
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 25.6.2010 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, p. riaditeľka ZŠ - Mgr. Mariaková, 

p. riaditeľka MŠ – p. Smrečková, ekonómka ZŠ,MŠ – Mgr. Kajánková 

1/ Otvorenie zasadnutia 

p.starosta: privítal poslancov, riaditeľku ZŠ a MŠ, zahájil zasadnutie OZ 

2/ Program rokovania 

p. starosta: program rokovania ste obdŕžali v pozvánke, chce niekto pozmeniť, 

doplniť tento program   

Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0 

3/ Návrhová komisia:  predseda: MUDr. Čulman Jozef 

                                       členovia:  Mgr. Perďochová Vlasta 

                                                        Mgr. Latka Jozef 

               Overovatelia zápisnice:   Ďurkáč Pavol 

                                                        Bytčánek Pavol  

Hlasovanie: za 5, zdr. 0, proti  

Zapisovateľka:  Veselovská Mária 

4/ Kontrola uznesenia:  

p. starosta: komentoval, niektoré body uznesenia boli poplnené, bod 5 – zmluva o prenájme 

majetku obce v budove obecného úradu Staškov s p. Mariánom Oškrobaným, Staškov č. 686 

bola ukončená 30.4.2010 bod 6- bola spísaná zmluva s p. Bc. Máriou Koňušíkom, Staškov 

č.672 o prenájme nebytových priestorov v kultúrnom dome Obecného úradu Staškov 

s účelom pre nácvik hudobnej skupiny od 1.6.2010 do 31.12.2010 

MUDr. Čulman: čo bola úloha v uznesení – preveriť možnosť merania, ako to dopadlo     

p. starosta: prišiel email,  máte to na stole, pani domovníčka to odčítavala a mohla si to 

všimnúť, úloha trvá, musíme to vyčísliť, podklady o odčítaní meračov tepla v jednotlivých 

bytoch nadstavby zdravotného strediska boli vyžiadané a budú doručené cestou IZAMERU 

Trnava na OÚ, potom budú predložené na OZ, teraz nemám podklady nemôžeme to 

vyhodnotiť 

p. starosta: začali sme s asfaltovaním ciest, bola určená komisia pre úpravu miestnych 

komunikácií pred asfaltovaním, ktorá robila obhliadku ciest, robili sa odvodňovačky u p. 

Vyhniara, u p. Liškovej, cesta u Matlákov, do limitu asfaltovania ťažko vmestime, doporučila 

to komisia, asfaltovanie beží, robili sa úpravy, boli položené podkladové vrstvy do 

jednotlivých príhonov, na nižnom konci všade a vyšný koniec sa urobilo časť príhonov. Malo 

sa robiť cez sobotu a nedeľu, ale pokazila sa drtička, ak to opravia, v pondelok budeme 

pokračovať v asfaltovaní. Zatiaľ sme v limite, okrem prác ktoré som spomínal, celkom to 

zobralo 800 ton asfaltu 

p. Ďurkáč: odvodňovanie by mohlo ísť z rozpočtu ciest 

p. starosta: ulička u p. Vyhniara, u p. Liškovej, u p. Čagalu, u Palenikovej, u Kotasov – 

vyriešili sme to, u Matlákov bol problém so zimnou údržbou 

Mgr. Latka: cesty sa rýchlo robili a nebolo to pripravené, malo to byť všetko vybraté 

a posypané, kde bola hlina. Mal tam ísť podsyp z frézy, gréder prešiel len jednou stranou, 

neprešiel druhou stranou, nebolo to vyrovnané, osobne si myslím, že vzniknú aj škody, 

spodná vrstva je 3 cm a vrchná by mala byť 5 cm, spolu je to 8 cm, platíme od metra, niekde 

je to 20 cm. 

p. starosta: priemer je dodržiavaný 

Mgr. Latka: príhon u Matlákov, keď príde prívalová voda, všetko pôjde na hlavnú cestu, som 

zvedavý, čo sa s tým bude robiť 



p. starosta: nedá sa to všetko zvládať, mám podpísanú zmluvu, asfaltovanie beží, nevedeli 

sme, že sa bude asfaltovať od plotu k plotu, trávu okolo plotov sme striekali. V rámci 

možnosti, čo sa dalo urobiť sme urobili, okrem tých troch poslancov, ktorí boli určení, mi 

nikto z Vás neprišiel pomôcť pri asfaltovaní ciest   

Mgr. Latka: občania od  Pálenikovho príhonu boli nahnevaní na asfaltovanie, mal tam byť 

