
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 18.7.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov.  

ospravedlnení PhDr. Machovčák Gabriel.  

Na návrh starostu do programu rokovania doplnili  bod 4 a 5 – prebytočný majetok obce a 

predaj prebytočného majetku obce. Potom prerokovanie zámeru zriadenia príspevkovej 

organizácie, rôzne, diskusia. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 
1. Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Zmena územného plánu obce – prerokovanie pripomienok 

4. Prerokovanie zámeru zriadenia príspevkovej organizácie Obecný technický podnik Staškov  

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Návrh  na uznesenie 

8. Záver                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  MDDr. Ladislav Čulman 

                                                        členovia: Ján Belko, Mgr. Bartusková Iveta  

                                                 overovatelia:  Mgr. Jozef Latka 

                                                                        Jozef Zbončák 

 

Hlasovanie:   za: 8                       Zdržal sa:                                 Proti:   

 

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 Mgr. Jozefa Latku a Jozefa Zbončáka, poslancov                                                         

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

3. Zmena územného plánu obce – prerokovanie pripomienok – podnety k zmene 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval a predkladal jednotlivé pripomienky od občanov: 

 

-  Žiadosť Vlček Štefan a manž. Mária, Staškov  u Kožákov  o zapracovanie zmeny do  

    Územného plánu  obce Staškov parcele  CKN 4386/7 a CKN 4386/8 ako stavebné pozemky.     

    Poslanci schválili žiadosť. 

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

 

-   Žiadosť k zmene  Územného plánu obce p. Jozefa Belku Staškov o zapracovanie  

    zmeny do Územného plánu obce ohľadom definovania parcele CKN 1256/7 ako stavebný  

    pozemok.  

   Poslanci žiadosť zamietli 



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

 

-   Žiadosť Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov č. ako pripomienku ohľadom rozšírenia  

    Územného plánu obce o parcelu  1267 na vybudovanie výrobného zázemia. 

    Poslanci žiadosť zamietli.    

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

 

-   Žiadosť Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov ako pripomienku ohľadom rozšírenia 

    Územného plánu obce Staškov o parcelu 1256/7 na vybudovanie športového  zariadenia.  

    Poslanci schválili žiadosť. 

    Hlasovanie:   za:  5                       Zdržal sa: 0            Proti: 3 / Mgr. Kubošek, Mgr. Latka,  

                                                                                                        Ing. Kožák Šimon/ 

 

-  Žiadosť Milan Ferenčák, Staškov, Jozef Ferenčák, Janovice, Štefan Ferenčák,   

    Kremnická, Nitra, Rudolf Ferenčák Staškov  o  zapracovanie zmeny do  

    Územného plánu obce Staškov parcele č. CKN 5762, 5759, 5763, 5753/1 ako stavebné  

    pozemky.  

    Poslanci schválili žiadosť.  

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

 

-  Žiadosť Jozefy Machovčákovej, Staškov  o zapracovanie zmeny do Územného plánu   

    obce Staškov parcele  č. CKN 857, 856 ako stavebné pozemky. 

    Poslanci schválili žiadosť.  

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

 

-  Vznesenie námietky proti navrhnutému  Územnému plánu  obce Mgr. Bohdany Hamranovej,  

    Staškov  vzhľadom na to, že pozdĺž jej pozemku je naplánovaná miestna komunikácia.  

    Poslanci zamietli vznesenie námietky. 

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

 

-  Žiadosť Oľga Kusá Staškov o zapracovanie zmeny do Územného plánu obce  parcelu 

    č. CKN 1084 za účelom stavby rodinného domu.   

    Poslanci schválili žiadosť.  

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

 

-  Žiadosť EKOMT, s.r.o. Čadca, konateľ spoločnosti Rudolf Hlušek o zapracovanie zmeny  

    do Územného plánu  obce Staškov parcelu E KN 1034 o výmere 8 756m2 na výstavbu  

    výrobnej haly.  

    Poslanci schválili žiadosť.  

    Hlasovanie:   za:  7                       Zdržal sa: 1                               Proti: 0  

 

-  Žiadosť Ing. Jozef Buček, NANOKON Staškov  o zapracovanie zmeny do Územného  

    plánu obce Staškov v lokalite Staškov Nižný koniec -oproti obchodu Jednota – z dôvodu  

    investičného zámeru výstavby firemného polyfunkčného objektu ako stavebný pozemok. 

    Poslanci schválili žiadosť.  

    Hlasovanie:   za:  5                       Zdržal sa:  3                              Proti: 0 

 

- Žiadosť JOBUING s.r.o. Staškov  -  konateľ spoločnosti Ing. Jozef Buček   

  o zapracovanie zmeny do  Územného plánu obce Staškov lokality Lyngy ako stavebné  

  pozemky. 

  Poslanci žiadosť zamietli. 

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

 

-  Žiadosť Michala Gottwalda, Chalupkova Čadca o zapracovanie zmeny do 

   Územného plánu obce parcele č. CKN  9, 11, 15, 16, 19  za účelom stavby rodinného domu. 



   

   Poslanci schválili žiadosť. 

