
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                                                     v Staškove  dňa 29.10.2010 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, prítomných je 5 poslancov  

Ing. Šimčisko:  zahájil rokovanie OZ, kým začneme rokovať, poprosil by som Vás  aby ste povstali a 

minútou ticha si  uctili večnú pamiatku nášho zosnulého poslanca MUDr. Jozefa Čulmana 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v rokovaní OZ, ďalším bodom rokovania je zloţenie sľubu 

nového poslanca, ďalším náhradníkom v poradí je p. Belko Ján, poprosil by som ho, aby sem prišiel 

a prečítal sľub poslanca, podpísal rozhodnutie, budeme pokračovať ďalším bodom program rokovania 

a voľba a voľba návrhovej komisie a overovateľov. Chce niekto pozmeniť, alebo doplniť program 

rokovania, ak nie budeme hlasovať 

Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0 

Návrhová komisia: predseda: Ing. Krištofík Pavol 

                                členovia: Ďurkáč Pavol 

                                                Mgr. Latka Jozef 

         overovatelia zápisnice:  Mgr. Perďochová Vlasta 

                                                Ján Belko 

zapisovateľka: Veselovská Mária 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia z minulého rokovania OZ č.12/2010. Budem 

komentovať postupne podľa jednotlivých bodov, OZ ukladá obecnému úradu neuhrádzať vystavené 

daňové doklady firme ALPINE za asfaltovanie ciest do doby, kým nebude doloţené geodetické 

zameranie podľa zmluvy. Dal som Vám prefotenú korešpondenciu prác firmou ktorá tieto práce 

realizovala, geodetické zameranie na poţiadavku firma vypracovala a predloţila. Bolo nameraných 28 

544 tis. metrov za asfaltovaných komunikácií, merali všetko. Všetko sme to prešli, vysvetlili o čo sa 

jedná, poţadoval som, aby odčlenili z týchto metrov tie práce, ktoré robili na štátnych komunikáciách 

a čo zaplatil SEVAK. Oni to nevedia odčleniť, vymáhajú od nás peniaze, ohradzujú sa ţe všetko mali 

podpísané bývalým štatutárom, zmluva o dielo, metre štvorcové a fakturujú m2. Boli podpísané 

faktúry, geodetické zameranie bolo, keď to všetko spočítame vychádza nám, ţe o 2 200 m nám 

vyfakturovali viac. Chcem aby ste rozhodli, čo budeme ďalej robiť, firma ALPINE urguje úhradu 

faktúr a pani Kvašajová zo SEVAKU nám nevie povedať, čo by mala platiť obec a čo SEVAK, je 

podpísaný denník a nie sú podpísané váţené lístky. Neviem, čo budeme robiť, či ideme do súdneho 

sporu, ale oni sa ohradzujú, ţe majú všetko podpísané. 

Ing. Machovčák: keď to dáme na súd, vyhráme súd, mali by sme im zaplatiť 60% z vystavených 

faktúr, moţno sa to rozhodne po dvoch rokoch a dôjde k dohode, mali by sme im zaplatiť, čo bolo v 

zmluve 

Ing. Šimčisko: nemôţeme faktúry uhradiť čiastočne 

Mgr. Latka: uhrádzame v zmysle zmluvy a výberového konania, porušili by sme zákon 

Ing. Machovčák: malo sa to všetko kontrolovať, keď sa asfaltovalo 

Ing. Šimčisko: postupoval by som v zmysle doporučenia finančnej komisie, ktorá zasadala a dala 

stanovisko, doporučila obecnému úradu napísať list zodpovednému zástupcovi z dodávateľskej firmy 

ALPINE, s.r.o., s tým, aby v liste boli obsiahnuté nasledovné body  - za firmu ALPINE by mal konať 

oprávnený zástupca, dodané geometrické zameranie ciest rozčleniť na štátne cesty a miestne 

komunikácie, vyčleniť výmery asfaltovania miestnych komunikácií, ktoré si objednal SEVAK a ktoré 

si objednala obec, zosúladiť dodanú hmotnosť asfaltu s výmerou miestnych komunikácií v m
2
, 

vyhotoviť dodatok k zmluve o dielo tak, ako je to uvedené v jestvujúcej zmluve a vydané faktúry 

 z ALPINE vrátiť po konzultácii s právnikom 

Mgr. Latka: bolo výberové konanie, bola určená cena, dodatky k zmluve sme neschvaľovali 

Ing. Machovčák: jeden dodatok bol, schvaľovali sme to po telefóne, bývalý starosta nám telefonoval 

Ing. Krištofík: urobili geodetické zameranie, ale či zamerali všetko, nie sú tam m
2
, treba prijať 

uznesenie, aby obec dala urobiť geodetické zameranie, vieme vypočítať koľko si dal urobiť SEVAK 

Ing. Machovčák: priklonil by som sa ku geodetickému zameraniu 

Ing. Šimčisko: dá sa všetko urobiť, ale najhoršie to bude s tým SEVAKOM, upozornili ma na to, ţe je 

to urobené globálne 

Mgr. Latka: SEVAK by to mal mať vyčlenené za kaţdú obec 



Ing. Machovčák: treba zistiť čo sa vlani asfaltovalo a čo teraz 

Mgr. Latka: treba dať urobiť vlastné geodetické zameranie a podľa uznesenia jednať o cene. OZ 

ukladá obecnému úradu dať vyhotoviť geodetické zameranie asfaltovania miestnych komunikácií, 

ktoré vykonala firma ALPINE v obci Staškov v roku 2010. Pri platení faktúr postupovať v zmysle 

odporúčania finančnej komisie zo dňa 25.10.2010 pod bodom 1. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Ing. Machovčák: treba vybaviť tu prítomných občanov 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

p. Paštrnák: občania Staškova sú nespokojní, ţe Obec Olešná predala Staškovské pozemky, nie sú za 

projektované do projektu, buduje sa tam nová firma, dala rozhodnutie obec 

Mgr. Latka: nie je moţné, aby sa zmenil kataster bez schválenia OZ, chcem aby Obec Staškov 

zaujala stanovisko, bolo to územie Staškova a teraz je to územie Olešnej, prečo sa to tak stalo, treba to 

prešetriť  

Ing. Šimčisko: treba to zistiť a dať prešetriť na kataster 

Mgr. Latka: mohli to aj občania predať 

OZ ukladá obecnému úradu preveriť, ktorej obci patrí katastrálne územie u Rovňanov na základe 

sťaţnosti občanov, nakoľko na tomto území sa vykonáva realizácia stavby, na ktorú nevydala obec 

