsledok obchodnej súťaže o prenájom majetku obce Staškov budova č. 623 bývalá Tesla 1.
poschodie vo výmere 366 m2 v cene 600 € ročne.
Hlasovanie: za: 7
Zdržal sa: 0
Proti: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I.
overovateľ:
Ing. Milan Veselovská

II. overovateľ:
Mgr. Daniel Králik

