
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 30.7.2010 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 6 poslancov, ospravedlnení 

MUDr. Babiš, p. Ďurkáč, Ing. Machovčák príde neskôr 

1/ Otvorenie zasadnutia 

zástupca starostu Ing. Šimčisko: privítal poslancov, zahájil rokovanie OZ 

2/ Program rokovania 

Ing. Šimčisko: program rokovania ste obdŕţali v pozvánke, chce niekto pozmeniť, doplniť 

tento program   

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Návrhová komisia:  predseda: Ing. Krištofík Pavol 

                                   členovia:  Bytčánek Pavol 

                                                    Ing. Šimčisko Ladislav 

            Overovatelia zápisnice:  Mgr. Latka Jozef 

                                                    Mgr. Perďochová Vlasta  

Hlasovanie: za 6, zdr. 0, proti  

Zapisovateľka:  Veselovská Mária 

3/ Kontrola uznesenia:  

Ing. Šimčisko: komentoval, body 4-8 uznesenia sú splnené, bod 9 – odpredaj majetku obce 

parc. EKN 3677/16 o výmere 153 m
2
 na základe GP 419/10 z 18.5.2010, za cenu znaleckého 

posudku 3,45 €/m
2
, cena znaleckého posudku 50 €, snímok 8 €, LV 8 €, geometrický plán 150 

€, spolu 216 €, náklady sa premietajú do ceny formou priameho predaja. Bol daný inzerát. Na 

odpredaj pozemku prišla jedna ponuka od Mgr. Poláčik Ľudovít a manţ., Staškov č. 612 - 

ţiadosť na zakúpenie nehnuteľnosti ponúkajú cenu na základe znaleckého posudku 3,45/m
2
 

Ing. Šimčisko: okrem kúpnej ceny treba zaplatiť 150 € za geometrický plán, znalecký 

posudok 50 €, snímok 8 €, bol daný inzerát do Kysúc, cena bola 170 €, neviem či to bude 

platiť kupujúci, alebo to budú náklady úradu 

p. Bytčánek: musel byť daný inzerát do novín za takú veľkú cenu 

Ing. Šimčisko: taký je zákon, inzerát musel byť daný 

Ing. Krištofík: oni za to nemôţu, ţe inzerát bol taký drahý, mal by to platiť úrad, veď to nie 

je ich problém, úrad dal inzerát, je to náš problém, oni inzerát nepotrebujú, prečo by mali 

platiť  

Mgr. Perďochová: inzerát je drahý, 170 € je veľa, uţ sme sa o tom bavili viac krát, bolo 

treba určiť, zistiť cenu za pozemok 

Mgr. Latka: inzerát stál 170 €, je to veľa, ale aký je zákon 

Ing. Šimčisko: zákon nedefinuje, aký inzerát do novín, za akú cenu 

Ing. Krištofík: v ţiadnom prípade nemôţeme pripočíťať cenu za inzerát 

Mgr. Latka: je to prvý krát, tak sa na tom poučme, aby v budúcnosti sa to nestalo, treba malý 

inzerát 

Ing. Šimčisko: ponuku máme len jednu, treba hlasovať o odpredaji pozemku – majetku obce 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba dať návrh na uznesenie k inzerátom  

OZ ukladá obecnému úradu pri odpredaji majetku obce minimalizovať náklady na inzerciu 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: asfaltovanie betónovej cesty IBV pod Kykuľou v celkovej dĺţke a šírke 

s nevyhnutnou spoluúčasťou obce, úloha je splnená, je zaasfaltované, bolo tam dané 723 t 

asfaltu, z toho sa 440 t SEVAK, zvyšok obec – 2500 Sk za 1 t. Spolu asi 700 tis. Sk. 

Zdvíhanie vpusti je urobené, bude faktúra.  



Za asfaltovanie ciest máme dve faktúry, neviem či je uţ všetko vyfakturované okrem IBV. Na 

obci 

máme dve faktúry, jedna na 220 tis.  € a druhá na 100 tis. €. Bod 11 – zdvihnutie poklopov, 

vpuste boli 

zdvihnuté, zaasfaltovalo sa to, keď chodili autá tak to upadlo, hodiny na zdvihanie vpusti som 

podpísal, 

faktúra ešte nie je, neviem aká je dohoda so starostom, keď sme to všetko s účtovníčkou 

prepočítali, myslím si ţe bude chýbať asi 100 tis. €, je to len predbeţne.  

Mgr. Latka: na poslednom obecnom zastupiteľstve som hovoril, ţe ma budú zaujímať 

faktúry za asfalt, cesty neboli vyrovnané, nebolo to pripravené, keď som videl ako to 

asfaltujú, niekde je 15 cm aţ 20 cm asfaltu, uţ vtedy som hovoril, ţe kto ten asfalt zaplatí, 

starosta povedal ţe je to všetko v poriadku, podľa mňa sú 4 mil. prekročené, robota sa mala 

zastaviť a pripraviť to, máme zmluvu, je podpísaná, ale uznesenie máme na m
2
. 