štatutár 

p. starosta: všade nemôžem byť 

p. Bytčánek: nechcem porovnávať Rakovú a Staškov, Raková si najala živnostníkov, 

naviezlo sa to a dospadovalo, všetko sa to pripravilo na asfaltovanie, potom prišla firma, 

zameralo sa to a asfaltovalo 

p. starosta: vrchná vrstva bude v poriadku, musí byť pekná, najväčšie problémy sú 

s občanmi, jeden chce zaasfaltovať tam, druhý doasfaltovať, musíme to riešiť 

p. Bytčánek: v Rakovej sa to hneď účtovalo občanom, kto chcel asfaltovať naviac cesty, 

chodníky 

p. starosta: u nás sa to bude tiež účtovať, každý dostal domov informáciu, že si môže dať 

doasfaltovať chodník, treba dať žiadosť na obec, myslím si, že to ľudia nečítali, snažím 

občanov informovať, chodím medzi ľudí 

p. Bytčánek: je to pekne vyasfaltované   

Ing. Gajdošík: chcem sa opýtať ohľadom betónky, či sa to tam bude asfaltovať 

p. starosta: betónka sa rozhodla, keď som tu nebol, pokryjeme ju 5 cm vrstvou, zatiaľ som to 

nebol schopný prichystať, v ceste sú vpuste, je ich tam 50, musíme všetky zdvihnúť o 3 cm, 

všetko je v betóne, musí sa to zdvihnúť a potom až zaasfaltovať, rokoval som s p. Zemaníkom 

z Rakovej, zatiaľ neviem koľko to bude stáť, 50 vpustí rozbiť zbíjačkou a dvihnúť to, 

prepadla sa tam ešte aj cesta, musíme rozhodnúť ako sa to zaplatí, v pondelok dá návrh na 

zdvihnutie jednej vpuste 

p. Bytčánek: ako sa budú tie vpuste zdvíhať, bude sa to rozbíjať 

p. starosta: musí sa to robiť zbíjačkou, kopal sa tam kanál a privádzač vody 

p. Ďurkáč: chcem sa opýtať, keď si dá niekto zaasfaltovať svoj súkromný pozemok ako to 

zaplatí, firme alebo obecnému úradu, s firmou nemáme nič spoločné 

p. starosta: riešili sme to , musí si to každý zaplatiť sám, upozorňujem na určité riziko 

p. Bytčánek: dajme návrh, že zvýšime úver a treba porobiť všetky cesty 

p. starosta: finančná komisia zapracovala všetky uznesenia, ktoré boli prijaté, v stredu bolo 

zasadnutie finančnej komisie 

p. Bytčánek: treba to všetko urobiť, zaasfaltovať 

p. starosta: ja som tiež za to, aby sa to urobilo, betónovanie by bolo drahšie ako asfaltovanie 

Mgr. Latka: aká je zmluva na asfaltovanie, ako je to s prácami navyše, ako to budeme 

financovať 

p. starosta: deväťdesiat percent asfaltu platí ZIPP a SEP, asfalt je zanedbateľná čiastka, ale 

zdvíhať vpuste nie je zanedbateľná čiastka, asfaltovanie je v rozpočte, budú práce navyše, čo 

sme robili odvodňovanie, neviem presne koľko to bude 

Mgr. Latka: p. starosta mal si už dnes predložiť rozpočet na práce 

p. Bytčánek: dokedy tu bude firma APLINA, aby sme to mohli zaasfaltovať, aby boli 

pripravené tie vpuste 

Mgr. Latka: keby sme dali urobiť železné prípravky, nemusíme to rozbíjať a vložiť do toho 

p. starosta: bolo by to náročné, chcem sa Vás opýtať, či beriete spoluúčasť na rozbití vpustí 

na IBV, že sa to zaplatí z obecných peňazí, dám to urobiť a potom bude zlé, treba určiť 

komisiu a dohodnúť cenu 

p. Bytčánek: musíme to vyriešiť, vpuste treba zdvihnúť 

MUDr. Čulman: treba to schváliť bez ceny alebo vmestíme sa do 5 tisíc eur 

p. Bytčánek: môžeme to dať do 5 tisíc eur 



p. starosta: v pondelok sa zíde komisia, dohodne cenu, radšej nedávajte cenu 

OZ schválilo asfaltovanie betónovej cesty IBV pod Kykuľou v celkovej dĺžke a šírke 

s nevyhnutnou spoluúčasťou obce a schválilo komisiu v zložení Mgr. Jozef  Latka, Mgr. 

