
Z Á P I S N I C A 

 

z plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného  

dňa 25. februára 2016 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ 

Ján Janošec, poslanec OZ 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

 

Ospravedlnení: 

Ján Belko, poslanec OZ 

Peter Fuček, poslanec OZ 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:  

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce 

 

Občania obce Staškov 

  

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09. 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 zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov:  

- Mgr. Iveta Bartusková,  

- Pavol Ďurkáč,  

- Ján Janošec, 

-  Mgr. Daniel Králik  

- JUDr. Ľudmila Kvašňovská,  



- Terézia Šupčíková.  

OZ v Staškove bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

 

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

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Opýtal sa prítomných, či majú návrhy na zmenu 

alebo doplnenie programu. Doplnil bod 15. Prenájom majetku obce a bod 16. Výkup 

pozemkov pre potreby obce. 

 

Program 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – Základná škola 

5. Správa o hospodárení za rok 2015 – Centrum voľného času pri ZŠ, Základná škola,   

    Školský klub detí, Školská jedáleň. 

6. VZN obce Staškov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

    dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov               

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – Obecný technický podnik 

8. Predstavenie zámeru prístavby skladovej haly firmy Kontakt, s. r. o. 

9. Prezentácia činnosti OCR Kysuce 

10. Zámer záchrany objektu bývalej školy Staškov – Polgrúň 

11. Štatút obce Staškov 

12. Návrh zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

13. Projekt znižovania energetickej náročnosti budovy č. 90, Staškov 

14. Návrh na vyradenie knižného fondu po revízii 

15. Prenájom majetku obce 

16. Výkup pozemkov pre potreby obce 

17. Rôzne 

18. Diskusia 

19.Záver     

                       

OZ    S CH V Á L I L O   

Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Staškov 
 

Hlasovanie:  ZA:      Mgr. Iveta Bartusková 

   Pavol Ďurkáč 

   Ján Janošec 

   Mgr. Daniel Králik 

   JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

               Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:     0                

                             ZDRŽAL SA:     0      

            NEHLASOVAL:     0 



 

OZ    S CH V Á L I L O  

Návrhovú komisiu:                                

Predseda: Mgr. Daniel Králik 

členovia: Ján Janošec, Pavol Ďurkáč 

 

                         Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

         Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

                     Mgr. Daniel Králik 

         JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:    0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

            NEHLASOVAL:    0 

 

 

OZ     S CH V Á L I L O  

Overovateľov zápisnice: 

Mgr. Iveta Bartusková,  JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

       Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        Mgr. Daniel Králik 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

        Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:    0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

            NEHLASOVAL:    0 

 

 

Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov. Písaním uznesení 

bola poverená kontrolórka obce Staškov – Helena Machovčáková. 

 

Podľa schváleného rokovacieho poriadku je hlasovanie verejné, a uvádza sa menovite, 

v abecednom poradí.  

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 13. 01. 2016 bolo 

uložené: 

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

      žiadosťami 

       

b)  Obecnému úradu na najbližšie rokovanie OZ prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov.      

     /pán Čuboň, pán Perďoch/ 

     



 

c) Obecnému úradu jednať s nájomcami nebytových priestorov v budove obecného úradu  

     o úprave nájomných vzťahov. 

    

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

     vodovodnej prípojky, vo vzťahu   k okolitým nehnuteľnostiam. 

     

e)  Stavebnej komisia sociálnej komisii preveriť stav užívania nájomných bytov v budove č. 25    

     nájomníkmi, platenie nájmu,  nedoplatky za nájom a pod.  

     

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:   
Privítal prítomných občanov Staškova, ktorí boli pozvaní na rokovanie ohľadom žiadostí p. 

Jozefa Čuboňa a p. Norberta Perďocha. Vysvetlil, že p. Jozef Čuboň podal žiadosť na 

odkúpenie pozemku z majetku obce, žiadosť bola preriešená, bol schválený už aj zámer 

odpredaja – pozemok C-KN 408/1 o výmere 305 m
2
. 

 

Na rokovanie OZ bola prizvaná Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Pokračoval, že následne p. Norbert Perďoch s manželkou podali rovnakú žiadosť. Pretože sú 

dvaja záujemcovia o kúpu a požiadavky p. Čuboňa na sprístupnenie parcely vyššie, ktorá je 

v jeho vlastníctve. Uviedol, že prítomní boli prizvaní na rokovanie OZ, aby spoločne hľadali 

riešenie, pretože p. Čuboň uviedol, že pokiaľ by mu bola sprístupnená parcela, nepožadoval 

by odkúpenie pozemku od obce a bol by spokojný. V tejto veci už bolo jedno sedenie, tí, ktorí 

sa mali vyjadriť nesúhlasili s takýmto riešením. 

 

p. Čuboň, občan Staškova:  
Vyjadril sa, že si to nevymyslel, prístupová cesta bola zakreslená údajne už dávno, pozemky 

boli vykúpené, s tým, že sa peniaze za to povracali a parcele sa vrátili. Podľa neho len 

nejakým nedopatrením došlo na to, že sa cesta urobila len po určitú parcelu a nepokračuje 

vyššie.  

 

p. Perďoch , občan Staškova:  

Vyjadril sa, že ciest malo byť viacej, celá Kykuľa bola odkúpená – nie je ani jedna cesta, 

prečo by potom mala cesta viesť cez dotknutú lokalitu.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  

Konštatoval, že toto stretnutie bolo iniciované zo strany poslancov s nádejou, že keď sa na 

rokovaní OZ stretnú všetci v takomto zložení, hľadala by sa dohoda, aby prípadne vlastníci 

kúsok zo svojho upustili a vytvorila by sa cesta, čím by sa vyhovelo p. Čuboňovi. Vyzval 

prítomných poslancov, aby sa pýtali.  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ:  

Predložil otázku, či sa medzi sebou nedohodli ohľadom spomínanej cesty.  

 

p. Perďoch, občan Staškova: 

Vysvetlil, že v júni bolo už jedno stretnutie ohľadom tejto veci, zúčastnil sa ho on a manželka 

p. Čuboňa, nezúčastnil sa ho teda on osobne. Vysvetlil, že chodník tadiaľ existuje, že p. 

Čuboň tam nemá znemožnený prístup na poľnohospodárske účely, odrazu však potrebuje 

cestu.  



Predložil poslancom aj fotografie pozemkov okolo a ich stavu, že p. Čuboň má na svojom 

pozemku pred druhým domom naskladané drevo a pod. Podotkol tiež, že nevedel o tom, že 

pozemok, o ktorý mal záujem p. Čuboň,  sa bude predávať.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  

Vyjadrila sa, že predmetom rokovania je cesta, aby sa teda prítomní vrátili k tejto téme. 

