
Z Á P I S N I C A 

 

z neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného  

dňa 01. apríla 2016 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ 

Peter Fuček 

Ján Janošec, poslanec OZ 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

Ing. Milan Veselovský  

 

Ospravedlnený: 

Ján Belko, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:  

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ 

 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 14. 00 hod. 

v Spoločenskej sále na Obecnom úrade v Staškove. 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 začiatku  zasadnutia bolo prítomných 6 

poslancov:  

- Mgr. Iveta Bartusková,  

- Pavol Ďurkáč,  

- Peter Fuček 

- Mgr. Daniel Králik  

- JUDr. Ľudmila Kvašňovská,  

- Ing. Milan Veselovský  

OZ v Staškove bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 



K bodu č. 2:  Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov 

 

Starosta konštatoval , že rokovanie bolo zvolané kvôli novému multifunkčnému ihrisku, ktoré 

aby sa mohlo čím skôr začať využívať je potrebné odovzdať do správy MŠ a schváliť 

prevádzkový poriadok ihriska.  

 

Program rokovania 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia  

  4. Prevod multifunkčného ihriska do správy Materskej školy, Staškov 

  5. Prenájom majetku obce  

  6. Rôzne   

  7. Diskusia  

  8.  Záver     

 

 

 OZ    S CH V A L I L O:  

 

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov 

 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský  

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:   0 

 

b) návrhovú komisiu:  Ing. Milan Veselovský 

Predseda návrhovej komisie:   

Členovia: Peter Fuček, JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

 

                         Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský  

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:   0 

 

c) overovateľov zápisnice:   Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč     

                        Hlasovanie:  ZA:     Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 



              Peter Fuček 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský  

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.                       

 

K bodu č. 3:  Kontrola uznesenia 

 

Na rokovanie OZ sa dostavili poslanci Terézia Šupčíková a Ján Janošec. 

Starosta komentoval na rokovaní OZ 25. 02. 2016 bolo uložené: 

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

      žiadosťami 

      Úloha trvá aj naďalej. 

 

b)   Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej a Grigovej o  príspevok na vybudovanie         

      vodovodnej prípojky, vo vzťahu   k okolitým nehnuteľnostiam. 

      Úloha trvá, bude preriešená pri najbližšom riadnom rokovaní OZ. 

 

c)   Obecnému úradu zistiť podmienky možného prevodu nehnuteľnosti – bývalej školy v časti  

      Polgrúň do majetku obce. Bol odoslaný list na Ministerstvo školstva SR.  

      Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal prítomným informáciu, že na Ministerstvo  

      školstva SR bol zaslaný list, čaká sa na odpoveď.  

 

d)   Obecnému úradu  osloviť žiadateľa Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica o návrh   

       konkrétnych podmienok vo veci prenájmu nebytových priestorov na ihrisku FK SLÁVIA   

       Staškov. 

      Starosta uviedol, že p. Svrčeka pozval na rokovanie a on potvrdil svoju účasť.   

 

e)    Obecnému technickému podniku prešetriť žiadosť Štefana Gábora o prešetrenie závad   

       a  vykonanie opráv  v byte, budova č. 858, Staškov.  

      Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že v bytovkách sa neustále niečo   

      opravuje, nakoľko vykazujú nedostatky. Takmer v každom byte došlo k poškodeniu  

      podlahy, uviedol, že bližšie by vedel povedať vedúci Obecného technického podniku, nie    

      je prítomný nakoľko je PN. Na konci apríla, ak budú ešte nejaké návrhy alebo     

      pripomienky ich musí OZ vyhodnotiť. Na najbližšom OZ bude k tejto téme samostatný   

      bod.  

 

f)   Obecnému úradu  podpísať zmluvy na obstaranie a vypracovanie Územného plánu obce   

      a pri budúcej úprave rozpočtu obce vyčleniť finančné prostriedky.    

      Zmluvy sú podpísané. K územnému plánu už začal proces obstarávania –na obecnom   

      webe bolo zverejnené, a prostredníctvom rozhlasu vyhlasované, že je 30 dní na to, aby si  

      FO a PO v obci podávali pripomienky alebo návrhy.  