Vlasta Perďochová, Pavol Bytčánek, ktorá po rokovaní s dodávateľom stanoví cenu za jednu 

uličnú dažďovú vpusť, vrátane nákladov na nevyhnutnú opravu obrubníkov. Hlasovanie: za 4 

zdr. 2 proti 0 

p. starosta: budeme pokračovať v kontrole uznesenia, mali sme žiadosť o finančnú výpomoc 

Boženy Turiakovej, Staškov č. 132 odstúpiť na sociálnu komisiu a sociálna komisia túto 

žiadosť zamietla 

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti za: 6 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: žiadosť manželov Krajčírovcov, Staškov č. 368, odstúpiť stavebnej komisii, bude 

komentovať p. Ďurkáč 

p. Ďurkáč: riešili sme to, budú sa robiť chodníky okolo cesty 

p. starosta: stavebná komisia riešila žiadosť p. Haladeja o odkúpení pozemku 

p. Ďurkáč: čo sa týka žiadosti p. Haladeja, komisia to zamietla, lebo ľudia tam majú 

súkromné pozemky, zamedzili by sme prístup na súkromné pozemky 

p. starosta: treba hlasovať o žiadosti p. Haladeja 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

OZ zamietlo žiadosť Bc. Mariána Haladeja, Staškov č. 168 o odpredaj majetku obce pozemku 

z dôvodu znemožnenia prístupu na súkromné pozemky. 

p. starosta: odstúpili sme žiadosť o finančnú výpomoc pre p. Jozefa Machovčáka, Staškov č. 

50 sociálnej komisií, ktorá doporučila 50 € 

Hlasovanie: za 4 zdr. 3 proti 0 

OZ schválilo žiadosť o finančnú výpomoc pre p. Jozefa Machovčáka, Staškov č. 50 vo výške 

50€. 

p. starosta: firma STOMASOS – p. Papaj, Turzovka, riešila to finančná komisia 

Ing. Krištofík: bola prepočítaná suma nájomného, suma je stanovená ako je v rozpočte, 

prepočítali sme to, znížili sme to o infláciu, nájomné sme prepočítali podľa kritérií, ako sme 

mali stanovené 

p. starosta: chcel by som ešte ohľadom CVČ, požiadali sme ministerstvo o zriadenie centra, 

ktoré by malo byť od 1.1.2011, každá obec bude financovaná na počet detí - 1 žiaka, ktorí 

môžu byť od 5 do 14 rokov, podľa toho počtu detí obec urobí prepočet na centrum voľného 

času 

p. starosta: budeme pokračovať v programe OZ, máme úpravu rozpočtu MŠ a úpravu 

rozpočtu ZŠ, máme tu pani riaditeľky, budú komentovať 

p. Smrečková: úprava rozpočtu Materskej školy Staškov, vzadu máte komentár k úprave 

rozpočtu, v škôlke bolo treba urobiť zabezpečovacie zariadenie, z tohto dôvodu sme dali 

úpravu rozpočtu, boli na kontrole z inšpektorátu bezpečnosti práce, boli zistené závady, 

museli sme ich odstrániť, bolo treba dorobiť revízie. Urobili sme úpravu jednotlivých 

položiek 

p. starosta: požiadali sme o zriadenie CVČ, na kontrolu prišiel inšpektorát, zistili sa závady, 

výdavky boli aj v ZŠ a v obci 

Mgr. Latka: ak nemá nikto nič o úprave rozpočtu v MŠ, treba dať hlasovať 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: máme tu úpravu rozpočtu ZŠ, ten istý problém ako MŠ 

Mgr. Kajánková: účtovníčka ZŠ komentovala úpravu rozpočtu, navýšilo sa cestovné, 

dohody sa navýšili, uberali sme z položiek- telekomunikačné služby a ďalšie 

MUDr. Babiš: prečo ste navyšovali dohody, je to v rozpočte 

Mgr. Kajánková: dohody sa vedú ako samostatná položka rozpočtu, bolo ich treba navýšiť, 

ubrali sme z inej položky rozpočtu 



Mgr. Latka: ak nemá nikto nič, treba hlasovať 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: máme tu vyradenie majetku ZŠ, treba aby to likvidačná komisia zlikvidovala OZ 

schválilo návrh na vyradenie majetku Základnej školy Staškov v sume 1 495,63 €. 