Konštatovala, že trend je prístupové cesty rozširovať, nedorobilo sa to, ale v konečnom 

dôsledku bude cesta prínosom pre všetkých.  

 

p. Perďoch N., občan Staškova: 

Pripomenul, že keby nespustil zo záhrady, nebolo by tam teraz nič.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  
Konštatovala, že by bolo dobré, aby si teda teraz vyšli v ústrety aj v opačnom prípade.  

 

P. Leto V., občan Staškova:  
Vyjadril sa, že keby bol vedel, že sa pozemok bude predávať, aj on by mal oň záujem.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  
Uviedol, že ak nedôjde medzi susedmi k vzájomnej dohode, potom treba uvažovať či sa 

pozemok ide predávať, alebo nie. Ak áno, tak akým spôsobom.  

 

Po diskusii prítomní konštatovali, že nie je vôľa sa dohodnúť.  

 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce:  
Doplnila, že p. Koričárová, ktorá sa nedostavila na rokovanie osobne,  súhlasí.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  
Uviedla, že ak sa pozemok bude teda predávať, vyhlási sa súťaž, a môže sa do nej prihlásiť 

ktokoľvek.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Uviedol, že nevidí vôľu na vzájomnú dohodu, poďakoval sa prítomným, že sa zúčastnili. 

Konštatoval, že poslanci sa  musia rozhodnúť, čo so žiadosťami p. Čuboňa a p. Perďocha.  

Prítomným občanom Staškova navrhol, že ak sa medzi sebou dohodnú ako vlastníci 

súkromných pozemkov, tak majú prísť opäť na rokovanie OZ.  

 

Účastníci sa nedohodli.  

Na výzvu starostu, čo bude ďalej s pozemkom reagovali viacerí poslanci. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  
Navrhol, aby sa pozemok nikomu nepredával. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vyjadril sa, že pozemok by radšej predal, pretože vždy bude niekto dotknutý pozemok chcieť. 

Treba ho transparentne predať v súťaži.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Doplnil, že aktuálne obec vykupuje pozemky pod chodníky, niektorí ľudia predať nechcú, 

radšej by zamenili – prenechal by tento pozemok na tento účel.  



Na všeobecný súhlas prítomným poslancov boli žiadosti p. Čuboňa a p. Perďocha zamietnuté. 

 

 

OZ  ZA M I E T L O  

 
 

Žiadosti Norberta  Perdocha a Jozefa  Čuboňa, o odkúpenie pozemku CKN č. 408/1    

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

         Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

          Mgr. Daniel Králik 

          JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

          Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:        0                

                             ZDRŽAL SA:        0      

     NEHLASOVAL:   0 

 

 

Starosta privítal v rokovacej miestnosti zástupkyne novovznikajúceho staškovského 

divadelného súboru – ako pokračovanie divadelnej tradície v obci.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  

Prítomným čítal žiadosť členov DS, v ktorej žiadali od obce dotáciu z rozpočtu obce vo výške 

2 500 € na náklade na scénu, kostýmy, zaplatenie prevzatia divadelnej hry autorovi hry, 

odmena režisérovi, nahrávanie DVD, ktoré bude slúžiť na prihlásenie sa do súťaží. 

 

p. M. Laufíková, občianka Staškova:  
Poďakovala sa za privítanie, a uviedla, že by chceli nacvičovať veselohry. Veselohra od  

F. Urbánka  „Dobrá bolesť čo dá pojesť“ a súbežne sa nacvičuje druhá hra – je to zaujímavá 

moderná hra – tu je potrebné zaplatiť autorovi hry poplatok, a samozrejme vznikajú náklady 

na kostýmy.  

 

p. Plešivčáková:  

Vysvetlila, že je to hra o dvoch hercoch, hovoria s autorom hry, a bol nadšený, že sa chcú 

zaoberať práve touto jeho hrou, a on je ochotný aj prísť a pomôcť. Hru chcú aj nahrávať ako 

podklad do súťaží. ktorých by sa chceli zúčastniť. Hra sa volá WC story... 

 

Na rokovanie OZ bola prizvaná Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov, aby sa 

vyjadrila k žiadosti v rámci rozpočtu obce.  

 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce: 

Konštatovala, že v rozpočte je prebytok 840 €.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  
Uviedol, že je rád, že sa pokračuje v divadle, sám vie aké to je úsilie a koľko to stojí. Vyjadril 

sa ale, že nevie či uspeje taká moderná hra na dedine, lebo má skúsenosti, že ľudia sú 

naklonení viac dedinskému prostrediu divadla. Tiež sa vyjadril, že žiadajú dosť veľkú sumu, 

a že pri rozpočte sa všetkým zložkám krátilo, aby to bolo potom fér voči ostatným zložkám 

v obci.  

 



Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  
Konštatovala, že najdrahšia bude určite scéna, uviedla, či nebude zložité súbežne sa venovať 

dvom hrám. 

 

Zástupkyne DS sa vyjadrili, že scéna vôbec nie je náročná, je potrebný jeden stôl, a ten sa 

v kinosále nachádza, vyberali sa hry, kde nie je náročná scéna, tiež že si určite budú hľadať 

sponzorov, od niektorých už mali prísľuby. Hry sú čisto dedinské, sú si vedomí, na čo by sa 

ľudia mohli prísť pozrieť. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  
Nakoľko rozpočet nemá možnosti do výšky požadovanej dotácie, navrhla aspoň 800 €, 

a potom by sa videlo, ako ďalej. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vyjadril sa, že by videl možnosť pri úprave, ak sa podarí zarobiť niečo v rámci kultúrnej 

akcie – letného koncertu, nakoľko dopyt po lístkoch v predpredaji je veľký už teraz. Zatiaľ sa 

vyčlení aspoň tých 800 €. 

 

 

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE  

 

Žiadosť členov divadelného súboru v Staškove o finančný príspevok 

OZ SCHVÁLILO 

Žiadosť v zmysle možností rozpočtu podporiť vo výške 800 €, bude opäť predložená pri 

úprave rozpočtu.  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Starosta pokračoval komentovaním jednotlivých bodov kontroly uznesenia. 

 

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

žiadosťamiň 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: 

Vyjadrila sa, že začala, nakoľko ju súril termín predloženia plánu, činnosti a správy. 

Dotáciám sa začala venovať, oboznámila prítomných, že ich bude predkladať priebežne, ako 

ich bude kontrolovať.  



