
Z Á P I S N I C A 
 

 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 

25. novembra 2016 

  
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ 

Peter Fuček, poslanec OZ 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov  

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Všeobecne záväzné nariadenia 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 12.00 hod. 

v Spoločenskej sále na obecnom úrade. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Staškov, Ing. 

Ladislav Šimčisko. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných.  

 

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

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí bolo  prítomných 5 poslancov. OZ 

Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov 
Program rokovania – starosta pridal do predloženého programu ďalší bod.  Bod 5 – Prenájom 

majetku obce v správe Základnej školy. 

 

Návrhová komisia: 

predseda: Ing. Milan Veselovský 

členovia:   JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková 

overovatelia: Peter Fuček, Pavol Ďurkáč 

 



Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.  

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

 

K bodu č. 3:  Kontrola uznesenia 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce čítal, na rokovaní OZ dňa 26. 10. 2016 bolo Uložené: 

 

 

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015 v porovnaní so   

     žiadosťami. 

 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov:  

Informovala prítomných, že kontrolou DHZ ukončila kontrolu poskytovaných dotácií 

v porovnaní so žiadosťami. 

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly poskytnutej dotácie z rozpočtu obce na rok 

2016 pre Dobrovoľný hasičský zbor. 

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

b)   Obecnému úradu pripraviť usmernenie – podmienky pre čerpanie dotácií  

       zložkami s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity.  

      VZN pripomienkovať do dátumu vyvesenia návrhu pred rokovaním OZ dňa   

      25. 11. 2016. Úloha splnená. 

 

Samostatný bod. 

 

c)   Obecnému úradu prerokovať podmienky ukladania dotácií zložkám do  

      najbližšieho rokovania OZ.  Úloha splnená. 

 

Samostatný bod. 

 

d) Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v zmysle spracovaného projektu   

     s nákupom svietidiel na 5 ročné splátky , rovnaký typ  svietidiel ako v zrealizovanej časti   



     obce.  

 

Úloha pokračuje, nakoľko starosta uviedol, že čaká na rozpočet.  

 

e)  Stavebnej komisii riešiť  sťažnosť p. Františka Korduliaka. Úloha splnená.  

 

K tomuto bodu pripravila stavebná komisia aj fotografické prílohy, ktoré boli prítomným 

premietnuté.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že stavebná komisia bola na mieste. 

Prítomný tam bol aj p. Korduliak. Zistilo sa, že na danej parcele je čierna skládka dreva 

a garáž, pričom na parcele je 128 spoluvlastníkov. Občania z uvedenej lokality uviedli, že ak 

si p. Belko skládku dreva odstráni, garáž im tam prekážať nebude.   Navrhol, aby bol p. Belko 

predvolaný na obecný úrad, aby sa ku veci vyjadril. 

 

Prítomní sa zhodli, že vec posunú na riešenie obci na základe informácií od stavebnej 

komisie.  

 

OZ obce Staškov 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu  riešiť sťažnosť p. Korduliaka  - odstránenie skládky dreva v zmysle záverov 

stavebnej komisie.  

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

f)   Stavebnej komisii s projektantom riešiť obhliadkou dopravné značenie     

       v obci.  Úloha trvá. 

 

Úloha trvá. 

 

g)  OÚ dať vypracovať GP z dôvodu výkupu pozemkov v zmysle územného   

     plánu obce v lokalite pod Kykuľou pod MK. Úloha trvá.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že táto lokalita sa musí riešiť aj v záujme 

územného plánu. Prítomným premietol mapu lokality a dotknutej cesty. Podal informáciu, že 

projektant, v prípade ak sa bude skutočne riešiť táto obslužná komunikácia, doporučuje šírku 

– priestor medzi plotmi 8,5 m, minimálne však 6 m medzi plotmi.  

 



JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Navrhla zvolať na rokovanie všetkých 

vlastníkov dotknutých pozemkov, aby sa došlo k nejakému výsledku, podľa ktorého by sa dal 

vypracovať geometrický plán.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ:  Uviedol, že by bolo dobre mať to aspoň načrtnuté, 

aby sa potom podľa toho mohli s vlastníkmi prejednať možnosti.  

