
Z Á P I S N I C A 
 

 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 

26. októbra 2016 

  
 

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

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ 

Ján Belko, poslanec OZ 

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 

Bc. Mária Čečotková, pracovníčka obce 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka Základnej školy Staškov 

Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ 

p. Gavlák, občan Staškova 

rodiny Šperková, Žáková, Ďuranová, Gombošová 

 

Program: 

 

Program 

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  2.   Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3.   Kontrola uznesenia 

  4.  Rozpočtové opatrenie č. 1 – Školská jedáleň, Základná škola Staškov 

  5.   Rozpočtové opatrenie č. 1 – Školský klub detí, Základná škola Staškov 

  6.   Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, Základná škola   

       Staškov 

  7.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok   

      2015/2016, Základná škola Staškov 

  8.  Správa o hospodárení k 30. 09. 2016, obec Staškov 

  9.  Rozpočtové opatrenie č. 5/2016, obec Staškov 

 10.  Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky  

       2015 – 2022 –  zapracované doporučenia NKÚ 

 11.  Aktualizácia prevádzkového poriadku pohrebiska . zapracované doporučenia NKÚ -   

        VZN 

 12. Zriadenie  komisie OZ, zameranej na oblasť komunálnych služieb v obci – programy  

       komunálnych služieb. 

 13. Verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu pre obec 

 14.  Podanie žiadosti o získanie dotácie – turistický náučný chodník, kompostery 

 15.  Aktualizácia    projektovej dokumentácie  - chodníky okolo štátnej cesty   



 16.  Zadanie projektovej dokumentácie pre stavbu pódia pri Obecnom úrade a úprava   

       priestoru pred Obecným úradom v Staškove 

17.  Pokračovanie stavby Modernizácia verejného osvetlenia - neriešené časti obce 

18.  Zriadenie info kanála obce v rámci káblovej televízie 

19.  Schválenie výrubu obecného lesu pre účely výstavby bytového domu. 

 20.  Príloha č.  3  k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa     

        MŠ  a žiaka školského zariadenia 

21.  Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 

22.  Prenájom nebytových priestorov obce Staškov 

23.  Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci 

24.  Rôzne   

25.  Diskusia  

26.  Záver                                                                          

 

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

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09. 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 7 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 24. – 

Odovzdanie Novostavby materskej školy Staškov do správy svojej rozpočtovej organizácii – 

MŠ Staškov. 

 

Návrhová komisia: 

predseda: Peter Fuček 

členovia:   Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková  

overovatelia: Ing. Milan Veselovský, JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

 
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.  

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

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 18. 08. 2016 bolo 

uložené:   

 

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

žiadosťami.  



Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Podala informáciu, že bola predložená správa 

o výsledku kontroly, dokončiť už je len potrebné DHZ Staškov.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že pani kontrolórka si splnila svoju 

prácu, zaslala správu z kontroly a zistené nedostatky tak starostovi ako aj poslancom 

obecného zastupiteľstva. On ako štatutár by mal vymáhať späť do rozpočtu peniaze, ktoré boli 

zle použité. Vysvetlil to na príklade, že by niekto nakúpil alkohol a preukázal to aj 

pokladničným dokladom, čo je neprijateľné – a teda on ako štatutár by mal od osoby, ktorá 

bola za toto zodpovedná žiadať peniaze naspäť, lebo tak isto aj voči obci postupujú kontrolné 

orgány pri rôznych dotačných systémoch, keď zistia, že je niektorý výdavok neoprávnený, tak 

obec musí peniaze vrátiť.  

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. 

 

Pokračoval, že pani kontrolórka spolu s učtárňou si splnili úlohu a do 31. 8. 2016 vypracovali 

návrh VZN – podmienky prideľovania dotácií z rozpočtu obce zložkám s právnou 

subjektivitou aj bez právnej subjektivity. Je potrebné, aby si to poslanci naštudovali 

a pripomienkovali a doplnili také pravidlá, aby boli jasné – aby sa pred zastupiteľstvom, kedy 

sa budú schvaľovať VZN vyvesilo aj toto už so zapracovanými podmienkami 

a pripomienkami poslancov. Zvlášť zdôraznil problematiku zložiek s právnou a bez právnej 

subjektivity. Tí, čo nemajú IČO - vzhľadom na to, že sa nakupuje majetok – pôjde o majetok 

obce, a teda obec by ho mala obstarávať, nemalo by to fungovať tak, že sa predmet kúpi 

a prinesie doklad. Zložkám s právnou subjektivitou tiež treba dať dotáciu na konkrétny účel, 

ale obec už nie je zodpovedná za nákup, môže prísť len na kontrolu, ale majetok patrí zložke. 

Treba sa dohodnúť aj na tomto, stanoviť pravidlá a zapracovať do zmluvy. 

c) Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania modernizácie verejného osvetlenia v obci   

    formou koncesnej zmluvy.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že k tejto úlohe je venovaný  

samostatný bod.  

 

d) Obecnému úradu osloviť projektanta o spracovanie projektu na dopravné značenie –   

    osadenie spomaľovačov a dopravných zrkadiel, ku obhliadke  s projektantom prizvať   

    členov stavebnej komisie a poslancov.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, ž oslovil dvoch projektantov. 

Vzhľadom na cenu uviedol, že bude jednať už len s p. Grambličkovou. Pri návrhu tvorby 

ceny s ňou pochodil a ukázal, čo sa od nej vlastne vyžaduje. Taktiež je potrebné dať posúdiť 

dopravné značenie v obci, hlavne križovatky. Vypracovaný projekt na dopravné značenie sa 

potom musí dať schváliť Dopravným inšpektorátom. Keď Dopravný inšpektorát schváli 

projekt, tak na miestnych komunikáciách si obec vydáva rozhodnutie sama, to sa nazýva – 

Určenie dopravných značiek – toto je správny legislatívny postup.  



Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Navrhol, aby sa zišla komisia, ktorá by prešla dopravné 

značenie v obci a podala potrebné návrhy, a tak by sa vedelo, koľko by to cca predbežne stálo.   

 

Prítomní sa zhodli na tom, aby sa dopravnému značeniu v obci povenovala stavebná komisia. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ULOŽILO 

Stavebnej komisii s projektantom riešiť obhliadkou dopravné značenie v obci. 

 

 

                           Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:     0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.  

g) Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Padycha Jozefa, v rozsahu obhliadky  a vyžiadania si   

     podkladov k žiadosti.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ a predseda stavebnej komisie: 

Komentoval, že stavebná komisia navštívila spomínané miesto. Kanalizácia je vykopaná, 

problém je v tom, že nie je k tomuto nijaký doklad. Aj keby mu chceli pomôcť, nevie 

preukázať nijaký doklad. Zdôraznil však, že vykopať kanalizáciu bolo dosť zložité, ide to 

okolo celého domu aj popod...  

 

Prítomní sa zhodli na tom, že žiadosť sa zamietne, s tým, že sa uvedie relevantný dôvod 

– nemožnosť preukázania výdavkov formou dokladov.  

OZ NESCHVÁLILO 

Žiadosť p. Padycha, Staškov z dôvodu nemožnosti preukázania dokladov.  

 

            

        Hlasovanie:  ZA: schválenie žiadosti 0 

 Proti:          Mgr. Iveta Bartusková  

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 



                                                      Ing. Milan Veselovský 

                             ZDRŽAL SA:    Ján  Belko 

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrh bol prijatý.  

h)   Stavebnej komisii riešiť znečistenie miestnej komunikácie v časti obce IBV  

       pod Kykuľou.  

 

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že navštívili aj toto miesto, no 

uviedol, že je dosť problém tam niečo vyriešiť. Urobiť tam nejaký žľab, alebo zátarasu, to 

nepomôže...  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Nemôže sa to zahradiť, ľudia tam chodia a zvážajú aj drevo, 

urobiť tam nejaký kanál, kde by sa to navážalo – to sa tiež nemôže, lebo sú to súkromné 

pozemky. Jediné riešenie by bolo také, že v prípade nepriaznivého počasia by sa to tam 

vyčistilo.  

Starosta obce privítal v rokovacej miestnosti p. Gavláka, občana Staškova, ktorý prišiel 

s vlastnou žiadosťou. 

p. Gavlák, občan Staškova: Informoval, že už ubehla nejaká doba odvtedy, čo žiadal 

o pomoc s prístupovou cestou k domu. Všetok materiál, ktorý tam na vlastné náklady naviezol 

a upravil zobrala voda, búrky -  momentálna situácia je taká, že sa už nedostane k domu 

osobným automobilom. Prišiel opäť žiadať, aby sa do zimy s týmto problémom niečo urobilo.  

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ:  Podala otázku, či je cesta obecná, či ide o obecné 

pozemky. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že cesta sa nachádza v pasporte, ale 

pozemky nie sú obecné, len cesta je označená ako miestna komunikácia.  

p. Gavlák: Pokračoval, že po všetkých úpravách a použitia materiálu na vlastné náklady 

a z vlastnej iniciatívy  stačilo už len dať niečo na povrch. Lenže nič sa s tým nerobilo, a cesta 

chátra, kamene berie voda a po častiach ničí cestu. Vyjadril sa, že by od obce potreboval 

nejaké riešenie.  

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, či ide o prístup len k jednému 

rodinnému domu.  

p. Gavlák:  Podal informáciu, že je tam ešte jeden rodinný dom, aj žiadosť v minulom roku 

podávali na rokovanie OZ dvaja. Upozornil na to, že keď príde zima a napadne sneh, nebude 

to tam možné ani odhrnúť – sú tam vyjazdené koľaje v makadame. Nebude možné sa tam 

dostať ani záchranným zložkám. Pokračoval s tým, že na miesto prizval dve firmy, ktoré robia 

spevnené povrchy – konštatovali, že podklad je ešte stále dobrý až na tie koľaje. Cenová 



ponuka sa pohybovala komplet 8000 € bez DPH, s tým že cca 80 % makadamu, ktorý tam už 

je vyhovuje ako podklad.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa na veľkosť cesty.  

p. Gavlák: Informoval, že cesta má dĺžku 141 m a šírka 3 m, cena za meter štvorcový by bola 

16 €. Vysvetlil, že pre neho je kritické hlavne stúpanie a dve ostré zákruty. Poprosil, či ba sa 

tam nedalo aspoň niečo núdzové urobiť, aby tam vedeli fungovať – aspoň cca 80 m od vrchu. 

