
Oznam o hlasovaní obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom 

elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov. 
 

V zmysle zákona č.73/2020Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov , podľa §30f – ods.3 sa dňa 24.4.2020 v čase od 9.00 do 12.00 uskutoční 

hlasovanie obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom elektronických prostriedkov s 

použitím emailových adries poslancov o nasledovných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 

poslancov k návrhu uznesení a súvisiacich dokumentov: 

 

1. Pozmeňujúci návrh poslanca Petra Fučeka k návrhu uznesenia č. 37/2020 k Rozpočtovému 

opatreniu obce Staškov č. 2/2020 nasledovne: 

- zníženie rozpočtovej kapitoly  611 1.4 41 Mzda poslanci OZ, komisie 9 204 €,   o 50% 

na čiastku 4 602€.  

 

2. Pozmeňujúci návrh poslanca Patrika Gottwalda k návrhu uznesenia č. 37/2020 k Rozpočtovému 

opatreniu obce Staškov č. 2/2020 nasledovne: 

       - zachovanie rozpočtovej kapitoly 642001  2.4.2.   41 Futbalový klub v sume 20 000,-- €  

 

Odôvodnenie: Schválená dotácia pre rok 2020 na fungovanie FK bola vo výške 20.000 eur. Doposiaľ 

sme použili 2.000 eur na zimnú prípravu (prenájom umelej trávy na prípravné zápasy, cestovné). Zostalo 

nám teda 18.000 eur, nakoľko sa jarná časť sezóny 2019/20 neuskutoční, potrebovali by sme použiť 

min. 8.000 eur na nasledovné práce: 

- rekonštrukcia hlavnej trávnatej plochy ihriska ( vertikulácia, hnojenie, výsev novej trávy, + ďalšie   

práce). Na toto je už dávno objednaná firma, ktorá nastupuje v utorok t.j. 21.4.2020, tu je dohodnutá 

suma 3.200 eur. 

- v nevyhovujúcom stave sú striedačky pre náhradníkov, nepostačujú už európskemu štandardu, na čo 

poukazuje aj Stredoslovenský futbalový zväz. Máme v riešení firmu, ktorá ich namontuje je to už ľahká 

oceľová konštrukcia s plastom na betónovom základe v cene 4.000 eur.( 2 ks) 

- zavlažovanie je taktiež v zlom stave, ručné polievanie ihriska v 21.storočí nie je adekvátne. Máme v 

pláne zakúpiť 2 ks polievacích vozíkov s oceľovým lankom v cene 2.500 eur 

- oprava vretenovej kosačky - čerpadlo, cena 500 eur  

- oprava staršej traktorovej kosačky - nové nože + celková údržba 500 eur  

- výkop + betónová spevnená plocha pod striedačky, 

  výkop + betónová spevnená plocha pod pripravovaný altánok z bočnej časti hlavnej tribúny...boli by 

sme radi, keby tieto práce realizovali chlapi z obecného technického podniku obce 

  (rezivo na altánok je už pripravené) 

- celoročné náklady na pohonné hmoty vo výške 1.000 eur. 

Sám dobre viem, že v tejto neľahkej celospoločenskej situácii sa v obci riešia aj iné dôležité veci, ale 

treba si uvedomiť, že starostlivosť o areál futbalového klubu je potrebný aj v čase koronavírusu 

(polievanie, kosenie, valcovanie a ďalšie práce).  

Sami vidíte, že financie z rozpočtu  obce sú pre nás veľmi dôležité a určite nám nepostačujú na všetky 

plánované práce, (niektoré dohodnuté už dávno pred úpravou rozpočtu). Nemalú časť nákladov budeme 

s určitosťou riešiť aj sponzorskou formou. 

Keby sa v tomto kalendárnom roku vôbec nezačali futbalové súťaže a rozdelíme pôvodnú plánovanú 

dotáciu od obce pre futbalový klub 20.000 eur (jarná a jesenná časť)  na dve polovice, 10.000 eur by sa 

automaticky v jeseni tohto roka vrátilo do rozpočtu obce, (resp. by sa vôbec nečerpali). 

 

V Staškove, dňa 21.04.2020 

 

 

       Ing. Ladislav Šimčisko 

              starosta obce 