 

Starosta vysvetľoval situáciu zobrazovaním na mapke.  

 

OZ obce Staškov 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu  dať vypracovať geometrický plán – úradne neoverený nákres za účelom 

výkupu pozemkov pod miestnu komunikáciu, šírka vykúpených pozemkov 6 m v zmysle 

grafickej prezentácie. Následne zvolať jednanie všetkých dotknutých vlastníkov.  

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 

 

h)  OÚ vyzvať Ing. Stanislava Machovčáka o zriadenie samostatnej prípojky  

     vody v budove technického podniku – v termíne do 30. 11. 2016. Po   

     uvedenej lehote bude spoločná prípojka zrušená. 

 

     Úloha bola splnená. Pán Ing. Machovčák má vlastnú prípojku.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

a)   Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015  
       v porovnaní so žiadosťami.  Úloha splnená.  
 

b)   Obecnému úradu pripraviť usmernenie – podmienky pre čerpanie dotácií  
       zložkami s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity.  
      VZN pripomienkovať do dátumu vyvesenia návrhu pred rokovaním OZ dňa   
      25. 11. 2016. Úloha splnená. 
 

c)   Obecnému úradu prerokovať podmienky ukladania dotácií zložkám do  
      najbližšieho rokovania OZ.  Úloha splnená. 

 



d) Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v zmysle  

     spracovaného projektu s nákupom svietidiel na 5 ročné splátky , rovnaký typ  

     svietidiel ako v zrealizovanej časti obce.  

 

e)  Stavebnej komisii riešiť  sťažnosť p. Františka Korduliaka. Úloha splnená.  

 

f)   Stavebnej komisii s projektantom riešiť obhliadkou dopravné značenie     

       v obci.  Úloha trvá. 

 

g)  OÚ dať vypracovať GP z dôvodu výkupu pozemkov v zmysle územného   

     plánu obce v lokalite pod Kykuľou pod MK. Úloha trvá.  

 

h)  OÚ vyzvať Ing. Stanislava Machovčáka o zriadenie samostatnej prípojky  

     vody v budove technického podniku – v termíne do 30. 11. 2016. Po   

     uvedenej lehote bude spoločná prípojka zrušená. Úloha splnená. 

 
 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

   Terézia Šupčíková 

                                       Ing. Milan Veselovský 

                               PROTI:        0                

                          ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:     0 

 

Starosta uviedol, že sú prítomní čakatelia so žiadosťami. Poslanci sa zhodli, že prejdú najskôr 

na riešenie týchto žiadostí. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Prečítal žiadosť. Informoval prítomných, že sa aj 

osobne stretol s MUDr. Marcom. Ukázali mu priestory, tie sa mu páčili.  

 

Občianske združenie BIMAČEK – žiadosť o prenájom priestorov bývalej pošty v budove č. 25.  

 

Starosta privítal sestru MUDr. Marca, štatutára občianskeho združenia, nakoľko sa nemohol 

osobne zúčastniť rokovania OZ.  

 

Podala informáciu, že Občianske združenie BIMAČEK má záujem o väčšie a lepšie priestory, 

priniesla prítomným k nahliadnutiu dokumenty - stanovy. Vysvetlila, že priestory sú 

vhodnejšie pre výstavu predmetov, ktoré majú momentálne vystavené na Podvysokej. 

Uviedla, že OZ je nezisková organizácia. Obec by získala ďalšiu zaujímavú kultúrnu 

inštitúciu, každý mesiac organizuje viaceré podujatia, edukačná činnosť.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa na predošlý nájom na 

Podvysokej. 

 

 



Zástupkyňa OZ BIMAČEK: Vysvetlila, že štvrťročne platia nájom, elektrickú energiu majú 

zvlášť, vodu a teplo  - platí sa štvrťročne záloha. Podala informáciu, že terajšie priestory sú 

extrémne vlhké a týmto trpia vystavované artefakty.  