On dám už do toho vložil 3 000 €. Tieto peniaze ale zoberie voda, vznikne mu škoda a bude 

sa potom brániť. Keby sa to bolo urobilo vtedy, keď bol na úrade prvýkrát stálo by to menej, 

dnes už to je viac a o rok to opäť bude viac.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že on je ten prvý, ktorý by chcel, aby sa 

dali všetky nespevnené miestne komunikácie v dohľadnom čase vyriešili. Pripomenul, že 

od roku 2014 sa urobilo kus roboty, upozornil ale aj na veľkú kritiku, že sa prístupová cesta 

robila pre pár chalúp, pre pár ľudí... Vyjadril sa, že súhlasí s p. Gavlákom, pre každého 

občana je potrebné urobiť prístupovú cestu. Zdôraznil, koľko peňazí sa ušetrilo na tom, že sa 

na hotové cesty už nemusí dosypávať neustále materiál. Zároveň upozornil na to, že p. Gavlák 

nie je sám, ktorý má takýto problém. Konštatoval, že ak to schvália poslanci, tak nech sa to do 

zimy urobí, ale potom treba myslieť aj na ostatných, ktorí majú aj horšiu cestu.   

Peter Fuček, poslanec OZ: Vyjadril sa, že vo všetkej úcte, jedná sa kvôli tomu už dosť 

neskoro, lebo vzhľadom na klimatické podmienky a v novembri už nikto neurobí asfaltový 

kryt. Vie, že sa o tom rozprával s firmami, ale sú nejaké technické normy a predpisy, ktoré sa 

musia dodržať, proti týmto pravidlám obec nepôjde. Zdôraznil, že je hlavne potrebné prísť na 

príčinu, prečo sa to tam stále odplavuje, pravdepodobne je tam príčinou zlé odvodnenie popri 

komunikácii. Navrhol, aby sa v prvom kroku v tomto roku urobila aspoň tá nutná úprava, aby 

sa mohli obyvatelia dostať k rodinným domom a mohla sa v zime realizovať zimná údržba. 

A následne zapracovať do rozpočtu v budúcom roku finančnú položku, z ktorej by sa vykryl 

asfaltový kryt a urobila sa cesta v zmysle nejakého projektu tak, ako má byť.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Priklonil sa k tomu, že p. Fuček má pravdu, je potrebné prísť 

na príčinu odkiaľ tá voda stále ide. Zrejme ide zhora z kopca, možno by pomohlo vykopať 

tam aspoň zatiaľ nejaký rigol, ak to je kde pustiť.  

p. Gavlák: Upozornil na to, že ide o zrážkovú vodu, a že toto si tam vykopal.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že keby išlo len o zrážkovú vodu, tak by materiál 

neodnieslo. Treba urobiť pred zimou najnutnejšie opatrenia a zakomponovať túto vec do 

budúcoročného rozpočtu.  

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku:  

Podal informáciu, že po búrkach a dažďoch zhruba každé dva mesiace sa naváža na všetky 

takéto cesty, ktoré nie sú spevnené.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že sa určite v rámci nejakého 

širšieho projektu a rozpočtových možností bude riešiť táto oblasť, nakoľko by bola škoda 



materiálu a peňazí, ktoré už boli do tejto cesty investované. Rovnako sa priklonila k tomu, 

aby sa do zimy urobilo to najnutnejšie a budúci rok, že by sa obec už do nejakých tých lokalít 

aj pustila. Technicky ani časovo sa to už tento rok nezvládne urobiť – obec musí robiť 

výberové konanie, to trvá určitú dobu a v zime to nikto robiť nebude.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Zdôraznil, že asfaltové kryty sa podľa technických noriem sa 

môžu robiť do + 8 °C a za suchého počasia.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Podal návrh, aby sa teda do zimy urobila nutná úprava 

prístupovej cesty.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Navrhol , že sa tam z vedúcim Obecného 

technického podniku zájdu pozrieť, a navezie sa tam aspoň na koľaje nejaká vlečka materiálu 

a žabou sa to upraví. Budúci rok sa budú hľadať finančné prostriedky na kompletnú úpravu 

MK. 

 

Pán Gavlák sa poďakoval a z rokovacej miestnosti odišiel.  

 

Prítomní s týmto dočasným riešením súhlasili.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 
ZOBRALO NA VEDOMIE 
 

 
a)   Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015  

       v porovnaní so žiadosťami.  

 

      Predložená správa z pokračovania, dokončiť už len DHZ Staškov.  

 

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 pripraviť systém dobudovania modernizácie verejného  

     osvetlenia v obci formou koncesnej zmluvy. Samostatný bod. 

 

d)   Obecnému úradu osloviť projektanta o spracovanie projektu na dopravné  

      značenie – osadenie spomaľovačov a dopravných zrkadiel, ku obhliadke  

      s projektantom prizvať členov stavebnej komisie a poslancov.  

 

e)   Obecnému úradu prerokovať doplnenie verejného osvetlenia.  

       Úloha splnená. 

 

f)   Obecnému úradu prerokovať podmienky ukladania dotácií zložkám do  

     najbližšieho rokovania OZ. Úloha pokračuje.  



 

g)    Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Padycha Jozefa, v rozsahu obhliadky   

       a vyžiadania si podkladov k žiadosti. Úloha splnená. 

 

h)  Stavebnej komisii riešiť znečistenie miestnej komunikácie v časti obce IBV  

      pod Kykuľou. Úloha splnená. 
 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:     0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
     

 

Starosta ešte dodal, že sa bude riešiť projekt v rámci cezhraničnej spolupráce, a aj v rámci 

neho by sa poriešili niektoré nespevnené komunikácie. Nazvalo sa to ako cyklokomunikácia, 

uvidí sa, či sa to podarí.  

 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 1. – Školská jedáleň, Základná škola Staškov 

Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ Staškov: 

Komentovala predložený materiál. Úprava rozpočtu bola robená hlavne preto, lebo bolo 

potrebné vykryť tarifné platy – navýšenie v školskom klube detí. Pani riaditeľka sa rozhodla, 

že nebude žiadať od obce navýšenie dotácie na školský klub, ale tým, že školská jedáleň si 

dokáže vykryť výdavky vlastným príjmom a réžiou, tak bolo vzaté 550 € z dotácie, ktorá bola 

presunutá do školského klubu na navýšenie platov pedagogických zamestnancov od 1. 9. 

2016. Vo výdavkovej časti boli navýšené príplatky spolu o 500 € + odvody do poistných 

fondov, jedná sa o navýšenie osobných príplatkov zamestnancom ŠJ do konca roka 2016. 

Keďže už nie je pomoc v rámci dobrovoľníckej služby, pani riaditeľka by to vzhľadom na 

počet stravníkov chcela kuchárkam vynahradiť. Navýšená bola aj položka vodné, stočné 

o 350 € - boli prehodnotené viaceré položky a uskutočnili sa presuny medzi položkami. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Podala informáciu, že teraz je v rámci 

dobrovoľníckej praxe útlm, a viac už pravdepodobne ani nebude. Skôr by sa malo už 

uvažovať aj nad nejakou ďalšou silou.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Pridal informáciu, že už aj na OTP je cítiť, že 

dobrovoľnícka prax už nie je – je problém zohnať človeka do Rodného domu Jozefa Kronera, 

na rozvoz obedov, ľudí na kosenie, možno bude treba uvažovať do budúcna zamestnať riadne 

človeka, ktorý si bude prácu vážiť a poriadne ju vykonávať.  

 



Obecné zastupiteľstvo v Staškove  

 

SCHVÁLILO 

 

 

Základná škola, Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2016 – Školská jedáleň. 

 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 1. – Školský klub detí, Základná škola Staškov 

Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ Staškov: Komentovala predložený materiál. V príjmovej 

časti bola navýšená dotácia od obce o 550 €, presunutá zo školskej jedálne na navýšenie 

tarifných platov pedagogických zamestnancov. Vo výdavkovej časti navýšená položka o 450 

€ + odvody do poistných fondov, znížená bola položka cestovné a stravovanie, ktoré nebudú 

do konca roka vyčerpané. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Podala otázku, či toto nebolo v rozpočte, 

alebo prečo sa to navyšuje. 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Informovala, že sa navyšujú tarifné platy 

podľa zmeny od 1. 9. 2016. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že jej ide o pani kuchárky zo 

školskej jedálne, narobia sa, a ešte sa zoberie z rozpočtu. 

Riaditeľka spolu s účtovníčkou konštatovali, že peniažky zostanú ešte z réžie, tak by sa 

z tohto mohlo ešte dať niečo navyše.  

Obecné zastupiteľstvo v Staškove  

 

SCHVÁLILO 

 

 

Základná škola, Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2016 – Školský klub detí. 

 



 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrh bol prijatý.  

  

a zároveň 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k  úprave rozpočtu Základnej školy – Školská jedáleň, 

Školský klub detí. 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0  
 

 

Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 6: Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

Základná škola 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Podala informáciu, že tento dokument sa 

vždy schvaľuje na školský rok, každý zamestnanec má právo na vzdelanie, má povinnosť sa 

vzdelávať. V ďalšej časti bolo uvedené, že 6 zamestnancov sa prihlásilo na kontinuálne 

vzdelávanie – rozširovanie kompetencií, kooperatívne vyučovanie, vzdelávanie pre deti, ktoré 

majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a vykonanie atestácií.  

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

SCHVÁLILO 

 



Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, Základná škola 

Staškov.  

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 7: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2015/2016, Základná škola 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov:  Podala informáciu, že v zmysle zákona 

a vyhlášky Ministerstva školstva SR – je to správa o tom, ako ten školský rok prebehol, aká 

bola klasifikácia, prospech a správanie žiakov, koľko bolo daných výchovných opatrení, aká 

bola dochádzka, aké boli výsledky súťaží, s kým škola spolupracovala, v akých bola zapojená 

projektoch... 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

SCHVÁLILO 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016, Základná škola Staškov. 

