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Uznesenie č. 8/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 7.12.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

A/ SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 7/2012  zo zasadnutia OZ 

  4. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012 

  5. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012 

  6. Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej  

      výsledkoch za školský rok 2011/2012 

  7. Centrum voľného času Staškov – výchovný program 

  8. Centrum voľného času Staškov – rozpočtové opatrenie č. 3/2012 

  9. VZN Obce Staškov o výške ročného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

      CVČ Staškov na šk. rok 2012/2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov   

 10. Obec Staškov – úprava rozpočtu rok  2012  

 11.VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

       stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013  

 12. VZN  Obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Staškov  

 13. Prenájom nebytových priestorov  Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 14. Prenájom nehnuteľnosti  - pozemku Obce Staškov z dôvodu osobitného zreteľa 

 15. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 16. Rôzne 

 17. Diskusia  

 18. Návrh  na uznesenie 

 19. Záver         

  Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa: 0                 proti: 0    

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:    predseda:  Jozef Zbončák 

                                                         členovia: Ján Belko, Mgr. Jozef Latka 

                                                         overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Mgr. Ján Kubošek                                                                                                                                             

  Hlasovanie: 6    za:    0            zdrţal sa:         0        proti:                                                               

3. Kontrolu uznesenia č. 7/2012  zo zasadnutia OZ 

Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa:   0              proti:  0                                                                                 

4. Materská škola Staškov – úpravu rozpočtu na rok 2012 

Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa: 0                proti: 0   

5. Základná škola Staškov -  úpravu rozpočtu na rok 2012 

Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa: 0                proti:  0   

6. Centrum voľného času Staškov – správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej  

 výsledkoch za školský rok 2011/2012  

 Hlasovanie:     za:  6               zdrţal sa: 0                proti: 0    

 7. Centrum voľného času Staškov – výchovný program 

 Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa:  0               proti:  0  

8. VZN Obce Staškov o výške ročného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  

 činnosť  CVČ Staškov na šk. rok 2012/2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov   
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s účinnosťou od 1. 1. 2013.  

Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa: 0                proti:  0  

 9. Obec Staškov – úprava rozpočtu rok  2012, rozpočtové opatrenie č. 3/2012  

 Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                proti: 0   

 10.VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

 stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013  

 Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa:  0               proti:  0  

 11. VZN  Obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce 

 Staškov  

 Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa: 0                proti: 0   

12. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – po nadobudnutí  nehnuteľnosti – 

prístrešku pri budove    súpisne číslo 623 postavenej na parcele č. 2101/1 v Staškove p. Rudolfovi 

Turiakovi, bytom  Staškov, vo  výške nájmu 124,68 € / rok,  na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 týţdeň   v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe 

predmetný prístrešok v súčasnosti nie je obcou vyuţívaný ani nie je dlhodobo resp. na neurčito 

prenajatý a nájomca  má záujem ho vyuţívať na realizáciu svojej záujmovej činnosti, ktorou je 

stolárska výroba.   

Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa:   0              proti: 0   

13. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – po nadobudnutí nehnuteľnosti – 

prístrešku pri budove súpisne číslo 623 postavenej na parcele č.2101/1 v k.ú. Staškov, p. 

Štefanovi Badurovi, bytom Staškov, vo výške nájmu 124,68 € / rok, na dobu do 30.4.2013 

s výpovednou lehotou  1 týţdeň  za účelom parkovania nákladného auta nevyhnutného na 

výkon podnikateľskej činnosti v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR 

č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný prístrešok v súčasnosti nie je obcou vyuţívaný ani 

nie je dlhodobo resp. na neurčito prenajatý a nájomca  ho chce vyuţívať na parkovanie vozidla 

potrebného pri jeho činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva občanov Staškova. 

Hlasovanie:     za:   6             zdrţal sa: 0                proti: 0   

14. Prenájom nehnuteľnosti Obce Staškov – pozemku /dvora/  pred budovou č.227 na 

parcele č.451 v k.ú. Staškov Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov vo výške ročného 

nájmu 1 110,60 € + inflácia na dobu od 01.01.2013 do 31.12.2013 za účelom vykládky príp. 

k uloţeniu materiálu a vykonávaniu pomocných prác súvisiacich s jeho podnikateľskou 

činnosťou v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe 

predmetný pozemok chce nájomca vyuţívať pri svojej činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo 

zamestnáva občanov Staškova, pričom bude vyuţívaný spoločne s obecnými prevádzkami. 

Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa: 0                proti: 0   

15. Predaj majetku Obce Staškov – pozemok C KN 271/5  o výmere 28 m2 – TTP 

v katastrálnom území Staškov , zapísaný na LV 1179 vo vlastníctve obce p. Radoslavovi 

Malíkovi a manţelke, bytom Korňa za cenu 12 €/m2 v súlade § 9 a ods. 8 písm. e/ Zákona 

SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva 

a odpredajom sa usporiadajú vlastnícke vzťahy medzi obcou a kupujúcim. Parcela C KN 

271/5 sa nachádza pri parcele CKN 281 záhrada pri rodinnom dome Staškov č. 379, ktorá je  

v bezpodielovom majetku manţelov. Prítomných poslancov: 6 

Hlasovanie:     za:   6             zdrţal sa:  0               proti:  0                                                       

16. Predaj majetku Obce Staškov – spoluvlastnícke podiely pozemku E KN 4061 o výmere 

4 m2 –TTP v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 4984, vo vlastníctve obce, pod 

por. č. B2  vo veľkosti podielu 13/120, pod por.č. B 3 vo veľkosti podielu 13/600 a pod por. 
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č. B7 vo veľkosti podielu 13/120 a spoluvlastnícke podiely pozemku E KN 4060 o výmere 3 

m2 – TTP v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 6972, vo vlastníctve obce, pod por. 

č. B1 vo veľkosti podielu 27/120, pod č. B8 veľkosti podielu 42/120, pod por. č. B10 vo 

veľkosti podielu 21/240, pod por.  č.B12 vo veľkosti podielu 6/120 p. Jozefovi Janíkovi, 

bytom Staškov za cenu 4 €/m2,  v súlade § 9 a ods. 8 písm. e/ Zákona SNR č. 138/1991 

Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva a nachádza sa v záhrade pri 

rodinnom dome kupujúceho, / ide o novovytvorené parcele E KN 4060, E KN 4061 po zápise 

GP č. 56/2011 zo dňa 23.8.2011, vypracovaný Jánom Jančíkom, dňa 2.8.2011/.  

Prítomných poslancov: 6 

Hlasovanie:     za:  6              zdrţal sa:  0               proti:  0  

17. Jednorázovú sociálnu dávku p. Jakubíkovej Emílií, bytom Staškov v sume 180 €. 

 Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa:  0               proti:  0  

18. Členov inventarizačnej komisie pre Obec Staškov: predseda: Mgr. Baláţová Jana 

členovia: Bc. Hurinová Milka, Bc. Čečotková Mária, Ing. Kubánková Anna, Veselovská 

Mária  

Hlasovanie za:  6                                  Zdrţal sa: 0                Proti:  0   

19. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Staškov č. 3/2012 písm.A/11 zo dňa 

25.05.2012 a po špecifikovaní parciel,  zameraním stavby Bytový dom 12 bj. v Staškove, 

geometrickým plánom č.38/2012 zo dňa 10.11.2012, vyhotoveného Milanom Šimanicom, 

Oščadnica, IČO: 36943029, úradne overeného Správou katastra Čadca 27.11.2012,  zámenu 

majetku Obce Staškov – časť parcele CKN č. 111/1 zastavané plochy a nádvoria, v 

katastrálnom území Staškov,  zapísanú na LV č. 1179, ako novovytvorenú parcelu C KN č. 

111/20 o výmere 44 m
2
, zastavané plochy a nádvoria,  za majetok, vo vlastníctve p. Mareka 

Gábora, bytom Krásno nad Kysucou  a jeho manţelky Ing. Margity Gáborovej, bytom   

Ţilina,   časť parcele CKN č. 111/3 zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území 

Staškov, zapísanú na LV č.7128, ako novovytvorenú parcelu C KN č. 111/3 o výmere 

24m
2
, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov  hodných osobitného zreteľa, 

ktorý spočíva v tom, ţe obec má záujem, aby bola v obci zrealizovaná výstavba bytového 

domu, čím sa výrazne zlepšia bytové podmienky nielen pre rodiny s malými deťmi, ale aj pre 

ostatných občanov obce. 

Marek Gábor, bytom Krásno nad Kysucou a jeho manţelka Ing. Margita Gáborová, poskytnú 

Obci Staškov finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmere pozemkov a to vo výške 

40 €/m
2
, čo činí za výmeru 20 m

2
, spolu sumu 800€.  

Pritomných poslancov : 6 

Hlasovanie za: 6                                   Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

20. V zmysle uznesenia č. 7/2012 zo dňa 26. 10. 2012 písmeno  A/ bod 30 výšku celkových 

výdavkov na projekt Turistický – náučný chodník Jozefa Krónera medzi obcami Staškov 

a Horní Lomná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 z Fondu 

mikroprojektov cca 34 046,92€, výšku spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, ktorá je 5%, t.j. cca 1 702,35 €. 

