
Z á p i s n i c a  

 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 

15.8.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov,   

ospravedlnený MDDr. Čulman Ladislav.  Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

1.  Program rokovania 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 3. Schválenie programu oslavy 400 rokov Obce Staškov 

 4. Návrhy na udelenie ocenenia občanov pri príležitosti 400 rokov Obce Staškov 

 5. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu na funkčné obdobie 2014 – 2018 

 6. Schválenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na     

     obdobie 2014 - 2018 

 7. Diskusia 

 8. Návrh na uznesenie 

 9. Záver 

 Hlasovanie:   za: 8                        Zdržal sa: 0                               Proti:0   

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Mgr. Jozef Latka 

                                                       členovia:  Pavol Ďurkáč 

                                                                        PhDr. Gabriel Machovčák                                                                       

                                                 overovatelia:  Ján Belko 

                                                                        Ing. Šimon Kožák, PhD.                                                                        

Hlasovanie:   za: 8                       Zdržal sa: 0                               Proti:0   

                                                                                                                                                 

Rokovanie 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta  

obce Staškov. 

      Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov, 

jeden bol neprítomný,  OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Starosta na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov 

a ostatných prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Jána Belku a Ing. Šimona Kožáka PhD., poslancov                                                         

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu : 3                                                                                                                              

Program Osláv 400 rokov Obce Staškov  

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s priebehom osláv 400 rokov Obce Staškov, 

s programom : v sobotu 13.9.2014 bude  o 15.00 požehnanie novovybudovanej kaplnky,  o 17.00 

hod. kultúrny program v kultúrnom dome Jozefa Kronera spojený s uvedením Monografie obce 

Staškov, jedno dejstvo divadelnej hry „Kubo“ a po ukončení kultúrneho programu – otvorenie 

výstavy s názvom „Staré časy - nové pohľady“,  o 20.00hod. koncert hudobnej skupiny  

Smola a hrušky pri OÚ. V nedeľu 14.9.2014 bude o 11. hod. slávnostný sprievod od obecného 



úradu ku kostolu, 11.20 -svätá omša, 13.00 - slávnostný obed pre pozvaných hostí, 15.00 – 

 Kultúrny program pri OÚ:  vystúpenie  „Stašeka“ s príhovorom o pohľade na nový Staškov, 

udelenie čestného občianstva, vystúpenie detí z MŠ Staškov, DUO v zložení Mgr. Jarmila 

Badžgoňová /rod. Gomolová/  a Denisa Gomolová – ľudové piesne, vystúpenie žiakov zo ZŠ 

Staškov, vystúpenie FS Staškovienka – ľudový detský súbor pri CVČ,  scénka Babky- 

demokratky, staškovské mažoretky, staškovskí harmonikári, FS z Maríkovej, FS Staškovanka, 

záverečná spoločná pieseň všetkých účinkujúcich. Po ukončení programu vystúpi hudobná 

skupina PROGRES. Starosta povedal, že program pripravovali riaditeľky ZŠ, MŠ, CVČ, 

budú robiť rozhovor s troma  najstaršími občanmi Staškova a potom s troma deťmi, monografiu 

pokrstia najstarší občania. Bude udelenie Čestného občianstva Obce Staškov pre : Zuzanu 

Kronerovú a Jana Kronera. listina bude podpísaná starostom obce a bude odovzdaná  v nedeľu 

14. 9. 2014. Starosta navrhol, že by bolo dobre uvariť guľáš pre občanov. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, že je to dobrý návrh a treba dať vyhotoviť magnetky  

pri príležitosti  osláv 400 výročí obce Staškov.  

Poslanci schválili udelenie Čestného občianstva Obce Staškov pre : Zuzanu Kronerovú a Jana 

Kronera.        

Hlasovanie:   za: 8                        Zdržal sa:  0                               Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014, písm. A, bod 4     

 

K bodu 5: 

Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu na funkčné obdobie 2014 – 2018 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že treba schváliť na volebné obdobie 2014 -2018 rozsah 

výkonu funkcie starostu Obce Staškov - úväzok na celé funkčné obdobie vo volebnom období 

rokov 2014 – 2018,  počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva na     

obdobie 2014 - 2018  

Ing. Kožák, poslanec OZ navrhol úväzok starostu 75 %  

Obecné  zastupiteľstvo prejednalo návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Staškov  

na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 a schválilo rozsah výkonu funkcie starostu Obce Staškov 

na plný úväzok na  celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018.  