 

Prítomní sa rozlúčili so žiadateľkou. 

 

Následne sa dohodovali na podmienkach: 

- nájomný vzťah na dobu neurčitú, 

- výpovedná doba 3 mesiace, 

- nájom 65 €/ mesiac, 

- nájomca je povinný uzavrieť si vlastné zmluvy s dodávateľmi elektriny a plynu, 

- voda – podružné meranie. 

 

  

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov v budove 

Staškov č.25/bývalá pošta/ o rozlohe 84,90 m
2
  na parcele č. 936 zapísaná na LV č. 1179, 

v sume 65 €/ mesiac, s tým, že nájomca je povinný uzavrieť vlastné zmluvy s dodávateľmi el. 

energie a plynu,  na dobu neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace, vodné stočné ako podružné 

meranie občianskemu združeniu Bimaček, zastúpenému MUDr. Jozefom Marcom. 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:  Obec Staškov ma záujem ponúknuť priestory na 

zriadenie múzea z cieľom zachovať kultúrne a historické tradície regiónu Kysuce.  

Uvedené priestory sú dlhodobo neúspešné ponúkané na prenájom. 

 

                        

Počet poslancov:  9    Prítomných: 5 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

Návrh bol prijatý.  

 

Ďalej na rokovaní OZ privítal starosta zástupcov firmy Anna. Táto firma tu zabezpečovala 

pohrebné služby aj v minulosti. Potom sa však robila súťaž, a tú vyhrala firma EXIT – mala 

nižšie ceny.  Bývala pani konateľka však zomrela a nový pán konateľ uviedol, že ceny, ktoré 

boli ponúkané v súťaži sú nereálne a nemôže za ne vykonávať túto službu. Zmluvu teda 

vypovedali. Ochotní sú maximálne do konca roka túto službu ešte poskytnúť, viac nie.  

Firma Anna by mala záujem tieto služby opäť ponúkať v našej obci.  

 



Prítomní mali k nahliadnutiu pôvodné zmluvy, kde bol uvedený cenník, rozdelenie hrobov, 

rozdelenie výkopov v zimnom a letnom období, prenájom Domu smútku.  

 

Zástupcovia firmy Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o., Prev.: POHREBNÍCTVO 

ANNA, Raková 19, priniesli svoj cenník, vyjadrili sa k zložitosti výkopu hrobov 

a poskytovaní služieb. 

 

Prítomní si porovnali ceny nového ponúkaného cenníka so starším.  

 

Zástupcovia firmy Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o., Prev.: POHREBNÍCTVO 

ANNA, Raková 19, vysvetlili, že pod cenu túto prácu nikto nepôjde vykonávať. Je to reálna 

cena práce, doprava, pomôcky ku výkopu. Vyjadrili sa, že ľudia, ktorí túto prácu vykonávajú 

sú seriózni ľudia.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal informáciu, že hovoril so zástupcami firmy 

o tom, že počas rozlúčky pred pohrebom by v dome smútku hrala priliehavá hudba, tak isto 

by bol ozvučený aj obrad pri hrobe.  

 

OZ obce Staškov 

 

P R E R O K O V A L O 

a) Vypovedanie zmluvy POHREBNEJ SLUŽBY  EXIT spol. s r. o. , Paláriková 1761, 022 01  

Čadca dohodou ku dňu 31. 10. 2016. 