Hlasovanie za:  6                                   Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

21. Finančnú výpomoc rodine Pinďákovej, Staškov z poloţky odmeny poslancov sumu 500 € 

a sociálnu výpomoc vo výške 1 000 € z rozpočtu obce.  

Hlasovanie:     za: 6               zdrţal sa: 0                 proti: 0   

22.  Centrum voľného času Staškov – rozpočtové opatrenie č. 3/2012 

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   
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23. Odkúpenie plechového prístrešku pri budove č. 623,  postavenej na, parc. č. 2101/1 

v katastrálnom území Staškov od firmy JAP, s. r. o. Staškov č. 623, 023 53 Staškov, ktorá je 

ohodnotená podľa Znaleckého posudku č. 109/2012 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom 

Kubincom, Makov  na Slovensku na hodnotu 4 280 €,  za cenu 4 137,78 €. Kúpna cena bude 

započítaná za dlţné penále, ktoré spoločnosť dlhuje obci za oneskorenú      úhradu nájomného. 

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

24.Predloţený splátkový kalendár  firmy JAP, s. r. o. Staškov č. 623, 023 53 Staškov na  

zaplatenie dlţného nájomného za obdobie 1. štvrťrok a 3. štvrťrok 2012 vo výške 6 467,23 €, 

ktoré bola spoločnosť povinná platiť na základe zmluvy o nájme zo dňa 1.2.2010, predmetom 

ktorej bola nehnuteľnosť nebytové priestory v budove č. 623 – sklady, dielne kancelária toalety, 

šatne a chodby.  

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

25. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosti – časť obvodovej steny 

budovy súpisné číslo 25 postavenej na parcele C KN č. 936  v k.ú Staškov p. Rastislavovi 

Michalíkovi, bytom Staškov vo výške nájmu 1 €/ rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 

1 mesiac za účelom umiestnenia reklamy, v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR 

č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe chce podporiť cestovný ruch.   

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

26. V zmysle čl. VII. Zmluvy o nájme so zriadením predkupného práva uzatvorenej 

v Staškove dňa 25. 1.2010 medzi Obcou Staškov a nájomcom Jana Pončková, a Miroslav 

Pončka, bytom Staškov, výpoveď z nájmu pozemku parc. č. 1290/4 o výmere 984m2,  

C KN Staškov  v katastrálnom území Staškov. Obec má v úmysle na uvedenej parcele  

vybudovať detské ihrisko.    

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

27.  Ţiadosť p. Mariky Haluščákovej, bytom Staškov o ukončenie nájomnej zmluvy 

zo dňa 30.6.2011, predmetom ktorej bola nehnuteľnosť nebytové priestory budovy č. 589 – 

hlavná plocha a ostatné plochy o celkovej výmere 17,5 m2, ku  dňu 31.12.2012.  

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

B/ BERIE NA VEDOMIE: 

1. Kontrolu v zmysle uzn. č. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011 predloţenú kontrolórkou obce.  

Hlasovanie za: 6                                  Zdrţal sa: 0              Proti: 0     

2. Vzdanie sa členstva v rade CVČ Staškov poslancov : MDDr. Ladislava Čulmana a 

p. Jozefa Zbončáka.  

Hlasovanie za: 6                                Zdrţal sa: 0               Proti: 0 

3. Ţiadosť p. Petra Kopera a manţelky Danky Koperovej,  Čadca o odkúpenie parc. č. 1015 

a 1014 ako celok v KN obce Staškov zo dňa 14. 11. 2012.  

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   
 

D/  ZAMIETA 

 

1.  Ţiadosť -  Ján Štefánik, Čierne  o predlţenie otváracích hodín v prevádzke PIZZA DON 

SALIERI, s.r.o., Staškov 1017  

Hlasovanie: za: 6                zdrţal sa:0                     proti: 0 

2. Ţiadosť p. Lýdie Haluškovej, bytom Staškov o prejednanie platenia popolníc. 

Hlasovanie:     za: 6                zdrţal sa: 0                       proti: 0   

3. Ţiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi – Bartkovjaková 

Anna, bytom Staškov  
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Hlasovanie za:   6                                 Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

4. Ţiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi – Macašová Anna, 

bytom Staškov  

Hlasovanie za:  6                                  Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 
 

I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

Mgr. Iveta Bartusková                                                       Mgr. Ján Kubošek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


