
 

Z Á P I S N I C A 

 

z neplánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného  

dňa 20. mája 2016 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ 

Peter Fuček, poslanec OZ 

Ján Janošec, poslanec OZ 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ 

 

Ospravedlnený: 

Ján Belko, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:  

Helena Machovčáková, hlavný kontrolórka obce 

Ladislav Perďoch, vedúci OTP 

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

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

v Spoločenskej sále na Obecnom úrade v Staškove. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce 

Staškov, Ing. Ladislav Šimčisko. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných.  

 

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

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Na začiatku  zasadnutia bolo prítomných 8 

poslancov. OZ v Staškove bolo schopné právoplatne sa uznášať. Uviedol, aby nevznikli 

nejaké pochybnosti tak pozval poslancov, aby videli sumy k projektu o zberný dvor, 

konštatoval, že sa podáva do konca mája, pretože máloktoré dediny a mestá stihli projekt 

podať.  

 

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

 

Program ostal nezmenený, bez doplnení. 
 



 

Program 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3.  Podanie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor“ 

v rámci   operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP- PO1-

SC111-2016-10  

  4. Rôzne   

  5. Diskusia  

  6. Návrh  na uznesenie 

  7. Záver     

 
OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

  

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Pavol Ďurkáč  

  Peter Fuček  

  Ján Janošec  

  Mgr. Daniel Králik  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

b) návrhovú komisiu:  
 

Predseda návrhovej komisie: Mgr. Daniel Králik  

Členovia: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Pavol Ďurkáč  

  Peter Fuček  

  Ján Janošec  

  Mgr. Daniel Králik  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

c) overovateľov zápisnice: Pavol Ďurkáč, Mgr. Iveta Bartusková  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  



  Pavol Ďurkáč  

  Peter Fuček  

  Ján Janošec  

  Mgr. Daniel Králik  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

 

K bodu č. 3 : Podanie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na 

zberný dvor“ v rámci   operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: 

OPKZP- PO1-SC111-2016-10  

 
Starosta  komentoval predložené dokumenty. K dispozícii priniesol projekt, podrobný rozpočet 

projektu. Prítomní mohli podrobne študovať položky projektu... 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Opýtala sa, či boli aj iné ponuky. 

 

Starosta: Uviedol, že boli aj iné, no toto bola len prieskum trhu, aby sa vedelo  - ani stavebné 

práce nie sú vysúťažené, sú to rozpočty projektanta, ostatné prieskumy robil úrad alebo agentúra. 

Obstarávanie začne len prebiehať. Ostatné sa bude obstarávať podľa úspešnosti projektu.  

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa na projektového manažéra.  

 

Starosta: Podal informáciu, že je to agentúra, ktorá robí implementáciu projektu, pokiaľ je 

projekt úspešný. Tu bude prebiehať tiež súťaž. Čo sa traktorov týka, obec potrebuje tri – totiž 

jeden z tých obecných je v zlom stave... Aj preto sa žiada o nový.  

 

 

 OZ  obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

a ) Predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na  

realizáciu projektu s názvom „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný  

dvor“.  

 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie  

realizovaného projektu vo výške 32 856,42 EUR z celkových oprávnených  

výdavkov projektu vo výške 657 128,41 EUR a neoprávnených výdavkov projektu  

v sume 0,00 EUR.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Pavol Ďurkáč  

  Peter Fuček  

  Ján Janošec  

  Mgr. Daniel Králik  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 



 

 K bodu č. 4:  Rôzne   
 
V rámci tohto bodu starosta informoval, že v nedeľu bude v kultúrnom dome prehliadka 

folklórnych súborov Piesne domova, robí to Osveta, do prenájmu sa dáva kinosála, požiadali 

starostu kúpiť občerstvenia, on  nakúpil džúsy a tatranky. Podal informáciu, že budú musieť byť 

v práci pracovníčky OÚ a tiež p. Marián Oškrobaný, ktorý bude zabezpečovať činnosť zvukára. 

Pracovníčky nemajú platené nadčasy, preto si zoberú náhradné voľno, p. Oškrobaný to dostane 

zaplatené – uviedol to ako informáciu o výdavkoch spojených s týmto podujatím, ktoré býva 

každé 4 roky niekde inde. Ide o dospelých účinkujúcich.  

 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že to dali na zlý dátum, lebo je v obci prvé sv. 

prijímanie, mohli sa vopred informovať o termínoch, aby aj prišlo viac návštevníkov.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vrátil sa k téme rokovania, v rámci toho sa vyjadril, že 

do budúcna sa budú podávať projekty, treba sa dohodnúť ako sa to bude schvaľovať. Snažil sa to 

schváliť v rámci plánovaných zasadnutí, ale pokiaľ by chceli poslanci vidieť každý jeden projekt 

takto dopodrobna, tak sa to bude musieť riešiť neplánovanými rokovaniami OZ. Uviedol, že 

v takejto podobe to nie vždy je možné vidieť na rokovaní plánovanom. 

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, vzhľadom na krátkosť času rokovania, aby sa v takýchto 

prípad poslanci vzdali odmeny. Jeho návrh neprešiel.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, koľko takýchto mimoriadnych 

rokovaní ešte môže byť.  

 

Starosta uviedol, že na toto nevie odpovedať.  

 

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ:  Upozornil na to, že v Starej škole sú mravce, krabičkovali sa 

koláče na svadbu a boli tam mravce. Nevedel povedať kadiaľ sa tam dostali.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Podal informáciu, že je to problém viacerých – je priveľa káblov 

naťahaných – trčí to a ovisá, viacerí už nemajú kabelovku, naťahané boli aj nové káble. Staré 

neodstránili. Opýtal sa na koho sa s týmto obrátiť, lebo viacerí sa na to sťažujú. 

 

Starosta uviedol, že ich oficiálne vyzvú, aby zbytočné káble odstránili. Priamo na rokovaní 

zavolal pánovi, ktorého sa opýtal či dávali nové káble na kabelovku – upozornil ho na to, že staré 

káble treba odstrániť, lebo je to požiadavka od občanov.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Upozornil na to, že na novom ihrisku by bolo dobré kúpiť sieťky 

s menšími okami, lebo na terajšej sú veľké oká, a loptičky utekajú von z ihriska.  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Opýtal sa na zábradlie u ihriska, či sa to bude dorábať. 

 

Starosta si to poznačil.  

 

Prítomní sa dohodli, že na nasledujúcom rokovaní sa budú fotiť na webovú stránku.  

 

 

 



Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie o 12:45 hod. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

 

 

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

 

Pavol Ďurkáč,        Mgr. Iveta Bartusková 

OVEROVATEĽ  I.       OVEROVATEĽ II. 

 



Terézia Šupčíková  

Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  
NEHLASOVAL: 0 


