
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 25.4.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 7 poslancov, 

ospravedlnení PhDr. Machovčák Gabriel a MDDr. Čulman Ladislav   

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 
1.Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia č. 2/2014 

4. Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013,  informácia o zápise detí 

5. Základná škola Staškov, ŠJ, ŠK -  správa o hospodárení k 31.12.2013 

6. Základná škola Staškov -  úprava rozpočtu č. 1/2014 

7. Obec Staškov  – čerpanie rozpočtu za 1. Q. 2014 

8. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 2/2014 

9. Prenájom majetku  obce Staškov  - nebytové priestory 

10. Rôzne 

11. Diskusia  

12. Návrh  na uznesenie 

13. Záver                                                                                                                                             

Hlasovanie:   za: 5                         Zdržal sa: 0                               Proti: 0      

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Ján Belko 

                                                       členovia:  Mgr. Kubošek Ján 

                                                                        Pavol Ďurkáč 

                                                 overovatelia:  Ing. Šimon Kožák, PhD. 

                                                                        Zbončák Jozef 
Hlasovanie:   za: 5                         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. Z celkového počtu 9 poslancov, boli dvaja 

neprítomní, 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 Ing. Šimona Kožáka a Zbončáka Jozefa, poslancov                                                         

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu : 3                                                                                                                              

Kontrolu uznesenia  č. 2/2014  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uložené:     
- Obecnému úradu zverejniť zoznam darcov verejnej zbierky na rodný dom Jozefa Kronera. 

/ úloha splnená / 

- Obecnému úradu prizvať na najbližšie rokovanie OZ zástupcu správnej rady SRJK 

Ing. Vladimíra Gajdošíka o podanie bližšej informácie ohľadne ponuky na partnerstvo obce 

v projektoch Spolku rodákov Jozefa Kronera. 

- príde Ing. Gajdošík, podá informáciu 



K bodu: 4 

Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013    

Mgr. Kajánková, účtovníčka MŠ komentovala – príjmy, výdavky rozpočtu – čerpanie jednotlivých 

položiek 

p. Smrečková, riaditeľka MŠ povedala, že musia urobiť úpravu rozpočtu na rok 2014 z dôvodu vývozu 

biologického odpadu z kuchyne, MŠ uzatvorila zmluvu s vývozcom odpadu, bude sa platiť mesačne 

36 € , musí to byť v prevádzkovom poriadku MŠ, ktorý schvaľuje hygiena. MŠ bola úspešná pri 

podaní projektu – elektronizácia školstva, ktorý podala vo februári. MŠ dostane interaktívnu tabuľu, 

notebook a farebnú tlačiareň 

Informácia o zápise detí do MŠ  - p. riaditeľka informovala, povedala že mala veľa žiadosti, aj deti 

mladšie ako tri roky a od septembra je prijímanie detí do MŠ v kompetencií riaditeľky. K 1.9.2014 

nezobrala 5 detí, lebo nemali tri roky.  

Hlasovanie za správu o hospodárení: za: 6         Zdržal sa: 0                         Proti:0     

Hlasovanie za informáciu o zápise detí do MŠ: :  za: 6         Zdržal sa: 0                         Proti:0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod, písm. B, bod  2 

 

K bodu: 5 

Základná škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2013    

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala – príjmy, výdavky rozpočtu – čerpanie jednotlivých 

položiek, škola v dohodovacom konaní dofinancovala tarifné platy 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, že rozpočty sa môžu meniť, upravovať len do 30.8.2014 

Ing. Šimčisko- starosta obce sa opýtal účtovníčky na dohodovacie konanie 

Mgr. Kajánková  odpovedala, že škola má vždy nejakú rezervu na prevádzku, musí sa prehodnotiť 

telocvičňa, nájomné, treba veľa na energie  

Mgr. Bukovanová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ povedala, že keď je dohodovacie konanie, nikdy nepríde 

požadovaná suma, informácia bude do konca  júna 

p.Zbončák, poslanec OZ povedal, že je dôležité odsledovať náklady na telocvičňu a taký istý názor 

mal aj poslanec Mgr. Kubošek 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

Hlasovanie:   za:  6                  Zdržal sa: 0                               Proti:0     

