
OBEC STAŠKOV 

________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 2/2014 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Staškov dňa 28. 2. 2014 

____________________________________________________________ 

 

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. 1/2014 

  4. Centrum voľného času Staškov – správa o hospodárení za rok 2013  

  5. Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu 1/2014 

  6. Obec Staškov  – programový rozpočet  2014-2016 

  7. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 1/2014 

  8. Návrh VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území  

      obce Staškov 

  9. Schválenie vstupu obce do občianskeho združenia – Miestna akčná skupina Krajšie  

      Kysuce.  

10. Schválenie zmluvy o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystřice,    

      v rámci cezhraničnej spolupráce.    

 11. Prenájom majetku  obce Staškov - nebytové priestory 

 12. Predaj majetku obce Staškov 

 13. Rôzne 

 14. Diskusia  

 15. Návrh  na uznesenie 

 16. Záver     

Hlasovanie:   za:   8                       Zdržal sa: 0                               Proti: 0      

                                                                                                                                                 

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

                                                       členovia:  Ing. Šimon Kožák PhD. 

                                                                        MDDr. Ladislav Čulman                      

                                                 overovatelia:  Zbončák Jozef 

                                                                        Mgr. Bartusková Iveta 

Hlasovanie:   za:  7                        Zdržal sa: 0                               Proti: 0  

 

3. Kontrolu uznesenia  č. 1/2014  zo zasadnutia OZ 

Hlasovanie:   za:    8                      Zdržal sa: 0                               Proti:0       

 

4. Centrum voľného času Staškov – správa o hospodárení za rok 2013 

Hlasovanie:  za:   8                         Zdržal sa: 0                              Proti: 0                             

 

5. Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu 1/2014 

Hlasovanie:  za:   8                        Zdržal sa: 0                              Proti: 0           



                   

6. Obec Staškov  – programový rozpočet  2014-2016  
Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0                             

 

7. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 1/2014 

 Hlasovanie:  za:  8                          Zdržal sa: 0                              Proti: 0     

                         

8. VZN obce Staškov o používaní miestnych komunikácií v katastrálnom území  

    obce Staškov 

Hlasovanie:  za:    8                        Zdržal sa: 0                              Proti: 0     

 

9. Vstup obce do občianskeho združenia – Miestna akčná skupina Krajšie  

     Kysuce 

-  vstup a zaradenie obce Staškov do verejno – súkromného partnerstva Občianskeho 

združenia: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce počas rokov 2013 – 2020,  

- spolupracovať na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej 

skupiny Krajšie Kysuce alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER 

počas rokov 2013 – 2020 v zmysle práv a povinnosti členov Občianskeho združenia Miestna 

akčná skupina Krajšie Kysuce, ktoré sú upravené stanovami Miestnej akčnej skupiny Krajšie 

Kysuce.   

Hlasovanie:  za: 7                             Zdržal sa: 0                              Proti: 0     

 

10. Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory- / kuchyňa, sklad v kuchyni, jedáleň 

 a zrkadlová miestnosť/ v budove v k.ú. Staškov Centru voľného času, IČO 42217431, 

Staškov č., zast. riaditeľkou CVČ Mgr. Jozefínou Poláčikovou vo výške ročného nájmu  

1 €/ rok, na dobu od 1.3.2014 do 31.12.2014, s 3 – mesačnou výpovednou lehotou, za účelom  

realizovania voľno časových aktivít, v zmysle § 9 a  ods.9 písm. c / zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, že Obec Staškov chce zabezpečiť efektívne využívanie voľného času pre deti 

a mládež prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov realizovaných CVČ. 

Hlasovanie:  za:   7                          Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

11. Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory v budove  / bývalá kancelária / v k.ú. 

Staškov  p. Igorovi Laufíkovi, bytom Staškov vo výške nájmu 10 €/ mes.,  na dobu od 

1.3.2014 do 31.3. 2014  – s  výpovednou lehotou 3 dni od doručenia výpovede, za účelom 

uskladnenia osobných vecí a nábytku, v zmysle § 9 a  ods.9 písm. c / zákona SNR č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  ktorý 

spočíva v tom, že Obec Staškov chce umožniť nájomcovi uskladnenie jeho hnuteľného 

majetku v priestoroch, ktoré obec dlhodobo nevyužíva, počas opravy strechy na jeho 

rodinnom dome. 

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

12. Odpredaj  majetku obce  - pozemok parc. CKN č. 1015/2 o výmere 123 m2, trvalý trávnatý 

porast, CKN 1015/3 o výmere 42 m2- trvalý trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom území obce 

Staškov pre  p. Burdu Jaroslava a manželku Oľgu Burdovú, rod. Fonšovú, obidvaja bytom Čadca 

a parc. CKN 1014/2 o výmere 174 m2, trvalý trávnatý porast,CKN 1015/4 o výmere 80 m2 trvalý 

trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre  Petra Kopera a manželku Danky 

Koperovej, rod. Harvaníková, obidvaja bytom Čadca vo vlastníctve obce v cene 10 €/ m2 , na 

základe vypracovaného GP č.140/2013 zo dňa 17.9.2013 Ing.Annou Tomašcovou, overený 



Ing.Teréziou Targašovou,dňa 22.10.2013  pod č.838/2013 a GP č.187/2013 zo dňa 24.1.2014 

Ing.Anou Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou Targašovou,dňa 6.2.2014  pod č.82/2014, v súlade 

 s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré Obec nevyužíva.  