  

b) Poskytovanie cintorínskych služieb firmou Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o., 

Prev.: POHREBNÍCTVO ANNA, Raková 19 

 
SCHVÁLILO 

 

a/Ukončnie zmluvy so spoločnosťou POHREBNÁ SLUŽBA EXIT, spol. s r.o., Palárikova 

1761, 022 01  Čadca k 31.12.2016 

 

b) Cenník predložený firmou Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o., Prev.: 

POHREBNÍCTVO ANNA, Raková 19 a uzavretie zmluvy k termínu 1.1.2017 , na dobu 

neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov 

 

c)    Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov  domu 

smútku  v termíne od 1.1.2017 na dobu neurčitú, výpovedná doba 6 mesiacov  nájomca: 

Pohrebníctvo Anna , Anton Kajánek- Drevovýroba,spol.s.r.o ,so sídlom Raková 19,IČO:36 

424 544,zastúpená: Ing.Petrom Kajánkom,PHD, konateľ  za týchto podmienok: 

 - za užívanie domu smútku zaplatí  nájomca prenajímateľovi  sumu 1.- EUR/rok, v termíne 

vždy do 31.1. príslušného roku do pokladne  prenajímateľa 

- nájomca je oprávnený požadovať úhradu za použitie domu smútku na cintoríne v Staškove 

od obstarávateľa pohrebu  vo výške 10- EUR za obrad/deň, 

- nájomca je povinný na odber elektrickej energie uzatvoriť zmluvu priamo s dodávateľom 

služby  a uhrádzať platby za elektrickú energiu priamo dodávateľovi, 

 - nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať výzdobu, čistenie a upratovanie 

objektu   Domu smútku v Staškove  a  dezinfekcia a deratizácia priestorov. 



 - nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť počas pohrebných obradov pri rozlúčke 

na  cintoríne  ozvučenie  

- nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť počas pohrebných obradov reprodukciu 

hudby  v dome smútku a na cintoríne  

- v prípade ak pohrebné služby bude realizovať iná firma ma nájomca právo  od nej 

požadovať za  poskytované služby ozvučenie   a reprodukciu hudby úhradu 12 Eur s DPH 

  - nájomca je oprávnený požadovať úhradu  za použitie chlad. zariadenia od  obstarávateľa 

pohrebu  vo výške 11,80 Eur/deň s DPH použitia chladiaceho zariadenia.    

 -  nájomca v prípade poruchy chladiaceho zariadenia je povinný zabezpečiť  náhradné 

riešenie na vlastné náklady,  

 - nájomca je povinný zabezpečovať čistenie a upratovanie chlad. zariadenia, 

 - nájomca je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na  pohrebisko na 

vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, 

 - nájomca je povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska,  

 - nájomca je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska v Obci   Staškov, 

 - nájomca je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obradu  

pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu, 

 - nájomca je povinný odovzdať priestory domu smútku a chladiace zariadenie  

    poskytovateľovi pohrebných služieb v prevádzky schopnom stave. 

- nájomca sa zaväzuje vykonávať výkop hrobov na cintoríne Staškov za ceny v zmysle 

cenníka schváleného OZ v Staškove, dňa 25.11.2016 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: prenajímateľ Obec Staškov ma záujem 

zabezpečiť kvalitný výkon pohrebných a cintorínskych služieb/ ozvučenie pohrebných 

obradov, zabezpečenie reprodukovanej hudby atd./ 
 

   

C/ U K L A D Á   

 
Obecnému úradu uzatvoriť zmluvu  o poskytovaní pohrebných služieb v obci s firmou Anton 

Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o., Prev.: POHREBNÍCTVO ANNA, Raková 19 

 
Počet poslancov:  9    Prítomných: 5 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

K bodu č. 4: VZN obce Staškov 

 

Prítomným boli vopred doručené návrhy VZN obce Staškov, ku ktorým si mohli pripraviť 

pripomienky. 

 

a) VZN obce Staškov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 



Svoje pripomienky doplnené ako poznámky ku VZN zaslal poslanec Peter Fuček.  

Viacerí sa vyjadrili k textu, v ktorom sa uvádzalo poskytovanie pre podnikateľa.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že by toto z VZN úplne vyhodil. 

Zdôraznil, že je potrebné rozlíšiť zložky s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity.  

 

Podnikateľov nevyhadzovať len v článku 4 písmeno f). 

 

Prítomní sa zhodli na tom, aby bolo vo VZN uvedené, že dotácie schvaľuje len Obecné 

zastupiteľstvo.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Pripomienkoval, aby bolo uvedené, že dotáciu možno 

poskytnúť len raz za rok, nie viackrát.  