Hlasovanie za správu o hospodárení: za:  6           Zdržal sa: 0               Proti:0     

Základná škola Staškov- ŠJ -  správa o hospodárení k 31.12.2013    

Hlasovanie:   za:  6                 Zdržal sa: 0                               Proti:0     

Základná škola Staškov - ŠK -  správa o hospodárení k 31.12.2013    

Hlasovanie:   za:    6               Zdržal sa: 0                               Proti:0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 5,6,7 

 

K bodu: 6 

Základná škola Staškov -  úprava rozpočtu č. 1/2014    

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala –rozpočet bol upravovaný na základe prvého 

prideleného rozpočtu z ministerstva školstva. Znížené boli položky tarifný plat, odvody do poistných 

fondov a prídel do sociálneho fondu. Potrebné prostriedky na výplatu miezd a odvodov bude škola 

žiadať v dohodovacom konaní. 

Ing. Kožák, poslanec OZ povedal, že dal návrh, aby jednotlivé položky rozpočtu boli rozdelené na 

tarifné platy, osobné príplatky, ale neboloto tak urobené 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ povedala, že to do budúcna tak urobí. 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:   za:  6                 Zdržal sa: 0                               Proti:0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 8 

 

K bodu: 7 

Obec Staškov  – čerpanie rozpočtu za 1. Q. 2014 

Ing. Jozeková, účtovníčka obce komentovala, čerpanie rozpočtu je od 1.1. do 31.3.2014 a plnené na 

25%, príjmy plnené, výdavky – prečerpaná elektrická energia, inzercia – vydanie kalendára na 

začiatku roka, nákup náradia na prevádzky, poslanci sa mohli vyjadriť 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, že bol vydaný kalendár obce  a na prevádzky  



sa zakúpila zbíjačka  

Hlasovanie za čerpanie rozpočtu:  za:  6                  Zdržal sa: 0                               Proti:0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 9 

K bodu: 8 

Obec Staškov – úprava rozpočtu,rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

Ing. Jozeková, účtovníčka obce komentovala, vo výdavkoch sa  znížila položka elektrická energia, 

navýšila sa položka všeobecný materiál - na zakúpenie prepravok na rozvoz stravy pre dôchodcov, 

navýšila sa položka – údržba budov,  navýšenie položky na reklamu, inzerciu obce, navýšenie položky 

na údržbu obce –materiál,  navýšenie členského  OCR 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, že  členstvo v OCR je pre obec prínosom 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že bola navýšená položka údržba budov, treba natrieť lávky, 

zábradlia.  

Hlasovanie:   za: 6                  Zdržal sa: 0                               Proti:0     

Ing. Šimčisko, starosta obce privítal na zasadnutí OZ p. farára Mons. Antona Galusa. Starosta povedal, 

že sa ide robiť rekonštrukcia veže na kostole, bude sa asfaltovať parkovisko pri kostole, v kostole sa 

tiež veľa urobilo, v iných obciach tiež prispievajú na kostol, je na to vyčlenená kapitola v rámci 

dotácie, bolo by dobre aby aj naša obec na to prispela. Povedal, že so stavebnou komisiou prešli 

lokality, kde by bolo treba asfaltovať –parkovisko pri kostole, dvor ZŠ, na cintoríne od brány po 

oporný múr pri dome smútku, parkovanie pri ZŠ, časť cesty u Kožákov, pri kaplnke v Jelitove – od 

cesty po prístup – treba spevniť cestu, cesta v Lazoch, za Bahanou, všetko bude záležať od toho aká 

bude vysúťažená cena za asfaltovanie. Vyjadril sa k parkovaniu pred kostolom, časť je na obecnom 

pozemku a časť na farskom pozemku, pri starej škole by mali ostať pozemky obci a ostatná časť 

cirkvi. 

p. farár Mons. Galus povedal, že sa snaží o praktické veci,  vyjadril sa  k parkovisku, povedal že 

by bolo dobre aby parkovisko prešlo pod obec, bolo by dobre aby sa to dokázalo vyriešiť zámenou 

pozemkov. 