Ing. Šimčisko: pri tvorení zmluvy som bol, dal som mu tam nejaké 3 – 4 body, súťaţ bola na 

m
2
, na tom sme trvali, podklady nechceli robiť na m

2
, ale na tony, treba komisiu, aby prešla 

cesty a všetko skontrolovala, spísala nedostatky, lebo ľudia sa sťaţujú, starosta by mal dať 

taký prehľad o asfaltovaní, ďalšie zastupiteľstvo by to malo riešiť 

Mgr. Latka: navrhujem komisiu v zloţení: Ing. Krištofík, Ing. Šimčisko, Ing. Machovčák 

Ing. Šimčisko: OZ schvaľuje komisiu v zloţení Ing. Krištofík Pavol, Ing. Ladislav Šimčisko,  

Ing. Stanislav Machovčák na prebratie miestnych komunikácií po asfaltovaní. 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba uloţiť obecnému úradu, aby pripravil do najbliţšieho rokovania 

obecného zastupiteľstva vyúčtovanie prác na asfaltovaní miestnych komunikácií a do termínu 

neuhrádzať faktúry za asfaltovanie, aţ po schválení obecným zastupiteľstvom. 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: faktúry za asfaltovanie sú na m2, bod 11 – úloha splnená, bod 12 - úloha 

splnená, bola vyplatená finančná výpomoc p. Jozefovi Machovčákovi, Staškov č.50 vo výške 

50 €, bod 13 - úloha splnená, bod 14 – vyradenie majetku Základnej školy Staškov - úloha 

trvá, bod 15 – úloha splnená, bola vyplatená sociálna výpomoc p. Jánovi  Budošovi, Staškov 

č. 414 vo výške 50 €, bod 16 – úloha splnená, bola prevedená ťaţba riečnych štrkov      

Ing. Šimčisko: ukladá: bod 1 – úloha nesplnená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky  

riaditeľky Základnej školy Mgr. Mariakovej  Boţeny 

p. kontrolórka: úloha nie je splnená, v škole je dovolenka, na zverejnenie údajov musí byť 

súhlas Mgr. Latka: nie je to pravda, netreba súhlas na zverejnenie osobných údajov, mala si to 

hneď urgovať, som poslanec a rozhodujem o peniazoch, mám podpísanú mlčanlivosť 

a schvaľujem rozpočet, nemôţem s tým súhlasiť, úloha je stála, úloha trvá 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe 

4. Rozsah úväzku a plat starostu obce 

Ing. Šimčisko: na základe zákona o obecnom zriadení, platové pomery starostu upravuje 

osobitný zákon 

Mgr. Latka: nás sa týka zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, kaţdý poslanec 

by mal dostať novelu zákona 

p. kontrolórka: podľa nového zákona je potrebné určiť plat starostu 90 dní pred voľbami 

Ing. Šimčisko: musíme schváliť plat starostu, počet poslancov obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: -  plný úväzok starostu obce: za 6 zdr. 0 proti 0 

              -  plat starostu obce HM: 1638 €: za 5 zdr. 1 

              -  počet volených poslancov 9: za 6 zdr. 0 proti 0 

                    -  počet volebných obvodov: boli 3 ale posledné volebné obdobie bol len jeden 

volebný  obvod 

 p. Bytčánek: bolo by dobre viac obvodov 



Mgr. Latka: po voľbách si môţu poslanci rozdeliť pľace, navrhujem jeden volebný obvod 

Ing. Šimčisko: je to dôleţitá vec, nechal by som to na budúce OZ      

p. kontrolórka: treba to schváliť 

Hlasovanie: za 1 volebný obvod: za 4 proti 2/ MUDr. Čulman, p. Bytčánek/ 

OZ schválilo: 

Rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na celé funkčné obdobie a volebné obdobie  

2010 – 2014, v zmysle zák. č. 369/1990 v znení platných zmien a doplnkov. 

Plat starostu obce v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. v znení zmien, podľa § 3 a 4 cit. zákona  

priemerný plat pracovníka v národnom hospodárstve vyčíslený Štatistickým úradom SR za 

rok  2009 bol 744,50 €, koeficient pre našu obec je 2,20/. Počet  poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Staškov na volebné obdobie 2010 – 2014 v počte 9 poslancov v zmysle 

zák. 369/1990 v znení zmien a doplnkov §11.  

Podľa zákona č. 346/1990 Zb. v znení zmien § 9 určuje 1 volebný obvod pre celú obec.  

6. VZN o miestnom referende 

p. kontrolórka: na základe úpravy zákona 369/1994 – zákon o obecnom zriadení musíme 

mať schválené VZN o miestnom referende, podľa tejto novely musíme mať, návrh VZN bol 

daný v materiáloch pre poslancov 

Ing. Šimčisko: máme návrh, ak nemá nikto pripomienky budeme hlasovať 

Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0 

7. Rôzne 

Ing. Šimčisko: Plán kontrolnej činnosti, máte to všetci   

Mgr. Latka: či tam má kontrolórka napísané – kontrolu nesplnených uznesení, treba 

predkladať kaţdé dva mesiace 

Ing. Krištofík: môţeme dať tam kde sú ostatné kontroly, treba tam  zapracovať jeden bod- 

kontrola nespĺnených uznesení obecného zastupiteľstva predkladať kaţdé dva mesiace, je to 

môj návrh 

Mgr. Latka: ja som uţ dal svoj návrh, ako ma poučila prokurátorka, nebudem stále  

kontrolovať, aké máme nesplnené uznesenia, máme tu kontrolóra  

Ing. Šimčisko: ideme doplniť bod 4.3 – Kontrolu nesplnených uznesení OZ  predkladať 

kaţdé druhé riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.  Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: starosta mi tu nechal keď išiel na dovolenku cenovú ponuku na 

odkanalizovanie školy od firmy STAVOSPOL, ktorá dala nejaký rozpočet na 9 329,04 € aj 

s DPH. Urobil som prieskum trhu, oslovil som firmy ktoré sa tým zaoberajú, dostali sme tri 

ponuky na odkanalizovanie školy, firma STAVOSPOL cenovú ponuku nedala, berieme to 

skôr ako orientačnú cenu, vysvetlil poslancom ako a kade sa bude kopať kanalizácia pre školu   