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.  

 



Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Podala informáciu, že podala žiadosť 

o dotáciu – príspevok na Mikuláša a Deň detí pre žiakov na školský rok 2016/2017, keď sa 

bude chystať budúcoročný rozpočet a našli by sa finančné zdroje na príspevok pre deti. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že čo sa týka Mikuláša, bolo by dobré, 

aby sa táto akcia robila ako po minulé roky – večer, aj stromček sa pekne rozsvieti, bolo by to 

v spolupráci s obcou . ak by bolo potrebné s niečím pomôcť, keby bolo zlé počasie je 

k dispozícii aj kultúrny dom, aby to malo teda takú peknú atmosféru a úroveň.  

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa k žiadosti, že nech sa vezme na 

vedomie a pri rozpočte sa opäť otvorí.  

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov:  Obrátila sa na poslancov s otázkou, keď 

je teraz zo strany od škôlky nový plot aj bránka, či školský areál uzatvárať z oboch strán alebo 

nie.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Podal návrh, aby sa to zamykalo postupne, a takto ľudí pripraviť 

na to, že areál nebude priechodný.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že sa na túto tému bavili aj na rade školy. Bol by 

za to, aby sa areál zamykal, na druhej strane má obavy, že keď  sa areál zamkne, bránka sa 

bude preskakovať.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že ak sa areál nemá zamykať, potom 

bolo zbytočne robiť kus plota a bránky, ak to tam je, treba to minimálne na noc zamykať.  

Ján Belko, poslanec OZ: Uviedol, že minimálne na noc by sa areál mal zamykať, ale 

napríklad v zime sa chodia deti korčuľovať na ľadovú plochu a korčuľujú sa aj do noci.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že  dnešnej dobe sa stále hľadá niekto 

ďalší zodpovedný, tento rok museli na seba zobrať hasiči zodpovednosť, keď tam robia 

ľadovú plochu – museli podpísať riaditeľke papier, že berú zodpovednosť za to, čo sa tam 

bude diať.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol návrh doporučenia, aby sa areál na víkend a na noc 

zamykal.  

Zatiaľ odporučili spoločne zamykať len na noc.  

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

 

Základná škola Staškov – žiadosť o finančný príspevok  pre žiakov na Mikuláša a Deň detí 

v školskom roku 2016/2017. 

 

                    
Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  



     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 8: Správa o hospodárení k 30. 09. 2016 – obec Staškov 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka OÚ: Komentovala predložený materiál – správa 

o hospodárení k 30. 09. 2016.  V prípade podielových daní je plnenie vyššie ako sa 

predpokladalo, dane sú takmer celé vybraté, nájmy sú platené poctivo ...  

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ:  Podal otázku na rozvod vody v zbrojnici – v rozpočte 

je uvedených minutých veľa eur, ale v skutočnosti minuli len pár kubíkov vody. Voda tadiaľ 

ide aj pre firmu Ing. Machovčáka, bolo by dobré to upraviť.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že s tým treba niečo robiť. Obec 

dostala faktúru zo SEVAKU, to čo dal technický podnik ako podklad sa faktúrovalo Ing. 

Machovčákovi, on to však zaplatiť nechce. Starosta uviedol, že bol osobne na SEVAKU, tam 

ho informovali, že obec má fakturačný vodomer, cez to isté potrubie ide voda aj pre firmu p. 

Ing. Machovčáka, ale aj on má nejaký fakturačný vodomer, čiže tiež platí vodu. Keď sa to 

však dá dohromady, vzniká tam rozdiel. Predtým tam mala obec paušál na počet osôb, teraz 

sa tam urobila zbrojnica, teraz sa tam robila voda. Keď sa to tam robilo, a bolo to odstavené, 

pán Ing. Machovčák prišiel s tým, že mu nejde voda. Tak sa dohodol s vedúcim obecného 

technického podniku, sa to prepojilo, odpísal sa vodomer. Teraz keď sa to odpisovalo, prišla 

veľká faktúra. Na SEVAKU mu povedali, že je to problém obce, nemali by tam byť dva 

fakturačne vodomery za sebou, pretože platí obec, platí p. Ing. Machovčák. Sú dve možnosti 

ako vec vyriešiť, buď ho odpojiť, a musí si urobiť vlastnú vodu, alebo to bude ako podružné 

meranie. Treba rozhodnúť. Ako sa rozhodne, tak sa prijme uznesenie a bude sa to riešiť.  

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Podal informáciu, že keď sa 

voda robila, odpísal sa stav vodomeru, a rovnako aj u p. Ing. Machovčáka na firme. Všetko 

sedelo, teraz to v papieroch nesedí. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, že podľa SEVAKU obec 

odobrala 149 kubíkov, pán Ing. Machovčák odobral menej a ostatné mali odobrať hasiči. 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Uviedol, že nie je možné, aby odobrali také množstvo 

kubíkov vody.  



JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Zdôraznila, že ak ide o fyzický problém, je 

potrebné ho odstrániť. Súhlasila s tým, aby si Ing. Machovčák vybudoval vlastnú prípojku, 

aby mal každý svoje, uviedla, že on s tým určite nebude mať problém.  

Starosta konštatoval, že na SEVAK ešte zájde, ale nevie, čo uznajú a čo neuznajú.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove  

 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu vyzvať Ing. Stanislava Machovčáka o zriadenie samostatnej prípojky vody 

v budove technického podniku -  termíne do 30. 11. 2016. Po uvedenej  lehote bude spoločná 

prípojka zrušená.  

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

Prítomní sa vrátili k hlasovaniu za Správu o hospodárení k 30. 09. 2016 – obec Staškov.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Správu o hospodárení k 30. 09. 2016 – obec Staškov. 

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 



K bodu č. 9: Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 - obec Staškov 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov: Komentovala predložený materiál. 

V prijímovej časti sa navýšila položka prenájom za užívanie verejného priestranstva o 50 € - 

prečerpanie, vytvorili sme novú položku z prenajatých pozemkov družstva – ťažba – výnosy. 

Zvýšený bol prenájom starej školy – prečerpanie o 265 €, folklórny súbor – vlastné – 

vyfakturovaná účasť na podujatí na Vychylovke, elektronický odpad separovaný bol 

prečerpaný o 44 €, o túto sumu bol teda navýšený. Modernizácia verejného osvetlenia bola 

upravená podľa ekonomickej klasifikácie kódu zdroja na základe usmernenia z ministerstva – 

tiež v kapitálovej časti. Celkové rozpočtové príjmy bolo zvýšené o 741 €. Vo výdavkovej 

časti bola znížená údržba výpočtovej techniky o 200 €, navýšené boli o 100 € upgrade 

softvéru – tu bude ešte aktualizácia webovej stránky, kde chodí mesačne faktúra. Všeobecné 

služby boli navýšené o 1000 €, je to z toho dôvodu, že sa menili ističe na verejnom osvetlení, 

to sa muselo doplatiť, geometrické plány boli prečerpané o 65 €, navýšené boli o 100 €. 

Poistné budov bolo navýšené o 360 €, navýšenie o novú materskú školu... Úrok 15 bytovej 

jednotky – presun z istiny na úrok. Úrok – úver asfaltovanie 2014 bol znížený o 450 €, 

presunuté boli na merače tepla – tieto boli o sumu 450 € navýšené – 76 meračov po 25,44 € za 

jeden merač. Vodné, stočné  bolo navýšené podľa aktuálnej správy o hospodárení k 30. 9. 

2016 – OÚ o 3 €, požiarnu zbrojnicu o 307 €, ZS byty boli znížené o 289 €, podnikatelia 

navýšené o 1064 €, podnikatelia 12 bytová jednotka + pošta navýšené o 173 €, sociálne byty 

bývalá pošta navýšené o 93 €. Elektrická energia – verejné osvetlenie znížené o 3000 e – 

presun na materiál verejné osvetlenie. Plyn budova pošty bol navýšený o 179 €, lebo 

preddavky by do konca roka nevyšli, FS Staškovanka – vlastné 100€, ponížené bolo 

vybavenie výdajne stravy novej materskej školy o 2249 €, na vybavení sa ušetrilo. 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Uviedol, že sa chce vrátiť k meračom tepla. Konštatoval, že je 

tam podľa neho malá čiastka.  

Bc. Mária Čečotková: Podala informáciu, že už má obec cenovú ponuku. 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Konštatoval, že ju videl a malo by sa tam pridať. Podal otázku, 

ako sa teplo meralo doteraz, a aké s tým boli prevádzkové náklady.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že obec mala merače, tie už však končia 

svoju životnosť a certifikáciu. Obec ich už mala aj v dobe, keď to nebola legislatívna 

povinnosť, teraz už to legislatívnou povinnosťou je, a dokonca aj na nebytové priestory.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Pokračoval, že podľa cenovej ponuky si vypočítal prevádzkové 

náklady nových meračov – tu podľa neho 500 € ešte chýba.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil prítomným, že fungovať to bude tak, že sa 

na radiátor namontuje zariadenie, ktoré má v sebe čip, a domovníčka  2x za rok, alebo raz za 

rok prejde s kartou, kde sa jej načítajú údaje, a ona to zašle firme Yzamer. Dobré na tom je, že 

možno vidieť aj denne kto kúri a kto nie.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, či ide o merače, kvôli ktorým 

musí domovníčka vstupovať do bytov.  



 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že by to také merače byť už teraz 

nemali. Zdôraznil, že toto už bude legislatívna povinnosť, uviedol, že sa zisťovala aj 

konkurencia, a cena bola vyššia, alebo firma z časového hľadiska nemohla našu objednávku 

prijať. 

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol do rozpočtu, do položky merače tepla pridať 612 €, 

ubrať to z položky elektrickej energie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 

Zakúpenie meračov tepla od spoločnosti Yzamer pre nájomné priestory bytové aj nebytové 

v budove Zdravotného strediska. 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Konštatovala, že šetrenie by už malo byť 

citeľné aj čo sa týka verejného osvetlenia. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že to bude zrejmé až na budúci rok.  