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

vodovodnej prípojky, vo vzťahu   k okolitým nehnuteľnostiam. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ, člen stavebnej komisie: 

Komentoval k jednotlivým úlohám. V prvom prípade neboli dotknutí občania doma, tak sa to 

neprejednalo – je potrebné ich osloviť. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil, že tajomníkom komisie je Mgr. Jana Balážová, pracovníčka obce – treba komisie 

riešiť aj s ňou, ona by to potom zariadila. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Pokračoval, že by bolo dobre poskytnúť dotyčným príspevok, ale spísať s nimi aspoň nejakú 

dohodu, aby sa mohli prípadne pripojiť i ďalší.  

 

Viacerí podotkli, že to pochopili tak, že vodovodná prípojka už je vybudovaná.  

 

Prítomní sa zhodli, že to treba preriešiť so žiadateľmi, a teda dohodnúť sa s nimi tak, aby ich 

stavebná komisia zastihla doma.  
 

     

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Informoval, že boli pozrieť aj priestory ZS, a konštatoval, že je to zložité  rozhodovať 

o niečom, keď obec nemá lekára, nevie, čo bude potrebovať. Konštatoval, že by sa priestory 

mohli aspoň vymaľovať. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Predložila otázku, či aj tak nebude potrebné steny úplne opraviť. 

 

Nového detského lekára zatiaľ obec nezískala.  
 

Prítomní sa obrátili ohľadom týchto priestorov aj na predsedu Družstva vlastníkov neštátnych lesov. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ, predseda Družstva vlastníkov neštátnych lesov Staškov: 

Vyjadril sa, že potrebuje ponuku, aký by bol nájom. Uviedol, že má záujem o predné miestnosti 

naboku.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  

Navrhol prítomným, aby sa tam cez prestávku išli pozrieť. 
 

Ján Janošec, poslanec OZ: 

Navrhol tiež, že ak by sa nedarilo zohnať do obce detského lekára, či by nebolo dobré osloviť aj iných 

lekárov. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  
Konštatovala, že bude dobré ešte chvíľu počkať na detského lekára, ak nie, potom by bola druhá 

alternatíva prizvať aj iných lekárov. Uviedla, že v prvom rade bude samozrejme lekára zaujímať 

obvod, koľko by mal kariet.  

 

 

 



 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Pokračoval, že sa boli pozrieť či je odhradený pozemok za garážami. Priestor je odhradený, za 

garážami nie je nijaký neporiadok, je to v poriadku.   

 

Stavebnej komisia sociálnej komisii preveriť stav užívania nájomných bytov v budove č. 25   

nájomníkmi, platenie nájmu,  nedoplatky za nájom a pod.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Konštatoval, že stavebná aj sociálna komisia boli spoločne na obhliadke bytov. Uviedol, že 

niektoré časti sú vo veľmi zlom stave. 

 

Starosta sa poďakoval zástupcovi stavebnej komisie.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Pokračoval, že bolo uložené aj jednať s rod. Korduliakovou ohľadom pozemku pri garážach 

v zmysle projektu obce.  

Na zobrazenej mape vysvetľoval prítomným situáciu. Dotyčný chceli pozemok odkúpiť až po 

cestu. Tiež poznamenal, že by došlo z časti k zámene, nakoľko obec potrebuje od dotyčných 

podiel pod cesty. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Navrhla, aby sa nepredala celá časť, ale okolo cesty ostal pás aspoň na úrovni chodníka pre 

občanov.  

 

Prítomní súhlasili. 

 

OZ  S CH V A Ľ U J E 

a )  Parcela CKN 111/25 o výmere 49 m2 v kat. území obce Staškov je  prebytočným   

            majetkom  Obce Staškov. 

 

b)   Zámenu   spoluvlastníckeho podielu podľa  GP100/2012: 

      - LV č. 7416, CKN 1253/10  o výmere 159 m2 v podiele 368550/55252509,  

      - LV č. 7417, CKN 2830/26 o výmere 116 m2 v podiele 368550/55282509, 

      - LV č.  7416, CKN 2830/25 o výmere 146 m2 v podiele 368550/55282509, 

      a spoluvlastníckeho podielu podľa GP 20b/2013: 

- LV č. 7465, CKN 91/1 o výmere 261 m2 v podiele 5/96 

čo v celkovej výmere predstavuje 16,40 m2, ktorá je vo   vlastníctve Slávky 

Korduliakovej, rod. Bytčankovej, ,bytom Staškov za  parcelu, ktorá  bude oddelená 

GP z parc. CKN 111/25 v zmysle projektu Regenerácie a revitalizácie centra obce 

Staškov.  
 

c)  Schvaľuje zámer odpredaja zvyšku parcele CKN 111/25 ktorá  bude oddelená GP    

     v zmysle projektu Regenerácie a revitalizácie centra obce Staškov, pred parcelami CKN  

     111/14 a CKN 111/15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že  

     Obec vykupuje pozemky po miestnu komunikáciu s tým, že pozemok v línii chodníka   

      ostane  v majetku obce. 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 



              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 
 

 

Návrhy boli prijaté. 

 

Nakoľko bol na OÚ prítomný zástupca firmy Kontakt-SK, s.r.o., bol prizvaný do rokovacej 

miestnosti. 
 

K bodu č. 8: Predstavenie zámeru prístavby skladovej haly firmy Kontakt-SK, s. r. o.     
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Privítal zástupcu firmy. Uviedol, že by chceli rozšíriť svoje výrobné kapacity,  preto prišli 

predstaviť svoj zámer na rokovanie OZ. 

 

p. Ilja Pokraj, zástupca firmy: 

Vysvetľoval a ukazoval situáciu na zobrazenom nákrese, kde upozornil na časť prístavby, 

ktorú by chceli zrealizovať ako skladovú halu, smerom ku hlavnej ceste. Vysvetlil, že vchod 

do haly bude z vnútra, z dvora. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  
Predložila otázku, či budú vytvorené aj nejaké ďalšie nové pracovné miesta. 

 

p. Ilja Pokraj, zástupca firmy: 

Informoval, že chcú prijať ďalších ľudí aj do kancelárií, vysvetlil, že ide hlavne o to, aby sa 

vedeli dorozumieť anglicky. 

 

Prítomní tu pripomenuli, aby nezabudol aj na Staškovčanov. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  
Upozornil na fakt, že niektorých ľudí naokolo vytápa, či to nebude mať vplyv aj na to. 

