Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 06.05.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 6 poslancov, ospravedlnení: MDDr. Čulman
Ladislav, PhDr. Machovčák Gabriel, Zbončák Jozef
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ
Návrhová komisia v zloţení: predseda:
Mgr. Jozef Latka
členovia komisie:
Ján Dodek
Pavol Ďurkáč
overovatelia:
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Ján Kubošek
2.Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
Kontrola uznesenia č. 4/2011 zo zasadnutia OZ
Materská škola Staškov - úprava rozpočtu rok 2011, návrh na vyradenie majetku
Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku
Návrh úpravy VZN Obce Staškov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov
Návrh VZN Obce Staškov o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov na území Obce Staškov
Návrh VZN Obce Staškov o poskytnutí mechanizmov, ktoré sú vo vlastníctve obce
pre potreby občanov
Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za rok 2010
Záverečný účet Obce Staškov za rok 2010
Správa nezávislého audítora
Správa o preverení súladu hospodárenia obce Staškov
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2010
Prehľad pohľadávok Obce Staškov k 31.12.2010
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I.Q.2011
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
Mgr. Latka: treba doplniť do programu správu z vykonanej kontroly – inventarizácia
majetku obce k 31.12.2010. ako samostatný bod programu
Ing. Šimčisko: teraz toho máme veľa, dáme to na budúce OZ, budeme pokračovať
v programe,
kontrola uznesenia, ukladá bod 1 – riešiť projekt centra obce Staškov, ktorá rieši dopravu
poza OÚ jednosmerovkou, predloţil som Vám návrh, na budúce OZ to bude samostatný bod
programu, zariadenie pre seniorov – kde sme plánovali, pýtajú 40 €/m2. Je iná moţnosť
umiestniť dom pre seniorov, treba porozmýšľať.

p. Dodek: ohľadom zmeny hraníc medzi Staškovom a Olešnou prečítal uznesenie, ktoré bolo
schválené v roku 1973 – technická úprava hraníc medzi Olešnou a Staškovom. Hranica je
takto zakreslená od roku 1973, páni poslanci klamali, zmeny boli v roku 1973.
Mgr. Latka: vyprosím si, ţe sme tu klamali
Mgr. Kubošek: prosím si to uznesenie, je schválená komisia, bude to riešiť
Ing. Šimčisko: OZ uloţilo finančnej komisii preskúmať všetky nájomné zmluvy obce, máme
tu vyjadrenie finančnej komisie, priestory, ktoré má v prenájme firma JAP, bol tu jeden
záujemca, bude končiť aj p. Koţák – predaj ovocia a zeleniny, obec môţe ponúknuť celé
priestory, musíme urobiť verejnú súťaţ. Od 1.1.2012 bude celá Tesla voľná, ponúkneme to na
prenájom.
Mgr. Latka: jedná sa o to, ţe zatiaľ nemáme záujemcu
Ing. Šimčisko: zatiaľ nemáme záujemcu
p. Ďurkáč: ak nemáme nájomcu, budeme jeden rok bez príjmu
p. Dodek: treba to ukončiť, vyhlásiť verejnú súťaţ
Mgr. Latka: treba uloţiť kontrolórke obce, ako sme nadobudli majetok obce - pozemky
Zákopčie, či to bolo uznesením obecného úradu. Treba, aby to kontrolórka preverila.
p. Dodek: bolo to osvedčením
Mgr. Latka: ďalší problém, pozemok je vedený v Staškove a bytovky sú v Zákopčí
Ing. Šimčisko: pozemok sa mal delimitovať na štát, súdnou cestou súd prehráme
Mgr. Latka: zákon nám to neumoţňuje aby sme to darovali Slovenskému pozemkovému
fondu
Ing. Šimčisko: je to v odklade riešenia
p. Dodek: nedá sa to ináč riešiť, treba to odovzdať Slovenskému pozemkovému fondu, Obec
Zákopčie osvedčovala pozemky, občania si osvedčili, zvyšok sme osvedčili my ako obec.