 

Prítomní sa vrátili k rozpočtu. Vzhľadom na to, že už nemali nijaké pripomienky, starosta 

vyzval k hlasovaniu. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – obec Staškov. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 



                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

K bodu č. 10: Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov 

na roky 2015-2022 

 

K bodu č. 11: Aktualizácia prevádzkového poriadku pohrebiska, zapracované 

doporučenia NKÚ, VZN 

 

K bodu č. 12: Zriadenie komisie OZ, zameranej na oblasť komunálnych služieb v obci – 

programy komunálnych služieb 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že na obecnom úrade bola kontrola 

z NKÚ, táto prebehla a obec musí prijať nejaké  opatrenia. Tieto tri body sa týkajú práve ich. 

Termín, do kedy je potrebné toto urobiť je do 31. 10. 2016. V aktualizácii PHSR – kontrola 

vytkla malú konkrétnosť. Uviedol príklad chodníky okolo cesty – koľko km chodníkov, 

výmena svietidiel – koľko svietidiel... Toto bolo doplnené. Prevádzkový poriadok pohrebiska 

–  nebolo uvedené, že firma spravuje aj Dom smútku... Čo sa týka zriadenia komisie – 

kontrola odporučila pri schvaľovaní strategických dokumentov sa viac zaujímať o názory 

občanov. .  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Pripomienkoval PHSR, kde na strane 36 je tabuľka o vzdelaní 

a štruktúre obce Staškov. V roku 2001 je bez školského vzdelania 6 obyvateľov, ale v roku 

2011 až 507. Vysvetlil, že ho to zarazilo. Opýtal sa, či sa tam neurobila chyba. Zdôraznil, že 

bude potrebné tento údaj opraviť.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

SCHVÁLILO 

 

Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky  

2015 – 2022 – zapracované doporučenia NKÚ. 

 

 

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

SCHVÁLILO 

 

Aktualizáciu prevádzkového poriadku pohrebiska, zapracované doporučenia  

NKÚ – Všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

 

SCHVÁLILO 

 

Komisiu  OZ, zameranú na oblasť komunálnych služieb v obci . programy komunálnych 

služieb. 

 

Členovia: Poslanci Obecného zastupiteľstva v Staškove: 

Mgr. Iveta Bartusková  

Ján  Belko 

Pavol Ďurkáč 

Peter Fuček 

Ján Janošec 

Mgr. Daniel Králik 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

 Ing. Milan Veselovský 
                
                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 



 

Návrhy boli prijaté. 

K bodu č. 13: Verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie a plynu pre obec 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že už sa o tom niekoľkokrát hovorilo. 

Aj na Slovensku už je zabehnuté, že sú alternatívni dodávatelia energie, plynu... Chodia po 

obciach firmy, ktoré ponúkajú rôzne tendre, a čím viac obcí, tým lepšiu cenu vedia ponúknuť. 

Takýto prišli aj do obce Staškov. Starosta sa odvolal na predložený materiál. Vysvetlil, že keď 

je suma napr. 20 000 €, súťaži sa len o časť tejto ceny, distribučné poplatky sú zvlášť. Na to, 

čo obec teraz platí deklarujú, že dokážu ušetriť 5700 € ročne. Táto firma, urobila analýzy, 

informácie a dokumenty okolo – urobí verejné obstarávanie.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že ona sa tomu nebráni, ale 

zdôraznila, že si bude treba dať pozor na zmluvu a na finančnú odmenu. 

Podala otázku, či by sa nedalo aj na toto elektronické trhovisko zariadiť jedna pracovníčka, čo 

by sa tomuto venovala, a či by si to obec teda nevedela sama nakupovať cez elektronické 

trhovisko. Konštatovala, že toto verejné obstarávanie je pre obce obrovská záťaž.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že vie, že sa to platí, ale upozornil na 

fakt, že verejné obstarávanie je veľmi zložitý proces. Uviedol, že je to v podstate aplikácia 

práva. Kedysi to existovalo, že boli vyškolené odborne spôsobilé osoby, dnes je to zrušené, 

a verejné obstarávanie môže robiť ktokoľvek, kto si na to trúfa. Obec si realizáciu procesu 

verejného obstarávania pri zložitejších prípadoch objednáva. Jednoduchšie pripravuje pani 

Urbaníková na učtárni.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Verejné obstarávanie prostredníctvom Slovenského  centra obstarávania   

na dodávateľa elektrickej energie a plynu pre obec 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 
 

K bodu č. 14: Podanie žiadosti o získanie dotácie – turistický chodník, kompostery 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal prítomným informácie, že obec podáva 

žiadosť na kompostery z Environfondu, o toto sa pokúša už tretíkrát. Čo sa týka turistického 

chodníka, je tam projektová dokumentácia: je to v rámci cezhraničnej spolupráce medzi 

obcou Staškov a českou obcou Horní Lomná. Je to nadväznosť na projekt, ktorý sa robil 



kedysi – podstatou tohto projektu je jeho rozšírenie o objekt novej kaplnky (na Grúni), teda že 

na chodníku by sa dalo odbočiť aj ku kaplnke – v rámci toho by tam mohla byť informačná 

tabuľa, nejaká studnička, vydláždiť priestor okolo  kaplnky, vyasfaltovanie cesty ku nej, 

potom by sa vyasfaltovala cesta ku Kaplnke v Jelitove, vybudovanie turistickej rozhľadne nad 

krížom – odkiaľ má byť vidieť hory a horizont, turistická vyhliadka – odtiaľto má byť vidno 

na centrum obce. Obec sa pokúša deklarovať, že chodník je zjazdný aj na horskom bicykli, čo 

aj je, preto sa snaží v rámci tohto projektu vyasfaltovať aj niektoré nespevnené komunikácie 

v rámci chodníka – U Mravcov a za Bahanou.   

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, koľko by toto stálo obec. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že pôjde o 5 % z celkovej sumy. Tu 

konštatoval, čo sa týka ciest, že za komunikáciu je považovaný aj navezený zhutnený štrk, 

čiže obec chce zveľadiť svoju cestu, aj keď vlastnícke vzťahy pod cestou sa nedajú 

vysporiadať ani vyvlastniť. Dobré je to, že väčšinou sú pozemky štátne. Starosta priniesol 

ukázať aj celkovú situáciu a vysvetlil polohu chodníka a polohu jednotlivých objektov. 

Vysvetlil, že to chceli potiahnuť aj na cestu p. Gavláka, ale ten je mimo trasy chodníka.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu     

   „Turistickým chodníkom za spoločnou históriou“, ktorého ciele sú v súlade s platným   

     územným plánom obce v SR.   

 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   

 

c)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo   

     výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  

     poskytnutia pomoci.  

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     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, že okrem kompostérov – do každej 

domácnosti malá nádoba a zopár veľkých na verejné priestranstvá, ide aj o prídavné 



zariadenie za traktorom – rameno čo kosí priekopy, bubnová kosačka... Aj napriek tomu, že 

o toto obec už žiadala a neúspešne, pokúša sa opäť aj v tomto roku. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa na zberný dvor. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že tento projekt ešte nie je vyhodnotený. ani 

zateplenie starej školy – je to v procese.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVAĽUJE 

a) 

Predloženie žiadosti v rámci Environmentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie 

na rok 2017 za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora kompostovania v obci Staškov“ 

v rámci C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva; činnosti C2 - Predchádzanie vzniku 

odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov; 

ktoré sú v súlade s platným Územným plánom Obce Staškov a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Staškov na roky 2015 - 2022.   

b) 

Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt „Podpora 

kompostovania v obci Staškov“.  

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrhy boli prijaté. 

 

K bodu č. 15: Aktualizácia projektovej dokumentácie – chodníky okolo štátnej cesty 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že chodníky sú vyprojektované, vykúpené. 

Teraz ak sa splatí úver v januári z ciest, tak sa môže robiť v roku 2017 na chodníkoch. Je teoretická 

možnosť, že bude nejaký dotačný systém „Alternatívna doprava do zamestnania“, zatiaľ sa ale o nej 

nič nevie. Odkladať sa to už nedá, všade naokolo chodníky sú. Chodníky v projektoch, ktoré obec má 

sú technicky výborne vyprojektované, ale finančne náročné a obec nemá možnosť toľko toho urobiť. 

Chodníky sú vyprojektované z nižného konca po Kronerov dom, ďalej už nie sú – ani projekty, ani 

vykúpené – asi 2 km. Jediné, na čom a dá ušetriť je dažďová  kanalizácia a odvodnenie chodníka, to 

keď sa neurobí, ide len o povrch, no keď sa robí toto v zemi, robia sa prekládky, siete, zemné práce...  

Uviedol, že o tomto už hovoril s projektantom, otázka je či už teda urobiť a dať preprojektovať celú tu 

trasu, alebo dať preprojektovať len časť – od nižného konca po Teslu, a potom vidieť, že čo ďalej. No 

chodník by musel mať parametre cyklotrasy.  

 



JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, či je vlastníctvo obce v potrebnej šírke. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že je to vykúpené v šírke 3 m. V zime by sa muselo 

projektovať a od jari robiť. Drahá kanalizácia bude potrebná určite v oblasti na nižnom konci, kde 

neustále vytápa – teda, aby sa táto lokalita odvodnila. Chodník už bude robený aj ako cyklotrasa – 

chodník a zelený pás. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Bola za to, aby sa to urobilo a táto lokalita 

odvodnila, lebo firmy, ktoré tam sú tam už budú stále, stále tam teda bude problém. Zároveň by však 

urobila len tú jednu časť, pretože sa naskytá otázka, koľko toho fyzicky za rok obec zvládne.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že sa môže urobiť aj celý chodník. 

 

Peter Fuček poslanec OZ: Uviedol, že to odvodnenie bude komplikované, pretože cesta má 

v niektorých miestach strechovitý sklon, niekde je protispád... Podľa toho, čo videl v projekte je 

odvodnenie dobrá vec, ale je to skutočne finančne náročné – odvodnenie bolo vedené jednou rúrou, 

smerom na Čadcu, na trase je niekoľko potokov... Dažďová voda by mohla ísť s menšími priemermi 

do viacerých častí.  V uvedenej časti by sa to ale určite malo spraviť.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že je treba vyriešiť otázku, ak sa to bude 

projektovať, či treba projektovať celý úsek, alebo teda len tú časť na nižnom konci. 