 

g)  Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať obhliadku záhrady p. Antona Kadelu,   



     Staškov č. 646.       

       Úloha trvá, bude preriešená pri najbližšom riadnom rokovaní OZ. 
 

O Z     Z O B R A L O    N A   V E D O M I E 

 

Na rokovaniach OZ bolo ULOŽENÉ: 

 

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

      žiadosťami 

      Úloha trvá. 

 

b)   Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej a Grigovej o  príspevok na vybudovanie         

      vodovodnej prípojky, vo vzťahu   k okolitým nehnuteľnostiam. 

      Úloha trvá. 

 

c)   Obecnému úradu zistiť podmienky možného prevodu nehnuteľnosti – bývalej školy v časti  

      Polgrúň do majetku obce. Bol odoslaný list na Ministerstvo školstva SR. Úloha trvá. 

 

d)   Obecnému úradu  osloviť žiadateľa Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica o návrh   

       konkrétnych podmienok vo veci prenájmu nebytových priestorov na ihrisku FK SLÁVIA   

       Staškov. 

 

e)    Obecnému technickému podniku prešetriť žiadosť Štefana Gábora o prešetrenie závad   

       a  vykonanie opráv  v byte, budova č. 858, Staškov. Úloha splnená. 

 

f)   Obecnému úradu  podpísať zmluvy na obstaranie a vypracovanie Územného plánu obce   

      a pri budúcej úprave rozpočtu obce vyčleniť finančné prostriedky.   Úloha splnená.  

 

g)  Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať obhliadku záhrady p. Antona Kadelu,   

     Staškov.      Úloha trvá. 

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

      

Návrh bol prijatý.  

 

 

 



 

K bodu č. 4:  Prevod Multifunkčného ihriska do správy Materskej školy Staškov 

      

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ:  

Podala informáciu, že každé ihrisko musí mať schválený prevádzkový poriadok 

s prevádzkovateľom – toto multifunkčné ihrisko nebude slúžiť len pre detičky z MŠ, ale 

v popoludňajších hodinách a cez víkendy aj verejnosti. Je potrebné stanoviť poplatok, čas.  

Bol zapracovaný návrh na harmonogram – v dňoch školského vyučovania od 6.30 do 14.30 

hod pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu MŠ, po 15.00 do 21.00 hod záujmové 

krúžky a zložky pôsobiace obci.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  

Navrhol, aby bol čas prevádzky aspoň v letnom období až do 22.00 hod.  

 

Viacerí z prítomných sa zhodli na tom, že nech je čas jednotný v letnom aj zimnom období do 

21.30 hod.  

 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: 

K prenájmu ihriska – v prípade nepriaznivého počasia – dážď, silný vietor, sneh – bude 

ihrisko zatvorené.  

Prenájom ihriska pre neregistrovaných amatérskych športovcov obce Staškov za 1 hodinu 

využívania športoviska je poplatok tak ako má aj ZŠ  4 € bez osvetlenia, s osvetlením 7 €.  

Pre užívateľov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Staškov za 1 hodinu 8 € bez osvetlenia a 11 € 

s osvetlením.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: 

Podal otázku, komu sa budú odovzdávať žiadosti na užívanie ihriska. 

 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: 

Uviedla, že je potrebné so žiadosťami ísť za správcom – teda za ňou.  

Pokračovala, že nájomcom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov FO, poplatky bude 

potrebné vyberať podľa prevádzkového poriadku ihriska a na konci mesiaca 

s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdať do pokladne obecného úradu. Uviedla, že 

nakoľko je MŠ rozpočtová organizácia, všetky príjmy musia prejsť účtovne cez obec. 

Uviedla, že nemá poistenie. 

 

Starosta obce informoval, že má ponuku – predložil ju na rokovaní. Ponuka od Generalli 

Slovensko – čo sa týka ihriska 250 €/rok. Táto téma bude prejednaná v bode Rôzne. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  

Navrhol, aby boli umiestnené v priestoroch aj značky – vysvetlivky  – aký typ obuvi možno 

používať a podobne.   