Ing. Krištofík: otváral obálky a čítal ponuky firiem na odkanalizovanie školy: 

- Hulík 5 695,67 € 

- Kross 5 672,50  € 

- Kligen 6 565, 00 €  

a Stavospol mal 9 329,04 €, nedali cenovú ponuku 

Ing. Šimčisko: firma Kligen to robí, ale podľa cenovej ponuky je najdrahšia, najlacnejšia je  

firma  Kross spol. s.r.o., Čadca, budeme hlasovať. 

Hlasovanie: za 5 zdr. 1 / Mgr. Latka/ proti 0 

Ing. Šimčisko: najskôr musí byť spustená verejná kanalizácia a potom sa môţe urobiť 

odkanalizovanie školy a môţeme sa aj mi napájať, jednotlivé domy 

Ing. Šimčisko: máme tu ţiadosť: Bytové spoločenstvo 500 – ţiadosť o vydanie rozkopového 

povolenia na realizáciu kanalizačnej prípojky cez školský pozemok po šachtu vedľa objektu 

telocvične. 

Ide o súhlas prekopať kanalizáciu cez školské ihrisko. 

Mgr. Latka: nemôţeme to skôr urobiť ako sa urobí škola, nemohli by sa ináč napojiť  



Ing. Machovčák: nie je to jedna bytová jednotka, ale je to šesť bytov, mali by tam byť 

stanovené podmienky, súhlas, ohlásenie stavby 

Ing. Šimčisko: dal by som mu súhlas, ţe si to musí ošetriť v zmysle stavebného zákona. Musí 

to dať do pôvodného stavu a nesmie nám porušiť siete. V prípade ţe by sme ten pozemok 

potrebovali na inú vec, je povinný urobiť preloţku 

Mgr. Latka: prípojka je medzi bytovkami, môţu sa tam napojiť 

Ing. Krištofík: môţu sa dohodnúť a spoločne to vykopať, myslím si ţe projekt na kanalizáciu  

je spoločný  

Ing. Machovčák: projekt kanalizácie musí byť, mohli by sme zavolať p. Perďochovi alebo p. 

Babišovej, mohli by ísť cez svoje záhradky 

p. Babišová: bola tam dohoda, cez záhradky to nechcú, p. Perďoch je na dovolenke 

Ing. Machovčák: poslanci chceli vedieť, ako ste sa dohodli, odloţíme to, počkáme na p. 

Perďocha  a budeme to riešiť na budúcom zasadnutí OZ 

Ing. Šimčisko: čo s tým urobíme 

Mgr. Latka: daj hlasovať 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o prvom návrhu - za udelenie súhlasu: 

Hlasovanie: za 3 / Mgr. Latka, Ing. Šimčisko, p. Bytčánek/ zdr. 4 proti 0 

Ing.Šimčisko: návrh neprešiel, zoberieme to na vedomie a budeme to riešiť na budúcom 

zasadnutí  

OZ s majiteľmi bytového spoločenstva 500  

Hlasovanie o odloţení ţiadosti: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť–Polyfunkčný dom 858–nájomníci–o zabudovanie lavičiek v areáli polyfunkčného 

domu/vhodný typ – drevené lavičky v areáli základnej školy v sume 19,20 € bez DPH za 1 m/ 

Mgr. Latka: nech si ich dajú urobiť 

Ing. Šimčisko: dajú si ich urobiť, ale chcú to zaplatiť 

Ing. Machovčák: čo hovorí rozpočet 

Ing. Šimčisko: p. Ligocká to pozrela a v bytovom fonde máme 8 609 €| a z toho by sme to 

mohli zaplatiť, záleţí na Vás čo poviete, koľko im dáme na to peňazí 

Ing. Krištofík: v rozpočte na to nemáme, môţeme to dať len z bytového fondu 

Ing. Šimčisko: dáme 200 € na lavičky a nech si ich objednajú, ma ešte niekto iný návrh, ak 

nie budeme hlasovať o zakúpení vonkajších lavičiek v sume 200 € z bytového fondu v zmysle 

ţiadosti 

Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0 

Ţiadosť o finančný príspevok na klubovú činnosť SM  Kysucké Nové Mesto pri SZSM / klub 

skleróza multiples / – Janka Kotulová – ako ZŤP je členkou klubu od roku 2001, klubová 

činnosť výrazne pomáha k skvalitneniu ţivota a hlavne zdravia. 

Mgr. Latka: dali sme im minulý rok niečo 

p. kontrolórka: nedali sme im nič, nebola daná ţiadosť o dotáciu 

Mgr. Latka: navrhujem zobrať ţiadosť na vedomie 

p. Bytčánek: navrhujem poskytnúť 50 € 

Hlasovanie: za 3 zdr. 4 proti 0 

OZ zamietlo ţiadosť o finančný príspevok. 

