
OBEC STAŠKOV 

________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 5/2014 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Staškov dňa 18.7.2014 

____________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Staškove 

 

A/ SCHVAĽUJE: 

 

1.  Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Zmena územného plánu obce – prerokovanie pripomienok 

4. Prerokovanie zámeru zriadenia príspevkovej organizácie Obecný technický podnik Staškov  

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Návrh  na uznesenie 

8. Záver     

                                                                                                                                        

Hlasovanie:   za:                          Zdrţal sa:                             Proti:      

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  MDDr. Ladislav Čulman 

                                                        členovia: Ján Belko, Mgr. Bartusková Iveta  

                                                 overovatelia:  Mgr. Jozef Latka 

                                                                        Jozef Zbončák 

 

Hlasovanie:   za: 8                       Zdrţal sa:                                 Proti:   

 

 

3. Ukončenie Dobrovoľnej verejnej zbierky obce Staškov vyhlásenej podľa § 9 ods. 1 zákona 

č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení 

neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na financovanie výstavby: Kaplnky na Grúni, schválenej uzn. č. 

14 A, dňa 26. 4. 2013, k termínu 31. 7. 2014. Ukončenie je v zmysle zák. č. 162/2014 Z.z. 

o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. 7. 2014 § 17.  

Hlasovanie:   za:  8                      Zdrţal sa: 0                               Proti:  0 

 

4. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky obce Staškov podľa § 9 zákona SNR č. 369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a podľa § 5 zákona SNR č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení zmien na financovanie výstavby Kaplnky na Grúni. 

Hlasovanie:   za: 8                     Zdrţal sa: 0                              Proti:  0 

 

5. Podnety k zmene Územného plánu obce Staškov podľa prílohy č.1 

   Hlasovanie:   za: 8                     Zdrţal sa: 0                              Proti:  0 

 

6 . Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 7 m2 zastavaná   



       plocha, vytvorená z parcele EKN 10837/1 kataster obce Staškov, zapísaná na LV 1179    

       vedeného Správou katastra Čadca. 

       Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

 7. Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 

      7 m2 zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú.  

      obce Staškov, GP č. 49/2014 z 23.6.2014 vytvorený Bc. Jánom Jančíkom a overený  

      Ing. Teréziou Targošovou  pod č. 629/2014 z 27.6.2014  Martinovi Kortišovi, bytom Staškov  

      č. 747, cena 10 €/ m2, v súlade  s § 9 a 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, ţe  

      sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva. Pozemok sa nachádza pri pozemku ţiadateľa  

      a bude ho vyuţívať ako vstup k rodinnému domu.  

      Hlasovanie: za:  8                                Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 

 

8. Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere 26 m2 trvalé trávnaté  

       porasty a parcela CKN 359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty,  zapísaná na LV 1179  

       vedeného Správou katastra Čadca. 

       Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

9. Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 360 o výmere 

      26 m2 trvalé trávnaté  porasty a parcela CKN 359 o výmere 22 m2 trvalé trávnaté porasty,   

      zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Jánovi Perďochovi, bytom    

      Staškov za cenu 10 €/ m2,  v súlade  s § 9 a 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, ţe sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj bol schválený uznesením OZ  

      č.5/2005  z 27.5.2005 a nebola uzatvorená kúpna zmluva . 

      Hlasovanie: za:  8                                Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 

10 . Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č.4815/ 2 o výmere 28  m2 zastavaná 

       plocha  a parcela CKN 4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná na LV 1179  

       vedeného Správou katastra Čadca. 

       Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

11. Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č.4815/2  o výmere 

      28 m2 zastavaná plocha a  parcela CKN 4818/9 o výmere 3 m2 ostatná plocha, zapísaná   

      na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Romanovi Stredaňskému a manţelke     

      Alene bytom Staškov za cenu 10 €/ m2,  v súlade  s § 9 a 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, ţe sa jedná o pozemok, ktorého odpredaj  bol schválený  

      uznesením OZ č.5/2005 z 27.5.2005 a nebola uzatvorená kúpna zmluva . 

      Hlasovanie: za:  6                                Zdrţal sa: 2                             Proti: 0 

12 . Prebytočný  majetok obce  – pozemok parc. CKN č. 111/21  o výmere 78 m2 zastavaná  

       plocha, zapísaná na LV 1179 vedeného Správou katastra Čadca. 

       Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

13. Zámer predaja prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č.111/21  o výmere 

      78 m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov  

      Miroslavovi Turiakovi, bytom Staškov č. 878 - 39 m2 za cenu  10 €/ m2 a Koţákovi  

      Ľubomírovi  a manţelke Zuzane Koţákovej, rod. Harničárovej, bytom Staškov–  



      39 m2 za cenu 10 €/ m2 v súlade  s § 9 a 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, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva. Pozemok sa nachádza   

      pred prízemnými bytmi ţiadateľov / bytového domu - priamy vchod na uvedený  

      pozemok z obývacích miestnosti  / a budú  ho vyuţívať ako terasu k obidvom bytom, 

      kaţdý osobitne.   

      Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

14. Ţiadosť Helena Machovčáková, Staškov -  súhlas na vykonávanie podnikateľskej  

      činnosti a inej zárobkovej činnosti.  

      Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

15. Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory - kancelária o celkovej výmere 26,97 m2    

      v budove Obecného úradu v Staškove č. 588,  nachádzajúcej sa v k.ú. Staškov, zapísaná  

      na LV č. 1179, v sume 608,64 €/ rok t.j. 50,72 €/ mes. za nájom a sluţby spojené s nájmom    

      Druţstvu vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov od 21.7.2014 na dobu neurčitú   

      s výpovednou dobou 3 mesiace za účelom administratívy,  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, ţe Druţstvo vlastníkov neštátnych lesov obce  

      Staškov pokračuje v činnosti Zdruţenia vlastníkov neštátnych lesov v Staškove,  

      ktoré malo kanceláriu v prenájme. 

       Hlasovanie:  za: 8                           Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 

16. Štefan Papaj – STOMASOS, Turzovka Stred– schválenie splátkového kalendára –  

      návrh splátok dlhu voči obci.   

      Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0 

 

17. Zriaďuje príspevkovú organizáciu obce s názvom Obecný technický podnik Staškov 

      so sídlom Staškov č. 588 s účinnosťou od 1. 8. 2014 na dobu neurčitú. 

     Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

18.Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie s názvom Obecný technický podnik  

     Staškov, príspevková organizácia.  

     Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0 

 

19. Menuje na návrh starostu obce Staškov Ing. Ladislava Šimčiska, Ladislava Perďocha,  

      bytom Staškov, za vedúceho príspevkovej organizácie obce. 

      Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0 

 

20. Zveruje do správy majetok Obce Staškov príspevkovej organizácií Obecný technický  

      podnik  podľa prílohy č. 2.  

     Hlasovanie:   za:  7                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

21. Vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou v rozsahu podľa  

      prílohy  č.3 

      Hlasovanie:   za:  7                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

  

 B/ BERIE NA VEDOMIE: 

  1. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie obce Staškov s názvom Obecný technický  



      podnik obce Staškov. 

     Hlasovanie:   za:  7                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

C/ ZAMIETA: 

1. Ţiadosť k zmene  Územného plánu obce p. Jozefa Belku Staškov o zapracovanie  

    zmeny do Územného plánu obce ohľadom definovania parcele CKN 1256/7 ako stavebný  

    pozemok.  

    Hlasovanie:   za: 8                        Zdrţal sa: 0                               Proti: 0 

  
2. Ţiadosť Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov ako pripomienku ohľadom rozšírenia  

    Územného plánu obce o parcelu  1267 na vybudovanie výrobného zázemia. 

    Hlasovanie:   za: 8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

3. Vznesenie námietky proti navrhnutému  Územnému plánu  obce Mgr. Bohdany Hamranovej,  

    Staškov  vzhľadom na to, ţe pozdĺţ jej pozemku je naplánovaná miestna komunikácia.  

    Hlasovanie:   za:  0                       Zdrţal sa: 8                               Proti: 0  

  
4. Ţiadosť JOBUING s.r.o. Staškov-  konateľ spoločnosti Ing. Jozef Buček   

    o zapracovanie zmeny do  Územného plánu obce Staškov lokality Lyngy ako stavebné  

    pozemky. 

     Hlasovanie:   za:  0                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 8 

 

 

 D/ UKLADÁ: 

 

1. Obecnému úradu  poţiadať v spolupráci s dotknutými obecnými úradmi /Podvysoká,    

     Zákopčie, Olešná, Raková/  VÚC Ţilina o zrušenie vedenia 2x110 kW zo svojho územného  

     plánu. 

     Hlasovanie:   za:  8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

  

 

 

 

     Ing. Ladislav Šimčisko 

     starosta obce 

 

 

     I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

     Mgr. Latka Jozef                                                                 Zbončák Jozef 

 

 

 

 
 