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ:  

Uviedol, že sa to môže zrealizovať formou obrázkov, zdôraznil, že je potrebné, aby tam 

užívatelia chodili v čistej obuvi, teda si nosili obuv na prezutie.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Konštatoval, že bude potrebné aj upraviť okolie, urobiť chodník... 



Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Doplnil, že by bolo dobré k ihrisku umiestniť aj nejaké lavičky, kde by mohli prípadne sedieť 

striedajúci hráči.  

 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: 

Uviedla, že je potrebné, aby ihrisko malo svojho správcu – človeka, ktorý sa bude starať 

o prevádzku ihriska, o bezpečnosť a pod. Problém je, že ho MŠ nemá z čoho zaplatiť. Treba 

stanoviť výšku mzdy správcu – na čo bude treba úpravu rozpočtu. Informovala, že má zatiaľ 

len jednu žiadosť na správcu, a že sa ponúkol aj p. Pavol Ďurkáč, poslanec OZ, nakoľko aj 

býva v blízkosti ihriska.  

 

Na záver sa poďakovala starostovi aj poslancom, Obecnému technickému podniku za 

vybudovanie multifunkčného ihriska.  

 

K tejto téme sa ešte vrátila poslankyňa JUDr. Ľudmila Kvašňovská: 

Vyjadrila sa, že by bolo možno dobré uviesť v prevádzkovom poriadku aj možnosť využitia 

ihriska po celý deň – na základe dohody, a to len vo výnimočných prípadoch /športový deň 

a pod./. 

 

Riaditeľka zapracuje aj túto možnosť do prevádzkového poriadku. 

 

Starosta obce následne odovzdal riaditeľke MŠ Kľúče od nového ihriska.  

 

OZ   S CH V Á L I L O  

Zverenie Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a príslušenstvom v k. ú. Staškov na 

parc. č. KN 2204/2 do správy Materskej školy Staškov od 01. 04. 2016.  

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

a zároveň 

 

OZ       S CH V Á L I L O 

 

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a príslušenstvom v správe 

Materskej školy Staškov. 



 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

      

Návrhy boli prijaté.  

 

K bodu č. 5: Prenájom majetku obce 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Čítal prítomným odvolanie p. Jozefa Huríka, v ktorom žiadal o vysvetlenie zamietnutia jeho 

žiadostí o prenájom pozemku parc. CKN 4817, ktorý chce používať na parkovanie.  

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  

Vyjadrila sa, že bolo dohodnuté, že pozemok sa nedá občanovi do prenájmu, ale auto tam 

parkovať môže.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Navrhla, aby sa napísalo odôvodnenie – aby sa zabezpečil bezproblémový prístup všetkých 

vlastníkov ku garážam a v závere žiadosti napísať, že pri zamietnutí žiadosti nemusí byť 

uvedený dôvod.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Konštatoval, že odvolanie sa zoberie na vedomie, a bude dobré uložiť OÚ, aby bol dotyčnému 

zaslaný list s odôvodnením, prečo boli žiadosti zamietnuté. 

 

OZ    Z O B R A L O    N A    V E D O M I E 

Odvolanie Jozefa Huríka, Staškov o prenájom pozemku parc. CKN 4817  

a zároveň 

OZ       U L O Ž I L O 

Obecnému úradu napísať zdôvodnenie zamietnutia žiadosti p. Huríka. 



Obec zamietla žiadosť z dôvodu, aby zabezpečila bezproblémový prístup všetkým majiteľom 

garáži k zadnej časti garáži, z dôvodu údržby a odvozu snehu v zimnom období. 