Hlasovanie za plný úväzok starostu obce:     za: 6          Zdržal sa:  2          Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014, písm. A, bod 5     

 
K bodu 6: 

Schválenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na     

obdobie 2014 - 2018  

OZ schválilo jeden volebný obvod a 9 /deväť/ poslancov obecného zastupiteľstva na obdobie 2014 – 

2018.  

Hlasovanie:   za: 8                        Zdržal sa:  0                               Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014, písm. A, bod 6     

 

K bodu 7: 

Diskusia: 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o liste p. Hamranovej, píše ohľadom 

zamietnutia žiadosti, dali požiadavku na vysvetlenie ich námietky voči návrhu územného plánu 

obce. 

Poslanci zobrali na vedomie list  Ing. Martina Hamrana, Mgr. Bohdany Hamranovej,  

Bohdany Badžgoňovej, Staškov . 

Hlasovanie:   za: 8                        Zdržal sa:  0                               Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014, písm. B, bod 1     



Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o výstavbe kaplnky na Grúni, o budovaní  

detského ihriska na nižnom konci, vysvetlil ohľadom technického podniku, o asfaltovaní ciest. 

Povedal, že v pondelok 25.8.2014 o 9.b0 hod. bude výberové konanie na asfaltovanie ciest – 

otváranie obálok, vyhodnotenie súťaže, treba schváliť komisiu. 

Poslanci schválili komisiu na vyhodnotenie dodávateľa asfaltovania miestnych komunikácií obce 

v zložení: Mgr. Jozef Latka, Jozef Zbončák, Pavol Ďurkáč, PhDr. Gabriel Machovčák, Ing. Šimon 

Kožák PhD., náhradník Mgr. Ján Kubošek, 

Hlasovanie:   za: 8                        Zdržal sa:  0                               Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2014, písm. A, bod 7     

p. Zbončák Jozef, poslanec OZ sa opýtal ohľadom potokov, keď bol silný dážď 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že sa vylial Vyhniarsky potok – u Matlákov v správe 

Povodia Váhu, kde volal, všetky mechanizmy majú v Terchovej. Obec na vlastné náklady čistila  

potok od Ligockého smerom hore, z Povodia Váhu povedali, že situácia nie je kritická a keď sa im 

vrátia mechanizmy, tak ich poskytnú.  

PhDr. Machovčák, poslanec OZ sa opýtal ohľadom  pozemku pod terasu v bytovke  

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil, povedal že je to obecný pozemok,  p. Turiak a p. Kožák 

to chcú odkúpiť, bol daný zámer odpredaja pozemku. 
Ing. Kožák, poslanec OZ sa pýtal, ako postupuje výkup  pozemkov okolo Kysuce, ako je to 

s geometrickými plánmi 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že jeden geometrický plán už môže zadať, nebude sa vykupovať  

len pod cestu, ale aj pod cyklotrasu, bude sa robiť cyklotrasa a ihrisko na nižnom konci 

Mgr. Latka, poslanec OZ poznamenal, že bol s p. Janíkovou, našla si náhradný pozemok, za ten 

ktorý zamenila s obcou pre účely miestnych komunikácií 

p. Ďurkáč, poslanec OZ sa opýtal ako to je s neplatičmi v obci, či má p. Žemba zaplatený nájom  

za predajňu mäsiarstva 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že neplatí a nepreberá ani žiadnu poštu, obec to rieši 

p. Belko, poslanec OZ sa opýtal ako je to s priekopou okolo p. Čuláka, keď ho tam stále topí  

a musí čerpať vodu, keď sú búrky všetka voda mu tlačí do chalupy  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že priekopu vyčistili, dali mrežu, okolo Čuláka sú 

vybudované haly, stiahli vodu, všetko odvodnili, posťahovali do priekopy, keď tam neboli stavby 

bolo tam jazierko, ktoré sa postupne odparilo, teraz keď veľa prší topí aj p. Maslíkovú, vodu 

pomáhali čerpať hasiči. 

Ing. Kožák, poslanec OZ povedal, že treba sa ešte pozrieť do stavebného povolenia, že sa zbavia 

vody na vlastné náklady, ľudia povedia že sa čistí priekopa a púšťajú sa tam odpady  

a  nezamestnaní to musia čistiť, nech si to každý vyčistí na vlastné náklady, prečo to odvodnili do 

priekopy, mohli to odvodniť iným smerom 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poďakoval hasičom, pri povodniach pomohli veľa obci . 

 

    Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 14.15 hod. 
 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

 

 I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

 Ján Belko                                                                             Ing. Kožák Šimon, PhD. 