Na ich udržiavanie vynakladá finančné prostriedky, pozemky sa nachádzajú pri pozemkoch 

žiadateľov, ktorí pozemky zveľadia a budú využívať ako záhradu. Parc. CKN 1016, LV 3441 je  

vo vlastníctve  Jaroslava Burdu a manž. Oľgy a  parc. CKN 1013/1 LV 1576 je vo vlastníctve 

Kopera Petera a manželky Danky. Obec predáva pozemky s vecným bremenom – kanálom-  GP 

č.187/2013 zo  dňa 24.01.2014 Ing.Annou Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou Targašovou, dňa 

06.02.201  pod č.82/2014,zo dňa 6.2.2014 

Celkový počet poslancov: 7  

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

13. Odpredaj majetku obce – pozemok  parc. CKN č.1356/72 o výmere 121 m2-ostatná 

plocha  ,ktorá bola vytvorená z parc. EKN 10828/1 LV 1179 v katastrálnom obce Staškov  na 

základe vypracovaného geometrického plánu č.23/2013 Milošom Macurom, zo dňa 

25.10.2013,overený Ing.Vladimirom Janíkom, dňa  28.11.2013 pod č.942/2013,  pre p. 

Romana Streďanského a manž. Alenu Streďansku, rod.Poláčkovu  obidvaja bytom Staškov , 

vo vlastníctve obce za cenu 10 €/m2, v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 

Zb. O majetku  obci v znení zmien a noviel,z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý Obec nevyužíva, na jeho udržiavanie vynakladá 

finančné prostriedky, je priľahlý k pozemku žiadateľov, ktorí pozemok zveľadia a budú 

vyžívať ako záhradu. Priľahla parc. CKN 1356/10, LV 4340 je vo vlastníctve  Romana 

Streďanského a manželky Aleny. 

Celkový počet poslancov: 7 

Hlasovanie:  za:  7                           Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

14. Prebytočný majetok obce parcelu CKN 360, trvalé trávnaté porasty, o výmere 26 m
2
 

a parcelu CKN 359, trvalé trávnaté porasty, o výmere 22 m
2
,v katastrálnom území obce 

Staškov, ktoré sú na liste vlastníctva č. 1179 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 1                              Proti: 0    

 

15. Zverejnenie zámeru uskutočniť zámenu majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm.e 

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

hodných osobitného zreteľa. 

Obec Staškov má v úmysle uskutočniť  zámenu majetku obce Staškov,  parcelu CKN 360, 

trvalé trávnaté porasty, o výmere 26 m
2
 a parcelu CKN 359, trvalé trávnaté porasty, 

o výmere 22 m
2
,v katastrálnom území obce Staškov, ktoré sú na liste vlastníctva č. 1179 

za pozemky Jozefa Janíka, , bytom Staškov . Jedná sa o pozemky zapísané v GP 100/2012, 

vypracovanom Ing. Annou Tomašcovou, overený Ing. Teréziou Targašovou, pod číslom 

845/2012, dňa 27.09.2012, parcelu CKN 2830/27- o výmere 238 m
2
, trvalý trávnatý porast 

(EKN 4112/2 – LV č. 6815), kde má vlastník podiel 11970/2419200,  

čo predstavuje 1,1776 m
2
. A v GP 20b/2013, vypracovanom Milanom Šimanicom, overený 

Ing. Ladislavom Ľorkom, pod číslom 777/2013, dňa 30.09.2013, parcele CKN 42/4, o výmere 

38m
2
,TTP (EKN 4048/2 – LV č. 3292), kde má vlastník podiel 11970/2419200, čo 

predstavuje 0,188 m
2
, CKN 66/2, o výmere 5 m

2
, TTP (EKN 4093 – LV č. 6976), kde má 

vlastník podiel 13/256, čo predstavuje 0,2539 m
2 
, CKN 66/2, o výmere 12m

2
 (EKN 4095 – 

LV č. 4995), kde má vlastník podiel 11970/2419200, čo predstavuje  2,1325 m
2
, CKN 101/14, 

o výmere 5 m
2
, TTP (EKN 4096 – LV č. 4996), kde má vlastník podiel 1/124, čo predstavuje 

0,0403 m
2
 a CKN 101/12, o výmere 62 m

2
, TTP (EKN 4098 – LV č. 4990 ), kde má vlastník 



podiel 403/241920, čo predstavuje 0,1033 m
2
. Celkový podiel Jozefa Janíka predstavuje 

3,896 m
2
 v súlade s § 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, 

že zámenou parciel obec Staškov získa do vlastníctva podiely pozemku v týchto parcelách, 

pre účely miestnych komunikácií. Rozdiel vo výmere medzi zamieňanými pozemkami - 

44,104 m
2
 - Jozef Janík odkúpi od obce v cene 4 €/m

2
.  