Ţiadosť Pavol Pálenik, Staškov č.691 – poloţením ţivičnej úpravy na MK boli ukončené 

práce na kanalizácií, nastal problém odvodnenia daţďovej vody z komunikácie u Murgaši, 

ktorá nadmerne odteká zo strechy susedného domu a hosp. budovy p. Jozefa Pupíka. Takto 

sústredená voda spôsobuje nepriechodnosť komunikácie v letnom aj v zimnom období 

a poškodzuje cestu, ţiadame o vyriešenie váţneho stavebného nedostatku, ktorý pretrváva uţ 

roky. 

Ing. Šimčisko: p. Veselovská to tam pozná, povedzte nám a je tu aj jeho sestra  

p. Veselovská: keď prší, dáţďová voda zo strechy rodinného domu a hosp. budovy p. Pupíka 



tečie rovno na cestu, keď to nebolo zaasfaltované, nedalo sa tam ani chodiť, stála tam voda, 

keď si to neodvodnia bude sa poškodzovať cesta a hlavne v zime to bude zamŕzať, treba to 

vyriešiť  

Mgr. Latka: treba aţ tam zájde stavebná komisia a vyrieši to 

OZ ukladá stavebnej komisii vykonať obhliadku terénu v zmysle ţiadosti o riešenie 

odvodnenia daţďovej vody z obecnej komunikácie predloţenú p. Pavlom Páleníkom, Staškov 

č. 691 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Štefan Papaj, Turzovka Stred č. 425 – nájomca stolárskej dielne -ţiadosť o nájomnú zmluvu 

na nebytové priestory v budove podniku sluţieb č.277, nakoľko mu končí predchádzajúca 

nájomná zmluva 31.7.2010 a zároveň ţiada o úpravu nájomnej zmluvy z titulu zníţenia 

výmery prenajatých priestorov, ţiada o prenajatie dielenských priestorov len na prízemí 

a kancelárie na poschodí. 

Ing. Šimčisko: úprava nájomnej zmluvy, je to staré uţ sme to tu mali, uţ sme to tu riešili 

Ing. Krištofík: prejednávali sme tu druhú ţiadosť, ale prvú nie 

Mgr. Latka: končí mu zmluva 31.7.2010, treba mu to predĺţiť 

Ing. Machovčák: minulý rok sme mu pomohli 

Ing. Šimčisko: urobil nám za 6 000 € a dlhoval v tej istej výške, tak sa to umorilo a v dnešnej 

dobe nám dlhuje tri nájmy po 715 € 

Mgr. Latka: ak mu zmluvu neschválime a neurobíme mu novú zmluvu od 1.8.2010, 

nebudeme mať ţiadneho nájomcu  

Ing. Šimčisko: dlhuje nám 2 145 €  

Mgr. Latka: nezoţenieme tam nikoho a zostane to prázdne, keď nebude môcť zaplatiť, tak 

nám aspoň niečo urobí 

Ing. Šimčisko: treba mu to predĺţiť do konca roka, ešte nám musí dorobiť nejaké výrobky 

Ing. Krištofík: treba mu predĺţiť zmluvu do konca roka 

Mgr. Latka: môţeme mu dať novú zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 

Ing. Krištofík: finančná komisia predkladala, ţe mu zníţime nájom a boli ste proti a dnes 

mu ideme zníţiť nájom 

Ing. Krištofík: zoberme návrh finančnej komisie 

Ing. Šimčisko: treba dať novú zmluvu podľa ţiadosti, finančná komisia mu prepočíta koľko 

bude platiť, treba aby nám dorobil výrobky ktoré má rozrobené 

Mgr. Latka: zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace na priestory ktoré  

ţiada 

Ing. Krištofík: treba s ním uzatvoriť novú zmluvu do konca januára 2011 – na pol roka 

Mgr. Latka: máme dva návrhy, dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: prvý návrh: doba neurčitá, výpovedná lehota tri mesiace a zmluva na tie 

priestory ktoré ţiada a druhý návrh je dať novú zmluvu na pol roka 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o prvom návrhu: hlasovanie: za 4 zdr. 3, proti 0, návrh 

prešiel 

Ing. Šimčisko: máme tú ţiadosť Ján Kajánek a manţ.  Emília, Staškov č. 652 – ţiadosť 

o zámenu parciel, máme tú zoznam parciel, ktoré budú zamenené, sú tam podiely parciel, celá 

parcela nie je ich 

Ing. Machovčák: ktoré parcely chce zameniť 

Ing. Šimčisko: v jeho záhrade, mali sme mu to predať, hovorili, ţe zamestnanec nemôţe 

kúpiť obecný majetok, bolo to niekedy, teraz sú verejné súťaţe  

Ing. Machovčák: o koľko metrov sa jedná 

Ing. Šimčisko: o 56 m
2
, uţ sa o tom minule rokovalo a dohodli sa na zámene parciel  

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o zámene parciel podľa ţiadosti  



Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Nájomníci bytov v nadstavbe zdravotného strediska Staškov – sťaţnosť na bývalých 

nájomníkov bytu č. 7 – Miroslava a Magdalénu Kováčikových, ktorí poškodili oba merače 

plynu, čím poškodili nájomníkov, lebo plyn bol rozpočítaný medzi jednotlivé byty 

a následkom toho bola pre nich nevýhodne prepočítaná spotreba plynu. Ţiadajú obecný úrad, 

aby túto situáciu riešil, trváme, aby sa táto sťaţnosť vyriešila v prospech nájomníkov bytov. 