Mgr. Kubošek: všetci vieme o tom, ako to bolo
Ing. Šimčisko: chcel by som ešte ohľadom kancelárie vedúcej ŠJ, hygiena to zamietla,
musíme to poriešiť, odhadujem náklady na novú kanceláriu 3 - 4 tisíc euro
Mgr. Latka: chcem sa opýtať p. Dodeka, keď hovoril ţe sa bude robiť kancelária dodatočne,
prečo sa neurobila. Doporučujem, aby sa urobila pri vchode do jedálne.
p. Ďurkáč: nie je moţné, aby sme urobili tú kanceláriu, bolo to skolaudované
p. Dodek: podľa mňa kancelária vyhovuje, bolo to skolaudované, je to zbytočný problém
Mgr. Latka: pri kolaudácii sme neboli
p. Dodek: bol si riaditeľom 15 rokov, teraz keď sa škola urobila, tak je zle
vedúca ŠJ: je to miestnosť pod ľudskú úroveň, bez okna
Ing. Šimčisko: budova starej školy je obecného úradu, nebude tam sedieť jedna osoba. Pani
vedúca sa presťahuje na obecný úrad do kancelárie, bude to príkazom, máme zákonník práce,
podáme odvolanie na stanovisko hygieny na vyšší úrad
Ing. Šimčisko: máme tu občanov, ţiadosti p. Krištofík, p. Šiplák – napojenie na kanalizáciu
p. Šiplák – mám tu list z obce, ţe odbočky budú urobené bezplatne, ďalší list z 12.7.2009, ţe
sa bude kopať cez pozemok materskej škôlky, v zemi je urobená odbočka a tým sa to skončilo
p. Dodek: nedalo sa to tam urobiť, bolo dohodnuté, ţe sa im pomôţe so zemnými prácami.
Nepodarilo sa urobiť všetky prípojky, kanalizačný zberač sa robil pred desiatimi rokmi,
niekto si kopal aţ 60 m.
p. Krištofík: potrebujeme to vykopať na hranicu pozemku, ako bolo sľúbené
p. Ďurkáč: vývod je po bránu škôlky, mohlo by sa to prekopať cez pozemok škôlky, ale je to
problematické a dosť nákladné.
Mgr. Bartusková: takýchto problémov je viac, aj my musíme kopať 80 metrov
Mgr. Latka: občania dostali list, ţe ich napoja, navrhujem aspoň výkopové práce.
Mgr. Kubošek: takýchto prípadov bude viac, peniaze na to nemáme, navrhujem aby stavebná
komisia urobila prehľad, zistiť občanov obce ktorým nebola vybudovaná kanalizačná prípojka

ku hranici pozemku, v lokalite kde sa nachádzajú kanalizačné zberače.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
p. Hnitka Štefan ml.: ţiadam úpravu lávky v lokalite Staškov niţný koniec, jedná sa o to aby
sa tam mohlo chodiť osobnými autami, mám tam pozemok, chcem si tam postaviť rodinný
dom
Mgr. Bartusková: sú tam rodinné domy
p. Hnitka: cesta ku Balošákom vôbec nie je vybudovaná
p. Ďurkáč: je to trošku prehnaná vec, aby sa pre 2 domy robila lávka, je tam lávka pre peších,
za Bahanou je viac domov a nemajú cestu
Ing. Šimčisko: keby sme len my zaplatili projekt, k oprave lávky je potrebný
p. Dodek: projektová dokumentácia by mohla byť
p. Janíková: Kysuca ide po súkromných pozemkoch, je to dobrý nápad, ale sú to súkromné
pozemky
Ing. Šimčisko: preveríme moţnosť dotknutých parciel čo sa týka rozšírenia lávky,
projektovej dokumentácie a vlastníctva k pozemkom
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá obecnému úradu preveriť moţnosti rozšírenia lávky Staškov Niţný koniec
u Hatali, čo sa týka projektovej dokumentácie a dotknutých pozemkov.