 

p. Ilja Pokraj, zástupca firmy: 

Vysvetlil, že rozmýšľali aj nad odvodnením. Priestory, ktoré existujú už teraz sú riadne 

odvodnené, prednú časť zamýšľajú pustiť cez priekopu, ktorá je pri ceste.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

 Poukázal na to, že ak sa budú budovať chodníky, projektant bude musieť rátať aj s nejakou 

kapacitou dažďovej kanalizácie.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Opýtal sa p. Pokraja, že v prípade, ak sa budú robiť chodníky, nakoľko to obec bude robiť 

z vlastných prostriedkov, či by sa nedalo nejako prispieť. 

 

p. Ilja Pokraj, zástupca firmy: 



Vyjadril sa, že pokiaľ by bolo všetko v poriadku, po časť ich pozemku si položia rúry sami, 

nevidí v tom problém. 

 

 OZ   SCHVÁLILO 

 

Zámer prístavby skladovej haly firmy Kontakt, s.r.o., s tým, že firma Kontakt-SK, s.r.o. sa 

bude spolupodieľať  na vybudovaní odvodnenia pod chodníkom okolo štátnej cesty – dodaním 

materiálu/kanalizačných rúr/, v dĺžke hranice areálu s budovaným chodníkom.  

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Do rokovacej miestnosti bola prizvaná riaditeľa OCR Kysuce. 

 

K bodu č. 9: Prezentácia činnosti OCR Kysuce 
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Objasnil prítomným, že prišla odprezentovať činnosť tejto organizácie, nakoľko z nej obec 

vystúpila, a keďže ona sama je so Staškova, a trochu sa zmenili podmienky členstva, prišla 

informovať OZ. 

 

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce: 

Informovala prítomných, že organizácia OCR Kysuce vznikla v roku 2012 na základe zákona 

o podpore cestovného ruchu, ktorý umožnil spájať sily súkromného a verejného sektora 

v prospech regionálneho rozvoja cestovného ruchu, a hoci Staškov nebol zakladajúcim 

členom, v roku 2012 sa stal členom organizácie a od 18. januára evidujú už aj na ministerstve 

zánik členstva obce Staškov – a to bol hlavný dôvod prečo prišla.  

Takéto organizácie vznikli preto, aby riešili marketing a propagáciu na danom území, toto sa 

snažia rozvíjať na takej úrovni, ako je to organizácii umožnené, pretože potenciál cestovného 

ruchu v tejto oblasti nie je porovnateľný napr. s Liptovom, Oravou.  

Prítomným premietala prezentáciu. Prostredníctvom ponuky produktov cestovného ruchu sa 

snaží organizácia spájať jednotlivé aktivity, ktoré sú miestneho charakteru do jednej celistvej 

ponuky. K činnosti patrí samozrejme tvorba a realizácia marketingu pre členov, ktorí sú 

ochotní spolupracovať – výstupy sú rôzne propagačné materiály, brožúry, účasť na akciách, 

kde sa prezentujú obce formou takýchto dokumentov..... 

 

ktorom pôsobí.  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 



Vyjadrila sa, že je to pravda, a je to aj dobre robené, ale existuje niekoľko konkurenčných 

organizácií.... 

 

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce: 

Vysvetlila, že spolupracujú spoločne s niektorými, ktoré sú partnermi, ale určite nie sú 

konkurenční. Rozdiel je v tom, že OCR dostáva štátnu dotáciu. Týchto organizácií je na 

Slovensku 36 s tým, že by mali reflektovať len to jedno regionálne územie. Na území Kysúc 

je len jedna spoločná, ale napríklad Šariš, Spiš – tu ich je možno 5.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil, že sú aj iné organizácie, ale fungujú na inom princípe. Vysvetlil, že najväčším 

projektom, do ktorého sa chcela obec zapojiť bola cyklotrasa, kde OCR zaplatila všetky 

prípravné materiály – projektová dokumentácia.  

 

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce: 

Konštatovala, že Kysuce nemajú hrady, zámky, kaštiele, akvaparky, kúpele – nie je tu taký 

potenciál ako v iných častiach, preto stavia OCR na tom, čo je – oddych, príroda, turistika, 

veľmi dobre to vidieť na Sudoparku, pretože tam sa ľudia vracajú. To je hlavným cieľom 

organizácie, informovať ľudí o tom, čo tu je tak, aby sa tu vracali. Informovala tiež, že je 

jediným človekom, ktorý pre organizáciu pracuje.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Opýtal sa na sumu 500 € - čo to znamená, a koľko sa vráti obci. 

 

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce: 

Vysvetlila, že je tam daň za ubytovanie, v prípade Staškova by to bolo 500 €, aj keď je to 

menej, ale táto suma je stanovená ako minimálna.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Poďakoval sa riaditeľke OCR Kysuce. Vyhlásil prestávku. 

 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – Základná škola 

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: 

Komentovala k predloženým materiálom – vzhľadom k tomu, že už ZŠ vie prvý prídel 

financií, ktoré  sú na školu ako prenesené kompetencie – bol k tomu úmerne upravený 

rozpočet. V prijímovej časti – ostali peniaze z predošlého roka, ktoré budú využité na 

zaplatenie nedoplatku na energie – s tým ale škola počítala, lebo v minulom roku boli znížené 

zálohové platby. Zmena je aj v príspevku na školu v prírode, na 1 žiaka v treťom ročníku ZŠ 

dostala 100 €, a na lyžiarsky výcvik ZŠ dostala na 1 žiaka 150 €. Peniaze, ktoré chýbajú na 

mzdy – jedine na toto môže škola požadovať dohodovacie konanie, po schválení na OZ sa 

ihneď napíše na ministerstvo.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  

Podala otázku, v akom stave je telocvičňa.  

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: 

Vysvetlila, že už sú hotové dve polia. ťahajú sa aj nové káble na svetlá.  

 



OZ   SCHVÁLILO: 

Rozpočtové opatrenie Základnej školy, Staškov č. 502 č. 1/2016  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 5: Správa o hospodárení za rok 2015 – Centrum voľného času pri ZŠ, 

Základná škola,  Školský klub detí, Školská jedáleň. 

 

Materiál bol aj v rade školy, finančná komisia odporučila schváliť. 

 

OZ   SCHVÁLILO: 

 

Správu o hospodárení za rok 2015 – Centrum voľného času pri ZŠ 

Správu o hospodárení za rok 2015 – Základná škola Staškov 

Správu o hospodárení za rok 2015 – Školská jedáleň 

Správu o hospodárení za rok 2015 – Školský klub detí 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 6: VZN obce Staškov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Staškov               

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: 

Vysvetlila, že takéto VZN o zápise by malo byť prijaté.  Zmenil sa zákon, že zápis bude 

neskôr. Je to odkonzultované a je tam aj dôvodová správa. 