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, aby sa to dalo naprojektovať už celé a chodník by bol 2,20 m. 

 

Viacerí sa zhodli na tom, že to bude široké a nie všade to tak vyjde.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že o všetkých možnostiach bude jednať 

s projektantom, v prípade potreby by ho aj zavolal na rokovanie OZ.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

 Aktualizáciu projektovej dokumentácie – chodníky okolo štátnej cesty. 

                     

 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 16: Zadanie projektovej dokumentácie pre stavbu pódia pri Obecnom úrade 

a úprava priestoru pred Obecným úradom 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, že má informáciu o tom, že  

by mal byť dotačný systém z cezhraničnej spolupráce – pódium pred OÚ a úprava plochy 

pred OÚ – dlažba alebo úpravy v zmysle tohto systému. Uviedol, že obec to má 

vyprojektované v stupni pre územné rozhodnutie. Chcel by osloviť p. Jarinu, aby to citlivo 

dopracoval. Podľa neho pódium by tu bolo dobré, ale až za plotom smerom do ZS, bolo by tu 

miesto možno pre verejné WC pod ním – uviedol, že kultúrny život by sa mal skôr sústrediť 

do centra obce pre OÚ, či už vystúpenia hudobných skupín alebo rôzne obecné oslavy. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že sa s myšlienkou pódia 

nevie stotožniť, nevie si predstaviť aké by bolo. Na menšiu kultúrnu akciu je kultúrny dom, 

pre väčšiu akciu sa dá pódium postaviť, a keď tak je ihrisko, tam to treba možno trochu 

skultúrniť, stabilné, pevné pódium do centra jej nepasuje. Uviedla, že je za údržbu, radšej 

nech sa teda opraví zdravotné stredisko. Kultúrnych akcií v obci na vonku nie je toľko 

a nežije obec tak moc kultúrne, aby bolo využívané. Keď bude pršať, aj tak sa pôjde do 

kultúrneho domu, a aby sa toto pódium využívalo len raz v roku – zasa je tu potrebná údržba. 

Pri všetkej úcte, nie je za to, aby tu bolo toto pódium. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Uviedol, že by len oslovil pána projektanta, aby 

niečo navrhol – nejaké moderné, vzdušné... Konštatoval, že určite by nešlo o niečo veľké. 

Uviedol, že mávame váľanie mája, Silvester, vie si tu predstaviť hocijaký koncert.  

Ján Belko, poslanec OZ:  Konštatoval, že keď sa to pekne navrhne, moderne, vzdušne 

a bude to z dotačného systému. 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol príklad Rakovú, keď sú hody tam, je tam aj to pódium, 

krásne stánky okolo, na pódiu účinkujúci, nie ako tu v Staškove, kde je zopár stánkov a len 

nachvíľu.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že kolotočiari budú aj tak vždy hore 

na ihrisku.  

Viacerí reagovali, že aj v Rakovej sú kolotoče na inom mieste.  

Peter Fuček, poslanec OZ:  Uviedol, že sa treba pozerať aj na kultúru prostredia, WC sú 

podľa neho dobrá vec, a priklonil sa k tomu, že tak ako to majú v Rakovej tak citlivo vložené, 

neruší to tam nič.... Na druhej strane podal otázku, čo ľudia, ktorí tu bývajú naokolo, keď sa 

začnú robiť koncerty, aká bude na to verejná mienka. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Navrhla, či by sa to nedalo riešiť napojením 

na terasu ZS, a niekde tam už aj zakomponovať WC. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že aj to bola jedna z možností, ale tam ide 

o to, aby sa nezničila zeleň. Veď v roku by tu boli možno 4 akcie... Niekde majú aj letne kino, 

aj to je možnosť využitia, možno v rámci projektu kúpiť lavičky alebo stoličky, a kto bude 

mať možnosť môže premietať film.  



Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že ak sa už má robiť pódium, tak nech sa to teda 

spojí s niečím, čo má využiteľnosť po celý rok.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že ide len o to, či sa týmto zaoberať. 

Projektant by dal návrh, a ten by sa opäť viackrát prediskutoval na zastupiteľstve. uviedol, že 

čo sa týka priestoru pre OÚ celkovo, je zámer do budúcna bez áut, alebo len obmedzená 

doprava... 

Medzi prítomnými padol návrh, aby sa pódium napojilo na OÚ, v časti, kde je busta.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že tak by to mohlo byť ešte lepšie, dalo by sa to 

napojiť na kultúrny dom aj dvermi v zadnej časti.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol hlasovať, nakoľko bude sa riešiť len návrh akoby to 

mohlo vyzerať.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

Zadanie projektovej dokumentácie pre stavbu pódia pri Obecnom úrade a úprava priestoru 

pred Obecným úradom v Staškove. 

 

                              Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:     0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý.  

Starosta konštatoval, že z ďalším bodom pozvánky sa chvíľu počká, nakoľko má prísť pán, 

ktorý sa bude týmto bodom zaoberať.  

Prítomní prešli teda až na bod 18. 

K bodu č. 18.: Zriadenie info kanála obce v rámci káblovej televízie 

Poslanec Pavol Ďurkáč odišiel z rokovacej miestnosti.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že cca 350 ľudí v Staškove má 

káblovú televíziu, ďalší majú internet a podľa informácie firmy Tes Media pribúda ľudí, ktorí 

sa chcú pripojiť na káblovú televíziu. Iné obce majú v rámci tejto televízie zriadený info 

kanál, kde sa zobrazuje to, čo obec považuje za dôležité – informácie o akciách, uznesenie 

obecného zastupiteľstva, oznamy... V ďalšej časti by mohli ísť aj videa. Uviedol, že by to 



robila zamestnankyňa OÚ Eva Mravcová, bolo by to pre tých, čo káblovku majú. Nestojí to 

nič, len prácu, ktorú bude robiť zamestnankyňa OÚ. V priebehu pol roka, ak bude od obce 

dosť záujemcov, malo by sa to pripravovať formou videí.  

Ján Belko, poslanec OZ: Zdôraznil, že by sa toto mohlo doplniť potom aj na obecný web.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

Zriadenie info kanála obce v rámci káblovej televízie. 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    Pavol Ďurkáč 

 

K bodu č. 17: Pokračovanie stavby Modernizácia verejného osvetlenia – neriešené časti 

obce 

Poslanec P. Ďurkáč sa vrátil do rokovacej miestnosti. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že to čo bolo treba vyriešiť je vyriešené, 

pochodilo sa s komisiou, je treba podľa projektovej dokumentácie doplniť ešte cca 200 

svietidiel po obci, aby osvetlenie bolo zrekonštruované komplet v celej obci na LED svietidla.  

Konštatoval že bolo schválené a hovorilo sa o koncesii. Podľa poslednej informácie je 

nevýhodná, je tam veľká viazanosť, a tí, ktorí ju robia chcú nakupovať aj elektriku, a tu by 

malo dôjsť k spomínanej úspore. Aj po skúsenostiach, ktoré obec má z verejným osvetlením 

spolu so všetkým čo sa dialo okolo, nešiel by do toho, že by dal niekomu do správy obecné 

verejné osvetlenie. Obec potrebuje v prípade potreby riešiť veci promptne. Navrhol, aby sa 

prostredníctvom Technického podniku dokončila zvyšná časť obce. Materiál si obec vie kúpiť 

– 200 svietidiel, treba výložníky, káble, niečo na rozvádzače a práca – odhadoval to na cca 

30 000 – 40 000 € z rozpočtu, svietidlá sa dajú zakúpiť napr. aj na 5 ročné splátky. Po 

skúsenostiach a problémoch s firmou, ktorá to tu robila sa na kontaktoval priamo na výrobcov 

svietidiel. Pozval pána z nej, aby technicky vysvetlil, čo také svietidlo obnáša.   

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že pán, ktorý príde odprezentuje svietidlá, 

ktoré obec menila – s DPH stojí toto svietidlo 350 €. Bude hovoriť o technických 

parametroch. 

Na ukážku boli k dispozícii dve svietidlá. Aj lacnejší variant. Český a čínsky výrobok.  

Starosta privítal v rokovacej miestnosti zástupcu firmy Empemont. 



p. Zástupca spoločnosti hneď v úvode upozornil na to, že nie je obchodník, ale technik. LED 

svietidlá vyrába ich firma 8 rokov. Optická aj napájacia jednotka sú vyrábané v spolupráci 

s nemeckou firmou OSRAM. Vysvetlil prítomným, na aké parametre sa kladie dôraz, akú 

životnosť má LED svietidlo, vysvetľoval rozdiely medzi dvoma modelmi svietidiel dvoch 

firiem. Vysvetlil dôležitosť chladenia LED svietidla, napájanie, vlastnosti... 

Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa na chladenie, ako je to zabezpečené v prípade ich 

svietidla, keď je na vrchu kryt.  

p. Zástupca firmy: Vysvetlil, že je to zariadené podľa toho, aká je vatáž. U slabých svietidiel 

je prenos urobený cez nosníky, u silnejších je to jedno rebro, u najsilnejších sú rebrá dve, tak 

aby bol odvod tepla tak urobený, aby neprekročil hranicu určitej teploty. Ukázal na meranie 

tepla na LED doske a meranie teploty na predradníku. Keď dosiahne svietidlo stanovenú 

hranicu  teploty, tak automaticky predradník znižuje prúd do diód, tak aby teplota neškodila 

diódam. Pokiaľ ani toto nepomôže, svietidlo sa vypne, keď situácia pominie, až vtedy sa opäť 

zapne. Tento problém však nastávala len vtedy, keď sú letné mesiace, poludnie a napr. sa 

kontroluje osvetlenie. Svietidlo môže byť na priamom slnku a vtedy môže k tomu dôjsť, ak 

svieti nejaký čas, že tá teplota prekročí stanovený limit a môže sa vypnúť. Obidve súčiastky 

merania tepla sú pred týmto chránené.... A vyjadril sa ku ďalším výhodám a vlastnostiam, 

ktoré dokáže so svietidlom urobiť ich firma.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že podľa neho by bolo dobré, aby aj 

v ostatných častiach obce boli rovnaké svietidlá. Opýtal sa prítomného inžiniera, čo čaká 

obec, keby zvolila lacné svietidlá. 

p. Zástupca firmy: Konštatoval, že všade, kam ho zavolajú hovorí, ak sa kupujú LED 

svietidlá, nemusia si kupovať práve ich, ale je potrebné, aby ich kupovali od výrobcov – 

nikdy nebrať priekupníka. Je istota, že bude na trhu, môžu reklamovať.  že poskytne náhradné 

diely, vymenia aj len časť na svietidle. Tí čo nakúpia a predajú teraz tu sú, o rok už nemusia 

byť. Potom výrobca môže poskytnúť svietidlá na splátky. Základná záruka je garantovaná na 

5 rokov.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa na spotrebu. 

p. Zástupca firmy: Uviedol, že vždy doporučuje výpočty, svietidlo, ktoré ponúkajú je 

programovateľné podľa potreby svietivosti na ceste, v uličkách, na prechodoch. Toto svietidlo 

má CLO – udržiavanie konštantného svetelného toku – má to v sebe procesor a on si 

kontroluje moto hodiny -  koľko svieti a pri akej teplote a vyhodnocuje svietivosť LED – má 

teda konštantný svetelný tok po celú dobu životnosti.  

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či inštalovali svietidlá ešte niekde 

v okrese Čadca. 

 p. Zástupca firmy: Uviedol, že sú v Turzovke a na Makove. Čo sa splátok týka, svietidlá sú 

za základné ceny, ak sa to však zoberie na faktúru jednorázovo, ešte sa tam môže uplatniť aj 

nejaká zľava.  



Starosta sa poďakoval zástupcovi firmy Empemont a prítomní sa s ním rozlúčili.  

Starosta oslovil prítomných poslancov, že ak teda je chuť mať v obci všetky svetlá hotové, 

bude to samozrejme treba dať do rozpočtu, hlasovalo by sa. Po zhodnotení finančnej stránky  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ULOŽILO 

 

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.  

                            

           Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

K bodu č. 23: Rozšírenie  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci 
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Privítal v rokovacej miestnosti rodinu Ďuranovú, 

Žákovú a Šperkovú, občanov Staškova, ktorí majú záujem vyriešiť si odkanalizovanie 

rodinných domov v časti Kýčera.  V zmysle uznesenia z posledného rokovania OZ bolo 

uložené OÚ, aby dal vypracovať projekty na rozšírenie kanalizácie v časti Kýčera a rozšírenie 

vodovodu v časti Kronerova ulica. Projekty boli vyprojektované. Rozpočet projektanta je 

21 816 €. Dalo by sa to urobiť, ale lacnejšie ako 10 000 € asi nie. Toto čo projektant 

naprojektoval treba dať poschvaľovať, obec vydáva územné rozhodnutie, stavebné povolenie 

vydáva Okresný úrad životného prostredia. Keby bolo vydané stavebné povolenie, vtedy by 

zašiel na SEVAK a snažil sa získať nejakého príspevok.  Lebo obec to bude musieť odovzdať 

za euro. Uviedol, že nepredpokladá, že to SEVAK zaplatí, a ak áno tak určite nie celé. 

Projektová dokumentácia na kanalizáciu aj vodu stala 970 €. Čiže obec už nejaké náklady 

s týmto mala, zo stavebným povolením ešte bude mať.  

Prítomní občania sa vyjadrili, že keď to bude preriešené zastupiteľstvom potom sa na to pozrú 

na SEVAKU, vyjadrili sa, že by vedeli tiež niečím prispieť.  

Peter Fuček, poslanec OZ:  Opýtal sa prítomných občanov, že keď ide vo všetkých 

prípadoch o novostavby, ako to bolo riešené v stavebnom povolení. 

p. Šperková: Informovala, že oni mali naprojektovanú kanalizáciu, majú  to už aj zaplatené, 

ostatné dve rodiny majú naprojektované funkčné žumpy. Všetci by ale chceli, ak by to bolo 

možné urobiť si kanalizáciu. 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že Šperkovci majú povolenie na prípojku. 

Urobili by si prípojku z poslednej šachty.  

p. Šperková: Zdôraznila, že ide o to, že oni sa môžu pripojiť, za vlastné a sami, no ostatných 

už nepustia. Tým pádom, keď tam budú chcieť stavať aj iní, už ich to nepustí. Pretože im na 

SEVAKU povedali, že ak sa pripoja oni, ďalej už nikoho nepustia.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, to, že sa tam nedá urobiť verejný vodovod 

bolo ujasnené, pretože by tam muselo byť zariadenie, ktoré by dotlačilo vodu za 30 000 €.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Opýtal sa, že v prípade, ak sa to bude realizovať, či sú ochotní 

prispieť nejakou čiastkou aj oni.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že kanalizáciu treba určite, je 

to nová lokalita, kde sa bude perspektívne stavať.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že dotiahne úlohu až do konca. Keď bude 

všetko hotové, pôjde na SEVAK a uvidí ako ďalej. Uviedol ale, že p. Ďuranu to tlačí najviac, 

lebo sa potrebuje sťahovať. Dovtedy to určite nebude. Ak sa to podarí a uvidí sa ako a bude 

spolufinancovať podľa výšky. Opýtal sa, či by v prípade potreby boli ochotní dať prítomní 

1000 €. 

Súhlasili.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uzavrel to tak, že sa pokračuje vo vybavovaní 

stavebného povolenia, vôľa pomôcť z oboch strán je, no tento rok to určite ešte nebude.  

Prítomní sa rozlúčili s občanmi, ktorí prišli vo veci k tomuto bodu. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Vypracované projekty k rozšíreniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Privítal na rokovaní OZ rodinu Gombošovú.  



p. Gomboš: Vysvetlil, že ide o prístupovú cestu, terajšia je úzka. Na mape vysvetlil, kde je p. 

Koper, p. Kvašňovská, cesta medzi je úzka – nevedia či je cesta obecná alebo je 

nevysporiadana. Vysvetlil, že chcú, aby predali meter z jednej strany buď obci, alebo im. 

Vysvetlil, že hovoril so starostom,  a on uviedol, že obec by bola ochotná dať 1 € za m, no 

dvaja vlastníci v ceste chcú viac. Ostatní by súhlasili, niektorí by to možno dali aj zadarmo. 

Pán Koper však chce od metra 10 €, a pán Turiak s tým vôbec nesúhlasí. Ukázal na mape, kde 

majú pozemok, a že tam by chceli postaviť. Potrebujú prístupovú cestu.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Zdôraznil, že podstatné je to, že do územného plánu 

bolo zakreslené, že tam bude obslužná komunikácia. Ak to tak má byť, tak tam nestačí kúpiť 

meter a meter, ale z každej strany 3 metre. Pretože je to pre dobro všetkých vlastníkov, obec 

by dala urobiť geometrický plán, bude jednať s vlastníkmi. Ak to bude za symbolickú cenu, 

obec to odkúpi. Lenže teraz sa vie, že sú takí, ktorí nesúhlasia. P. Gomboš uviedol, že ak by 

sa našiel niekto taký, kto by chcel viac, bol by to ochotný obci doplatiť. najlepšie by bolo, 

keby to však bolo obecné. Ak sa trvá na územnom pláne, je to potrebné riešiť.  

p. Gomboš: Uviedol, že majú dve možnosti, buď obec pomôže, alebo ak sa dohodnú zo 

všetkými, zoberú si potrebné metre, zaplatili by si to, medzi vlastníkmi by sa dohodli, že by si 

zakreslili novú cestu a žeby to financovali oni, tak  nikoho by tam už nepustili.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa p. Gomboša, opýtal sa na žiadosť. Mal pred sebou 

súhlasy ochotných vlastníkov, no všetci uviedli, že súhlasia, ale za vyššiu cenu. Druhá vec je, 

že sa okolo územného plánu, a keď je to tam naplánované, malo by sa to teraz urobiť, keď je 

požiadavka, v celej šírke to vykúpiť, alebo sa tým začať aspoň zaoberať, keď obec chce, aby 

sa tam do budúcna stavalo.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, prečo tam nefiguruje aj p. 

Burda. Obec mu vyšla v ústrety, nech teda osloví obec aj jeho. Aby cesta nebola seknutá. 

Upozornila aj na jeho ploty, nemá to podľa nej v poriadku, má ich posunuté.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu dať vypracovať GP z dôvodu výkupu pozemkov v zmysle územného plánu 

obce v lokalite pod Kykuľou pod MK.  

 

                           Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 



Návrh bol prijatý. 

Rodina Gombošová sa rozlúčila a odišla z rokovacej miestnosti.  

 

K bodu č. 19.: Schválenie výrubu obecného lesu pre účely výstavby bytového domu.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že obec potrebuje vyrúbať 80 m3 

reziva. Teraz v jeseni by sa dalo teda vyrúbať a dal by sa prichystať krov.  

Poslanec Pavol Ďurkáč odišiel z rokovacej miestnosti.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 

 

 Výrub obecného lesa 80 m
3
 guľatiny,  pre účely výstavby bytového domu. 

 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    Pavol Ďurkáč 
 

Návrh bol prijatý. 

Poslanec Pavol Ďurkáč sa vrátil.  

K bodu č. 20: Príloha č. 3 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.  

Materiál bol poslancom zaslaný na preštudovanie.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 

Prílohu k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a žiaka 

školského zariadenia 

 

                  
                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 



     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrh bol prijatý.  

K bodu č. 21. Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej 

školy.  

Materiál bol prítomným zaslaný ešte pred rokovaním k naštudovaniu.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu  

Základnej školy, Staškov 502  Mgr. Antonovi Galusovi, Staškov    v sume  za  hodinu   10 € 

v zimných mesiacoch  a 4 € v letných mesiacoch v súlade so  § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa –  na futbal. 

