
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove   

dňa 16.12.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomná Mgr. Bartusková – 

ospravedlnená. Schválime program rokovania. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0  

1. Program rokovania: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 Kontrola uznesenia č. 12/2011 zo zasadnutia OZ 

 Materská škola Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011 

 Základná škola Staškov - úprava rozpočtu na rok 2011 

 Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011 

 Školský klub pri ZŠ Staškov - úprava rozpočtu na rok 2011  

 Návrh VZN Obce Staškov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2012  

 Konsolidovaná uzávierka  a výročná správa Obce Staškov za rok 2010  

 Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012  

 Rôzne  

 Diskusia  

 Návrh na uznesenie   

 Záver  

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:    predseda: Mgr. Latka Jozef  

                                                         členovia: Ďurkáč Pavol, MDDr. Čulman Jozef 

                                                   overovatelia: Mgr. Kubošek Ján, Zbončák Jozef 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0  

3. Kontrola uznesenia: 

Ing. Šimčisko: riešiť problematiku ohľadom hracích automatov, obec to nemôţe regulovať, je to 

len na rodinných príslušníkoch, neviem ako sa to vyrieši, o 16.30 hod. prídu občania. Ďalej ste 

uloţili ohľadom asfaltovania MK z roku 2010, vyzvať občanov,  písali sme listy. Uloţili ste 

stavebnej komisií vykonať obhliadku pozemku na základe ţiadosti p. Špokovej Andrey. 

Boli sme tam dnes o 13.00 hod.  

p. Ďurkáč: komisia sa rozhodla, ţe vyhovie ţiadosti p. Špokovej, stará cesta je 3,5 m široká, 

v jednej polovičke je 4 m široká. Bolo by treba, aby sa to zarovnalo, moţno 1 m mu pridáme na 

pozemku, chce kúpiť kúsok pozemku, aby si to zarovnal. 

Mgr. Latka: je to vlastne prístup na pozemky, kde bude priemyselný park 

p. Dodek: za cestou sú súkromné pozemky, ako sa tam dostanú ich majitelia, je to priemyselná  

zóna, jediný prístup je tá cesta, nechápem prečo on nepredá, ale ešte máme my jemu predať, 

zablokujeme prístup k pozemkom, som proti tomu 

p. Ďurkáč: cesta 3,5 m ostane, nevidím ţe by sme tam niečo zablokovali, on to chce vyrovnať len 

od stredu 

p. Dodek: je to jediný prístup na tie pozemky, cestu nemôţeme zúţiť, veď nech on pusti, aby bola 

cesta širšia 
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Ing. Šimčisko: z reálneho hľadiska tu nevidím problém, drţali sme sa plotu p. Špokovej, stavebná 

komisia súhlasí, aby bola cesta 3,5 m, v strede je 4,5 m, chcú vyrovnať plot a odkúpiť od obce. Ak 

súhlasíte s odpredajom, musí sa dať vytýčiť druhá strana pozemku. Je to na Vás či to schválite.   

p. Ďurkáč: boli sme tam, chcú si to vzadu vyrovnať, stavebná komisia len zváţila, či sa tam bude 

niekedy stavať 

p. Zbončák: koľko treba, aby tam prešlo nákladné auto 

p. Belko: asi 3 m 

p. Dodek: treba 3,5 m 

Mgr. Latka: treba rozmýšľať aj v zime, keď napadne sneh 

Mgr.Kubošek: keby sme chceli riadnu komunikáciu, muselo by to byť šesť metrov 

Ing. Šimčisko: treba sa dohodnúť, lebo budeme potrebovať od nich odkúpiť pod chodníky 

Mgr. Kubošek: treba to urobiť zámenou a doplatenie 

p. Zbončák: v zmluve by mala byť podmienka, ţe v celej dĺţke bude základná výmera cesty 

Mgr. Latka: museli by sme vytýčiť aj druhú stranu, cesta by mala byť minimálne 3,5 metra 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o odpredaji a týchto podmienkach 

OZ schválilo zámer predaja obecného pozemku podľa osobitného zreteľa v zmysle ţiadosti 

p. Špokovej, bytom Oščadnica a so zapracovaním pripomienok stavebnej komisie. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 1 

Ing. Šimčisko: uloţili ste obecnému úradu, zabezpečiť projekt na rekonštrukciu obecného úradu, 

mali sme tri ponuky, treba otvoriť obálky. Uloţili ste zamestnancovi stavebného úradu –  

p. Kubincovi predloţiť správu o stave konania vo veci odstránenia gátra v lokalite Staškov  - 

Polgrúň , vyjadrenie ste mali v materiáloch. Mali sme cestou právnika obce zistiť či je obecné 

zastupiteľstvo oprávnené na neverejnom zasadnutí prejednávať platové náleţitosti zamestnancov 

základnej školy. Zatiaľ nemám stanovisko právničky, treba zobrať na vedomie.  