Mgr. Mariaková: komentovala Návrh na organizáciu ZŠ pre školský rok 2010/2011 

MUDr. Babiš: o koľko sa navýši počet žiakov 5-9 

Mgr. Mariaková: podľa nového školského zákona musíme rozdeliť žiakov na triedy, musíme 

dodržiavať zákon 

Mgr. Latka: počet žiakov klesá, dobre, že ste to dali, treba sa zamyslieť, či nám treba druhé 

oddelenie ŠK. 

Mgr. Mariaková: či je tam žiak jednu hodinu, alebo viac musí platiť rovnako, obec dostane 

peniaze rovnako na počet detí v ŠK 

p. Bytčánek: kto určí žiaka vo ŠVVP 

p. riaditeľka:  majú o tom papier, vyjadrenie 

p. starosta: dostaneme peniaze na žiakov a učiteľov 

Hlasovanie:   - Úprava rozpočtu ZŠ: za 7 zdr. 0 proti 0 

- Organizácia ZŠ pre školský rok 2010/2011: za7 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: Úprava rozpočtu obce Staškov na rok 2010 

Ing. Krištofík: zasadla finančná komisia, všetky materiály ohľadom rozpočtu ste mali doma, 

máte upravený rozpočet, máte tam plusové a mínusové položky ktoré sa navyšovali a ktoré sa 

znižovali, nebudem o každom hovoriť, ak máte nejaké dotazy, môžete sa pýtať, pokiaľ by Vás 

zaujímali mzdy, sú navyšené podľa zákona starostovi a kontrolórovi, potom asfaltovanie ciest 

sa navýšilo to, čo sa minule schválilo, príjmy sú navýšené o sponzorský dar 10 000 € na 

opravu domu J. Kronera, keď sa navýšili príjmy, upravili sme aj výdavky o tú istú sumu 

10 000 € na opravu domu J. Kronera 

MUDr. Babiš: kto dal ten sponzorský dar 

p. starosta: zatiaľ to nebudem zverejňovať, osoba nechce byť zverejnená ani prezentovaná, 

máme s ním zmluvu o sponzorskom dare 

Mgr. Latka: chcem vidieť zmluvu, je to v rozpočte, čo je na tom tajné 

p. starosta: na naliehanie poslancov dal im zmluvu k nahliadnutiu 

Ing. Krištofík: komisia nájomné firmy STOMASOS podľa prijatých kritérií  - výsledná suma  

653 € mesačne, firma chce vypustiť priestory 

p. starosta: firma si dala zníženie nájmu, finančná komisia to prepočítala 

p. Ďurkáč: niekomu zvyšujeme nájmy a tam budeme znižovať 

Ing. Krištofík: finančná komisia to prepočítala podľa prijatých kritérií  

Mgr. Latka: zníženie na nájomnom pre firmu STOMATOS je smiešna suma, 13 € mesačne, 

treba to schváliť. 

Ing. Krištofík: keď vypustí priestory, prídeme o nájomné 

p. starosta: máme tu stanovisko finančnej komisie, dávajte návrhy, ak máte iné 

MUDr. Babiš: dávam návrh na ukončenie diskusie k firme STOMATOS a brať do úvahy 

návrh finančnej komisie. Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0 

Mgr. Latka: p. Kicoš nezaplatil nájom za byt, dávam návrh aby ho OÚ vyzval, aby zaplatil 

Ing. Krištofík: máme prijaté uznesenie, doporučil by som obecnému úradu, aby ho ešte 

vyzval, aby uhradil nájomné  

p. starosta: čo sa týka p. Kicoša, výzva bola doručená, ale doplatok na nájomnom  

nebol realizovaný 

MUDr. Babiš: máme prijaté uznesenie, dávam návrh predĺžiť nájomnú zmluvu o tri mesiace 

a ak nezaplatí, tak dať výpoveď, treba predĺžiť dobu nájmu 

Mgr. Latka: najskôr musíme zrušiť pôvodné uznesenie a potom budeme hlasovať o návrhu 

