OBEC

STAŠKOV

________________________________________________________

Uznesenie č. 7/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 24. 6. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/SCHVAĽUJE:
1.Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
Rada ZŠ
Kontrola uznesenia č. 6/2011 zo zasadnutia OZ
Štúdia centra obce Staškov
Odsúhlasenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Zb.
Materská škola Staškov – návrh na organizáciu na školský rok 2011/2012
Materská škola Staškov - hlásenie o prevádzke v čase hlavných školských prázdnin
Zdravob s.r.o., Staškov
Úprava rozpočtu Obce Staškov na rok 2011
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov
Komisia životného prostredia a ochrany prírody
Prenájom prebytočného majetku obce – klub pod OÚ
VZN Obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia – príloha č. 2
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
2. Návrhovú komisiu v zloţení:
predseda:
členovia komisie:
overovatelia:

Mgr. Bartusková Iveta
Mgr. Kubošek Ján
Pavol Ďurkáč
PhDr. Gabriel Machovčák
Jozef Zbončák

3. Plat starostu Ing. Šimčiska Ladislava Obce Staškov s účinnosťou od 1.6.2011:
a/ podľa § 3 odst. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1 522,62 €
b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 11,12 %
4. Dodatok č. 1/2011 k zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Staškove
5. Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov pre školský rok 2011/2012
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7. Komisiu ţivotného prostredia a ochrany prírody v zložení:
predseda: PhDr. Gabriel Machovčák
členovia: Anna Matláková, Ing. Stanislav Jurga, Štefan Jakubík, Tomáš Šperka, Terézia Šupčíková
8. Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Ján Dodek, MDDr. Čulman Ladislav, Mgr. Bartusková Iveta, Jozef Zbončák, Mgr. Ján Kubošek
Pavol Ďurkáč, Ján Belko, Mgr. Jozef Latka, PhDr. Gabriel Machovčák
9. VZN Obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia – príloha č. 2
10. Prebytočný majetok Obce Staškov – klub pod obecným úradom
11. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- nebytové priestory v budove Obecného úradu /klub/ Staškov č.589 o výmere 98,70 m2
v cene 17,04 €/ 1m2 pani Oľge Bagovej, bytom Staškov č. 400 v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom,
že obec chce umožniť občanom nákup textilu a obuvi pre všetky vekové kategórie od 1.7.2011.
12.Odovzdanie objektu starej školy č. 90 do správy Obce Staškov.
13. Predbeţný súhlas na zámenu pozemkov medzi Ing. Stanislavom Machovčákom a Obcou Staškov
v lokalite pri ihrisku, s par. č. CKN 1256/15 vlastník Ing. Machovčák s časťou par. č. EKN
10803/1, totožná CKN 1267/2-vlastník Obec Staškov. Náklady na geometrické plány a znalecké
posudky budú rozdelené rovnako medzi oboch vlastníkov.
14. Štúdiu Centra Obce Staškov predloženou firmou Archekta s.r.o., Čadca, 17. Nov. 2868
15. Finančný príspevok ZO Slovenskému zväzu včelárov v Čadci v sume 50 € na výrobu
reprezentačnej zástavy.
16. Predĺţenie nájomnej zmluvy p. Martinovi Starchoňovi a manž. Staškov č. 858/1 v polyfunkčnom
bytovom dome č. 858 na dobu troch rokov.
17. Predĺţenie nájomnej zmluvy p. Hruškovej Helene Staškov č. 858/4 v polyfunkčnom bytovom
dome Staškov č. 858 na dobu troch rokov.
18. Predĺţenie nájomnej zmluvy p. Pálenikovej Vlaste Staškov č. 858/10 v polyfunkčnom bytovom
dome Staškov č. 858 na dobu troch rokov.
19. Splátkový kalendár pre p. Perďochovú Alenu Staškov č. 589/4 s tým, že dĺžne nájomné vo výške
1 187 € zaplatí do konca roka 2011.
20. Sociálnu výpomoc pre p. Pavla Juricu, Staškov č. 463 vo výške 80 €.
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011.
B/ POVERUJE:
1. Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom.
C/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu vyžiadať si zápisnicu a uznesenie z rokovania Rady školy zo dňa 26.5.2011
a návrh na odvolanie riaditeľky Základnej školy Staškov.
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2. Obecnému úradu prizvať na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva okrem JUDr. Korduliaka
Jozefa aj ďalších členov školskej rady.
3. Obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku projektovej dokumentácie centra obce.
4. Obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie – novostavba zariadenia sociálnych služieb.
5. Obecnému úradu predložiť finančnej komisií na prehodnotenie „Zásady hospodárenia s majetkom
Obce Staškov“.
6. Stavebnej komisií zaujať stanovisko k žiadostiam p. Kotuľovej Beáty, Staškov č. 541 a
Ing. Machovčáka, Staškov č. 621 / zámena pozemkov/.
7. Obecnému úradu predložiť na budúce OZ súpis obecných lesov.
D/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Materská škola Staškov – hlásenie o prevádzke v čase hlavných prázdnin.
E/ RUŠÍ:
1. Uznesenie z r. 2009 - schválenie štúdie centra obce.
F/ ZAMIETA:
1. Ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre p. Stanislava Páleníka, Staškov č. 61.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I. overovateľ
PhDr. Gabriel Machovčák

II. overovateľ
Jozef Zbončák