Ing. Šimčisko: sú tu občania ohľadom predaja pozemku p. Kováčiková a p. Harvánčaková, mali 

navrhnutú cenu 15 € a návrh občanov je na 10 €. Viselo to na nástenke, bol daný návrh ceny. 

PhDr. Machovčák: prerátavali sme to, cena bola vysoká 

p. Zbončák: bavili sme sa o cenách, bola navrhnutá cena 20 € a dali sme 15 €. 

p. Kováčiková: chceli sme, aby ste nám zníţili cenu, od nás obec kupovala po 3 € 

p. Harvančáková: je to tam nevyuţité a nekosí sa to 

p. Zbončák: pod bytovku sme predávali pozemky po 30 €, je to tieţ pre mladé rodiny, išli sme na 

polovicu ceny za pozemok 

p. Dodek: bytovkár kúpil 1/3 pozemku 

PhDr. Machovčák: pod Kykuľou je iná cena, nedá sa to porovnať s bytovkou, navrhujem 10 € 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Kubošek: o predaji  - cene pozemku treba rokovať bez občanov, treba sa dohodnúť, 

porozmýšľať o cene a potom hlasovať. 

4. Materská škola – úprava rozpočtu na rok 2011 

p. Smrečková: komentovala, pani školníčka pôjde na plný invalidný dôchodok so zdravotných 

dôvodov, potrebujeme na odchodné a odstupné podľa ZP. Na odstupné peniaze nemáme, ţiadame 

o navýšenie. Mate priloţený komentár o úprave rozpočtu.    

p. Zbončák: musíme to schváliť, prebytok obecného rozpočtu je 3 800 €, chcem aby ste vedeli 

s akou sumou disponujeme. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

5. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu ba rok 2011 

Mgr. Mariaková: bolo to na rade školy, mala to kontrolórka, je priloţený komentár, ak chcete 

môţete sa pýtať 

Mgr. Latka: v telocvični je rozbitých 9 skiel, či je to z čoho zaplatiť 
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Mgr. Mariaková: je rozbitých veľa okien, sklári to uţ teraz odmietli zaskliť, máme zakúpené 

výplne, keď príde p. Chrenšť, musia sa dať výplne do okien z plošiny 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu ZŠ:  za 7 zdr. 1 proti 0  

6. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011 

Mgr. Mariaková: navýšili sa vlastné príjmy – réţia / zamestnanci a cudzí stravníci /, 

je priloţený komentár  

Mgr. Kubošek: bolo by dobré, aby sme odčlenili telocvičňu od školy, hlavne pri energiách, 

plyn, el. energia 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu: za 7 zdr. 1 proti 0 

7. Školský klub pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011 

Mgr. Mariaková: v príjmovej časti je rozpočet zníţený o 901 €, dotácia od obce 521 € - zrušenie 

jedného oddelenia ŠKD a vlastné príjmy  - zníţenie o 380 €,  niţší počet detí v ŠKD  

Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0 

Mgr. Mariaková: dali sme ţiadosť o stravovanie cudzích stravníkov, ţiadosť bola zobratá na 

vedomie, môţu sa stravovať cudzí stravníci 

p. Zbončák: je v cene obeda započítaná aj energia, s akým zámerom je to stravovanie 

Mgr. Mariaková: stravujú sa bývalí učitelia a zamestnanci obce  

p. Zbončák: dávam návrh, aby sa stravovali bývalí zamestnanci školy, zamestnanci obce, 

dôchodcovia obce Staškov 

Mgr. Kubošek: máme platné VZN  o stravovaní cudzích stravníkov 

Mgr. Latka: súhlasím so stravovaním cudzích stravníkov v zmysle platného VZN 

OZ schválilo stravovanie cudzích stravníkov v jedálni ZŠ Staškov v zmysle platného VZN 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Mariaková: blíţi sa obdobie turnajov, či sa budú vôbec robiť, keď je telocvičňa v nedobrom 

stave, treba prijať nejaké stanovisko. Máme schválené 10 €/1 hod. 