MUDr. Babiša 



Hlasovanie: za 3 /MUDr.Čulman, Mgr. Latka, Mgr. Perďochová, zdr. 4 

MUDr. Babiš: uznesenie platí, mali by sme začať robiť rekonštrukciu bytu 

p. starosta: návrh neprešiel, platí staré uznesenie 

p. starosta: ideme k úprave rozpočtu, ak nemáte nič, budeme hlasovať 

Mgr. Latka: máme nejaké nedoplatky  

p. Ligocká: všetko je uvedené v rozpočte, sú tam započítané nedoplatky 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu na rok 2010:  za 6 zdr. 1 /Mgr. Latka/, proti 0 

VZN o pamätihodnostiach obce Staškov 

p. starosta: komentoval, na základe toho, čo sme všetko pozisťovali, obec môže požiadať 

ministerstvo kultúry o dotáciu, na zadnej strane máme rozpísané pamätihodnosti, ktoré v obci 

máme, musíme najskôr schváliť VZN, chcem informovať, že môžeme začať s rekonštrukciou 

domu J. Kronera.  

Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

Ing. Gajdošík: chcel by som sa ešte opýtať, či sa tam budú dopisovať ešte ďalšie 

p. starosta: doplniť to nebude problém a čo sa týka parku pri kostole, musíme mať stanovisko 

cirkvi, nie je to náš majetok a nie je to problém kedykoľvek doplniť 

budeme hlasovať o VZN: za 7 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: budeme pokračovať v programe OZ 

Návrh – nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu Sídelného 

útvaru Staškov a VZN o územnom pláne  

p. starosta: komentoval, máme tu návrh a VZN Územného plánu obce Staškov, je tu uvedený 

správca a obstarávateľ územného plánu, jeden to nakreslí a druhý to na základe osvedčenia 

odbornej spôsobilosti prerokuje s kompetentnými orgánmi a konečné riešenie je na Vás, máte 

tam uznesenie a VZN, ktoré treba schváliť 

Mgr. Latka: na str. 4  je vedenie 2x110 kV 

p. starosta: vedenie 2x110 Kv sa posunulo, zatiaľ VÚC a Energetika nevydali žiadne 

stanovisko, dali sme to na súd a súd sme prehrali, bolo dané odvolanie 

Mgr. Latka: treba povedať, že firma, ktorá to ide robiť, neoslovila občanov a dala zapísať 

ťarchy na pozemky, myslím si že by sme do toho zamontovať našu právničku, lebo občanov 

bude veľmi veľa a našim spoločným záujmom je, aby sme to vedenie 2x110Kv tu nemali 

p. starosta: vedenie je zakreslené, nemáme ešte vyjadrenie, tak neviem ako to dopadne,žiaľ 

máme to v územnom pláne aj VÚC  

Mgr. Latka: máme tu veľa prijatých uznesení, že to nechceme, treba vyzvať ľudí, ktorí majú 

ťarchu, sú tu porušené ústavné práva 

p. starosta: budeme hlasovať o územnom pláne:  za 7 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie: VZN o územnom pláne: za 7 zdr. 0 proti 0 

MUDr. Babiš: ako to má p. Machovčák s tým pozemkom v územnom pláne 

p. starosta: má to tam vedené ako zastávanú plochu 

Výročná správa SEVAK za rok 2009 

p. starosta: komentoval, správa obsahuje informácie, ktoré dokumentujú činnosť spoločnosti 

za rok 2009, akcionármi sú výlučne mestá a obce, naša obec má 0,8% akcií spoločnosti, ste 

povinní zobrať výročnú správu na vedomie. 

Mgr. Latka: mali sme to doma na preštudovanie, ak nikto nemá nič, treba správu zobrať na 

vedomie. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Rôzne: 

p. starosta: mám tu žiadosti: Ján Budoš, Staškov č. 414 – žiadosť o sociálnu výpomoc, 

zasadala sociálna komisia a doporučila mu 50 €. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Ľudovít Poláčik, Staškov č. 612 odpredaj obecného pozemku a výmere 153 m
2
. 



p. starosta: bol daný súhlas na odpredaj pozemku, musíme to urobiť formou priameho 

predaja. Nebudeme o tom ďalej rokovať, zverejním to, keď to bude zverejnené a podľa 

zákona to predložím. 

OZ schválilo Odpredaj majetku obce parc. EKN 3677/16 o výmere 153 m
2
 na základe GP. 

419/10 z 18. 5. 2010, totožnú s CKN 1290/5 o výmere 153 m
2
 za cenu znaleckého posudku á 

3,45 €/m
2
. Cena znaleckého 50 €, snímok 8 €, LV 8 € , geometrický plán 150 €. Spolu 216 €, 

náklady sa premietajú do ceny, formou priameho predaja.  

p. starosta: máme tu ďalšiu žiadosť o odpredaj obecného pozemku Ján Kajánek a manž. 