 

Prítomní sa vyjadrili ku pripomienke ohľadom športovcov - futbalistov, že vo VZN nemôže 

byť rozpísaná len jedna zložka. Bude potrebné rozpísať každú. Bude treba osloviť zástupcu 

každej zložky, nech špecifikuje účely použitia dotácie v rámci zložky – to sa prehodnotí 

a doplní do VZN.  

 

 

b) VZN obce Staškov o miestnych komunikáciách 

 

Tu sa prítomní pozastavili nad otázkou parkovania vozidiel mimo dvorov rodinných domov. 

Parkuje sa vo veľkom na ceste mimo záhrad rodinných domov. Riešilo sa ako je to dlhodobo 

parkovať na cestnej komunikácií. Tiež bol upravený cenník správnych poplatkov, ktorý bol 

zmenený úpravou v zákone. 

 

  

c) VZN obce Staškov o správnych poplatkoch 

 

Prítomní boli informovaní, že sa upravil sadzobník podľa úpravy zákona, ďalej bolo potrebné 

pozrieť sa na ostatné poplatky – vyhlasovanie v rozhlase, poplatok za vyhotovovanie 

fotokópií listín... 

 

Do VZN boli navrhnuté zmeny – vypustiť poplatok za klub, upraviť poplatok za hlásenie pre 

občanov a pre komerčné účely: 

- vyhlásenie v rozhlase pre občanov 2 € 

- vyhlásenie v rozhlase pre komerčné účely 5 € 

- vyhlásenie smútočného oznamu  bezplatne.    

 

d) VZN dane – p. Fuček navrhol, aby prešlo ešte finančnou komisiou, hlavne kvôli tomu, aby 

sa pozornosť venovala hlavne vývozu komunálnych odpadov – kde obec dopláca vysokú 

sumu,  a nemala by.  

 

OZ obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 

Pripomienky k VZN o správnych poplatkoch. 

 



ULOŽILO 

 

a)  Obecnému úradu  vyzvať vedúcich zložiek obce, aby špecifikovali  účely použitia dotácie,    

      ktoré budú následné doplnené do VZN obce Staškov 

 

  

 b)   Upraviť vo VZN o správnych poplatkoch v časti Ostatné poplatky vyhlásenie v rozhlase:   

        - Vyhlásenie v rozhlase pre občanov   2 € 

        -  Vyhlásenie v rozhlase pre komerčné účely 5 € 

        -  Vyhlásenie smútočného oznamu     bezplatne 

 

c) VZN o pohrebníctve – zmena poskytovateľa služby, cenníka – vyhotoviť formou dodatku 

VZN 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

K bodu č. 5:  Rôzne 

 

Starosta čítal prítomným jednotlivé žiadosti. 

 

1.Žiadosť FS Staškovanka o zmenu účelu dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Staškov. 

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Žiadosť FS Staškovanky o zmenu účelu dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Staškov. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

    

2. Žiadosť o schválenie prevádzkového času po 22.00 hod. –Pizzéria Salieri: 

PO, UT, ST, ŠTV – do 22.00 hod. 



PIA, SO – do 24.00 hod. 

NE – do 22.00 hod. 

 

Viacerí z prítomných sa zhodli na tom, že sa nemajú robiť rozdiely, a keď ostatné prevádzky 

môžu mať otvorené dlhšie, malo by sa aj v tomto prípade pristupovať rovnako. 

 

Poslanec Peter Fuček však upozornil na to, že určite príde sťažnosť.  

 

Hlasovanie o schválení žiadosti: 

 

Za: Ďurkáč, Šupčíková, Veselovský 

Proti: 0 

Zdržal sa: Fuček, Kvašňovská 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce následne pozastavil výkon uznesenia. 

 
 

Pozastavenie výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Staškov 

 
 

U Z N E S E N I E 

plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 25. novembra číslo 203/2016 
 

K bodu: Rôzne 

 

K  Žiadosti o schválenie prevádzkového času (otváracích hodín) pre pizzériu Salieri. 