Mgr. Latka: s cenami by som nešiel dole 

Mgr. Mariaková: predtým sme vyberali nejaký paušál, nemôţeme si dovoliť vybrať menej, keď je 

schválené 10 €/1 hod. Sú to dva turnaje a majú dlhodobú tradíciu. 

p. Zbončák: dá sa to urobiť, vy to vyberiete a oni dostanú príspevok od obce 

Mgr. Kubošek: kaţdý nech robí, čo má 

Ing. Šimčisko: bolo by dobré, keby ste rozhodli, ţe budú turnaje zadarmo, ale keď nie tak budeme 

postupovať podľa pravidiel 

p. Smrečková: kedy sa bude schvaľovať rozpočet na budúci rok 

Ing. Šimčisko: aţ v januári, treba všetko dobre vypočítať a schváliť rozpočty, zamerať sa na 

hospodárenie, kaţdý má zodpovedne hospodáriť 

p. Zbončák: čaká nás moţno najhorší rok, treba ozaj dobre hospodáriť, schvaľovať rozpočet 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe 

8. VZN Obce Staškov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

     a drobné stavebné odpady pre rok 2012 

p. Hurinová: schválil sa nový zákon, ktorý bude účinný aţ od 1.1.2013 

Mgr. Latka: musíme sa pozerať aj na to, či zvýšime poplatky, keď ide všetko hore, plyn , 

elektrika, voda 

Mgr. Kubošek: aby si ľudia zaplatili všetko to čo majú, vidím nejakú rezervu vo výbere daní 

p. Dodek: doporučil by som s tými daniami nehýbať, dane nechať tak, treba zvýšiť TKO, 

doplácame na vývoz odpadu polovicu 

Hlasovanie za VZN:  za 8 zdr. 0 proti 0 

p. Perďochová Alena, Staškov 589 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy. 

Poslanci sa dohodli a zváţili predĺţenie nájomnej zmluvy p. Perďochovej do konca 31.1.2012. 
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Ing. Šimčisko: máme tu občanov ohľadom petície prevádzkovania automatov, či je moţné 

problém riešiť, môţu ho riešiť len rodinní príslušníci, príbuzní 

p. Machovčáková Jozefa: problém ohľadom automatov je vyhrotený, sú nedobré susedské vzťahy, 

neskoré záverečné hodiny, opíjajú sa tam deti. Je platný zákon, chceme počuť čo sa to tam vlastne 

deje, treba vypočuť občanov. Bola daná ţiadosť o zníţení pracovnej doby, chodí tam často polícia, 

povedia nech to rieši obec. Obec má finančné prostriedky z toho, ale ľudia sú postihnutí. Je to 

problémová lokalita, trpia susedia. Všetko zlo ostane v tejto obci, lejeme do Grécka veľké peniaze, 

treba vyriešiť problém v našej obci. Dohovorom je p. podnikateľka neprístupná. Pani poslanci 

treba zváţiť, aj v Ţiline idú zrušiť automaty, je to veľké mesto a tieţ prídu o peniaze. 

p. Tomeková: aj do jednej v noci tam hulákajú, nemôţeme spávať. Ráno pred šiestou je tam uţ 

plno alkoholikov. Neurobili ani kúsok plotu, mali by tam mať murovaný plot. Pán Dodek povedali 

ste mu, aţ urobí murovaný plot, tam nie je obchod ale krčma. Sú tam dve krčmy. Kaţdá jedna 

fľaša je rozbitá, kde to sklo vlastne dáva. Večer pália plasty. 

p. Šamajová: musíme dodrţiavať zákony, ale pre pani podnikateľku to neplatí, nedodrţiava 

zatváracie hodiny. Nemáme základné ľudské práva. Pán  Latka Vy ste pedagóg, dajte si automaty 

do školy. 

Mgr. Latka: chcem povedať, ţe sa to tu bude riešiť postupne, snaţíme si chrániť záujmy obce 

p. Šamaj: voláme políciu a povedia nám, ţe to môţe riešiť obecný úrad 

Mgr. Kubošek: prvý raz počujem čo sa to tam všetko robí, ţe sa jedná o jedného človeka, ale to 

teraz chápem ináč, ţe tam chodia deti, treba to riešiť   

Mgr. Latka: aké je stanovisko právnika, vieme aké máme vyjadrenie, starosta zaoberal sa tým 

právnik 

p. Belko: p. Šamajová, ako si predstavujete záverečnú dobu, je to Vaša závisť, myslite si, ţe tam 

zarába milióny 

p.Zbončák: počul som rôzne verzie a ţe Vás dokonca mrzí, ţe ste ma volili za poslanca. Tieto 

vyjadrenia boli na základe dezinformácie, ktorá sa tu šírila. Chcem to uviesť na právu mieru. 