 

OZ SCHVÁLILO: 

VZN obce Staškov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 7:  Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – Obecný technický podnik 

 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov: 

Komentoval predložený materiál – uviedol že zmenená je len jedna položka – transfer od 

obce – peniaze na telocvičňu, ktoré OTP vyúčtuje až po úplnom dokončení prác. Uviedol že 

ak všetko pôjde dobre, hotovo by mohlo byť začiatkom apríla. Uviedol, že si zamestnal 5 

murárov na dva mesiace. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Informoval prítomných, že sa ide na telocvičňu z havarijného stavu podávať ešte jedna 

žiadosť na výmenu okien a vstupných dverí, uvidí sa ako to dopadne. Začiatkom mesiaca 

bude výzva na telocvične, tam sa podá žiadosť na podlahu, na osvetlenie telocvične, na 

podhľad, a na sociálne zariadenia a kúrenie – kotol.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Podala otázku, či sa ušetrí niečo na prácach zo získaných peňazí. 

 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov: 

Konštatoval, že sa žiadalo viac, dostalo sa menej peňazí, ale podľa neho  sa na tom aj tak ešte 

ušetrí. 

 

OZ SCHVÁLILO: 

 

Obecný technický podnik Staškov – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 



     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:   0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Prítomní sa ešte vrátili k bodu Prezentácia činnosti OCR Kysuce. 

Zhodli sa na tom, že do organizácie opätovne obec nevstúpi, prezentáciu zobrali na vedomie. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Zopakoval, že takúto činnosť – prezentáciu obcí na Kysuciach – robí len Organizácia 

cestovného ruchu Kysúc. Ostatné organizácie, ktorých členom je obec fungujú na iných 

princípoch.  

 

OZ  ZOBRALO   NA   VEDOMIE: 

 

Prezentáciu činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce, prednesenú riaditeľkou 

organizácie Ing. Emíliou Sloviakovou.  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

K bodu č. 10:  Zámer záchrany objektu bývalej školy Staškov – Polgrúň 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu o stave budovy. Prítomným ukázal list, ktorý bol zaslaný z Obecného úradu 

v Olešnej na Okresný úrad v Žiline – tu ešte pred rokom . Vysvetlil, že pozemok, na ktorom 

sa budova nachádza patrí obci Staškov.  

 

Zobrazené boli prítomným aj fotografie budovy z prednej aj zadnej časti, aj náhľad z okna do 

vnútra, kde bolo vidno, že je zrútený strop. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil, že následne minulý rok v decembri zasadlo Obecné zastupiteľstvo v Olešnej, ktoré 

nepodporilo tento zámer a nemá záujem o riešenie.  

Podal informáciu, že z obce sa písalo na okresný úrad, z ktorého prišla odpoveď, že je 

potrebné obrátiť sa na štát – čiže pozemok patrí Staškovu, budova je štátna.   

 



Jednu časť budovy používali futbalisti ako šatňu, kontrolórka dodala, že do tejto časti budovy 

obec Olešná investovala – ide o murovanú prístavbu.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

 Opýtal sa, či nemá o budovu záujem múzeum. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vyjadril sa, že hovoril s riaditeľom Kysuckého múzea – predstavoval si to tak, že by sa 

budova rozobrala a postavila tam, a bolo by tak zriadené múzeum školstva na Kysuciach, 

pretože nikde inde to nie je.  

 

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Konštatovala, že ak by išlo o také múzeum, bola by to jediná takáto budova na Kysuciach, 

prípadne využiť nejaký eurofond. Opýtala sa, či by štát budovu delimitoval. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu, že štát by budovu delimitoval. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Vyjadrila sa, že ide o krásnu budovu, myšlienka múzea so starými lavicami, drevenými 

kalamármi – bolo  by to podľa nej nádherné. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Informoval, že projektant je toho názoru, že budovu je potrebné celú zbúrať. Podľa neho to 

ale nie je potrebné – určite by sa muselo veľa vecí poopravovať. Uviedol, že je potrebné 

rozhodnúť čo ďalej – ak sa uloží obecnému úradu, aby budovu získal do majetku, treba rátať 

s tým, že z toho vyplynú ďalšie povinnosti – bude sa treba o tento majetok postarať. ďalšími 

nákladmi by bolo dať vypracovať nejaký projekt – až s projektom sa potom dá pozerať si 

výzvy a možnosti. Bol by za to, aspoň sa pokúsiť zistiť za akých podmienok by obec mohla 

získať budovu do vlastníctva, následne bude potrebné budovu zabezpečiť – aby nedošlo pri 

nej k úrazu, následne urobiť projektovú dokumentáciu – niekedy pri výzve je aj projektová 

dokumentácia oprávneným výdavkom. Tiež sa môže stať, že nijaká výzva nebude. Pri oprave 

sa postupne môžu zisťovať ďalšie poškodenia... 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  
Uviedol, že môže nastať situácia, že budova úplne spadne. Potom sa bude musieť zlikvidovať. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Konštatoval, že môže nastať aj taká situácia, v tom prípade by už obec nemala na výber, ale 

ostal by jej ešte vždy pekný pozemok. Je jasné, že zadná prístavba by sa musela rozbiť.  

ďalšia vec je, že ľudia by toto mohli vnímať negatívne, pretože veľa iných vecí v obci nie je – 

chodníky a pod.  

 

Prítomní sa zhodli na tom, že bude dobré aspoň zistiť podmienky možného získania budovy 

školy do vlastníctva obce.  

 

OZ ULOŽILO: 

 



Obecnému úradu  zistiť podmienky možného prevodu nehnuteľnosti do majetku obce. 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

             Pavol Ďurkáč 

             Ján Janošec 

             Mgr. Daniel Králik 

             JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

            Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

K bodu č. 11: Štatút obce Staškov  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu, že komisia pre interné predpisy obce zasadala, pripomienky zapracovala. 

