
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE 

________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Staškov dňa 28.11.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 

    zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 

    5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

    zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do 

    komisií. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove 

 

 A/ BERIE NA VEDOMIE:  

 

 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 2. Vystúpenie zvoleného starostu obce 

 

B/ OZ konštatuje, že: 

 

1/ Zvolený starosta obce pán Ing. Ladislav Šimčisko zložil zákonom predpísaný sľub 

    starostu obce. 

2/ Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

    poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Fuček, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková,  

    Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel Králik, 

    Terézia Šupčíková, Pavol Ďurkáč  

 

C/ POVERUJE: 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo v Staškove poveruje poslanca Terézia Šupčíková zvolávaním  

    a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

    veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

D /SCHVAĽUJE: 

 

1. Program rokovania od bodu  

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda:   Ján Janošec,  

                                                    členovia:   Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik                                                               

                               overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč                                                                        

 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba 

    predsedov komisií. 

4. Obecné zastupiteľstvo v Staškove zriaďuje komisie: finančná, sociálna,  stavebná, 



                                                                                         životného prostredia,  

                                                                                         inventarizačná, likvidačná 

 

 

Hlavná inventarizačná komisia:  predseda :  Mgr. Daniel Králik 

                                                        členovia:    Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec 

Hlasovanie: 

predseda :        Mgr. Daniel Králik           za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

člen komisie:   Ing. Milan Veselovský     za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

člen komisie:   Ján Janošec                       za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

 

Likvidačná komisia:   predseda:  Pavol Ďurkáč 

                                      členovia:   Ján Belko, Terézia Šupčíková                                

Hlasovanie: 

predseda :        Pavol Ďurkáč                    za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

člen komisie:   Ján Belko                          za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

člen komisie:   Terézia Šupčíková            za: 9     zdržal sa:  0           proti: 0 

 

a/   Volí:  

predsedu finančnej komisie:  Peter Fuček     

členov komisie:  :  JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Stanislav Jurga,  Mgr. Darina 

Vrbinárová, Ing. Šimon Kožák PhD, Mgr. Oľga Varsaviková, Mgr. Daniel Králik 

Hlasovanie:  

predseda:       Fuček Peter                               za:  6         zdržal sa:  3                proti: 0 

člen komisie: JUDr. Kvašňovská Ľudmila     za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Ing. Stanislav Jurga                  za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Mgr. Darina Vrbinárová           za: 7          zdržal sa:  2                proti: 0 

člen komisie: Ing. Šimon Kožák PhD             za: 5          zdržal sa:  2                proti: 2 

člen komisie: Mgr. Oľga Varsavíková            za: 6          zdržal sa:  3                proti: 0 

člen komisie: Mgr. Daniel Králik                   za: 9          zdržal sa:  0                proti: 0 

 

predsedu stavebnej komisie: Ing. Milan Veselovský 

členov komisie:  Pavol Ďurkáč, Ladislav Perďoch, PhD. Gabriel Machovčák, Ján Janošec, 

Stanislav Machovčák ml., Vladimír Sakson 

Hlasovanie: 

predseda:       Ing. Milan Veselovský             za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Pavol Ďurkáč                            za:  9         zdržal sa:  0               proti: 0 

člen komisie: Ladislav Perďoch:                    za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: PhD Gabriel Machovčák:         za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Ján Janošec:                              za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Stanislav Machovčák ml.         za:  8          zdržal sa:  1               proti: 0 

člen komisie: Vladimír Sakson                       za:  9         zdržal sa:  0               proti: 0 

 

predsedu komisie životného prostredia: Ján Belko 

členov komisie:  Ján Janošec, Pavol Lašút, Miroslav Pončka, Mgr. Ľubomír Belko   

Hlasovanie: 

predseda:       Ján Belko                                 za:  5         zdržal sa:  4                proti: 0 

člen komisie: Ján Janošec                              za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Pavol Lašút                              za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Miroslav Pončka                      za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 



člen komisie: Mgr. Ľubomír Belko                za:  9         zdržal sa:  0               proti: 0 

 

predsedu sociálnej komisie: Mgr. Iveta Bartusková   

členovia: Eva Urbaníková, Jozefa Machovčáková, PhDr. Anna Janíková, Mária Králiková,  