Riešili sme na zastupiteľstve, ţe bude zákaz hrať občanom, ktorí sú touto závislosťou postihnutí 

a kde rodina s týmto hraním nesúhlasí. V riešení boli pravidlá, ako týmto ľudom zamedziť prístup 

k hracím automatom. Pýtali sme stanovisko právnika, ten nám toto riešenie neschválil. Budeme 

musieť hľadať iné riešenie. Na jednej strane sú tu Vaše poţiadavky, na druhej je to 6 tisíc eur pre 

obec. Máme tu podpísanú zmluvu na rok 2012, treba to riešiť, tak ako povedal p. Kubošek. 

V mojom prípade ide o konflikt záujmov, nakoľko jeden z majiteľov pohostinstva je moja rodina 

a preto sa budem pri tejto otázke zdrţiavať hlasovania.   

Mgr. Latka: máme stanovisko od právnika, snaţíme sa to tu riešiť 

p. Dodek: čo sa týka tých problémov, treba to nahlásiť na hygienu, alebo na ţivnostenský úrad, 

treba to odfotiť, poslať na hygienu a ţivnostenský úrad 

Ing. Šimčisko: p. Dodek Vám to povedal správne, aké mate kompetencie. Keď prijmeme VZN, 

musí to byť tri mesiace, aţ sa to zruší, záleţí to len na poslancoch, ako sa to rozhodne. 

p. Machovčáková: keď budete rozhodovať o automatoch zváţte všetky okolnosti a rozhodnite 

správne. 

PhDr. Machovčák: dával som prvý návrh, aby bolo VZN a zrušili sa automaty, ale neprešlo to, 

ţe sa k tomu ešte vrátime. Dávam návrh pripraviť VZN o automatoch. 

Hlasovanie: za 5 zdr. 3 proti 0 

p. Ďurkáč: treba si zváţiť, kde zoberieme peniaze, keď uţ tento rok zaplatili správny poplatok,  

či sa to musí vrátiť, alebo nie 

Mgr. Latka: pýtam sa Vás, ţe sa nezaoberám záujmami občanov 

Ing. Šimčisko: nikdy nebol záujem nikomu škodiť, vţdy sme občanom pomohli 

p. Zbončák: treba v zmysle sťaţnosti obyvateľov Staškova upozorniť majiteľa Pohostinstva Sultan 

Staškov na dodrţiavanie záverečných hodín. 
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Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Návrh na schválenie odkúpenia pozemku pod chodníky:  

 Peter Šinal, nar. Staškov č. – parcela CKN 1971/3 o výmere 39 m2 –TTP LV 1738 GP č. 

1009/2011 vypracovaný Jánom Jančíkom v sume 3 € 

 Janka Čuláková, v sume 4 € 

o CKN 2467/0 o výmere 24 m2 – záhrada – LV 4607 

o CKN 2467/7 o výmere 6m2 – záhrada – LV 2921 

o CKN 2465/2 o výmere 9m2 – záhrada – LV 2920 

o CKN 2466/4 o výmere 14 m2 zast. Plochy – LV 2920 

GP č. 1007/2011 vypracovaný Bc. Jánom Jančíkom 

 KONTAKT, s.r.o. v sume 3 € 

o CKN 2464/1 o výmere 167 m2 – ost. plocha – LV 3748  

 Ján Machovčák, v sume 3 € 

o CKN 1473/5 o výmere 87 m2 – TTP 

o CKN 1473/6 o výmere 23 m2 – TTP  

 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

p. Gulčíková Renáta– ţiadam o odstránenie závad v byte nad zdravotným strediskom. Uţ od 

začiatku jesene v byte začalo vo všetkých miestnostiach vlhnúť a následne vznikli plesne, ktoré 

napadli nábytok, chladničku, práčku. Všetko sa znehodnotilo a začína to všetko hrdzavieť. Bývala 

som tam tri roky a nemala som problémy, teraz tam všetko plesní, ţiadam odstrániť závady.  

Ing. Šimčisko: bol som tam pozrieť, p. Perďoch tvrdí, ţe tam zateká cez strechu 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť. 

9. Konsolidovaná uzávierka a výročná správa Obce Staškov za rok 2010. 

OZ zobralo konsolidovanú uzávierku a výročnú správu na vedomie. 

Hlasovanie: za 8 dr. 0 proti 0 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. 

OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti: 1 

Otváracie hodiny v Pohostinstve Staškov – Polgrúň, Potraviny a hostinec s penziónom Milan 

Veselka, Firma Timea s.r.o., , Hostinec Jaroslav Machovčak. 

OZ schválilo otváracie hodiny v zmysle ţiadosti. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: p. Škuľaviková Kristína– ukončenie nájmu k 31.12.2011. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Ing. Šimčisko: FIRE SYSTÉM  Korňa odchádza zo Staškov, ţiada o ukončenie nájmu – 

vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej na neurčitý čas aj pred uplynutím 3 mesačnej 

výpovednej lehoty. 