OZ zamietlo ţiadosť Štefana Hnitku o úpravu lávky v lokalite Staškov niţný koniec.
p. Janíková: chcem, aby mi bolo všetko odovzdané, čo sa týka komisie ROEP, schválený
register, verejnú listinu ...
p. Dodek: všetko sme odovzdali na kataster – správny orgán, najskôr bola p. Mravcová
a potom Ing. Polka
p. Janíková: chcem zápisnicu, čo bolo odovzdané správnemu orgánu
Mgr. Kubošek: za 1,5 roka mi neboli ochotní zapísať moje dedičstvo, dal som námietky,
neodpovedali mi, koľko peňazí bolo dané do ROEP
p. Machovčáková: bolo to v rozpočte obecného úradu
p. Janíková: boli dané návrhy na kataster. Vyše 100 návrhov, ktoré boli dané do komisie,
neboli doručené naspäť občanom. Mám nejaké návrhy do ROEP, ale ich nemám kde dať.
Neviem, kde mám tie dokumenty dať.
Ing. Šimčisko: bol som na komisii, bolo by dobré, aby sa tie návrhy, ktoré boli dané,
doriešili. Neviem, ako boli odmeňovaní členovia,
p. Dodek: komisia pracovala, p. Hurinová preberala návrhy, komisia schválila. Pán Polka bral
návrhy a spracovával. Kto dal návrh, tak sa občanom vyhovelo. Snaţilo sa kaţdému vyhovieť
a čo sa týka platby, komisia nebola platená. Výdavky boli určené na doručenky, nemám
ţiadne doklady od ROEP.
Mgr. Latka: chcem sa opýtať, či ste robili zápisnice zo zasadnutia komisií ROEP
p. Janíková: pani Hurinová povedala, ţe zápisnice z ROEP nemá. Chcem zápisnice, ktoré tu
mali ostať
Mgr. Latka: preštudoval som zákon 180/95, pán Dodek mali ste postupovať podľa zákona
p. Dodek: všetky otázky ohľadom ROEP treba riešiť cez kataster
p. Janíková: ak mám chodiť na obecný úrad, musím mať nejakú skriňu na dokumenty, môţu
sa dávať námietky aj návrhy do troch rokov
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť materiálne vybavenie v zasadačke obecného úradu
komisie ROEP / p. Janíková/ a vyhlásiť v obecnom rozhlase, ţe občania obce môţu podávať
námietky do komisie ROEP.
4/ Materská škola Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
p. riaditeľka: komentovala, dokúpili sme lehátka pre deti do škôlky, mate to všetko popísané
v komentári, ktorý je priloţený

Mgr. Latka: mala to všetko skontrolovať kontrolórka, dávam návrh na ukončenie diskusie
k tomuto bodu.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Hlasovanie za úpravu rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
p. Smrečková: materská škola tu má ešte návrh na vyradenie majetku MŠ
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
p. Smrečková: ešte informácia o zápise na šk. rok 2011/2012 a ţiadosť o udelenie výnimky,
komentovala, prednostne sa prijímajú ţiaci, ktorí majú viac ako tri roky. Musíme poţiadať
o udelenie výnimky pre MŠ Staškov v počte 5 detí od 1.9.2011.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
5/ Návrh na vyradenie majetku Základnej školy Staškov
p. riaditeľka: komentovala, odovzdala sa budova starej školy, bol tam inventár – stoly,
stoličky, treba to vyradiť, je priloţený zoznam
Mgr. Latka: vyraďujete za 11 tisíc €, je to neskutočná suma a veľa vecí tých čo vyraďujete sa
moţno ani nepouţívalo. Nemôţete vyradiť ešte funkčné veci, sú tu veci nadobudnuté v r.
2004 a za majetok zodpovedáte. Môţete vyradiť len zlé veci.
p. Machovčáková: môţu sa vyradiť veci nefunkčné, zastaralé, neopraviteľné, nepouţiteľné.