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

 

- Žiadosť MDDr. Čulmana Ladislava o zapracovanie zmeny do Územného plánu obce 

   parcele č. CKN 2586 , 2587, 2588, 2589/1, 2585/1, 2585/2 ako stavebné pozemky. 

  Poslanci schválili žiadosť.   

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

   

-  Žiadosť Jozef Zbončák, o zapracovanie zmeny do Územného plánu obce 

    parcelu č. EKN 8454 za účelom stavby rodinného domu.   

    Poslanci schválili žiadosť. 

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

 

 -  Žiadosť o zapracovanie zmeny do Územného plánu obce za účelom výstavby rodinných domov: 

    - lokalitu Kýčera po parcelu C KN 3816,     

    - lokalitu od Grigu až ku hájenke p. Kicoša u Kožákov a celú  rovinu od Mravcov po  

     Hostinec u Veselku / s vyňatím schválenej parcele firmy EKOMT,  s.r.o. Čadca. 

     Poslanci schválili žiadosť.     

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

 

  -  Žiadosť o zapracovať zmeny do Územného plánu obce už jestvujúce rodinné domy, ktoré neboli  

     doposiaľ riešené v ÚP obce.   

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

 

   - Žiadosť pozemky Strelnica pri obci Zákopčie zapracovať do zóny oddychu a športu. 

     Poslanci schválili žiadosť. 

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

 

-   Žiadosť Jana Zbončáková,Staškov č. 808 o zapracovanie zmeny do Územného plánu obce 

     Poslanci schválili žiadosť. 

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

  

     Poslanci uložili obecnému úradu  požiadať v spolupráci s dotknutými obecnými úradmi      

     Podvysoká, Zákopčie, Olešná, Raková/  VÚC Žilina o zrušenie vedenia 2x110 kW zo  

     svojho územného  plánu.      

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

     OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. D, bod 1      

 

 K bodu 5:  

 Rôzné:  
 Poslanci schválili na základe žiadosti p. Kortiša Martina, Staškov: 
 Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 7 m2 zastavaná   

 plocha, vytvorená z parcele EKN 10837/1 kataster obce Staškov, zapísaná na LV 1179    

 vedeného Správou katastra Čadca. 

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

 Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 

 7 m2 zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú.  

 obce Staškov, GP č. 49/2014 z 23.6.2014 vytvorený Bc. Jánom Jančíkom a overený  

 Ing. Teréziou Targošovou  pod č. 629/2014 z 27.6.2014  Martinovi Kortišovi, bytom Staškov  

, cena 10 €/ m2, v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku  

 obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že  

 sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa  

 a bude ho využívať ako vstup k rodinnému domu.  

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



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

 

Poslanci schválili na základe žiadosti p. Jána Perďocha, Staškov: 

Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere 26 m2 trvalé trávnaté  
porasty a parcela CKN 359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty,  zapísaná na LV 1179  

vedeného Správou katastra Čadca. 

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

Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere 

26 m2 trvalé trávnaté  porasty a parcela CKN 359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty,   

zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Jánovi Perďochovi, bytom    

Staškov za cenu 10 €/ m2,  v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991  

Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý  

spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj bol schválený uznesením OZ  

č.5/2005  z 27.5.2005 a nebola uzatvorená kúpna zmluva . 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod 8,9     

  

Poslanci schválili na základe žiadosti p. Romana Streďanského a manželky Aleny, 

bytom  Staškov: 

Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č.4815/ 2 o výmere 28  m2 zastavaná 

plocha  a parcela CKN 4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná na LV 1179  

vedeného Správou katastra Čadca. 

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

Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č.4815/2  o výmere 

28 m2 zastavaná plocha a  parcela CKN 4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná   

na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Romanovi Stredaňskému a manželke     

Alene bytom Staškov za cenu 10 €/ m2,  v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR  

č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného  

zreteľa, ktorý  spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj  bol schválený  

uznesením OZ č.5/2005 z 27.5.2005 a nebola uzatvorená kúpna zmluva . 

 Hlasovanie: za:  6                                Zdržal sa: 2                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  10,11     

  

Poslanci schválili na základe žiadosti p. Miroslava Turiaka, Staškov a Ľubomíra  

a manželky Zuzany Kožákovej, Staškov, pozemok pod terasu v bytovke č. 878, je to obecný 

pozemok, nebol vysporiadaný, keď sa stavala bytovka: 
Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 111/21  o výmere 78 m2 zastavaná  

plocha, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca. 

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

Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č.111/21  o výmere 78 m2 

zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Miroslavovi Turiakovi, 

bytom Staškov - 39 m2 za cenu  10 €/ m2 a Kožákovi  Ľubomírovi  a manželke Zuzane Kožákovej, 

rod. Harničárovej, bytom Staškov–  39 m2 za cenu 10 €/ m2 v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona 

SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa nachádza pred 

prízemnými bytmi žiadateľov / bytového domu č. 878- priamy vchod na uvedený  

 pozemok z obývacích miestnosti  / a budú  ho využívať ako terasu k obidvom bytom,  každý osobitne.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  12,13     

  

Žiadosť Helena Machovčáková, Staškov -  súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti a inej 

zárobkovej činnosti.  