Ing. Šimčisko: uţ sa to riešilo a zobralo sa to na vedomie  

Mgr. Latka: malo sa to vyriešiť  

OZ ukladá obecnému úradu riešiť sťaţnosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného 

strediska č.589 z dôvodu rozpočítania spotreby plynu medzi jednotlivých nájomníkov. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Čišecká Ľudmila, Staškov č. 124 – ţiadosť o finančnú výpomoc na vykopanie 200 m 

vodovodnej prípojky, má starobný dôchodok a tieţ občan s ťaţkým zdravotným postihnutím. 

p. Bytčánek: treba zobrať ţiadosť na vedomie 

OZ zamietlo ţiadosť z dôvodu, ţe sa nikomu nedáva na prípojky  

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Róbert Tabačík, Staškov 30 – ţiadosť o preplatenie časti nákladov s realizáciou kanalizácie-  

výkopové práce a kanalizačné rúry po prístupovej ceste, ktoré vedú k rodinnému domu. 

OZ zamieta ţiadosť o preplatenie časti nákladov na realizáciu kanalizácie. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Machovčák Jozef, Staškov č. 50 - ţiadosť o finančnú výpomoc 

MUDr. Čulman: návrh na zamietnutie ţiadosti, minulý mesiac sme mu dali 50 € 

Mgr. Latka: má jedno dieťa postihnuté, dávam návrh 20 € 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrh 20 €:  za 3 zdr. 4 

OZ zamietlo ţiadosť o finančnú výpomoc. 

Cabuk Miloš, Zákopčie Stred č.835 – ţiadosť o prenájom obecného pozemku v k.ú Staškov 

o celkovej výmere 232 m
2
, na prenájom potrebuje 15 m

2 
na drevený prístrešok. Na prístrešok 

sa nepouţijú betónové základy ani murovka, len drevený obklad. Prístrešok bude slúţiť na 

dočasné uţívanie ako garáţ na osobné auto. 

OZ ukladá obecnému úradu postúpiť ţiadosť na stavebný úrad, aby to riešil. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Marián Hlubina a manţ. Martina, bytom Čadca 2447 u Huľany – ţiadosť o vodovodnú 

prípojku pre novostavbu rodinného domu. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Jarmila Kráľová, Staškov 563 – ţiadosť o zapoţičanie 25 ks stoličiek do hostinca v areáli FK 

Slávia Staškov do 30. novembra 2010. 

Obecný úrad v Staškove nemá stoličky pre zapoţičanie, stoličky v klube pod obecným 

úradom potrebuje pre svoju činnosť / kary, oslavy ţiv. jubilea, schôdze zloţiek ..../  

OZ zamietlo ţiadosť. Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mária Smolková, Staškov č. 25 – ţiadosť o predĺţenie nájmu obecného bytu, nájomná zmluva 

končí 31.8.2010 

Ing. Šimčisko: treba jej predĺţiť nájomnú zmluvu, je to sociálny prípad, na nájomnom dlhuje 

62,98 €, ktoré doplatí  

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ schválilo ţiadosť p. Márie Smolkovej, bytom Staškov č. 25 o predĺţenie nájomnej zmluvy 

na jeden rok od 1.9.2010. 

Viliam Kicoš a manţelka Mária, bytom Staškov č. 589 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej 

zmluvy, túto ţiadosť podávajú aj napriek tomu, ţe nájom bol schválený len do 30.6.2010, 

s tým, ţe po tomto termíne sa vykonajú opravy v predmetnom byte a z tohto dôvodu sa 

nájomná zmluva predlţovať nebude. V uvedenom byte boli vykonané práce, ktorými sa 



predišlo zamákaniu stien od garáţi a tým aj tvorbe plesní, bola urobená izolácia v garáţach 

ako i v chodbe bytu. 

Ing. Machovčák: koľko má toho dlhu 

Ing. Šimčisko: majú nezaplatený dlh: r. 2009 k 31.12.2009 -  945 € - je to nájom bez penálov 

a dlh r. 2010 k 31.7.2010 -  440 €. Spolu 1 385 €. 

MUDr. Čulman: veď hovorili, ţe to zaplatia 

Ing. Machovčák: je to veľká suma 

Mgr. Latka: zmluvu mali do 30.6.2010 a dnes je 30.7.2010 a zároveň ţiadajú odpustenie 

penále 

Po prekonzultovaní uvedenej situácie a nezaplatenie dlhu dali poslanci návrh na zamietnutie 

ţiadosti a odpustenia penále. Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0   

Vladimír Páleník, Staškov č. 676 –ţiadosť o napojenie vodovodnej prípojky cez parcelu číslo 

743, ktorej je vlastníkom Marián Homola, Staškov č. 710. Homola Marián dáva súhlas, aby  

vodovodná prípojka prechádzala cez jeho parcelu. 

Ing. Krištofík: neviem, načo nám tu dávajú takéto neúplné doklady, treba overenie podpisov 

Ing. Machovčák: treba to dotiahnúť do konca hlavne s tými podpismi 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ schválilo ţiadosť p. Vladimíra Páleníka, bytom Staškov č. 676 o zriadenie vodovodnej  

prípojky. 

Alena Perďochová. Staškov č. 589/4 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy a o zmenu  

splátkového kalendára na dlţnú sumu 433,22 € za nájom bytu. Uvedenú dlţnú čiastku uhradí 

v mesiaci august do 31.8.2010. 