OZ uložilo obecnému úradu vstúpiť do rokovania s Farským úradom  Staškov a riešiť parkovanie, 

zámenu pozemkov a vysporiadanie vlastníctva obce Staškov a Farského úradu v súvislosti 

s budovaním parkovacích miest a chodníkov pred kostolom. 

Hlasovanie za: 6                                    Zdržal sa: 0                   Proti: 0  

p. farár Mons. Galus oboznámil poslancov so zámerom  rekonštrukcie veže na kostole, ktorá je v zlom 

stave. Povedal, že oprava sa nebude robiť, ale urobí sa kompletná nová veža. Veža sa musí urobiť na 

zemi, potom sa zloží stará veža a dá sa nová, financovanie veže je nákladné, či by nebolo možné 

z rozpočtu obce niečo poskytnúť a nejako pomôcť, vie že rozpočty obce sú napnuté, ale záleží na 

rozhodnutí poslancov. Budú sa začínať práce na veži, veľká časť materiálu už je, kríž – brúsny antikór, 

konštrukcia bude drevená, na konštrukcií medený plech. 

Poslanci OZ schválili dotáciu z rozpočtu obce na rekonštrukciu veže na staškovskom kostole v sume 

5 000 Eur.     

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0        

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:  za :6    Zdržal sa: 0                         Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 10 

 

Ing. Šimčisko – starosta obce sa ešte vrátil ku kontrole uznesenia -  žiadosti Spolku rodákov Jozefa 

Krónera Staškov -  ponuka na  partnerstvo v projekte Železničiarske múzeum ako to videl J. Króner 

a ponuku na partnerstvo v projekte Memoria – žiadosť o finančnú podporu Správnej rady SRJK  - 

v zastúpení Ing. Gajdošíkom 

Ing. Šimčisko, starosta obce prečítal žiadosti, vyzval Ing. Gajdošíka, aby sa vyjadril k žiadostiam 

Ing. Gajdošík povedal, že v žiadostiach bolo  všetko vysvetlené  

p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, že žiadajú financie a budova je prenajatá, je to vec železnice, ale 

nie obce  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ – k uvedenej záležitosti bolo prijaté uznesenie, poslanci by s tým 

súhlasili, ale musel by byť prístrešok pre cestujúcich 

Ing. Gajdošík – povedal, že nebude to stále vysvetľovať, má stanovisko stavebného úradu v Bratislave 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, že či by nebolo dobre aj projekty dokončiť a potom sa 

púšťať do druhých, povedal že sa tu práve   preberali parkoviská pri kostole 



Mgr. Latka, poslanec OZ  sa tiež vyjadril k uvedeným žiadostiam, ľudia pýtajú financie, ale neurčujú 

si sumu, v televízií je plno veci, že železnice sa nestarajú o svoje zástavky, zmluva je na tri mesiace  

a treba do toho investovať, finančná situácia je zlá, treba dať na kostol, zdravotné stredisko 

In. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov so stavom železničnej zastávky na nižnom konci, 

v akom bola stave, všetko dal vyčistiť, žiadal železnice o údržbu 

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, že výstavné priestory máme na obci a dajú sa prenajať 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ sa opýtala, či nie sú nejaké financie v rozpočte 

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, že rozprávať teraz o prebytku v rozpočte je predčasne, nakoľko 

nie sú garantované všetky položky v príjmovej a výdavkovej časti, vyjadrenie finančnej komisie je, 

aby sa neinvestovalo do cudzej budovy, kde obec nie je vlastníkom ani užívateľom 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na zamietnutie žiadosti a upozornil Ing. Gajdošíka na to, že ho 

poslanci pozvali na zasadnutie OZ , aby to všetko vysvetlil, ale on nič nevysvetľoval   

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti: za: 6                      Zdržal sa: 1                 Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. D, bod1 

 

K bodu 9: 

Prenájom nehnuteľnosti –časť budovy č.s. 227 v k.ú. Staškov / bývalý technický   

podnik /  a to nebytové priestory / prízemie – celá plocha/, vo výške nájmu  3 600 €/ rok, 

p. Štefanovi Papajovi – STOMASOS, Turzovka – Stred, na dobu od 1.05.2014 do  30.06.2014  

s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, v zmysle § 9 a  ods.9 

písm.c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že nájomca využíva nebytové priestory na podnikateľskú 

činnosť, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva aj občanov Staškova. 