Emília, bytom Staškov č. 652, majú to 68 m
2
, je zamestnanec obce, nemôžeme mu predať 

obecný pozemok ani príbuzným, je to problematické, obec môže od neho odkúpiť, ale on nie. 

Mgr. Latka: treba zobrať žiadosť na vedomie a nájsť riešenie, zistiť zámenu pozemkov 

p. starosta: budeme to riešiť zámenou pozemkov medzi p. Kajánkom a obcou 

p. starosta: pri škole sa robí multifunkčné ihrisko, do 30.9.2010 musí byť zúčtované a pri 

zahájení školského roka ho dať do užívania 

p. starosta: potrebujem súhlas na ťažbu riečnych štrkových nánosov v lokalite Staškov - 

Nižný koniec- bunkre, Ihrisko Slávia Staškov, Rieka Olešňanka na sútoku s riekou Kysucou, 

štrky potrebujeme na prístupovú cestu k domu J. Kronera, potrebujem uznesenie 

Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0 

p. starosta: ešte informácie 

- MVK – team Staškov – bude krajská súťaž, liga - pozývam Vás 

- v nedeľu budú posledné sväté omše, pán dekan odchádza, bude rozlúčka s ním 

- v nedeľu o 17.00 hod. bude v kinosále OÚ divadlo – nacvičilo Centrum voľného času 

Raková pod vedením Mgr. Poláčikovej, pozývam Vás 

Diskusia: 

Mgr. Latka: OZ schválilo komisiu pre úpravu miestnych komunikácií a riešenie kancelárie 

vedúcej školskej jedálne, boli predložené návrhy, chcel by som o tom vedieť 

Ing. Krištofík: boli sme pozrieť, ako to tam vyzerá v škole, s kanceláriou vedúcej ŠJ, 

nestotožnili sme sa s projektantom, treba dať iné riešenie, išlo by to aj inde dať, škoda 

skracovať jedáleň, keď sme tam boli p. Machovčák hovoril, že by kancelária mohla byť pri 

vchode do školy, dalo by so to aj tam riešiť a ešte pri vchode do šatní, aj tam by to vyšlo, to 

čo navrhol projektant, nie je dobré, sú to nevyhovujúce podmienky, musíme počkať kým bude 

vykonaná kolaudácia školy, budeme to až potom robiť, musíme rozhodnúť, kanceláriu treba 

zriadiť, vedúca ŠJ jedálne sa inej alternatívy vytvorenia kancelárie bráni, ale treba to vyriešiť. 

Čo sa týka ciest chodili sme po obci aj s p. starostom, niečo sme poriešili a navrhli riešenie, 

navrhli sme aj odvodnenie určitých lokalít ciest, robiť cesty a neodvodniť ich, nie je to dobré, 

najprv by sa malo robiť odvodnenie a potom až asfaltovať. To, čo navrhovali občania, mali 

sme problémy, snažili sme sa to poriešiť. 

p. starosta: chcel by som poďakovať komisii, že sa tomu venovali, chodili sme spolu po obci, 

nejaké práce robili aj živnostníci, vchod do obce pri hlavnej ceste, musia to tam vyfrézovať a 

opraviť, to im nikto neprevezme, stojí tam voda, musia to poriešiť, bude sa to všetko 

kontrolovať, budú vyčíslené náklady, čo sa týka ostatných vecí, práce bežia, čo sa týka školy 

boli sme tam, všetko sme videli, bude sa to riešiť, kancelária vedúcej školskej jedálne  

Mgr. Latka: chcem sa ešte vrátiť k tej kancelárií vedúcej školskej jedálne, deti chodia na 

obed postupne, je proti zmyslu, aby jedáleň bola na jednej strane  a vedúca na druhej strane, je 

to nakreslené aj s kanceláriou, nie je problém, aby sa vyriešil vstup, v jedálni by sa zakrylo 

jedno okno, bola tam komisia, nesúhlasila s projektantom ako to nakreslil, lebo sme zakryli 

dve okná, keď to ináč otočíme, bude zakryté len jedno okno a bola tu pripomienka, že keď 

prídu platiť za obedy, musia mať vstup zvonku, vzduchotechnika podľa komisie je úplne 