                        Hlasovanie:  ZA:     

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    Mgr. Iveta Bartusková     

     NEHLASOVAL:    0 

 

      

Návrhy boli prijaté.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu, v súvislosti s touto lokalitou, v prípade Stredňankých, ktorí si museli dať 

vypracovať nový geometrický plán kvôli odkúpeniu pozemku sa zistilo, že časť obecnej 

parcely má prihradenú iný občan Staškova. Geometrický plán sa musí prerobiť – vzniknú tak 

dve parcely – časť pred plotom a druhá – prihradená časť. Aj toto sa bude riešiť pri budúcom 

rokovaní OZ, kde sa budú riešiť aj iné časti obce, v ktorých majú občania prihradené 

pozemky, aby sa ku všetkým pristupovalo rovnako.  

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Čítal predložené žiadosti. 

a) Žiadosť Miroslava Budoša, Turzovka –o súhlas na predlženie zadnej časti plechového 

skladu pri budove bývalej Tesly z dôvodu garážovania autobusov.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Vysvetlil, že za skladom je ešte obecný pozemok. Podal informáciu, že dotyčný pán by si 

sklad predlžil svojpomocne. Bude záležať tiež na tom, ak bude končiť s nájmom, či tam 

dostavbu nechá, alebo ju bude musieť odstrániť. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  

Informoval, že bol upozornený na prítomnosť kábla v zemi,  v priestoroch, kde chce p. Budoš 

predĺžiť sklad. Susedom predĺženie skladu prekážať nebude. ďalej vysvetlil, že pokiaľ by sa 

našiel kupec celej budovy, má výpovednú dobu 3 mesiace a či by pristavoval, alebo nie, 

musel by odísť.  

 

B/ B E R I E    N A   V E D O M I E    



Žiadosť Miroslava Budoša, Turzovka –o súhlas na predlženie zadnej časti plechového 

skladu pri budove bývalej Tesly.  

 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

      

b) Žiadosť Ing. Jozefa Vahančíka, Podvysoká o odkúpenie budovy bývalej Tesly za 

ponúkanú cenu 50 000 € - s tým, že budovu plánuje prestavať na bytovku. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal prítomným informáciu, že s dotyčným pánom komunikoval telefonicky, a ten mu 

povedal, že je to maximálna cena – viac podľa neho budova hodná nie je.  

 

Viacerí sa priklonili k tomu, že ideálna cena by bola aspoň 100 000 €. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Konštatovala, že by to bola ideálna cena, ale vyjadrila sa, že by možno stačilo  

aj 70 000-75000€ - aj takú cenu by zvažovala. 

 

Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že cena ponúkaná p. Vahančíkom je nízka.  

 

OZ     Z A M I E T L O 

Žiadosť Ing. Jozefa Vahančíka, Podvysoká o odkúpenie budovy bývalej Tesly z dôvodu 

nízkej ponúknutej ceny.  

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                



                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

      

Návrh bol prijatý. 

 

c) Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú podporu  42. ročníka Kysuckého 

maratónu, ktorý sa bude konať dňa 25. júna 2016 v Čadci. 

Na základe toho, že obecný rozpočet nemá prostriedky na podporenie podobných akcií 

OZ    Z A M I E T LO 

Žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú podporu  42. ročníka Kysuckého 

maratónu, ktorý sa bude konať dňa 25. júna 2016 v Čadci. 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Prečítal prítomným podnet od p. Ivany Sloviakovej – zabezpečiť, ak je to možné, aby na 

webovej stránke obce boli zverejnené kontakty, mailové adresy a poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: 

Konštatoval, že s fotografiami by nebol problém, ale telefonický kontakt určite nie, možno 

mailovú adresu.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  

Priklonil sa k jeho názoru. Vyjadril sa, že by bolo dobré sa dohodnúť a pri budúcom OZ sa 

pofotiť.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 



Vyjadril sa, že sa uvedie mailová adresa, kto má vhodnú fotku, môže odoslať alebo priniesť, 

kto nie, odfotí sa pri najbližšom rokovaní OZ. Informoval, že to takto na webe majú aj iné 

dediny a mestá.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Nesúhlasil, vyjadril sa, že sa fotiť nebude.  