Mgr. Kubošek: je to nábytok prebytočný, čo sa s ním dá robiť
Mgr. Latka: ak je nábytok funkčný, môţe sa ponúknuť ba odpredaj
p. Dodek: ten majetok sme tam videli všetci, je to tam uţ veľa rokov, treba to vyradiť, potom
ponúknuť na odpredaj
Mgr. Mariaková: hovorila som tu uţ o tom, ale hovorili ste mi, ţe to dáme vyradiť, keď
priestor uvoľníme, nemáme to kde dať, dali sme návrh na vyradenie
Mgr. Latka: hovoríte, ţe sú to vecí funkčné, načo ste nakupovali nové
Mgr. Mariaková: boli poţiadavky aj od rodičov, aby boli lavice lepšie
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu na vyradenie majetku ZŠ
Hlasovanie: za 1 zdr. 1 proti 3
p. Dodek: poloţky ktoré budú dobré sa môţu odpredať, ostatné vyradiť
Ing. Šimčisko: treba to vyriešiť, kde dáme tie veci
Mgr. Kubošek: mohlo sa to uţ postupne vyraďovať, či nám to vôbec niekto kúpi
Ing. Šimčisko: nikto nekúpi staré školské lavice a stoličky
p. Belko: treba to vyradiť
Mgr. Latka: zo zoznamu treba vyradiť lavice a stoličky
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
6/ VZN Obce Staškov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
7/ VZN Obce Staškov o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
podporu úpravy rodinných pomerov na území Obce Staškov
Ing. Šimčisko: ak nemáte nič, budeme hlasovať
p. Dodek: má to dopad na finančné zdroje
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: zasadala finančná komisia a odporúča z hľadiska toho, aby boli zmluvy
v súlade so súčasnou právnou legislatívou týkajúcej sa komplexne tejto problematiky
odporúča uzatvoriť zmluvu na čiastočnú správu bytových a nebytových priestorov. Komisia
sa zaoberala výškou inflácie a zamieta zrušenie navýšenia inflácie Kvetinárstvu.
OZ ukladá obecnému úradu riešiť situáciu ohľadom čiastočnej správy bytových a nebytových
priestorov uzatvorením zmluvy s externou firmou KB - byty s.r.o. Košice, Šoltésovej 5.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0

Mgr. Bartusková: navrhujem aby sa zníţilo nájomné – nenavýšilo o infláciu za r. 2011
Kvetinárstvo v budove č. 858, má veľký nájom, keď to porovnáme s inými prevádzkami
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje zrušenie platby za infláciu pri prenájme majetku obce - nebytových priestorov
v polyfunkčnom dome č. 858, časť Kvetinárstvo pre rok 2011.
Mgr. Mariaková: bolo uloţené uznesením, aby sa naplnil úväzok vedúcej ŠJ, aby mala plný
úväzok.
Či pracuje 8 hodín, alebo 4 hodiny nie je to vidieť, nie je to náplň 8 pracovného času.
Mgr. Bartusková: hovorili sme, ţe bude jeden pracovník robiť MŠ aj ZŠ
Ing. Šimčisko: finančná komisia odporúča v rozpočte „ jedáleň pri ZŠ Staškov“ v poloţke
mzda vedúcej v rámci zníţenia pracovného úväzku adekvátne sumu od 1.7.2011 – úväzok
zníţiť na polovičný.
Mgr. Kubošek: bol to návrh riaditeľky ZŠ
Ing. Šimčisko: ústna ţiadosť
Hlasovanie za návrh: za 4 /Ďurkáč, Dodek, Mgr. Bartusková, Belko / zdr. 0 proti 2/ Mgr.
Latka, Mgr. Kubošek/
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2011 v rozpočte ŠJ pri ZŠ Staškov v poloţke mzda
vedúcej v rámci zníţenia pracovného úväzku od 1.7.2011 a úväzok zníţiť na polovičný.
8/ VZN Obce Staškov o poskytnutí mechanizmov, ktoré sú vo vlastníctve obce pre
potreby občanov.
Mgr. Latka: nie je potrebná ţivnosť na poskytnutie obecných mechanizmov
Mgr. Kubošek: treba aby sa tam dopísalo, kto bude rozhodovať o čase a dátume poskytnutia.
p. Machovčáková: mechanizmy sa budú poskytovať len pre našich občanov, nie je potrebná
ţivnosť
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
9/ Obec Staškov - čerpanie rozpočtu za rok 2010
p. Dodek: všetko som preštudoval, asi 15 poloţiek je prečerpaných len málo, je to dobre
spracované, je priloţená správa audítora, kontrolóra. Sú to body programu 9 – 15.