Ing. Šimčisko: nájomná zmluva jej končí 31.7.2010, mohli by sme jej to schváliť, sľubuje, ţe 

dlţnú čiastku uhradí 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ schvaľuje ţiadosť p. Aleny Perďochovej, bytom Staškov č. 589/4 o predĺţenie nájomnej 

zmluvy na jeden rok od 1.8.2010 a o zmenu splátkového kalendára v zmysle ţiadosti.  

8. Diskusia 

Ing. Šimčisko: zajtra tu bude prehliadka historických vozidiel - veteráni, bolo by dobré niečo 

schváliť na občerstvenie pre účastníkov /vodu, buchty/ asi 33 €, môţeme to dať zo 

sponzorstva 

Ing. Machovčák: je to pekná vec, môţeme byť radi, ţe sa u nás zastavia 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: z Krajského stavebného úradu v Ţiline prišlo rozhodnutie ohľadom mostíka p. 

Pastorka, riešili sme to tu, zaujímali sme sa o to, námietky Korduliakovcov nie sú 

opodstatnené a  p. Korduliak nie je účastníkom konania, rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, 

môţe sa ešte odvolať.  

Ing. Šimčisko: podielové dane sa plnia na 87 % , do rozpočtu nám príde asi o 50 tis. € menej. 

Je to posledná informácia z mojej strany.  

p. Bytčánek: dávam návrh na ukončenie diskusie 

Hlasovanie: za 3 zdr. 4 proti 0 

Ing. Šimčisko: návrh neprešiel budeme pokračovať v diskusií 

Mgr. Latka: finančná situácia je zlá, príde menej daní, treba prijať opatrenia. Hneď ako prvé 

dávam svetlá, ráno o piatej svietia zbytočne. 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať:  za 3 zdr. 4 proti 0, návrh neprešiel 

Mgr. Latka: urobila sa IBV a autá tam chodia 80 a ešte budú chodiť rýchlejšie, treba tam dať 

retardéry, treba kúpiť aspoň dva a vyskúšať to 

Ing. Šimčisko: tie autá chodia všade rýchlo 

Ing. Krištofík: neviem, z čoho sa to kúpi 

Ing. Machovčák: treba zistiť cenu  



OZ ukladá obecnému úradu zistiť cenové relácie cestného retardéra pre spomalenie rýchlosti 

motorových vozidiel na obecných komunikáciách. Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: riešime tu všelijaké veci, prípojky, kanalizácie a ešte stále nemáme doriešenú 

kanceláriu vedúcej školskej jedálne, dávam znova ten istý návrh ako bol, aby sa to realizovalo 

tam, kde je jedáleň s tým, ţe treba zistiť v akom stave je vzduchotechnika 

Ing. Šimčisko: pýtal som sa ohľadom vzduchotechniky, aţ budú práce prevzaté, bol daný 

projekt na vzduchotechniku, rúry sa namontovali, môţeme ich premiestniť len vtedy, keď 

budú práce prevzaté. Prišiel list, ţe musíme vrátiť 200 tis. Sk zo školy pre tie radiátory, treba 

dať na tie veci pozor. Navrhol by som urobiť prekládku vzduchotechniky, či uţ tam 

kancelária bude alebo nie. 

Ing. Krištofík: minule tu bol návrh, všetci ste tu neboli, dali sme návrh, ţe jedáleň tam 

nebude, treba sa teraz vyjadriť, či tam tá kancelária bude alebo nie, ja som sa minule k tomu 

vyjadril 

Ing. Machovčák: ja ruku za to nezdvihnem aby bola v jedálni kancelária, nevieme ešte, čo 

bude, vedúca školskej jedálne nebude rozhodovať, dobrú kanceláriu by mala hneď pri vchode 

do školy, bolo by to dobré pre deti aj rodičov, ktorí chodia platiť za obedy a do jedálne prejde 

cez chodbu, ja ruku za to nezdvihnem, v jedálni to nedovolím urobiť, mal som predstavu, ţe 

tá jedáleň bude väčšia 

Mgr. Latka: poţiadal som projektanta, je to tu všetko znázornené. Máme 155 stravníkov, 

keď to podelíme, ešte mi stále vychádza ţe je tam rezerva dva stoly, 12 miest. Keď som bol 

riaditeľom, tieto priestory tam neboli, boli tam kabinety, nevidím dôvod aby bol niekto 

zatvorený tam, kde nie je okno, prechádzam tento návrh, daj o tom hlasovať. Mohlo by sa to 

urobiť po prevzatí stavby. 

Ing. Machovčák: nebudeme si tu s niekým pol roka zoţierať nervy, veď vedúcu školskej 

jedálne nám môţe robiť aj vedúca zo škôlky, povedal som jej to do očí na komisii, treba dať 

hlasovať 

Ing. Šimčisko: pokiaľ tam bude ta vzduchotechnika, nedá sa to riešiť, aţ po preloţení by tam 

moţno vyšla menšia kancelária, dal by som to najskôr preveriť. 

OZ ukladá obecnému úradu preveriť moţnosť preloţenia vzduchotechniky a zriadenie 

kancelárie v jedálni ZŠ Staškov po kolaudácii. 