 

V ďalšom bode sa poslanci OZ vrátili ku vyradeným knihám, bolo potrebné stanoviť presnú 

cenu, ktorá nebude vyššia ako bola skutočná hodnota kníh, pričom knihy sú zastaralé 

a niektoré aj poškodené.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: 

Podal návrh, aby sa knihy predávali v cene 0,20 €/ 1 ks. 

 

OZ       S CH V Á L I L O  

 

Symbolickú cenu vyradených kníh z obecnej knižnice  – 1ks za     0,20  € 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Informoval prítomných o ponuke poisťovne Generali Slovensko a.s., na poistenie majetku 

obce.  

Ročné poistné  - nové multifunkčné ihrisko 280 €, kaplnka 26,43 €, stavba detské ihrisko 

22,17 € , turistický náučný chodník s odpočívadlom 32 €, kamerový systém 341,33 €, obecný 

rozhlas s príslušenstvom 490,94 € –  požiar, celý živel, povodeň, víchrica, vodovodné, náraz 

dopravným prostriedkom... Celkový návrh poisťovne 1207 €.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Navrhla, aby starosta oslovil ešte nejakú poisťovňu.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: 

Reagoval, že by bolo dobré osloviť ešte minimálne dve ďalšie poisťovne. 

 

 

      



OZ  Z O B R A L O     N A    V E D O M I E 

Ponuku poistenia od firmy Generali Slovensko poisťovňa a.s. 

C/ U K L A D Á 

Obecnému úradu  osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie 

majetku obce. 

                        Hlasovanie:  ZA:    Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

     

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal prítomným informáciu, že bola vyhlásená výzva na zberné dvory z eurofondov,  projekt 

zberného dvoru je v podstate zrealizovaný 

 

Riešila sa otázka členstva  v Správnej rade TKO Semeteš n.o. Či bude teda poslanec Ján 

Belko chodievať, alebo nie na rokovania, v prípade, že nemá čas, nikto ho nevyhadzuje, len 

nech povie, že nemôže. 

 

Starosta sa s ním telefonicky spojil. Vyjadril sa, že bude lepšie niekoho iného zvoliť miesto 

neho.  

 

Poslankyňa Mgr. Bartusková odišla z rokovacej miestnosti. 

 

Prítomní sa zhodli na tom, že nech chodieva miesto neho na zasadnutie starosta obce.  

B/ O D V O L Á V A 

 

Jána Belka – poslanca OZ  z funkcie zástupcu obce v Spravnej rady TKO Semetes 

 

C/ V O L Í 

Za člena  Správnej rady TKO Semeteš n.o.  starostu obce. 

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:     

              Pavol Ďurkáč 

              Peter Fuček 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 



              Ing. Milan Veselovský 

              Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    Mgr. Iveta Bartusková 

 

      

 

Návrh bol prijatý. 

Poslankyňa Mgr. Bartusková sa vrátila do rokovacej miestnosti. 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Informoval, že sa k nemu dostala informácia, že železnice 

predávajú pozemky. Vie, že nie sú na to peniaze, ale navrhoval, aby sa zistilo, či sa jedná 

o pozemky v obci Staškov,  v akých lokalitách a za akú cenu. 

OZ obce Staškov 

 

ULOŽILO 

                         

Obecnému úradu preveriť na Železniciach SR  či pozemky,  ktoré predávajú  sú pozemky  

v obci Staškov a za akú cenu ich predávajú. 

 

 

Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

       Pavol Ďurkáč 

                    Peter Fuček 

          Ján Janošec 

          Mgr. Daniel Králik 

          JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

          Ing. Milan Veselovský 

                     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0     

     NEHLASOVAL:    0 

 

      

 

 

JUDr.  Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Apelovala na prítomných, aby sa niečo 

robilo ohľadne čistoty obci – obec je strašne špinavá. Navrhovala čistiaci týždeň, aby sa 

občania zapojili do čistenia svojho okolia. Okolo ciest, okolo pizzérie, Aby sa aj z pozície 

obce začalo niečo robiť, upozorňovať občanov.  Bola by za  čistiaci deň obce. Vykonávať 

kontrolu po obci, upozorňovať.  

