
 

OBEC STAŠKOV 

________________________________________________________________ 

 

                                              Uznesenie č. 13/2011 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Staškov dňa 16.12.2011 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Staškove 

 

A/ SCHVAĽUJE: 

 

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. Jozef Latka 

                                                        členovia: Pavol Ďurkáč, MDDr. Jozef Čulman 

                                                  overovatelia: Mgr. Ján Kubošek, Jozef Zbončák 

 3. Kontrolu uznesenia č. 12/2011  

 4. Materská škola Staškov – úpravu rozpočtu na rok 2011 

 5. Základná škola Staškov  - úpravu rozpočtu na rok 2011 

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

 7. Školský klub pri ZŠ Staškov  - úpravu rozpočtu na rok 2011   

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

      odpady a drobné stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2012   

 9. Zámer predaja  majetku Obce Staškov – pozemok – parcela CKN 289 o výmere 98 m
2
  

    – TTP, CKN 288 o výmere 105 m
2
 – TTP, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na  

     LV  1179 vo vlastníctve obce, p. Martinovi Kováčikovi a manţelke Andrey, bytom Staškov 

     č. 485 za cenu 10 € / m
2
, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

     v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná  

     o pozemok, ktorý obec nevyuţíva, je priľahlý k pozemku ţiadateľa Martina Kováčika 

     a manţelky Andrey a bude súčasťou stavebnej parcely novostavby rodinného domu. 
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 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2012 

 11. Zámer predaja obecného pozemku podľa osobitného zreteľa v zmysle ţiadosti 

       p. Špokovej, bytom Oščadnica zo dňa 15.11. 2011 a so zapracovaním pripomienok 

      stavebnej komisie  

12. Stravovanie cudzích stravníkov v jedálni ZŠ Staškov v zmysle platného VZN 

13. Návrh na schválenie odkúpenia pozemku pod chodníky: 

 Peter Šinal, nar. 15.5.1938, Staškov č. 166 – parcela CKN 1971/3 o výmere  

39 m
2
 –TTP LV 1738 GP č. 1009/2011 vypracovný Jánom Jančíkom v sume 3 € 

 Janka Čuláková, rod. Chabrečková,Staškov č. 419 v sume 4 € 

- CKN 2467/0 o výmere 24 m
2
 – záhrada – LV 4607 

- CKN 2467/7 o výmere 6m
2
 – záhrada – LV 2921 

- CKN 2465/2 o výmere 9m
2
 – záhrada – LV 2920 

- CKN 2466/4 o výmere 14 m
2 
zast. Plochy – LV 2920 

GP č. 1007/2011 vypracovaný Bc. Jánom Jančíkom 

 KONTAKT, s.r.o. Staškov 1033 v sume 3 € 

- CKN 2464/1 o výmere 167 m
2
 – ost. plocha – LV 3748  

 Ján Machovčák, Staškov č. 693 v sume 3 € 

- CKN 1473/5 o výmere 87 m
2
 – TTP 

- CKN 1473/6 o výmere 23 m
2
 – TTP  

14. Schvaľuje otváracie hodiny v Pohostinstve Staškov - Polgrúň, Potraviny a hostinec     

      s penziónom Milan Veselka, Firma Timea, s.r.o., Hostinec Jaroslav Machovčiak v zmysle  

      ţiadosti 

15. Inventarizačnú komisiu OÚ v zloţení: predseda: Bc. Hurinová Milka 

                                                                     členovia: Bc. Baláţová Jana  

                                                                                     Ligocká Ľubica 

                                                                                     Veselovská Mária 

                                                                                     Ing. Kubánková  Anna 

16. OZ schvaľuje komisiu na prešetrenie sťaţností na riaditeľku Základnej školy v Staškove 

      v zostave: p. Machovčákova- kontrolórka, p. Hurinová – pracovníčka OÚ, Ing. Šimčisko  

      Ladislav  - starosta obce 

17. 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.  

18. Úpravu rozpočtu Obce Staškov 2011 

19. Redakčnú radu na vydávanie informačného spravodajcu s cieľom informovanosť občanov  

      Staškova v zloţení: Mgr. Vrbinárová Darina, Ing. Kubánková Anna, Mgr. Bartusková Iveta, 

      Mgr. Latka Jozef 

 

B/ UKLADÁ: 

 

1. OÚ pripraviť do budúceho OZ - VZN o hazardných hrách pre Obec Staškov.  

2. OÚ v zmysle ústnej sťaţnosti obyvateľov Staškova upozorniť majiteľa Pohostinstva Sultan  

    Staškov  na dodrţiavanie  záverečných hodín.  

3. OÚ pripraviť na rokovanie OZ vo februári nový rokovací poriadok OZ 
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4. OÚ vymeniť všetky vykurovacie telesá na prízemí Zdravotného strediska v Staškove 

5. OÚ osloviť listom okresný súd Ţilina v súvislosti so spoločnosťou Zdravob s.r.o. a oznámiť,  

    ţe spoločnosť nemá konateľa – zaslať úmrtný list p. MUDr. Čulmana 

 

C/BERIE NA VEDOMIE: 

 

1. Ţiadosť p. Gulčíkovej o odstránenie závad v byte nad Zdravotným strediskom 

2. Konsolidovanú uzávierku a výročnú správa Obce Staškov za rok 2010   

3. Ukončenie nájmu p. Škulavíkovej v bytovom dome č. 858/12 

4. Ţiadosť o pripojenie k verejnému vodovodu p. Najdekovej Štefánie, p. Vraţelovej Viery, 

    p. Červeníkovej Aleny, p. Krátkeho Ľudovíta – v jarných mesiacoch na riešenie 

5. Informatívnu správu z vykonanej kontroly kontrolóra obce 

6. Správu kontroly v zmysle ÚZN OZ č. 2/2011 zo dňa 4.2.2011 písm. B, bod 2 

7. Podpísanie zmluvy na odber plynu s SPP na dobu 2 roky 

 

 

D/ZAMIETA: 

 

1. Ţiadosť firmy FIRE SYSTEM Niţná Korňa č. 501o ukončenie nájomnej zmluvy pred  

    uplynutím 3 mesačnej výpovednej lehoty 

2. Ţiadosť p. Evy Uhrikovej bytom Kysucké Nové mesto ČSA 1300/63 o sociálnu výpomoc  

    na pohreb sestry z dôvodu, ţe nie je občanom Staškova 

 

E/RUŠÍ: 

 

1. ÚZN OZ č. 10/2011 zo dňa 23. 09. 2011 písm. B, bod 3 

 

 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

 

 

 

I.overovateľ:                                                                       II. overovateľ: 

Mgr. Ján Kubošek                Jozef Zbončák           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

 

Výpis z uznesenia č. 13/2011 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 16.12. 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 
 

A/ SCHVAĽUJE: pod bodom 17: 

 

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.  

 

 

 

 
 

                                                                                    Ing. Šimčisko Ladislav 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

 

Výpis z uznesenia č. 13/2011 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 16.12. 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 
 

E/ RUŠÍ: pod bodom 2: 

 

1. ÚZN OZ č. 10/2011 zo dňa 23. 09. 2011 písm. B, bod 3 

 
 

 

                                                                                    Ing. Šimčisko Ladislav 

                                                                                           starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