Hlasovanie: za 4 zdr. 3 proti 0 

Mgr. Latka: dávam návrh aby obecný úrad preveril stav krytiny na prístrešku TJ Staškov. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: chcem sa opýtať p. kontrolórka, či bola vrátená dotácia 100 tis. Sk zo školy, čo 

dal  starosta bez uznesenia, bolo to realizované. 

p. kontrolórka: zistím to do budúceho zastupiteľstva 

Mgr. Latka: ukladá preveriť vrátenie dotácie, treba dať hlasovať   

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať: za 5 zdr. 2 / Ing. Krištofík, Ing. Machovčák/, proti 0 

Mgr. Latka: dávam návrh: OZ ukladá kontrolórke obecného úradu zistiť uznesenia, ktoré 

boli porušené za obdobie roku 2010. Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: čo sa týka školy, som prekvapený ţe sa tam niečo prerába, nevidel som ţiaden 

projekt, som zásadne proti tomu, aby sa prerábalo v našej budove bez nášho súhlasu, máme 

statický posudok, ţe budova je staticky narušená, môţe tam niečo spadnúť, keď sa tam robí. 

Neodstránili sme statickú závadu, ale sme ešte v tej budove robili, malo sa to urobiť takým 

spôsobom, ţe ak majú na to peniaze mali byť prevedené na obec a my ako vlastník sme to 

mali urobiť, ale nie týmto spôsobom. Je to porušenie stavebného zákona, bola tam 

vybudovaná priečka. Schvaľujem priečku, len umiestnenie priečky je zlé, ţiaci budú sedieť za 

priečkou a neuvidia na tabuľu a ktovie ako je to urobené. 

Ing. Šimčisko: daj návrh na uznesenie 



Mgr. Latka: dávam návrh, aby nám škola dodatočne predloţila projektovú dokumentáciu, 

výberové konanie 

Ing. Krištofík: pozrite si dozadu, aké ste schvaľovali uznesenia, rozpočet sa schválil. Veď 

sme hovorili ţe sa peniaze presunú na kapitálové výdavky, aby sa zriadila nová trieda a trieda 

sa zriaďuje, o čo tu ide  

Ing. Machovčák: ide mu o výberové konanie 

Ing. Krištofík: mňa sa nepýtaj na výberové konanie, bolo to schválené presunuli sa 

prostriedky z beţných výdavkov na kapitálové výdavky, riaditeľka si to mala zabezpečiť, 

v rozpočte boli na to vyčlenené peniaze, štatutárovi ste dali rozpočet, on rozhoduje 

Ing. Machovčák: áno ona je v práve, len či prebehlo výberové konanie 

Mgr. Latka: riaditeľka musí robiť výberové konania    

Ing. Machovčák: riaditeľka nič neporušila 

Mgr. Latka: o tom či niečo neporušila, nebudem rozhodovať ani ja ani Ty, na to máme 

políciu a prokuratúru, oni to preveria, ja sa rozhodnem čo urobím, starosta dá stanovisko 

Ing. Šimčisko: malo byť stavebné konanie. 

Mgr. Latka: ţiadam: OZ ukladá obecnému úradu, aby predloţil uznesenie, ktorým sa 

schválilo umiestnenie situovania triedy v budove telocvične, projektovú dokumentáciu 

a výberové konanie.  Hlasovanie: za 6 zdr. 1 / Ing. Krištofík/, proti 0 

Ing. Machovčák: treba ešte riešiť Kronerov dom, čo budeme s tým robiť, prší do toho 

Ing. Šimčisko: Kronerov dom – informácia – zistili sme ţe tam pracuje firma Stavospol,spol. 

s.r.o., nevedela o tom ani komisia, ktorá je určená a starosta, keď odchádzal na dovolenku, ma 

upozornil, ţe tam prebieha rekonštrukcia, ţe to dal robiť Stavospolu a vedel, ţe tam máme 

nejaké technické zmeny naplánované, nech tam zájdeme s Ing. Machovčákom a nech si to 

ustriehneme, tak sme tam zašli hneď ten deň a zistili sme, ţe sa robí v súlade s projektovou 

dokumentáciou schválenou, ale nie s tou, čo nachystala komisia. Ing. Machovčák aj s Mgr. 

Kuboškom tam boli, všetko to Stano pomeral,  okná, krov, trámový strop, aby to mohli dať p. 

Papajovi vyrobiť. Išli sme ku p. Papajovi a zistili sme, ţe sa nič nedeje, na stavbe sme 

zastavili práce, ktoré sme nechceli, aby boli zaevidované navyše. 

Ing. Machovčák: starosta im to dal robiť, dal im projekt a nič im nepovedal, ţe sú tam nejaké 

zmeny, zastavili sme to tak, ţe sa urobil zatiaľ stuţujúci veniec, vymurovalo sa, všetko sme to 

tak nasmerovali aby sme pouţili tie veci od toho Papaja  za 200 tis. Sk. Boli sme v šoku, ţe čo 

tam oni vôbec robia, hovorili, ţe majú zmluvu, starosta dostal sponzorské peniaze na 

Kronerov dom, tak ich chcel minúť, volal som starostovi, ţe je tu porušenie uznesenia, 

povedal, ţe ţiadnu zmluvu nemá a Suhrada povedal, ţe on zmluvu má, robia tu a majú projekt 

na rekonštrukciu. Povedal som mu, ţe to chceme urobiť v takom stave ako to bolo, je tu 

komisia, všetko  pomerala, nafotila a nech to neberú tak, ako keby stavali nejaký market alebo 

bytovku, ale je to dom Jozefa Kronera, aj keď som ich chápal, dostali objednávku a robili, 

potom sme prerušili práce a firma Stavospol odišla 

Ing. Šimčisko: robili tam nejaké práce, Papaj nemal ešte urobený krov a všetko ostatné 

dorobené, tak ako sme poţadovali, musia to dopracovať podľa našich poţiadaviek. Bol som 

za Papajom, mal to urobené, volal som na Stavospol, ţe krov je nachystaný, ţe môţu robiť, 

informovali ma, ţe majiteľ firmy zastavil všetky práce a odsťahovali sa na inú stavbu, lebo 

nie sú vyjasnené zmluvné vzťahy, starosta príde, neviem, čo sa bude s tým robiť, strecha je 

zhodená a prší do toho. 