Pripomenul, že je potrebné zapracovať aktuálne príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré 

existujú pod obcou. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Uviedla, že v podstate ide o prepísaný zákon, počas stretnutia členov komisie sa v štatúte 

nestretli s ničím komplikovaným. Vyhodila sa z textu Obecná rada, prednosta a obecná 

polícia ostala zapracovaná, v prípade, že by vznikla do budúcna taká požiadavka.  Pridané 

boli ako prílohy farebné vyobrazenia: Erbu, vlajky a pečate obce Staškov. Dopísané boli aj 

základné komisie, ktoré boli zriadené a zvolené poslancami OZ – prítomní sa na zasadaní 

komisie dohodli, že v texte budú zapracované len finančná, stavebná, inventarizačná, likvidačná 

a komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Prítomným podal informáciu, občas tu študenti robia svoje bakalárske alebo magisterské 

práce, a jedna študentka vo svojej práci doporučuje, aby v obci vznikol v rámci štatútu  akýsi 

poradný orgán alebo komisia v zložení, ktorí  nechcú byť aktívny  vo formálnej politike, ale 

majú už nejaké skúsenosti, niečo za sebou – teda využiť skúsenosti a rozhľad a múdrosť 

týchto ľudí a v rámci fungovania obce ich niekam zakomponovať – ako Poradný orgán 

starostu.  

 

Viacerí z prítomných konštatovali, že by to bola dobrá vec, ale do štatútu by to nezapracovali, 

pokiaľ je potreba sa s niekým poradiť, vypočuť si názor – stačí to aj bez toho, aby to bolo 

zapracované v štatúte. Zhodli sa však na tom, že by to bolo len prínosné – viac hláv, viac 

rozumu – do štatútu navrhli zapracovať ako dobrovoľnú čestnú funkciu Poradný orgán 

starostu obce. 

 

 OZ  SCHVÁLILO: 

 



Štatút obce Staškov.  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 12:  Návrh zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil prítomným, že od 1. júla budú mať na starosti separovaný zber organizácie 

zodpovednosti výrobcov – na základe tohto by sa malo v rozpočte aj niečo ušetriť. Úlohou 

obce je buď si vybrať organizáciu, alebo bude obci pridelená. Fakturácia pôjde na konkrétnu 

organizáciu zodpovednosti výrobcov, ale zber bude pravdepodobne stále vykonávať TKO 

Semeteš. Vykonávanie tejto služby našej obci ako aj okolitým obciam navrhla spoločnosť 

ENVI-PAK. Takáto firma bude od 7.  mesiaca  zo zákona poskytovať tieto služby obciam 

a mestám.  

 

Prítomní mali návrh zmluvy o budúcej zmluve odoslaný vopred na preštudovanie.  

 

OZ SCHVÁLILO: 

Zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov – ENVI-PAK, a.s., 

Galvaniho 7/B, 821 04  Bratislava a obcou Staškov  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Ing. Milan Veselovský 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:   0 

 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 



K bodu č. 13: Projekt znižovania energetickej náročnosti budovy č. 90, Staškov 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal prítomným informáciu, že žiadosť o zateplenie a výmenu okien na budovu úradu, no 

obec sa pokúsi ju podať na starú školu, kde by mohla byť šanca získania dotácie. Dotácie sa 

poskytujú na administratívne budovy a budovy školských zariadení s výnimkou škôl – stará 

škola je deklarovaná ako budova, ktorá slúži na účely centra voľného času – tu sa chce obec 

uchádzať o zateplenie, výmenu okien, kompletnú rekonštrukciu vykurovania, elektroinštalácie 

a bezbariérový prístup. V roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia, niečo sa 

z nej už vypracovalo – teraz sa dala dopracovať projektová dokumentácia – žiadosti sa 

podávajú v marci.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: 

Predložila otázku, koľko bude stáť podanie projektu. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu, že projekt bude podávať agentúra  GEMINI trade, Levice – za podanie 

žiadosti chcú 980 €, tu sa už musí začať aj verejné obstarávanie 500 €, náklady obce sú 1000 

€ a dopracovanie projektu projektantom  2000 €.  

 

OZ SCHVÁLILO: 

 

a)  Predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6  na    

     realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej  

     budovy s. č. 90 v obci Staškov“. 

       

b)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie  

     realizovaného projektu vo  výške 9 306,97 EUR z celkových oprávnených   

      výdavkov projektu vo výške 186 139,40 EUR a neoprávnených výdavkov projektu  

     v sume 0,00 EUR. 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 14:  Návrh na vyradenie knižného fondu po revízii 

 

Prítomným bol vopred predložený zoznam kníh na vyradenie.  



 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: 

Vysvetlila prítomným, že sú tri okruhy vyradenia: 

- z dôvodu viac početnosti knižničného dokumentu – kníh je viac, ale nevypožičiavajú 

sa v takomto množstve, 

- poškodené knihy, 

- zastarané  knihy. 

 

Prítomní sa zhodli na tom, aby sa knihy predali za symbolickú cenu. 

 

OZ SCHVÁLILO: 

 

Vyradenie knižného fondu po revízii, ponúknuť knižniciam a následne predať za symbolickú 

cenu. /Zoznam podľa prílohy./ 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 15:  Prenájom majetku obce 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal informáciu, že o voľné priestory plechového skladu pri budove bývalej Tesly má 

záujem p. Budoš, chcel by si tam garážovať autobusy. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Informoval o tom, že s dotyčným pánom hovoril, ako uviedol, ak by sa mu dala nejaká 

primeraná cena za prenájom, je ochotný zaviesť aj nejaký zájazd, alebo pomôcť futbalistom, 

alebo iným zložkám.  

 

p. Ďurkáč, poslanec OZ navrhol mesačnú cenu prenájmu 35 €. 

 

OZ     SCHVÁLILO: 

 

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

obci v znení neskorších predpisov  schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – plechový sklad 



o rozlohe 120 m
2
 pri budove s. č. 623 v Staškove na parcele č. 2101/1 v k. ú. Staškov, 

zapísaný na LV č. 1179, spoločnosti Autobusová doprava MB, s. r. o. so sídlom Turzovka 

434, 023 54  Turzovka, IČO: 47412836, zast. konateľom Miroslavom Budošom, za 

nasledujúcich podmienok: 

Cena nájmu:    420  €/rok 

     t. j. 35 €/mes. 

Doba nájmu:    od 01.03.2016 na dobu neurčitú 

Výpovedná lehota:   3 mesiace 

Účel nájmu:    garážovanie autobusov 

Ďalšie podmienky nájmu: 

1. Prenajímateľ nebude nájomcovi poskytovať iné plnenia, nájomca si v prípade potreby 

zabezpečí dodávku elektrickej energie na vlastné náklady.  

2. Výška nájomného sa pomerne zvýši za každý kalendárny rok o  výšku inflácie vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR k 31.12. príslušného roka. 

3. Poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej 

však 0,83 € za každý i začatý mesiac omeškania. 

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec Staškov chce umožniť 

garážovanie autobusov spoločnosti, ktorá zabezpečuje dopravu pre potreby obce a jej 

jednotlivých zložiek za výhodných podmienok. 