 

OZ obce Staškov 

 

ULOŽILO 

  



Komisii životného prostredia a ochrany prírody urobiť obhliadku v k. u. obce Staškov 

s dorazom na čstotu obce, prípadne upozorniť občanov na znečistene priestory nachádzajúce 

sa v ich okolí. 

 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Pavol Ďurkáč  

  Peter Fuček  

  Ján Janošec  

  Mgr. Daniel Králik  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Ing. Milan Veselovský  

  Terézia Šupčíková  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

Na záver sa dostavil  na rokovanie p. Svrček, ktorý mal záujem o priestory pohostinstva 

v areáli FK Slávie Staškov. 

 

Starosta ešte raz prečítal jeho žiadosť, ktorá bola prednesená aj na minulom rokovaní OZ. 

 

p. Svrček: Konštatoval, že priestory je potrebné zrekonštruovať, záleží na dohode so 

zastupiteľstvom. Vedel by si tam predstaviť také bistro , rýchle občerstvenie, postupne aj 

variť. Najskôr však potrebuje vidieť priestory, či sú tam na toto podmienky.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská,  poslankyňa OZ: Opýtala sa, či má nejaké skúsenosti s touto 

oblasťou podnikania.  

 

p. Svrček: Uviedol, že má niekoľko bufetov aj  pojazdné , všetko závisí od objednávky, 

nefungovalo by to ako reštaurácia, ale vie sa na objednávku zabezpečiť katering. Čo sa týka 

kultúrnych podujatí – robia ozvučenie, zháňajú kapely, aj kvôli Kollárovcom v Staškove je 

nápad, že sa postaví  pódium inak.  

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská,  poslankyňa OZ: Podala otázku, či by si investíciu do toho 

urobil on sám podľa svojej predstavy.  

 

p. Svrček: Ide o základné veci, WC, podlaha, okná – všetko čo sa tam urobí tak to tam aj 

ostane, on si to nezoberie.  Niekde inde sa dohodli a urobil sa zápočet.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že akýkoľvek prenajímateľ má z priestorov 

výťažok – investovať teda do toho, alebo mať nižší príjem je nezmysel. Bol by za to, aby mal 

nájomca priestory celé k dispozícii celý rok, bez toho, aby musel priestory na určité akcie 

vypustiť.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Uviedol, že teraz je tam človek, ktorý niečo ponúka, vychádza sa 

s ním, uviedol, že on by mal ponúknuť minimálne dvojnásobok toho, čo je teraz. Aby to za to 

stálo hovoriť s tým človekom o zrušení nájmu. 

 

p. Svrček: Uviedol, že ponúka zrekonštruovanie priestoru, čo je vlastne znásobenie ceny.  



 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že nejde len o peniaze. možno treba 

prihliadať na to, že by sa to tam zatraktívnelo, možno niečo pre deti, možno prístupné aj 

v zime. Už toto by bral ako pozitívum.  

 

p. Svrček: Vysvetlil, že neznamená, že keď tam investuje 10 000€, že to bude po obci chcieť, 

ale napríklad by to bola garancia času, napr. 10 rokov by ho odtiaľ nikto nechcel dostať, 

pretože tam niečo investoval, obec dostane svoje peniaze za nájom, peniažky za vstupné... 

 

 Prítomní sa zhodli na tom, aby sa tam p. Svrček išiel  pozrieť, investície ak by si robil, tak len 

v rámci 5 ročného nájmu, aby nevznikli problémy.  

 

Na základe týchto informácií sa rozlúčili s p. Svrčekom. Do konca apríla musí byť všetko 

uzavreté, pretože minimálne 2 mesiace treba mať prípravu na Kronerov  pohár.  

 

Vzhľadom na to, že bol program rokovania vyčerpaný, starosta rokovanie ukončil o 17.30 

hod.  

 

 

 

V Staškove, dňa ............................ 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

 

 

 

....................................................     ............................................ 
Mgr. Daniel Králik        Pavol Ďurkáč  
Overovateľ I.         Overovateľ II. 