Ing. Machovčák: my sme sa v tej hádke a v emóciach dohodli, ţe nech robia, zmenili sme 

štruktúru prác a čo nakáţem ja a Laco, alebo tá komisia, všetko zaplatíme po výstavbu krovu, 

ale nakoniec sa zbalili a odišli. 

Mgr. Latka: firma zhodila strechu a my o ničom nevieme, ničia náš majetok 

Ing. Machovčák: oni tvrdia, ţe majú so starostom zmluvu a on tvrdí, ţe zmluvu nepodpísal 



Mgr. Latka: máme tu uznesenie, ţe starosta môţe sám rozhodnúť do výšky 5 tis. Sk, 

kontrolórka nám na budúce OZ predloţí potrebné veci 

Ing. Machovčák: to jedná vec a druhá, čo budeme s tým ďalej robiť, máme tu ţivnostníkov, 

nech to radšej oni robia 

Ing. Šimčisko: minule prišli zo ţelezníc, ţe sa tam robí cesta, rúry sú zlé poloţené, povedal 

som, ţe keď príde starosta, nech si vyvolá jednanie, ale potom sa to tak dohodlo, aby oni 

mohli pokračovať, ţe ten predpust je dočasný, len na dobu výstavby a potom sa to prerobí  

Mgr. Latka: je to osobne aj moja chyba, ţe sa tu takto robí, som poslanec 

Ing. Machovčák: musíme rozhodnúť čo ďalej 

Ing. Šimčisko: v pondelok príde starosta  

Ing. Machovčák: musíme pýtať zmluvu 

Ing. Gajdošík: v pondelok treba zvolať komisiu, všetko to prešetriť, nech starosta vysvetlí, 

prečo to tak je, jednať so starostom, či je zmluva so Stavospolom podpísaná 

Ing. Šimčisko: môţeme prísť na ôsmu hodinu a všetko si to pripraviť, pýtať zmluvu 

Ing. Machovčák: môţem sa spýtať predsedu finančnej komisie, prišlo na účet 10 tis. eur, Ty 

ako predseda finančnej komisie, aký máš na to názor, ţe je zmluva na 10 tis. eur, či bola daná 

záloha 

Mgr. Perďochová: kto tu zmluvu robil 

Ing. Krištofík: sponzorskú zmluvu robil sponzor 

Ing. Machovčák: kto tu zmluvu písal, nemáte kópiu, dala sa záloha, kto ju podpísal, nemáte 

nič 

p. Veselovská: zmluvu sme nepísali, nemáme nič, zmluvy väčšinou píšu firmy, neviem o tom 

Ing. Machovčák: určite nič neviete o tom 

Mgr. Latka: treba jednať so starostom obce 

Ing. Šimčisko: dávam návrh: OZ ukladá komisii pre rekonštrukciu rodného domu Jozefa 

Kronera urýchlene jednať so starostom obce ohľadom ďalšieho postupu prác na rekonštrukcii 

rodného domu Jozefa Kronera. Hlasovanie: za 7 zdr. 1, proti 0 

Ing. Machovčák: chcel by som sa opýtať, či náhodou neodišla záloha na rekonštrukciu 

rodného domu J. Kronera 

Mgr. Latka: nie je tu účtovníčka 

Ing. Šimčisko: p. Ligockej môţeme zavolať a spýtať sa jej, či je zmluva a či bola daná 

záloha, choďte jej zavolať   

Ing. Šimčisko: zmluva bola v učtárni 

Ing. Machovčák: čo povieš p. kontrolórka na tú zmluvu s tým Stavospolom, ako máme 

postupovať v tejto veci, starosta nerešpektoval uznesenie 

p. kontrolórka: vypočula by som starostu 

Ing. Machovčák : bolo by dobré zavolať NKÚ 

Ing. Krištofík: dávam návrh na ukončenie diskusie 

Ing. Šimčisko: treba prijať uznesenie 

OZ ukladá kontrolórke zistiť, či bol porušený zákon pri rekonštrukcií rodného domu Jozefa 

Kronera zo strany starostu obce pri zadávaní zákazky firme Stavospol, s.r.o., Turzovka 

OZ  ukladá obecnému úradu urýchlene zrušiť Zmluvu o dielo č. 21/2010 s firmou Stavospol, 

spol. s.r.o., Turzovka, na rekonštrukciu rodného domu Jozefa Krónera, zodňa 23.6.2010. 

OZ ukladá obecnému úradu zvolať mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva na deň 

6.8.2010 o 14.00 hod. 

Ing. Krištofík: prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 6 zdr. 1, 1 odišiel, proti 0 

zástupca  starostu:  ukončil zasadnutie OZ o 20.15 hod. a poďakoval poslancom za účasť.    

 

 



Ján Dodek 

starosta obce 

 

 

 

I. overovateľ                                                                  II. overovateľ 

Mgr. Jozef Latka                                                         Mgr. Vlasta Perďochová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