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



 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  14   

 

 Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov dalo žiadosť na prenájom kancelárie. 

 Poslanci schválili:    

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory - kancelária o celkovej výmere 26,97 m2    

v budove Obecného úradu v Staškove č. 588,  nachádzajúcej sa v k.ú. Staškov, zapísaná  

na LV č. 1179, v sume 608,64 €/ rok t.j. 50,72 €/ mes. za nájom a služby spojené s nájmom    

Družstvu vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov od 21.7.2014 na dobu neurčitú  s výpovednou 

dobou 3 mesiace za účelom administratívy,  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 Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov pokračuje v činnosti Združenia vlastníkov 

neštátnych lesov v Staškove, ktoré malo kanceláriu v prenájme. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  15 

     

Žiadosť – p. Štefan Papaj – STOMASOS, Turzovka Stred– schválenie splátkového kalendára –  

návrh splátok dlhu voči obci.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  16 

     

Lekáreň Arnika Staškov – p. Bitala- vyjadrenie k výzve na skvalitnenie poskytovaných služieb  

v lekárni, 20 rokov prevádzkujú lekáreň v obci Staškov, neboli žiadne pripomienky ani zo strany obce 

a ani zo strany pacientov, chcú aby boli konkrétne pripomienky oznámené, aby mohli nedostatky 

hneď odstrániť a riešiť. 

Poslanci zobrali na vedomie. 

 

K bodu: 4 

 Prerokovanie zámeru zriadenia príspevkovej organizácie Obecný technický podnik Staškov  

 Ing. Šimčisko – starosta obce informoval o zriadení Obecného technického podniku, do funkcie    

 navrhol Ladislava Perďocha, vysvetlil dôvod zriadenia podniku vzhľadom na súčasnú situáciu na    

 stavebnom trhu, z dôvodu nedostatku stavebných zákaziek idú stavebné firmy do súťaži s nereálnymi    

 cenami oproti rozpočtu, niekedy znížené až od 40 %, čo v konečnom dôsledku vedie k značnej    

 nekvalite a k tomu, že časť získaných dotácií nie je vyčerpaná, lebo pre poskytovateľov dotácií je    

 smerodajná cena zo súťaže. Povedal, že keby víťaz súťaže dokázal dielo zrealizovať za stanovenú    

 cenu a v primeranej kvalite, bolo by všetko v poriadku, vlastnej príspevkovej organizácií môže obec  

 za určitých podmienok zadať zákazku priamo, prípadný zisk zostane v obecnej organizácií. Pod  

 Obecný technický podnik prejdú súčasní technickí zamestnanci obce . 

 Na zasadnutie OZ bol  pozvaný p. Perďoch Ladislav,  ktorý oboznámil poslancov s jeho cieľom  

 a ochotou pomôcť obci, s obcou spolupracuje už 4 roky.  

 Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ povedala, že  je to dobrá vec  a dobrá myšlienka  

 p. Zbončák, poslanec OZ  pripomenul, že to treba aj po finančnej stránke dobre prepočítať 

 Poslanci zobrali na vedomie: 

 Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie obce Staškov s názvom Obecný technický  

  podnik obce Staškov. 

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

 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. B, bod  1 

 Poslanci schválili: 

 - Zriadenie  príspevkovej  organizácie  obce s názvom Obecný technický podnik Staškov 

  so sídlom Staškov č. 588 s účinnosťou od 1. 8. 2014 na dobu neurčitú. 

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

- Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom  Obecný technický podnik  Staškov,  

   príspevková organizácia.  

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

- Menuje na návrh starostu obce Staškov Ing. Ladislava Šimčiska, Ladislava Perďocha,  

   bytom Staškov, za vedúceho príspevkovej organizácie obce. 



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

-  Zveruje do správy majetok Obce Staškov príspevkovej organizácií Obecný technický  

    podnik  podľa prílohy č. 2.  

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

-  Vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou v rozsahu podľa   prílohy  č.3 

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

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  17 -21 

   

Poslanci schválili:  

Ukončenie Dobrovoľnej verejnej zbierky obce Staškov vyhlásenej podľa § 9 ods. 1 zákona č. 

63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších 

predpisov a podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na financovanie výstavby: Kaplnky na Grúni, schválenej uzn. č. 14 A, 

dňa 26. 4. 2013, k termínu 31. 7. 2014. Ukončenie je v zmysle zák. č. 162/2014 Z.z. 

o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. 7. 2014 § 17.  

Hlasovanie:   za:  8                      Zdržal sa: 0                               Proti:  0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  3 

   

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky obce Staškov podľa § 9 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a podľa § 5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení zmien na financovanie výstavby Kaplnky na Grúni. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2014, písm. A, bod  4 

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 14.00  hod. 
 

 

 

 

  Ing. Ladislav Šimčisko 

  starosta obce 

 

 

 

 

  I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

  Mgr. Latka Jozef                                                                 Zbončák Jozef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