Ing. Šimčisko: ak nemáte nič budeme hlasovať
Hlasovanie: za 4 zdr. 1 proti 0
16/ Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I.Q.2011
Ing. Šimčisko: sú nejaké pripomienky k čerpaniu rozpočtu, ak nie budeme hlasovať
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Obec Staškov - úprava rozpočtu za rok 2011
Ing. Šimčisko: komentoval
Mgr. Bartusková: prečo máme viac v rozpočte – JUDr. Lehutová
p. Dodek: p. Lehutová má dobré vedomosti v samospráve
Ing. Šimčisko: nepotrebujem aby mi pomohli súdne, ale aj čo sa týka úradu rôznych
záleţitosti, nachystala súťaţ – predaj pozemkov
p. Ligocká: rekonštrukcia havarijného stavu štítovej steny telocvične je beţný výdavok,
spracovanie ţiadosti na projekt ZŠ, externý manaţment – 1000 €
Ing. Šimčisko: asfaltovanie ciest máme zaplatené ako beţné výdavky, musíme to
preklasifikovať ako kapitálové výdavky
Hlasovanie za úpravu rozpočtu: za 6 zdr. 0 proti 0
17/ Rôzne
Ţiadosť Mojtek a spol. Staškov – zriadenie prístupovej komunikácie podľa geometrického
plánu.
Ing. Šimčisko: komentoval ohľadom ţiadosti
OZ ukladá obecnému úradu zvolať jednanie za účelom sprístupnenia pozemkov v zmysle
priloţeného geometrického plánu č.14/2010 v lokalite u Kameniščákov Staškov.

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť Mgr. Kubošek, Staškov : odkúpenie parcely č. 507
Mgr. Kubošek: komentoval ohľadom parcely
OZ ukladá obecnému úradu zvolať jednanie za účelom vysporiadania parc. č.507 s p.
Belkovou Jozefou, Staškov č. 24.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Návrh na odkúpenie pozemku na základe GP č. 6/2011 z 30.3.2011 od vlastníkov: Rastislav
Perďoch a manţ. Dagmar, Vysoká nad Kysucou č.1223, Vladiír Leto a manţ. Mária, Staškov
č.74, Štefan Rudinský Staškov č.791. Návrh na zámenu parciel: Obec vlastní parc. CKN 407
o výmere 91 m2, zámena za parcelu CKN 403/2 o výmere 44 m2 – vlastník Perďoch Norbert
a manţelka Ivana, Staškov č.803
Ing. Šimčisko: uţ sme tu o tom rokovali OZ schvaľuje odkúpenie miestnej komunikácie na
základe GP č.6/2011 Z 30.3.2011, cena za m2 10 €.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ súhlasí so zámenou parciel.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje predaj pozemkov pod centrum obce za cenu 4 € za m2: Janík Jozef, Staškov č.
562, Matuška Ján, SNP 522, Tvrdošín.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť o pridelenie bytu v budove č. 25 – Peter Štrkáň, Staškov č. 196.
OZ schvaľuje pridelenie bytu od 9.5.2011 na dobu jedného roka.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť o zmenu nájomnej zmluvy p. Štefánie Jakubíkovej, bytom Staškov č. 25 – bývalá
pošta a Emílie Jakubíkovej, bytom Staškov č. 25 od 16.5.2011.
OZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy od 16.5.2011 na dobu jedného roka.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Ivona Hejčíková, Staškov č. 589 – odstránenie závad v byte – plesne, okná
Ţiadosť: Nájomníci bytov č. 589 – oprava vetracích otvorov, zateplenie bytov- všetci
nájomcovia
p. Ďurkáč: je to v zlom stave, bola tam uţ viac krát stavebná komisia
Ing. Šimčisko: vetranie sa dá urobiť, ostatné môţeme zobrať na vedomie OZ zobralo ţiadosti
nájomníkov bytov v nadstavbe Zdravotného strediska Staškov zo dňa 4.5.2011 a z 1.5.2011
na vedomie.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
MUDr. Babiš, Staškov č. 500 - ţiadosť o ukončenie nájomného vzťahu nebytového priestoru
v zdravotnom stredisku s termínom od 1.6.2011.