Zámer prenájmu bol zverejnený na vývesnej tabuli Obce Staškov dňa 08.02.2016 

 

Počet poslancov 9, prítomných 6 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 16:   Výkup pozemkov pre potreby obce 

 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: 

Vysvetlila, že bol  vypracovaný GP, kde je list vlastníctva – lokalita ku bývalému vleku. Ešte 

v máji bolo jednanie, kde sa dohodlo, že cesta sa tam rozšíri, pretože je tam už aj výstavba. 

Všetci vlastníci dali súhlas, potrebné je len schváliť. 

 

OZ    SCHVAĽUJE: 

 

 Odkúpenie parciel  z dôvodu rozšírenia MK, lokalita vyšný koniec. 

 

Ján Kubošek, LV č. 4257, CKN 1078/2 o výmere 10 m2, 

Tibor Kuric a manželka Mária, LV č. 7383, CKN 1082/2 o výmere 26 m2, 



Oľga Kusá, LV č.811, CKN 1084/2 o výmere 37 m2, 

Tomáš Gajdošík a manželka Veronika, LV č. 4255, CKN 1088/5 o výmere 34 m2, 

 

za cenu 1 € za m
2
. 

Počet poslancov: 9, prítomných:  6 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil prítomným, že došlo k zvýšeniu ceny, preto je potrebné preschváliť uznesenie. Ide 

o pozemky pod chodníky.   

 

OZ  SCHVAĽUJE 

 

a) Odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 4186 , parc. 1277/31 o výmere 96 m2, zastavané 

plochy a nádvoria od ŽSR v cene 384,- € bez DPH, t. j. 4 €/m2. Ku kúpnej cene bude 

pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. 

 

b) Odkúpenie pozemkov zapísaných na LV č. 3256: 

- pozemok C-KN 1268/60 o výmere 89 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok C-KN 1268/61 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok C-KN 1268/62 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok C-KN 1268/63 o výmere 299 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok C-KN 1268/67 o výmere 52 m2, druh pozemku orná pôda, 

za cenu 1 872€ bez DPH, t.j. 4€/m2. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných 

právnych predpisov. 

 

Počet poslancov: 9, prítomných:  6 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 
 



 

K bodu č. 17: Rôzne 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Vysvetlil, že aj kvôli podávaniu projektu o zateplenie budovy starej školy, je potrebné znovu 

schváliť vypožičiavanie priestorov. Staré uznesenie bolo zle formulované – je potrebné 

schváliť nie nájom, ale výpožičku priestorov a refundáciu nákladov energií, tiež schváliť cenu 

za výpožičku altánku. Kto by si vypožičal priestory starej školy, automaticky by mohol užívať 

aj altán, no niekto možno bude chcieť využívať len altánok, tiež spresniť cenu. 

 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: 

Podal otázku, či bude v priestoroch altánku riešené aj miesto na sedenie a nejaký stôl.   

 

Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik Staškov: 

Vysvetlil, že určite budú k dispozícii stoličky a stôl, ktoré sa budú zamykať. 

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: 

Pri tejto téme upozornil na zlý stav stolov v priestoroch jedálne v starej škole, na ich zničený 

stav – či by sa s tým dalo niečo urobiť.  

 

 

OZ SCHVÁLILO:  

 

 

Výpožičku priestorov v budove starej školy, vrátane altánku,  refundácia nákladov energií 

celoročne 25 € na deň,  samotný altánok 15 € deň. 

  

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: 

Podal prítomným informáciu o výsledku súťaže na obstaranie a vypracovanie územného 

plánu obce. Je potrebné, ak sa chce obec uchádzať o dotáciu na vypracovanie, aby bolo 

vyhotovené aspoň zadanie, čo bude stáť cca 10 000 €, peniaze na to ale v rozpočte nie sú. Bez 

územného plánu nezmôže obec nič, a doplnok sa už vyhotoviť nedá, tiež bolo avizované, že 

sa nebudú povoľovať vyňatia. V tomto roku by sa dalo urobiť zadanie ako prvý krok, 

v budúcom roku sa bude dať žiadať o dotáciu – tu je ale potrebné práve vyhotovené zadanie 

územného plánu. Celkovo by bola cena 30 000 e, 10 000 € by musela tento rok obec 

investovať do zadania. Pre rozvoj obce nemáme teda to základné – územný plán.  

 



Prítomní s a zhodli na tom, že tomu sa obec nevyhne.  

 

Peňazí je málo a je treba kopu iných veci. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Informoval, že sa mu sťažovali na bránu ku cintorínu – je vážne 

v katastrofálnom stave.  

 

Prítomní nadniesli otázku, či by sa nemohla predať TESLA. 

 

Starosta upozornil, že TESLA je na predaj už dlho.... 

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na obstaranie a vypracovanie Územného 

plánu obce: obstaranie – URBION – Ing. arch. Ján Burian, Žilina a vypracovanie firma  Ing. 

arch. Marián Pivarči – autorizovaný architekt Žilina 

 

a zároveň 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu  podpísať zmluvy a pri budúcej úprave rozpočtu obce vyčleniť finančné  

prostriedky.  

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrhy boli prijaté.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: ďalej informoval, že ku projekte o zateplení Starej 

školy treba do PHSR doplniť strategický zámer rekonštrukcie budovy č. 90 pre potreby 

Centra voľného času.  

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 - 2022 

 

 



 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Ďalej rokovanie pokračovalo bodom Rôzne. 

 

Žiadosť  Oľgy Čagalovej, Staškov o vysporiadanie miestnej komunikácie. 

 

 

Prítomní vedeli, o ktorú cestu sa jedná. Táto vec už bola preberaná viackrát.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Žiadosť Oľgy Čagalovej, Staškov o vysporiadanie miestnej komunikácie. 

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Žiadosť Štefana Gábora o prešetrenie závad a vykonanie opráv  v byte, budova č. 858, 

Staškov. 

Prítomní sa zhodli, aby OTP Staškov prešetril situáciu.  

OZ obce Staškov 

ULOŽILO 



 

Obecnému technickému podniku prešetriť žiadosť Štefana Gábora o prešetrenie závad 

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

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

              Mgr. Daniel Králik 

              JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

                  Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Žiadosť Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica, o prenájom nebytových priestorov na ihrisku 

FK SLÁVIA Staškov. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že spomínaný pán by si vedel v týchto 

priestoroch predstaviť pohostinstvo, chcel by to tam nejak oživiť. Konštatoval, že keby sa 

našiel nájomca, ktorý by mal peniaze a investoval by ich aj do zveľadenia toho priestoru, bolo 

by to pre obec len dobré. Uviedol, že p. Svrček ho informoval o tom, že by tam robieval aj 

viacero koncertov ročne, vidí tam potenciál. Chcel by to dlhodobejšie a celé, aj počas 

Kronerovho pohára.   