zbytočná, dávam návrh zmeniť jedáleň a zrušiť vzduchotechniku 



Mgr. Perďochová: boli sme tam, jedáleň je krásna, škoda do toho zasahovať, je potrebná 

väčšia jedáleň, kancelária sa môže urobiť inde  

p. Ďurkáč: v jedálni bude tma, keď sa tam urobí kancelária 

Mgr. Latka: nevidím dôvod, že by sa to tak nemohlo urobiť, ale sadol by si do kancelárie bez 

okna, po kolaudácii navrhujem takéto riešenie 

Mgr. Perďochová: nie, ale dá sa to ináč vyriešiť, škoda zasahovať do novej jedálne 

p. starosta: bol som tam aj ja, nedohodlo sa na ničom, možnosti bolo viac, vedúca ŠJ môže 

vydržať s miestnosťou, v škole boli aj iné podmienky, učitelia sú v kabinetoch a učí sa 

v zborovni 

Mgr. Perďochová: keď príde na obec viac detí, treba väčšiu jedáleň, napr. keď je branné 

Mgr. Latka: dá sa to zvládnuť, detí sa postupne vystriedajú na obede 

Ing. Krištofík: návrhov na miestnosť vedúcej ŠJ bolo viac, zatiaľ sa na ničom nedohodlo, 

bude sa to robiť až po kolaudácii 

p. starosta: budeme hlasovať o návrhu Mgr. Latku: za 3/ Mgr. Latka, MUDr. Babiš, 

Bytčánek/ zdr. 4 / MUDr. Čulman, Ďurkáč, Ing. Krištofík,Mgr. Perďochová/ proti:0 

p. starosta: návrh neprešiel, budeme pokračovať v diskusií 

MUDr. Čulman: na nižnom konci je autobusová zastávka v zlom stave, treba ju upratať, 

sťažujú sa občania 

p. starosta: pošlem tam nezamestnaných 

Mgr. Latka: kontrolórka mala predložiť podľa uznesenia výšku osobných príplatkov 

zamestnancov ZŠ, sú tu veľké nejasnosti, uznesenie je právoplatné, úloha trvá sedem 

mesiacov a uznesenie nie je splnené, prípadne prezenčná listina, kto súhlasí a kto nie. Ako 

poslanec mám plné právo vedieť, ako sa s peniazmi nakladá. 

p. Machovčáková: je to ochrana osobných údajov, bola prezenčná listina predložená, osobné 

príplatky zamestnancov, ktorí súhlasili a ktorí nie 

Mgr. Mariaková: predkladať platy zamestnancov je ochrana osobných údajov, údaje 

môžeme zverejniť len so súhlasom zamestnancov 

Mgr. Latka: nemôžem akceptovať to, čo tu je napísané, trvám na tejto úlohe, uznesenie nie je 

splnené, podávam verejnú sťažnosť, budem požadovať štyri roky dozadu, ako môžem 

hlasovať o uzneseniach, o rozpočte, o mzdách, keď nedostanem to, čo pýtam. Pán starosta 

bolo poslaných do školy 100 tis. Sk bez uznesenia, nebolo dané vyúčtovanie tých 100 tis., 

pýtal som sa, kedy tie peniaze budú vrátené do rozpočtu, ak to nebude do 14 dní vrátené na 

účet obce, oznamujem Vám, že som povinný obrátiť sa na príslušný štátny orgán, ktorý to 

kontroluje a to je najvyšší kontrolný úrad, žiaľ nemám iné východisko, nie je to mojou vinou 

a aby ste ešte vedeli, že v tom roku bolo plnenie osobných príplatkov na 210%, pritom to 

nebolo prijaté v uznesení, sú podklady v zmysle vykonanej kontroly kontrolórkou, nikde 

v uznesení nie je, že schvaľuje 100 tis.Sk  pre základnú školu 

p. starosta: na 100 tis. Sk je uznesenie v r. 2008/2009, rozpočty a plnenia rozpočtov za 

jednotlivé roky a jednotlivé subjekty boli schválené 

Mgr. Latka: upozorňujem naposledy, že ak to nebude do 14 dní dám to na NKÚ prešetriť 

MUDr. Babiš: dávam návrh, že do budúceho obecného zastupiteľstva predložiť všetky 

osobné príplatky za roky 2007, 2008, 2009 zamestnancov ZŠ 

p. starosta: je tu návrh na uznesenie, budeme hlasovať 

za 5 / MUDr. Babiš, Mgr. Latka, MUDr. Čulman, Bytčánek, Mgr. Perďochová, zdr. 2 / Ing. 