OZ zamietlo ţiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy pred uplynutím 3 mesačnej výpovednej 

lehoty. 

Ţiadosť: Uhriková Eva - sociálna výpomoc na vybavovanie pohrebu  

sestry Márie Matlákovej. 

OZ zamietlo ţiadosť o sociálnu výpomoc z dôvodu, ţe nie je občanom Staškova. 

Ţiadosť o pripojenie k verejnému vodovodu p. Najdeková Štefánia, p. Vraţelová Viera, 
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p. Červeníková Alena, p. Krátky Ľudovít, nakoľko majú veľké problémy s nedostatkom pitnej 

vody. Ţiadajú o urgentné riešenie situácie, nakoľko sú tam rodiny s maloletými deťmi. 

Mgr. Latka: dá sa pomôcť, ale je problém ako vodu napojiť. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť v jarných mesiacoch. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: máme tu sťaţnosť na p. riaditeľku školy od vedúcej školskej jedálne, treba 

to riešiť. Musíme schváliť komisiu na riešenie sťaţnosti. 

Poslanci navrhli: p. Hurinová Milka, Machovčáková Helena a Ing. Šimčisko Ladislav 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba porozmýšľať či budeme robiť rekonštrukciu obecného úradu. 

Treba zrušiť uznesenie č.10/2011 z 23.9.2011, písm B, bod 3 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba pripraviť na rokovanie OZ vo februári nový rokovací poriadok. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0  

Ing. Šimčisko: treba schváliť: 

 a) Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy číslo 6/FMP Programu cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007 – 2013 na realizáciu mikroprojektu s názvom „Spoločnou kultúrou 

a umením k spolupráci bez hraníc.“ b) Zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho 

schválení.  

c) Spolufinancovanie mikroprojektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na    

mikroprojekt, t.j. vo výške 1 051,65 € z vlastných zdrojov obce v rámci schváleného rozpočtu 

v príslušnej rozpočtovej kapitole.  

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: mám tu zmluvu od firmy  SPP – na odber plynu na dva roky. 

OZ zobralo podpísanie zmluvy na odber plynu s SPP na dva roky na vedomie. 

Ing. Šimčisko: radiátory v zdravotnom stredisku sú v havarijnom stave, treba ich trinásť vymeniť, 

treba na to asi 50 tis. Sk  

p. Zbončák: navrhol by som aby sa vymenili všetky radiátory 

OZ schvaľuje vymeniť všetky vykurovacie telesá na prízemí Zdravotného strediska v Staškove. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu Obce Staškov. 

Za : 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: pozývam  Vás na Silvestra . O 14.00 hod. začína program, pokrstí sa CD 

Folklórneho súboru Staškovanka, budú zabíjačkové špeciality, bude sa podávať  punč a o 16.30 

hod. bude ohňostroj. 

OZ schválilo inventarizačnú komisiu Obce Staškov v zloţení: 

predseda: Bc. Hurinová Milka  

členovia:  Bc. Baláţová  Jana    

                 Ligocká Ľubica     

                 Veselovská Mária 

                 Ing. Kubanková Anna  

Hlasovanie: za 8zdr.  0 proti 0 

Diskusia. 

Mgr. Latka: ako je to vlastne s tou Teslou, či má niekto záujem . Treba osloviť listom Okresný súd 

v Ţiline v súvislosti so spoločnosťou Zdravob s.r.o., a oznámiť, ţe spoločnosť nemá konateľa – 

zaslať úmrtný list p. MUDr. Čulmana 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: bol som na rade školy, riaditeľke nepasuje zoznam, údaje z obce – p. Hurinová. 
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Musíme sa zamyslieť čo sa tu vlastne dnes stalo, všetci občania majú rovnaký prístup 

k informáciam, Bol som napadnutý, s tými automatmi som to nemyslel zle, dal som návrh, ţe to 

treba riešiť. 

Poslanci schválili redakčnú radu na vydávanie informačného spravodajcu s cieľom informovať 

občanov Staškova v zloţení: Mgr. Vrbinárová Darina, Ing. Kubanková Anna, Mgr. Bartusková 

Iveta, Mgr. Latka Jozef.     

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

                               

Mgr. Latka:  dávam návrh na ukončenie diskusie 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

 

Mgr. Latka Jozef: prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 

Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť. 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

 

I. overovateľ                                                                             II. overovateľ  

Mgr. Kubošek Ján                                                                    Zbončák  Jozef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