Ján Belko, Terézia Šupčíková 

predseda:       Mgr. Bartusková Iveta             za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: Eva Urbaníková                       za:  8         zdržal sa:  1                proti: 0 

člen komisie: Jozefa Machovčáková              za:  9         zdržal sa:  0                proti: 0 

člen komisie: PhDr. Anna Janíková               za:  7         zdržal sa:  2                proti: 0 

člen komisie: Mária Králiková                za:  7         zdržal sa:  2               proti: 0 

člen komisie: Ján Belko                           za:  9         zdržal sa:  0               proti: 0 

člen komisie: Terézia Šupčíková             za:  8         zdržal sa:  1               proti: 0 

 

 

5.  Odmenu poslanca za účasť na rokovaní  obecného zastupiteľstva  v hrubom:  41,48 € 

Hlasovanie za: 9                                       zdržal sa:                         proti: 

 

6. Termín najbližšieho rokovania OZ obce Staškov na deň 12. 12. 2014 o 12.00hod.  

Hlasovanie za: 8                                      zdržal sa: 1                       proti: 0 

 

7. Sobášiacich z radov poslancov:  Ján Belko, Terézia Šupčíková, pre volebné  obdobie 2014 -

2018. 

Hlasovanie za:  9                                     zdržal sa: 0                        proti: 0 

 

 8. Obecný technický podnik – úprava rozpočtu    

Hlasovanie za:  9                                      zdržal sa: 0                        proti: 0 

 

9.   Zakúpenie osobného motorového vozidla zn. Škoda Romster  z podnikateľskej činnosti 

Hlasovanie za: 8                                      zdržal sa: 1                        proti: 0 

 

10. Obec Staškov – úprava rozpočtu  

Hlasovanie za:  5                                     zdržal sa: 4                         proti: 0 

 
11. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce: 

 
1. Prenájom majetku obce – nebytové priestory  - dom smútku  a poskytovateľa časti cintorínskych 

služieb v obci Staškov. Dom smútku : súp.číslo 1024, zapísaný  na liste vlastníctva 

 č.1179, vedeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom Čadca, ako prebytočný majetok 

obce, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle  § 9a zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Súťaž sa začína dňom  3.12.2014  t.j. dňom jej zverejnenia na  úradnej tabuli obce Staškov, 

na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk, v regionálnej tlači – v týždenníku  

Kysuce     

3. Predmet súťaže: 

Predmetom súťaže je zabezpečenie výberu nájomcu objektu Domu smútku a poskytovateľa 

časti cintorínskych služieb v obci Staškov.  

4. Lehota na predkladanie ponúk:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom : 19.12.2014 o 08.00 hod. 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 19.12.2014 o 09:00 hod. 

http://www.staskov.sk/


 

5.  Kontaktná osoba pre vysvetľovanie podmienok: 

     Ing. Ladislav Šimčisko, tel.: 0905 863 031, 041/43 02 723 

     Mgr. Jana Balážová, tel. 041/43 02 729 

6.  Miesto predkladania ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 

Staškov 

Uchádzač ponuku do súťaže predkladá v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie 

meno, adresu uchádzača, meno, adresu zadávateľa a označenie „Prenájom Domu smútku - 

súťaž – neotvárať“.  

7. Jazyk ponuky: 

    Ponuku je potrebné  vypracovať v slovenskom  jazyku. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

      Jediným kritériom je najnižšia cena ponuky na poskytovanie cintorínskych služieb. Nižšia 

cenová ponuka znamená najlepšiu ponuku. Komisia zostaví poradie úspešnosti uchádzačov 

s ponukami podľa výšky celkovej ceny od najnižšej po najvyššiu. 

Ak je uchádzač platcom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení : 

-     navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

        Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.       

        Uchádzač je povinný vyplniť všetky jednotlivé položky podľa prílohy č. 1! Ak bude 

niektorá z položiek nevyplnená, uchádzač bude z predmetného výberového konania vylúčený.   

Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo: 

a)  odmietnuť všetky predložené návrhy 

                                 b)  výber nájomcu a poskytovateľa časti cintorínskych služieb zrušiť 

predĺžiť lehotu na výber nájomcu a poskytovateľa časti cintorínskych služieb 

8. Miesto a termín poskytnutia služby: 

    Miesto:   Obec Staškov                                                    

    Termín plnenia :  od 01.01.2015, zmluva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 

 6 mesiacov bez udania dôvodu. 

9. Doplňujúce doklady a informácie: 

Poskytovateľ časti cintorínskych služieb /poskytovateľ/ bude zabezpečovať : 

správu a prevádzkovanie domu smútku na cintoríne v Staškove, povinnosťou poskytovateľa je 

platiť ročný nájom v sume 1.- EUR, prihlásiť si vlastný odber elektrickej energie a zabezpečovať 

čistenie a upratovanie objektu a drobnú údržbu a opravy  /maľovanie, čistenie, drobné opravy 

osvetlenia a elektroinštalácie, drobné opravy vody a kúrenia, dezinfekcia a deratizácia priestorov, 

oprava a výmena zámkov a kovaní dverí a okien/, poskytovateľ je oprávnený vyberať poplatok za 

použitie domu smútku na cintoríne v Staškove vo výške 10.- EUR za obrad/deň,  

prevádzkovanie chladiaceho zariadenia, ktoré sa nachádza v dome smútku na cintoríne  

v Staškove (v prípade poruchy chladiaceho zariadenia zabezpečí poskytovateľ náhradné 

riešenie), čistenie a upratovanie chlad. zariadenia, poskytovateľ je oprávnený vyberať 

poplatok  za použitie chlad. zariadenia vo výške ceny elektr. energie – 2,86 kWh za 1 hodinu 

použitia /aj za začatú hodinu/, vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, poskytovateľ má 

vyhradené právo a povinnosť vykonávať  túto činnosť pre obstarávateľa , poskytovateľ je 

povinný používať drevené debnenie na dočasné uskladnenie vykopanej zeminy v každom 

počasí. Pri výkopoch hrobov na novom cintoríne dbať na dodržiavanie odstupov medzi 

hrobovými miestami navzájom a od vybudovaného chodníka tak, aby vzdialenosti 

dokončených hrobových miest (pomníka) medzi sebou boli 50 cm a vzdialenosť dokončeného 

hrobového miesta od vonkajšej hrany chodníka bola 30 cm. 



Úpravu a odvoz prebytočnej zeminy do priestoru určeného obcou pri vjazde na cintorín, 

poskytovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na 

vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, dať 

k dispozícii priestory domu smútku a chladiaceho zariadenia 

poskytovateľ je povinný dodržiavať pokyny správcu cintorína,   

obstarávateľ pohrebu bude platiť poskytnuté služby poskytovateľovi cintorínskych služieb, 

poskytovateľ je povinný v prípade potreby vykonávať exhumácie (pred tlecou dobou) 

ľudských ostatkov, potrebné uviesť cenu / nie je súčasťou súťaže/ : ................................... / 

cena bez DPH. 

poskytovateľ je povinný v prípade potreby vykonať výkop nadrozmernej jamy (na šírku aj 

dĺžku), potrebné uviesť cenu (nie je súčasťou súťaže): ................................./ cena bez DPH. 

10. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 

- certifikát na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve   

11. Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.         

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 

počítača. 

12. Preskúmanie ponúk: 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch.     

Ak ponuka nebude obsahovať niektorý z požadovaných dokladov bude uchádzač z uvedenej 

súťaže vylúčený. 

Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti 

ich ponúk. 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva najneskôr do 30.12.2014         

Hlasovanie za:  9                                      zdržal sa: 0                        proti: 0 

 

 D/BERIE NA VEDOMIE:  

 

 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

 2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

  

E/UKLADÁ: 

 
1. Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku obce v zmysle žiadosti p. Pavla Juricu,  

Staškov  

Hlasovanie za:  9                                     zdržal sa: 0                     proti: 0 

   

 

Ing. Ladislav  Šimčisko 

starosta obce 

 

 

I. overovateľ:                                                           II. overovateľ    

Mgr. Bartusková Iveta                                            Ďurkáč Pavol   

 

 

 

 



 
 