Ing. Šimčisko: keď sa ukončí nájom, môţeme prenajať priestory, máme tu ţiadosť Mariky
Haluščákovej, Staškov č. 742 o poskytnutie priestoru, chce si zriadiť masáţny salón, rozšírila
by sluţby v obci pre občanov.
OZ schválilo ţiadosť MUDr. Babiša Branislava, Staškov č. 500 a ţiadosť Mariky
Haluščákovej, Staškov č. 742 zobralo na vedomie.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť Lenka Vrábľová, Dunajov č. 285, povolenie o opravu priestorov v Reštaurácií pod
obecným úradom, ktorú má v prenájme na vlastné náklady a ţiada výmenu vchodových dverí
zaplatením nájmu vopred.
OZ schválilo opravu na vlastné náklady mimo výmeny vchodových dverí po ošetrení
právnikom obce.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť Milan Bačgoň, Staškov č. 239 – odvodnenie pozemku
OZ uloţilo stavebnej komisii riešiť ţiadosť.

Ţiadosť Jozefa Andričiková, Staškov č. 127 – ţiadosť o zachovanie daţďovej kanalizácie OZ
uloţilo stavebnej komisií riešiť ţiadosť.
Ţiadosť Ján a Zdenka Tatarčiaková, bytom Staškov č.858/2 o predĺţenie nájomnej zmluvy na
dobu troch rokov.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo ţiadosť.
Ţiadosť Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca – ţiadosť o príspevok na zakúpenie
biolampy pre dom ošetrovateľskej starostlivosti.
Mgr. Bartusková: biolampa je potrebná pre pacientov, dom ošetrovateľskej starostlivosti je
v nemocnici, keď sa nemôţu príbuzní starať o chorého, tak tam môţe určitú dobu byť na
tomto oddelení, bolo by dobre niečo schváliť. Navrhujem 100 €.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo sponzorský dar pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca na zakúpenie
biolampy v sume 100 €.
Ţiadosť Dorociak Bronislav Staškov č. 349 o vybudovanie odvodňovacieho kanála, oprava
vodovodného potrubia, vlastná voda bola zrušená.
Ing. Šimčisko: uţ sme to tu riešili, musíme s tým niečo urobiť, bola tam aj stavebná komisia
OZ schvaľuje vybudovanie odvodňovacieho kanála.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: v materiáloch sú vyčíslené všetky neuhradené pohľadávky k 31.12.2010,
budeme ich vymáhať cestou právneho zástupcu obce.
Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov pre Ondreja Varsavíka, bytom Staškov č.721 na
účely skúšania hudobnej skupiny.
Ing. Šimčisko: ţiadosť sme uţ riešili, bola zobratá na vedomie, dohodli sme sa na termíne,
môţeme ju schváliť.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje ţiadosť o prenájom nebytových priestorov pre Ondreja Varsavíka, bytom
Staškov č.721 na účely skúšania hudobnej skupiny od 8.5.2011 na dobu jedného roka.
Ing. Šimčisko: máme tu Dodatok č. 2/2011 k zmluve o zabezpečení TKO a separovaného
zberu k č. 01/01/2010 zo dňa 26.4.2010, mali by sme ho schváliť.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
18/ Diskusia:
p. Ďurkáč: z firmy SEVAK chodia meniť vodomery, malo by sa to hlásiť v obecnom
rozhlase vopred, u Hatali keď pršalo išla kalná voda, treba to nahlásiť na SEVAK.
Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 20.15 hod. a poďakoval poslancom za účasť.
Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce
I. overovateľ
Mgr. Bartusková Iveta

II. overovateľ
Mgr. Kubošek Ján