 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

SCHVÁLILO 

  

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 telocvičňu  Základnej 

školy, Staškov 502  Stanislavovi Žákovi, Staškov    v sume  za  hodinu   10 € v zimných 

mesiacoch  a 4 € v letných mesiacoch v súlade so  § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa –  na futbal. 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 



     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

SCHVÁLILO 

  

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu  

Základnej školy, Staškov 502  Petrovi Fučkovi,  Staškov    v sume  4 € za jednu hodinu 

v letných mesiacoch a 10 € za jednu hodinu v zimných mesiacoch   v súlade so  § 9 a ods. 9 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa –  na športové aktivity. 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu  

Základnej školy, Staškov 502  Mgr. Martine Cudrákovej, Olešná   v sume  4 € za jednu 

hodinu v letných mesiacoch a 10 € za jednu hodinu v zimných mesiacoch   v súlade so  § 9 

a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa –  na volejbalový krúžok. 

  

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 



SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu  

Základnej školy, Staškov 502  Jozefovi Grečmalovi, Olešná    v sume  4 € za jednu hodinu 

v letných mesiacoch a 10 € za jednu hodinu v zimných mesiacoch   v súlade so  § 9 a ods. 9 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa –  futbal 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  triedu Základnej 

školy, Staškov 502  Základnej umeleckej škole M.R. Štefánika 355, 024 54  Turzovka   

v sume  1 € za jednu odučenú hodinu   v súlade so  § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa , ktoré spočívajú v tom, že sa umožní žiakom školy učiť sa hrať na hudobných 

nástrojoch priamo v obci. 

 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

SCHVÁLILO 

 

 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu 

Základnej školy, Staškov 502  Občianskemu združeniu Klub Pohyb, Krása, Presnosť Staškov  

v sume za hodinu 10 € v zimných mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch   v súlade so  § 9 

a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové aktivity – nácvik mažoretiek. 



 

                             Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

SCHVÁLILO 

Prenájom nebytových priestorov v období od 01.11.2016 do 30.6.2017 -  telocvičňu 

Základnej školy, Staškov 502  Milanovi Fojtíkovi, Olešná   v sume za hodinu 10 € v zimných 

mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch   v súlade so  § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa – na futbal. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrhy boli prijaté.  

K bodu č. 22. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil, že ide o garáže, zámer visel, teraz je to 

potrebnú už len schváliť.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov. 

 

 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov – garáž o rozlohe 23,56 m
2
 v budove zdravotného 

strediska č. s. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179   v zmysle § 9a 

ods. 9. písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, v sume 25 €/ 1 mesiac, v termíne od 1.11.2016 do 31.10.2017 p. Viliamovi 

Kicošovi a manželke Márii, bytom Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 



spočíva v tom, že Obec Staškov chce umožniť nájomcom garážovanie osobného 

automobilu v garáži nachádzajúcej sa v budove, v ktorej nájomca s rodinou užíva aj 

nájomný byt, nakoľko uvedenú garáž užíva od 01.01.2005. Nájom od 1.11. 2016 do 

30.10.2017 

 

Počet poslancov:  9    Prítomných: 7 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

 

B/ SCHVAĽUJE  

 

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

neskorších predpisov schvaľuje prenájom nebytových priestorov – garáž o rozlohe 14,31 m2 v 

budove zdravotného strediska č. s. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179, v 

sume 360 €/rok, v termíne od 1.11.2016 na dobu neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace p. Antonovi 

Palenikovi, bytom Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec 

Staškov chce umožniť nájomcovi garážovanie osobného automobilu v garáži nachádzajúcej sa v 

budove, v ktorej nájomca užíva aj nájomný byt. 

                        

Počet poslancov:  9    Prítomných: 7 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrhy boli prijaté. 

K bodu č. 24: Odovzdanie Novostavby materskej školy Staškov do správy svojej 

rozpočtovej organizácii – MŠ Staškov. 

 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa jedná o novú Materskú školu.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Odovzdanie Novostavby materskej školy v k. ú. Staškov na par. č. KN 184/6 do správy svojej 

rozpočtovej organizácii – MŠ Staškov. 

 

 

Odovzdávajúci: 

 

Obec Staškov, J. Kronera č. 588, 023 53  Staškov, IČO: 00314293 

V zastúpení: Ing. Ladislavom Šimčiskom, starostom obce Staškov 

 

Preberajúci: 

 

Materská škola, 023 53  Staškov č. 364 

IČO: 37903021 

V zastúpení: Anna Smrečková – Riaditeľka MŠ 

 

Budova: 

 

OC spolu: 157 210,00 € 

Oprávky:  0,00 € 

ZC:  157 210,00 € 

 

Interiérové vybavenie: 

 

OC spolu: 7 251,00 € 

Oprávky: 0,00 € 

ZC:   7 251,00 € 

 

            

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu č. 25. Rôzne 



Starosta čítal jednotlivé žiadosti. 

1. Sťažnosť obyvateľov z pľacu u Kotasov p. Bučka  - chodník. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Sťažnosť pána J. Bučka.  

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

2. Ivona Hejčíková, Staškov – Žiadosť o odpustenie poplatku za omeškanie platby za rok 2015 

Prítomní sa zhodli na vyhovení žiadosti, nakoľko poznajú jej situáciu. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 

Ivana Hejčíková, Staškov  – žiadosť o odpustenie poplatku za omeškané platby za rok 2015 

v sume 36,34 €. 

 

            

  
Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

     Pavol Ďurkáč 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                      Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:      0                

                             ZDRŽAL SA:       Ján Belko, Peter Fuček     

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý. 

3. Žiadosť Ing. Stanislava Machovčáka a manželky Dariny Machovčákovej, Staškov – 

o zmenu v územnom pláne – zmena na účel výrobný. 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Čítal žiadosť, v ktorej bolo uvedené, že o zmenu sa 

rozhodli žiadatelia z dôvodu, že plánujú rozšíriť a premiestniť výrobu firmy z centra obce 

a tak vytvoriť aj nové pracovné miesta. 

Vysvetlil ešte zadanie územného plánu – je zadanie územného plánu, ktoré je 

v schvaľovacom procese vyjadrujú sa všetky dotknuté štátne orgány a organizácie, v zadaní to 

už uvedené teda nebude, ale bude to uvedené ako pripomienka ku zadaniu v koncepte, čo je 

nasledujúca etapa.   

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 

Ing. Stanislav Machovčák a manželka Darina, Staškov  – žiadosť o zmenu územného plánu za 

účelom rozšírenia a premiestnenia výroby firmy. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý.  

4. Júlia Lištvanová, Podvysoká – žiadosť o prenájom nebytových priestorov  - priestory 

bývalej pošty - na účely podnikania v obchodnej činnosti. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Čítal v žiadosti uvedené požiadavky – vybudovanie 

samostatného vchodu, vydláždenie celej plochy a potrebné prerábky...  

Pri tejto žiadosti informoval prítomných, že JEDNOTA bude stavať supermarket –  budúci 

rok do Kronerovho pohára by to malo byť vraj hotové. K žiadosti uviedol len toľko, že by sa 

to malo schváliť, ale nech si prenajímateľka urobí úpravy na vlastné náklady.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov.  

 

Neschvaľuje 

 

Prenájom priestorov bývalej pošty, pre Júliu Lištvanovú, Podvysoká. 

  

Hlasovanie:  ZAschválenie žiadosti: 0 



 PROTI: Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                        

                             ZDRŽAL SA:       Pavol Ďurkáč    

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.  

5. Eva Kužmová, Raková – Žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia novinového 

stánku.  

Prítomní sa zhodli na tom, že tento zámer je vítaný. Starosta uviedol, že ľudia sa stánku 

domáhajú.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Konštatoval, že súhlasí s prenájmom, ale potrebné je vidieť ako 

bude vyzerať stánok z architektonického hľadiska, aby to tu pasovalo.  

 

Prítomní súhlasili, nakoľko sa plánuje skultúrniť centrum, priestranstvo pred OÚ, aby to tam 

architektonicky pasovalo v priestore.  

 

Starosta uviedol, že bude dobré zavolať paní ešte raz aj z návrhom ako by stánok vyzeral.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Eva Kužmová, Raková  – žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia novinového 

stánku. Žiadateľ musí doplniť žiadosť o stavebné riešenie a vizualizáciu predajného stánku. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

6. Sťažnosť – František Korduliak Staškov a spol. na pána Jaroslava Belka, Staškov   - bez 

povolenia postavená garáž, skládka dreva, násyp na parkovanie áut. 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že bude dobré ak  to preskúma  stavebný 

úrad, stavebná komisia. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

ULOŽILO 

 

Stavebnej komisii riešiť  sťažnosť p. Františka Korduliaka.  

 

     

  
Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

7. Sťažnosť – Radoslav a Jana Maliková – Staškov  – na umiestnenie spomaľovacieho     

   prahu pri ZŠ v Staškove. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Čítal sťažnosť, v ktorej bolo uvedené, že 

spomaľovací prah nespĺňa svoj účel, arogantní vodiči, ktorí jazdili rýchlo aj pred jeho osadení 

jazdia tak aj naďalej s tým rozdielom, že tesne pred prahom prudko brzdia a následne prudko 

pridávajú plyn. V sťažnosti dotknutí žiadajú o prehodnotenie umiestnenia spomaľovacieho 

prahu na tomto mieste, prípadne riešiť tento problém iným spôsobom ako je spomaľovací 

prah.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že na iných miestach sú 

spomaľovače aj tri za sebou a musia to tam ľudia strpieť, v tomto prípade je ochrana detí asi 

vyšší záujem. 

K tomuto názoru sa priklonila väčšina prítomných, s tým, že sa to takto sťažovateľom aj 

vysvetlí.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Sťažnosť – Radoslav a Jana Maliková – Staškov  – na umiestnenie spomaľovacieho prahu pri 

ZŠ v Staškove. 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 



     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý. 

8. Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Informoval prítomných o ústnej žiadosti – 

vysvetlil situáciu, jedná sa o cestu na nižnom konci obce, v lokalite kde býva p. Badura – 

riešia sa tam neustále prístupové cesty. P. Furdan si tam teraz hradí pozemok, ostatní s tým 

nesúhlasili. Úrad do toho vstúpil ako obec, dotknutí boli zvolaní, otvorila sa opäť téma, že by 

to tam obec mala vykúpiť... P. Badura a p. Furdan nechcú, aby sa to odovzdalo obci, lebo tam 

chcú mať majetok, aby mohli rozhodovať o tom ako tam ďalej pôjde výstavba. Starosta 

navrhol, že by obec dala vypracovať geometrický plán a vykúpila za 1€/m2, no niektorí to 

nechcú pustiť vôbec, iní chcú zasa vysokú cenu.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Doplnil, že keby tam ďalej aj nepokračovala výstavba, ale 

ľudia tam majú pozemky, a chcú sa k ním dostať.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že by bolo dobré to tam 

vykúpiť keď aj za vyššiu cenu, pretože to bude problém neustále, a takto by sa pomohlo 

všetkým. Uviedla, že ak bude stavebný úrad vydávať stavebné povolenie na začiatku nejakej 

lokality, kde perspektívne bude tlak od ľudí aj naďalej stavať, treba na toto myslieť, a treba do 

toho dať nejakú podmienku, aby s týmto nebol problém.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Situáciu s prístupovou cestou v lokalite rodinných domov p. Furdana a Baduru 
 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

  

Návrh bol prijatý. 



9. Žiadosť o odkúpenie chladiarenskej komory do vlastníctva prenajímateľa – FM Krajco 

Group, s.r.o. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Informoval, že výpoveď zmluvy dáva FM Krajco 

Group, s.r.o., ktoré prevádzkovalo mäsiarstvo vedľa kvetinárstva. Zároveň prečítal 

nasledujúcu žiadosť o odkúpenie chladiarenskej komory do vlastníctva obce za 1700 € za 

DPH.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Konštatovala, či by sa tam v tých 

priestoroch neuplatnilo niečo iné, napríklad ponúknuť to na textil p. Bagovej.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov. 

NESCHVÁLILO 

 

Žiadosť o odkúpenie chladiarenskej komory do vlastníctva prenajímateľa – FM Krajco 

Group, s.r.o. 

 

     Hlasovanie: Za schválenie žiadosti: 0 

  Proti:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý. 

10. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky pre p. Emíliu Mročkovú, bytom Staškov . 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Konštatovala, že toto bolo preriešené na sociálnej 

komisii, lenže nejaký príjem tam je. Komisia sa uzhodla na 250 € pre zaplatenie pohrebnej 

službe.  

 

Viacerí konštatovali, že sú aj horšie prípady, ktoré potrebujú pomoc.  

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  Navrhla zmeniť sumu napr. na 100 €.  

 

Pán Ďurkáč a pani Šupčíková sa vzdali hlasovania. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

NESCHVÁLILO 

 

Poskytnutie mimoriadnej dávky 250 €  pre p. Emíliu Mročkovú, bytom Staškov, na 

zabezpečenie úhrady časti pohrebných výdajov spojených s pohrebom brata.  

 



 

Hlasovanie:  ZA schválenie žiadosti: 0 

                                       PROTI:     Peter Fuček, JUDr. Ľudmila Kvašňovská             

                             ZDRŽAL SA:    Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,  Ing. Milan Veselovský    

     NEHLASOVAL:  Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková 

 

Návrh bol prijatý.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Zavolal do rokovacej miestnosti p. Maslíka, ktorému 

končí nájom na byt v budove bývalej pošty a boli naň podané sťažnosti. Bola tam aj komisia, 

ktorá videla stav bytov. Pán Maslík povedal, že príde na rokovanie OZ. Uviedol, že byty tam 

mali byť pre prípady núdze na určitý čas, obyvatelia, ktorí sú tam sú tam ale už 10 rokov.  

Dohodli sa, že toto bude ako karné opatrenie, nakoľko obec mu už nájom predĺžiť nemusí, 

nech toto berie ako výstrahu.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Zavolal p. Maslíka do rokovacej miestnosti. 

Informoval ho, že prítomní situáciu rozobrali, nejdú vyšetrovať čo sa deje, ale že najväčšie 

sťažnosti boli práve naň. Oboznámil ho, že toto už je posledná výstraha, a ak sa tam bude 

robiť zle a nebude sa platiť nájom tak sa to predlžovať nebude. Také je stanovisko 

zastupiteľstva. 

P. Maslík, občan Staškova: Vyjadril sa, že nevie, prečo sú sťažnosti len voči jeho osobe, 

uviedol, že on sa na nikoho nesťažuje, nikomu neublížil, nevolal na nikoho políciu ani po 

problémoch, ktoré mal. Snaží sa udržovať poriadok aj na schodisku.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Zdôraznil, že sa ho všetci zastali, že by so mal vážiť. Uviedol, 

že kedysi tam boli, a mal tam poriadok. Nikoho ale nech tam nevolá, a keď bude mať 

s niekým problém, aby sa nehanbil to prísť povedať, lebo nakoniec bude mať on problém 

miesto druhých. Upozornil ho na to, aby odkázal všetkým, že ak sa tam bude robiť zle, 

neporiadok a problémy, všetkým sa tam nájom zruší, byty tam nebudú.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, či sa tam upratujú spoločné 

priestory. Pretože sa o zrušení bytov v tej budove vážne uvažuje. Potom sa budú musieť všetci 

vysťahovať.  

P. Maslík, občan Staškova: Uviedol, že on sa snaží.  

Pán Maslík sa poďakoval a odišiel z rokovacej miestnosti.  

Viacerí podotkli, že niektorí pri kontrole komisie do bytu členov nepustili. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Upozornila na fakt, že prenajímateľ má zo 

zákona právo raz za tri mesiace byt skontrolovať.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že toto by sa malo dávať do prenájmu 

len na dobu určitú. Keby sa niečo stalo, nie je k dispozícii nijaký voľný byt.  



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Ukázal prítomným projekt na bezbariérový vstup do 

Zdravotného strediska. Predložil to na základe úlohy, ktorú OÚ v minulosti dostal v rámci 

rokovania. Rampa, ako je naprojektovaná nespĺňa normu o nejaké centimetre. Otázkou je, či 

sa striktne treba držať normy, alebo to dať urobiť tak ako to je.  

Poslankyňa JUDr. Kvašňovská opustila rokovaciu miestnosť.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Opýtal sa či to podlieha nejakej kolaudácii alebo nejakej 

kontrole.  

Prítomní sa rozhodovali, ako by to bolo lepšie umiestniť. Dalo by sa to prerobiť projektantovi.  

Poslankyňa JUDr. Ľudmila Kvašňovská sa vrátila. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval o ponuke registrácie GPS číslo domu pre 

záchranárov cena je 299 € s DPH pre firmu a bude potrebné zaplatiť niekoho, kto pôjde so 

zariadením ku každému domu a zaradí tam súpisné číslo.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

GPS zmapovanie rodinných domov pre potreby zásahu zdravotnej pomoci 

            

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.  

Starosta vyhlásil diskusiu. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  V rámci diskusie podala žiadosť v mene 

Spolku rodákov Jozefa Kronera o prenajatie kinosály na dátum 19. 11. 2016, kedy sa bude 

otvárať železničiarske múzeum, a bol by krátky program v Kultúrnom dome, vo výstavných 

priestorov by boli nainštalované obrazy. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 



Bezplatný prenájom kinosály pre Spolok rodákov Jozefa Kronera na deň 19. 11. 2016 

z príležitosti otvorenia Železničiarskeho múzea. 

            
 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý. 

V rámci diskusie prítomní rokovali o termínoch zasadania obecného zastupiteľstva.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Len v krátkosti  sa vyjadril k zastupiteľstvám – chápe, že 

každý má nejaké svoje aktivity, ale uviedol, že by bolo dobré, aby sa dodržovali stanovené 

termíny. Uviedol, že raz za dva mesiace je to dlhá doba, a nič nikto nevie, keď sa občania 

spýtajú. Potom je naraz strašne veľa programu. Bol by za to, aby boli zastupiteľstvá každý 

mesiac a hneď od rána.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že streda je pre ňu silný 

stránkový deň, bola by za to aby sa dodržovali štvrtky, tak ako to bolo kedysi dohodnuté. 

Prispôsobí sa, ale keby to bolo možné, štvrtky by boli lepšie. Alebo každý mesiac vo štvrtok 

od obeda.  

Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol každý mesiac, ale v piatky a od 12. 00 hod. Uviedol, že 

sa prispôsobí väčšine. Tiež navrhol, aby bola okolo rozpočtu na rokovaní OZ dlhšia diskusia – 

aby sa celé jedno zastupiteľstvo zaoberalo rozpočtom.  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Toto isté navrhol, čo sa týka VZN – hlavne VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Zdôraznil, že k rozpočtu už musí byť VZN o dotáciách 

hotové.  

Prítomní sa dohodli na rokovaní OZ na termínoch 25. novembra, to je  piatok o 12. 00 hod. 

zastupiteľstvo ohľadom VZN a 8. 12. 2016, to je štvrtok o 9.00 hod. rokovanie ohľadom 

rozpočtu. 28. 11. 2016 bude finančná komisia.  

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že by hasiči chceli zakúpiť do 

zbrojnice nábytok. Preto požiadal o zmenu účelu dotácie na zakúpenie nábytku.  

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

SCHVÁLILO 

 



Žiadosť DHZ Staškov o zmenu účelu čerpania dotácie – na potrebný nábytok do novej 

požiarnej zbrojnice. 
 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Prítomným bola predložená informácia o tom, že zo zákona bude potrebné občanov 

vybavovať aj elektronicky na vyžiadanie občania. Projekt MINIDCOM je prvou etapou 

prevádzky elektronického vybavovania občanov.  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Informáciu o projekte MINIDCOM. 
 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková  

     Ján  Belko 

     Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                                           Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:       0      

     NEHLASOVAL:    0 

  

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie o 16. 00 hod.  

 

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

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 



 

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

Ing. Milan Veselovský       JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Overovateľ I.                    Overovateľ II. 

 