 

 

Uznesenie pozastavené starostom obce s použitím zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien, § 13 ods. 6.  

 

„Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, 

že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 

podľa §12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného 

zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady 

však nie je viazaný.“ 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 
           starosta obce  Staškov 

 

3. Žiadosť  - Ing. Metod Dráb a Anna Drábová, Staškov o realizáciu úprav na úseku cesty. 



 

Peter Fuček, poslanec OZ: Podal otázku, či sa jedná o obecnú cestu. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že je uvedená v pasporte. Zatiaľ sa 

s tým nič ale robiť nedá, je to otázka budúceho rozpočtu, kde sa bude prihliadať aj na tieto 

potreby.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Žiadosť Ing. Metod Dráb a Anna Drábová, Staškov o realizáciu úprav na úseku cesty. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

    

 

Starosta pokračoval žiadosťami o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

 

 

a) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky pre Annu Jarošovú, bytom 

Staškov. 

 

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi  pre Annu Jarošovú , Staškov vo 

výške 100 € - na nákup zimného oblečenia pre maloleté deti. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 

 

b) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky pre Máriu Chrastinovú.  



 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi  pre Máriu Chrastinovú , Staškov  

vo výške 60 € - na úhradu splátky pôžičky na preklenutie času.  

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 

 

4. Žiadosť Jarmily Kráľovej, bytom Staškov o predĺženie nájmu nebytových priestorov obce 

Staškov v areáli FK Slávie Staškov do roku 2022. Žiadateľka má voči obci nedoplatok.  

 

Padol návrh na verejnú súťaž. 

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Žiadosť Jarmily Kráľovej, bytom Staškov o predĺženie nájmu . 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v areáli FK 

Slávie Staškov 

 

Podmienky súťaže: 

- Nájom na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace 

- Začiatok nájmu od 1. 3. 2017, cena nájmu 1 050 €  a energie, 

- Nájomca musí akceptovať dohodnuté podmienky pri organizovaní obecných 

podujatí. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

             JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                      Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                



                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 

 

Starosta obce informoval, že nájomca priestorov mäsiarstva v budove  č. 858 s nájmom končí, 

priestory zostanú prázdne, aj tu bude potrebné vyhlásiť súťaž. 

 

B/  U K L A D Á 

 

Obecnému úradu  vyhlásiť obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove 

č. 858- bývalé mäsiarstvo, na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                     Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

 

Predložený bol dodatok k zmluve o Obhospodarovaní s Družstvom vlastníkov neštátnych 

lesov.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Uviedol, že dodatok mu priniesol k podpisu 

podpredseda. Uviedol, že ho informoval o tom, že o dodatku sa bude jednať na rokovaní OZ. 

 

Starosta navrhol, aby sa dodatok dal na posúdenie právnemu zástupcovi.  

 

OZ obce Staškov  

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu dať dodatok zmluvy právnikovi za účelom vypracovania stanoviska.  

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 



Starosta uviedol, že je potrebné riešiť otázku stavu a potreby rekonštrukcie mostu 

k obecnému úradu.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že projektantov je veľa, no bude to aj veľa stáť. 

Uviedol, že má informáciu o tom, že zvršok mostu by sa musel zhodiť, piliere by sa mohli 

zanechať. Upozornil na to, čo sa týka mostov, že priemerne  m
2
 stojí 1000 €.  

 

Prítomní zdôrazňovali, že je potrebné  urobiť aspoň tú najnutnejšiu opravu, pretože tam môže 

dôjsť k úrazu. 

 

B/  U K L A D Á 

 

Obecnému úradu  dať spracovať projektovú dokumentáciu  ohľadom rekonštrukcie mostu  

k obecnému úradu. Zachovať pôvodné šírkové pomery mosta postačujúce  na jednosmernú 

premávku. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

             JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                      Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

 

Starosta obce sa ešte vrátil k téme cintorín, kvôli reklamným tabuliam na oplotení. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že je to pietne miesto, všetky 

reklamy by mali ísť preč, prípadne len ponechať oznam o správcovi, alebo o aktuálnom 

poskytovateľovi služieb.   