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 1                              Proti: 0    

 

16. Žiadosť Milana Grečmala, Staškov  na zakúpenie plastovej rúry podľa stanoviska 

stavebnej komisie.    

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

17. Ukončenie verejnej zbierky na rodný dom Jozefa Kronera  ku dňu 28. 2. 2014.  

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

18. Finančné prostriedky z verejnej  zbierky na rodný dom Jozefa Kronera použiť na práce 

v podkroví  rodného domu Jozefa Kronera.  

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

19. Financovanie pietnej spomienky nedožitých  90. narodenín nášho rodáka  výročia  Jozefa 

Kronera. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

20. Zmluvu o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystřice, zastúpená 

starostom obce Ing. Miroslavom Martinekom v rámci cezhraničnej spolupráce .  

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

21. Žiadosť Moniky Prívarovej, Zákopčie Stred  o umiestnenie reklamy na vonkajšej fasáde 

zdravotného strediska. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0  

 

22. Finančnú odmenu za vedenie kroniky za roky 1996 - 2010 pre p. Teréziu Gunčagovú, 

Staškov vo výške 2 000 €. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 1                              Proti: 0    

 

23.  Minimálny počet pre rozvoz  obedov pre starších občanov obce v počte 10 obedov podľa 

podmienok navrhnutých sociálnou komisiou.  

 Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

24. Komisiu v zložení: Ing. Ladislav Šimčisko- starosta obce, Mgr. Ján Kubošek, zástupca 

starostu, Pavol Ďurkáč- predseda stavebnej komisie, Phdr. Gabriel Machovčák predseda 

eviromentálnej komisie za účelom výberu asfaltovania miestnych komunikácii obce podľa 

finančných možností obce.  

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

 25. Schvaľuje súhlas na ťažbu drevnej hmoty v obecnom lese pre rok 2014 v množstve 

 20 m3 pre potreby obce. 



 Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

B/UKLADÁ: 

 

1. Obecnému úradu zverejniť zoznam darcov verejnej zbierky na rodný dom Jozefa Kronera. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

2.   Obecnému úradu prizvať na najbližšie rokovanie OZ zástupcu správnej rady SRJK 

Ing. Vladimíra Gajdošíka o podanie bližšej informácie ohľadne ponuky na partnerstvo obce 

v projektoch Spolku rodákov Jozefa Kronera. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

C/ZAMIETA: 

 

1. Žiadosť o odpustenie poplatku v ŠKD pre Nekorancová Monika, Olešná.  

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

2. Žiadosť o odkúpenie majetku obce - lyžiarskeho vleku, z dôvodu ponúknutej nízkej ceny, 
vzhľadom na vynaložené investície do lyžiarskeho vleku. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi pre p. Karola Šticha, 

Staškov a súhlasí s návrhom sociálnej komisie na splátkový kalendár s úhradou  nájomného 

do konca roku 2014.    

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

D/BERIE NA VEDOMIE:  
 

1. Žiadosť CVČ Staškov o finančný príspevok na zaplatenie cestovného do Bratislavy a späť 

pri príležitosti nedožitých 90 – tých narodenín nášho rodáka J.Kronéra. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

2. Žiadosť Petra Blažeka a Eriky, bytom Čadca SNP o odkúpenie majetku obce  - pozemku 

CKN 1356/5. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

3. Stanovisko z Okresného úradu Čadca ohľadom pohybu zveri so zverejnením v najbližšom 

vydaní Spravodajcu  obce.  

Hlasovanie:  za: 8                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

4. Stanovisko kontrolórky k rozpočtu obce Staškov na rok 2014 a správu o kontrolnej činnosti 

za rok 2013 predložené kontrolórkou obce.   

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

5. Oznámenie o prijatí žiakov do 1. ročníka v Základnej škole Staškov,  v Základnej škole  

 s MŠ Olešná a v Základnej škole Podvysoká. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

6. Stanovisko k výzve na zabezpečenie strechy zachytávačmi snehu od Maslíka Stanislava 

a Anny, Staškov. 



Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

7. List –  podanie pána Jána Bučka, Staškov. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

8. Ponuku na partnerstvo v projekte „ Železničiarske múzeum – ako to videl Jozef Kroner“ 

a ponuku na partnerstvo v projekte „ Memoria“-  predložené Spolkom rodákov Jozefa 

Kronera. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

 

 

 I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

 Jozef Zbončák                                                                      Mgr. Iveta Bartusková    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

 

Výpis z uznesenia č. 3/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 25.4.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 
 

A/  SCHVAĽUJE: pod bodom 1: 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