Obec cez tohto pána riešila aj koncerty.  

OZ obce Staškov 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Žiadosť Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica, o prenájom nebytových priestorov na ihrisku 

FK SLÁVIA Staškov. 

ULOŽILO 

Obecnému úradu  osloviť žiadateľa o návrh konkrétnych podmienok. 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                



                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

       

Návrhy boli prijaté.  

 

 

Oznámenie o zaradení dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie a z toho plynúcich 

súvislostí v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na 

území Slovenskej republiky.  

OZ obce Staškov 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

Oznámenie o zaradení dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie a z toho plynúcich 

súvislostí v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na 

území Slovenskej republiky.  

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh bol prijatý.  

 

Žiadosť Jozefa Huríka, Staškov – o prenájom pozemku.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že to je to isté, čo naposledy. Podpísaní 

v žiadosti boli teraz aj susedia, ktorí s parkovaním súhlasia. 

 

Prítomní sa zhodli, že parkovať tam môže aj bez prenájmu, ak s tým súhlasia aj susedia. 

Prenájom neschválili.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZAMIETLO 

 

Žiadosť Jozefa Huríka, Staškov– o prenájom pozemku 

                        Hlasovanie:  ZA:    

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 



     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:      Mgr. Iveta Bartusková    

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

Žiadosť Antona Kadelu, Staškov č. 646 o vyriešenie problému so zatápaním záhrady 

z vodného zdroja. 

 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Uviedol, že sa bol pozrieť na 

mieste, urobili sa nejaké úpravy. Uviedol, že má dvor priehlbinu, a že vodu tam má ak jeden 

deň, potom už vody niet, pán ale tvrdí, že je to voda z rezervárov.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Informoval, že dotknutý pán mu hovoril, že niekde tam je staré 

potrubie, a že z toho ho tam vytápa.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že keby tam bola tá voda – že by ho vytápalo, 

voda by tam bola aj keby nepršalo.  

 

Viacerí sa prikláňali k tomu, aby sa žiadosť zamietla, je potrebné mu napísať dôvod.  

 

Napokon sa hlasovalo za to, aby sa tam zašlo ešte raz a obzrieť to tam.  

 

OZ obce Staškov 

  

ULOŽILO 

 

Stavebnej komisii vykonať obhliadku dotknutej záhrady. 

 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Ján Janošec 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:     Pavol Ďurkáč, Mgr. Daniel Králik 

     NEHLASOVAL:    0 
 

Návrh bol prijatý.  

 

Img. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Čítal žiadosť pani Procházkovej, žiadala 

o pridelenie nájomného  bytu. Vysvetlil celú genézu jej príbehu. P. Černák, ktorý je 

nájomcom bytu má výpoveď.  

 

Po zhodnotení situácie a vedomostí a skúseností, ktoré už ohľadom rodiny v obci mali, nech 

sa zaradí medzi žiadateľov. Žiadosť podala, ale nič nezdokladovala – príjmy, ani nič. 

Nakoniec starosta uviedol, že aj tak byty prideľuje on. No toto bolo adresované aj 

zastupiteľstvu.  



V rámci diskusie predniesli prítomní svoje postrehy a požiadavky.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ: Informoval o podmetoch a sťažnostiach od občanov – na ceste 

IBV – robí sa tu ryha cez cestu, diera, čo s tým obec mienila robiť. 

 

Ladislav Perďoch, vedúci OTP Staškov:  Konštatoval, že výtlky sú urobené dobre, v tomto 

prípade – mal informáciu, že táto diera sa zhútni. Cesta je zospadovaná krivo.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že cesta bola betónová, robila sa tam 

kanalizácia, bolo treba trvať na dodávateľovi, že to čo vyrezal a zničil má aj opraviť. Malo sa 

to zaasfaltovať – urobilo sa, na vlastné náklady sa to urobilo, teraz sa už nedá dožadovať 

nijakej záruky... Nie sú tam spadové pomery, dažďová kanalizácia...  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Uviedol, že všade, kde sa kopal plyn, tam to takto dopadlo.  

Toto bude obec čakať všade, hlavne, kde je vysoká frekvencia prejazdu automobilov.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ: Uviedol ďalší problém – bol oslovený ohľadom cesty do Letov – 

aby sa tam zašlo na to pozrieť, prípadne to tam nafotiť – chodí tadiaľ veľa áut, keď je dobrý 

čas a cesta už tak neskutočne rozbitá, že sa tade už ani nedá prejsť. Či by sa tam nedal dať 

nejaký zákaz, alebo jednosmerka.   

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce Staškov: Uviedol, že má vypracovaný projekt na 

obmedzenia tam a na iných cestách, treba kúpiť značky a nainštalovať ich tam. Tak isto 

spomaľovače, len na to nie sú teraz peniaze.  

 

Vedúci OTP upozornil na hrozný stav cesty okolo Kysuce, že je to čo sa týka opráv 

nekonečná investícia, a stále sa to vymýva. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Zdôraznila potrebu umiestnenia zrkadla pri moste 

na zákrute smerom ku prevádzkam, nič tam nie je vidno, hoc kto tam vletí pod auto...  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ:  Vrátil sa k cintorínu – mriežky na odvodoch vody sú 

robené dodola, ľudia sa sťažujú, že sa tam moc šmýka, či sa s tým nedá niečo robiť – 

prekrížiť niečim.  

 

Helena Machovčáková, hlavný kontrolór obce Staškov dala do pozornosti materiály, ktoré  

pripravila pre obecné zastupiteľstvo a potrebuje riadne stanovisko.  

  

OZ obce Staškov  

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

a)  Správu o činnosti rok 2015, 

b)  Správa z kontroly pokladničných dokladov r. 2014, 

c)  Kontrolu v zmysle uzn. z r. 2011- úprava rozpočtu ZŠ Staškov,  

    

SCHVÁLILO 

 

Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

 



POVERILO 

 

Hlavného kontrolóra výkonom kontrol. 

 

                        Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

              Pavol Ďurkáč 

              Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

                                       PROTI:   0                

                             ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL:    0 

 

 

 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie o 15: 15 hod.  

 

 

 

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

          

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

  starosta obce  Staškov 

 

 

 

 

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

Mgr. Iveta Bartusková     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

    Overovateľ I.        Overovateľ II. 

 

 

 