 

B/  U K L A D Á 

 

Obecnému úradu dať odstrániť reklamné tabule umiestnené na oplotení  cintorína. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval o tom, že sa rieši zberný dvor. Uviedol, 

že obec zrejme nebude úspešná. Treba však ísť do Bratislavy na otváranie obálok súťaže.  

Uviedol, že ak nemá nikto čas, oni si tam ľudí doplnia, len to treba dať vedieť.  



 

OZ obce Staškov 

 

PREROKOVALO 

 

Účasť na otváraní obálok – výber dodávateľa k projektu zberného dvora, ktoré sa bude 

konať dňa 1. 12. 2016 o 9.30 hod. v Bratislave 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Informáciu o potrebe účasti dvoch poslancov pri otváraní obálok na zberný dvor s tým , že 

žiaden z poslancov sa nemôže stretnutia zúčastniť. 

 

ULOŽILO 

Zabezpečiť doplnenie komisie bez účasti poslancov. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:   

             Pavol Ďurkáč 

             Peter Fuček 

            JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Terézia Šupčíková 

                                    Ing. Milan Veselovský 

                          PROTI:        0                

                 ZDRŽAL SA:        0      

            NEHLASOVAL:        0 

      

Do diskusie sa zapojil s dvoma bodmi p. Fuček. 

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že má príležitosť zohnať nejaké sanitárne veci, 

nejaký materiál čo sa týka opravy WC na štadióne. Chcel požiadať o súhlas poslancov, aby sa 

do toho mohol zapojiť obecný technický podnik, uviedol, že by chcel v budúcom roku opraviť 

posledné potrebné veci. Vzhľadom k tomu, že má túto príležitosť, chcel by ju využiť 

a zrealizovať to.  

 

Pri tejto téme sa vyjadrila poslankyňa Šupčíková. 

 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Podala otázku na vedúceho technického podniku, 

prečo chlapi na prevádzkach nemajú toaletu.  Nemôžu chodiť na obecný úrad, alebo inde, je 

to základná sociálna vec, treba im to tam urobiť.  

 

P. Fuček uviedol, že sa to môže urobiť pri jednom. Na zváženie bolo, odkiaľ na to vziať 

peniaze. Starosta uviedol, že je to na rozhodnutí a prioritách poslancov.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Poďakoval redakčnej rade za uverejnenie článku v Spravodaji 

obce, ale stala sa chyba, že bol vypustený záver článku. Chcel navrhnúť, aby  sa pred tlačou 

zaslal návrh novín každému kto do nich prispel na schválenie. 

 

Starosta upozornil na to, že sa musela stať chyba vo vydavateľstve, lebo toto sa ešte nikdy 

nestalo, články sa posielajú vždy celé ako prídu.   

 



Ladislav Perďoch, vedúci OTP: Informoval prítomných, vzhľadom na to, že sa idú robiť 

chodníky, bolo by potrebné a dobré zakúpiť traktorbager. Ten by sa vo veľkom využíval, bol 

by užitočný.  

 

Starosta sa vyjadril ku ihrisku, treba aby sa povedalo, čo sa ide teda robiť vo vnútri počas 

zimy, lebo to v lete neprichádza do úvahy.     

 

Poslanca Petra Fučeka sa prítomní opýtali, či už by išlo o poslednú takúto opravu. 

Konštatoval, že áno.  

 

Ďalšie rokovanie OZ bolo naplánované na 8. decembra 2016 so začiatkom o 9.00 hod. 

 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta konštatoval, že rokovanie je ukončené. 

 

 

V Staškove,  

 

 

......................................................... 

Peter Fuček, overovateľ I. 

 

 

 

......................................................... 

Pavol Ďurkáč, overovateľ II. 

 

 

 

 

 

........................................................... 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 