Hlasovanie:  za:  6                               Zdržal sa: 1                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod11 

 

K bodu : 10 

Rôzné: 

 

Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šimčiska od 1.1.2014 

a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. priemerný plat 824 €, koeficient 1,98  

b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.,  zvýšený o 11,12% 

Celkový plat starostu:  HM: 1813 € 

Hlasovanie za: 7                                Zdržal sa 0                         Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 12 

 

Plat kontrolórke obce prepočítaný na úväzok podľa § 18 c, zák. č. 369/1990 Z.z.,     

od 1.1.2014,  priemerný plat 824, koeficient 1,54, mesačná odmena vo výške 6,1%  

z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa  §18 c, ods.1 zák. č. 369/1990 Zb.   

Dĺžka pracovného úväzku 0,32. Celkový plat kontrolóra: HM: 432 €  

Hlasovanie za: 7                              Zdržal sa:0                       Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 13 

 

Žiadosť  Pohrebnej služby EXIT, spol. s.r.o., Palárikova, Čadca o  umiestnenie reklamnej 

tabule  na oplotení cintorína Staškov.  

Poslanci schválili žiadosť. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 15 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0     

 

Žiadosť  Petra Badžgoňa, Staškov o vytvorenie priepustu povrchovej vody a osadenie betónových rúr 

v časti u Blažičkov.  

Poslanci uložili stavebnej komisií prešetriť žiadosť. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 2 

 



Oznámenie  Mesta Kysucké Nové Mesto o žiakoch s trvalým pobytom v obci Staškov,   ktorí 

navštevujú ZŠ Kysucké Nové Mesto. 

Poslanci zobrali na vedomie. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. B, bod 4 

 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Mgr. Vrábľovej Lenky, Dunajov  

o nájme nebytových priestorov reštaurácie  pod Obecným úradom.  

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. B, bod 5 

           

Žiadosť Jaroslava Burdu, Staškov o refundáciu  časti vynaložených nákladov na odvodnenie 

obecného pozemku, preloženie elektrických hodín.  

Mgr. Latka, poslanec OZ  bol sa tam pozrieť,  rúry ktoré dal na odvodnenie, ktoré sú zabudované na 

obecnom pozemku 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, že  pri odpredaji pozemku sa zohľadnila cena, lebo rúry sú na 

obecnom pozemku 

p. Ďurkáč, poslanec OZ komentoval, bol tam aj so stavebnou komisiou, videl to tam , rúry sú pred 

jeho domom 

Mgr. Latka, poslanec OZ navrhol, aby sa p. Burdovi dalo 300 € na rúry,  ktoré dal na odvodnenie 

Hlasovanie za:  5                                       Zdržal sa: 2                          Proti: 0       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 16 

 

Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Staškov. 

Poslanci zobrali správu na vedomie. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. B, bod 6        

      

Žiadosť  Haluščáka Ľubomíra a Veroniky Haluščákovej, Staškov o výpomoc  pri výstavbe prístupovej 

cesty k rodinnému domu. 

OZ uložilo stavebnej komisii prešetriť žiadosť. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 2       

        

Žiadosť Miroslava Gaboríka, bytom Korňa o pridelenie uvoľneného bytu v bytovke č. 858.    

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0         

 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 17       

 
Žiadosť Veroniky Horčičákovej, Korňa o pridelenie nájomného bytu. 

Poslanci žiadosť zamietli. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0                 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. D, bod 2       

 

Žiadosť  Radoslava Žáka a Janu Žákovú, Staškov - prenájom  rezervára vody v časti obce Kýčera  pre 

potrebu  zásobovania pitnou vodou  ich novostavby. 

Poslanci schválili zámer prenájmu majetku obce Staškov – vodný zdroj - rezervár      

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 18   

     

Žiadosť  Martin Kortiš, Staškov o predaj pozemku obce Staškov.  

OZ uložilo stavebnej komisií prešetriť žiadosť 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0          

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 5   

  



Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o skončení volebného obdobia kontrolóra obce 

30.6.2014, treba výberové konanie na kontrolórku obce, povedal že treba schváliť vyhlásenie dňa  

konania voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Staškov a komisiu pre výber hlavného kontrolóra 

obce. 