Krištofík, Ďurkáč/ 

p. Bytčánek: dávam návrh na ukončenie diskusie 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: je u ešte p. Machovčák, chcel ohľadom prenájmu TJ Staškov 

p. starosta: čítajte návrh na uznesenie, ak zaplatí 4 200 €, tak budem ticho 

Mgr. Latka: tak nás s tým oboznám 



p. starosta: veď ste mu to odpustili, súd rozhodol ináč, čítajte návrh na uznesenie 

Mgr. Latka: ja o ničom neviem, hovoríš mi, že je tu nejaký rozsudok 

p. starosta: je tu rozsudok, keď nadobudne právoplatnosť, treba to riešiť 

Mgr. Perďochová: prečítala návrh na uznesenie 

p. starosta: kto má k tomu niečo 

Mgr. Latka: nech neberieme nič na vedomie, lebo sme z toho nič nečítali, nikto tu nič 

nepredložil, len okomentoval, že nie je splnené uznesenie, žiadam vyčiarknuť, nedal si 

hlasovať 

p. starosta: kto je za to, aby to bolo vyčiarknuté z uznesenia - predložené osobné príplatky 

kontrolórkou obce zamestnancov ZŠ. Hlasovanie: za 4 zdr. 1 proti 1 

p. starosta: budeme hlasovať za návrh uznesenia 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

p. starosta: p. Machovčák, nech sa Ti páči 

p. Machovčák: najskôr mi dovoľte aby som sa Vám poďakoval, chcem povedať jednu vec, 

nemôžem splniť uznesenie z 26.3.2010, lebo pán starosta mi dodnes nedal kľúč od hlavnej 

brány a keď som mal vylámaný objekt kde, musel som ísť cez vchod, pracovníci sa ma pýtali, 

čo tam robím, vravím, nehnevajte sa, ja tu mám ešte nejaké veci a starosta mi ešte nedal 

kľúče, starosta ide proti mne veľmi tvrdo a neúprimne a nevie pochopiť, stále mi vraví, že ten 

kľúč niekto má, ale ja ho nemám a neviem, kto ho má, nie som vinný a pán advokát Stopka 

má napáda, že obci dlhujem peniaze, poslanci mi odpustili nájomné, starosta si na prenajatom 

pozemku osieval hlinu a ešte pýta peniaze, on to dobre vie, starosta mi povedal, že som obci 

dlžný 4 000 eur, ja obci nič nedlhujem  

p. starosta: samozrejme, že dlhuješ obci 4 200 eur 

p. Machovčák: pán starosta spamätaj sa a neobviňuj ma, my sme sa tu s poslancami dohodli 

na niečom, súd rozhodol ináč, uznesenie z 26.3.2010 je iné, píše sa, že OÚ nebude požadovať 

dlžné nájomné, uznesenie je podpísané starostom obce, ako občan žiadam, aby bolo napísané 

uznesenie a bolo platné 

p. starosta: súd rozhodol, nebudem to tu počúvať, ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hod 

a opustil miestnosť 

Mgr. Latka: nerozumiem tomu, kde sa nemôžeš dostať 

p. Machovčák: nedal mi kľúče a nemôžem sa tam dostať, kde mám prenajaté  priestory, je tu 

ešte zapisovateľ 

p. Veselovská: áno som tu a zapisujem 

p. Machovčák: starosta mi nedal slovo počas zasadania OZ, musel som čakať až nakoniec 

a ešte drzo odišiel, ani ma dobre nevypočul 

Mgr. Latka: nemôžeš sa tam vôbec dostať, veď si mal dostať kľúče 

p. Machovčák: kľúče dodnes nemám a nemôžem tam s tým nič robiť 

Mgr. Latka: čo Ty vôbec od nás potrebuješ, bolo by dobré, aby sme už konečne uzavreli tú 

záležitosť 

p. Machovčák: nemôžem podpísať nájomnú zmluvu, mal som tam aj svoju vlastnú bránu, 

svoj zámok, aj ten mi odtrhli 

Ing. Krištofík: treba urobiť nájomnú zmluvu, ukončiť to a dať to do poriadku 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod. 

 

 

Ján Dodek                                                               

starosta obce 

 

 I. overovateľ                                                         II. overovateľ 

 Bytčánek Pavol                                                   Ďurkáč Pavol 



 

 