Poslanci schválili deň konania voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce a komisiu v zložení: 

Ing. Šimon Kožák PhD. predseda, Mgr. Ján Kubošek, Mgr. Jozef Latka, členovia komisie. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0              

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. A, bod 19   

 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko kontrolórky obce k úprave bežného rozpočtu ZŠ Staškov na 

rok 2014 a správu o kontrole opatrení predložené kontrolórkou obce.   

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0         Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. B, bod 1   

  

Poslanci uložili  obecnému úradu informovať občanov obce a právnické subjekty v obci o možnosti 

predkladať návrhy na zmeny v Územnom pláne obce do najbližšieho rokovania  OZ dňa  27. 6. 2014.   

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0                 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 7  

 

Na sťažnosť občanov poslanci uložili  obecnému úradu vyzvať prevádzkovateľa Lekárne Staškov na 

zlepšenie kvality poskytovaných služieb na základe ústnych sťažností obyvateľov. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0        

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 6 

 

Nakoľko p. Buček Ján, Staškov  podal  sťažnosť k nevyriešeniu prístupovej cesty ku Kysuci v lokalite 

u Šamaja Petra. Jedná sa o súkromné pozemky, obec Staškov v nich nemá žiadne majetkové práva, 

vlastníci pozemkov nechcú odpredať obci Staškov časť pozemku, aby vznikla prístupová cesta 

smerom ku Kysuci. Poslanci  uložili obecnému úradu vstúpiť do jednania s p. Šamajom Petrom, 

Staškov  o možnosti odpredaja predmetného prechodu ku Kysuci. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 4 

 

K bodu: 11 

Diskusia:  

 

Na sťažnosť občanov poslanci uložili  obecnému úradu vyzvať prevádzkovateľa Lekárne Staškov na 

zlepšenie kvality poskytovaných služieb na základe ústnych sťažností obyvateľov. 

Hlasovanie za:  7                                       Zdržal sa:0                          Proti: 0        

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2014, písm. C, bod 6 

p. Ďurkáč, poslanec  OZ navrhol, aby sa prehodnotila p. Streďanskému, cena za pozemok z 10 € , 

dať na 5 €. 

Hlasovanie za:  2                                       Zdržal sa: 4                          Proti: 1   

Ing. Kožák, poslanec OZ  upozornil,  aby pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky  

o Obci Staškov, napísala obec  listy, ktorými by oslovila potenciálnych sponzorov.  Upozornil, aby  

sa kontrolovali i stavby, nakoľko čierne stavby v obci majú aj vplyv na rozpočet obce. Je potrebné 

občanov  upozorňovať, aby stavali na základe stavebného povolenia, alebo aby bola drobná stavba 

ohlásená. Pozemok je zastavaný – niečo na ňom stojí, treba to ohlásiť – mal by sa zmeniť i druh 

pozemku na zastavanú plochu a nádvoria.  Keď niekto niečo stavia, treba to skontrolovať a upozorniť, 

aby sa stavba ohlásila.  Už viac krát upozornil na skládky odpadu pri Kysuci. P. Balošáková pozýva 

starostu, aby sa išiel k nej pozrieť, ako  sa tam vyváža odpad. Opäť  je vyvezený pri Kysuci 

elektronický odpad – monitory, povedal že treba zaviesť kontroly, upozorniť občanov. Veľkoobjemový 

odpad bol rozvrhnutý na 5 dní, či to bol dostatočný čas na vývoz, či by nebolo vhodné rozdeliť vývoz 

na dlhšie časové intervaly.     



               

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že odpad sa vyvážal podľa potreby aj na druhý týždeň 

 

Vzhľadom na to, že boli všetky body programu prerokované, poslanci dali návrh na 

ukončenie diskusie.                                                                                                                                        

Hlasovanie: za 7    zdr. 0      proti 0          

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 15.00  hod. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

 

 

  

 

I.  overovateľ:                                                            II. overovateľ:  

Ing. Kožák Šimon PhD.                                            Zbončák  Jozef                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