Staškov povolenie. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

p. Čišecký Alojz: nemám zakreslenú kanalizačnú ani vodovodnú prípojku, chcem sa opýtať, ako sa 

mám pripojiť, keď stará voda sa má uţ odrezať, nemôţeme byť bez vody 

Ing. Šimčisko: bol som sa tam pozrieť a sú dve moţnosti, jedna cez pani Varsavíkovú a druhá cez p. 

Kubáčaka, máme prijaté uznesenie, aby bola voda dovedená kaţdému na hranicu pozemku a ďalší 

prípad je u p. Belkovej na Vyšnom konci 

p. Čišecký: p. Varsaviková nechce dovoliť a p. Kubáčak povedal ţe nech si to prekopeme, ale ţe nič 

nebude podpisovať a keď nepodpíše dohodu, nemôţeme to prekopať. 

Ing. Šimčisko: treba ešte o tom porozmýšľať či by sa to nedalo nejako ináč riešiť 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia, komentoval postupne  

Mgr. Latka: p. kontrolórka vyjadrila si sa k bodu 4  uznesenia, predloţila si to na OZ, ţe je to všetko 

v  poriadku, ale mala si to vypracovať podľa zákona 

p. Machovčáková: dala som správu, nech sa k tomu vyjadrí p. Kubinec, ktorý ma na starosti 

stavebníctvo 

Mgr. Latka: mala si rozpočet ZŠ, dobre si ho preštudovala, mala si zistiť skutkový stav, našla si   

v   rozpočte sumu čo sa bude platiť škola Stavospolu, našla si v rozpočte 21 493 €, alebo 12 tis € + 9 

tis. €, našla si to tam 

p. Machovčáková: nenašla som sumu 21 493 €  v rozpočte 

Mgr. Latka: nemôţeš napísať ţe je všetko v poriadku, keď si peniaze nenašla v rozpočte, na celú 

fakturovanú sumu nie sú finančné prostriedky, ako si mohla napísať, ţe je všetko v poriadku a doručíš 

písomné stanovisko, čo si mala úlohu. Pán zástupca máš nejaký projekt na učebňu. 

Ing. Šimčisko: nemám taký projekt 

Mgr. Latka: treba skontrolovať skutkový stav, nech škola dodá projekt. Finančné prostriedky na 

výstavbu učebne sú neoprávnene pouţité, ak sa to nevyrieši odstupujem to ďalej. Nie sú v rozpočte na 

to peniaze, prostriedky sú pouţité neoprávnene.  

p. Machovčáková: na tú prvú úhradu sú v rozpočte peniaze 

Mgr. Latka: treba prijať uznesenie: OZ konštatuje, ţe finančné prostriedky neboli pouţité v súlade so 

zákonom. Hlasovanie: za 2 / Mgr. Latka, MUDr. Babiš/ zdr. 7 proti 0 

OZ ukladá štatutárovi ZŠ Staškov postupovať pri rekonštrukcií a oprave triedy v prístavbe telocvične 

v zmysle stavebného zákona. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ ukladá stavebnej komisií fyzicky prekontrolovať rozsah a výmery stavebných prác vykonaných na 

triede v prístavbe telocvične ZŠ.  

Hlasovanie: za 8 zdr. 1  proti 0 

Ing. Šimčisko: ďalší bod uznesenia – zistiť kde je 7 rúr, ktoré sme dostali z TKO Semeteš, zatiaľ som 

to nezistil, neviem kde sú tie rúry 



OZ ukladá obecnému úradu listom osloviť bývalého starostu, kde sa nachádza 7 rúr, ktoré boli dodané 

z TKO Semeteš dňa 10.9.2007. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: podľa uznesenia som mal zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie 

obecného vodovodu a vypracovanie prevádzkového poriadku vodovodu. Odborne spôsobilú osobu 

som zohnal na dohodu zo Zákopčia, chlóruje sa, bolo čistenie vodovodov, boli v zlom stave, odhalili 

sme potrubia, urobili sme všetko čo sme mohli, chlórujeme, vodu treba čistiť. Budúci týţdeň bude 

kolaudačné konanie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Určite budú poruchy, ľudia sa budú 

sťaţovať a chodiť na obecný úrad. Keď bude kolaudačné rozhodnutie potom sa to preberie, vodu 

preberie SEVAK, dal som porobiť rozvody. Na  kanalizáciu  je daný predbeţný súhlas, musia byť 

urobené všetky odbočky okolo Kysuce. 

OZ ukladá obecnému úradu odovzdať stavbu „Kanalizačný zberač VN 400“ pri Kysuci SEVAKU 

Ţilina za symbolickú cenu s podmienkou, ţe firma SEVAK Ţilina zriadi prípojky na jestvujúci zberač 

pre všetky nehnuteľnosti okolo tejto stavby na hranicu miestnej komunikácie. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia: prístupová cesta k Rodnému domu 

J. Kronera, k tomu som sa nedostal, prejednať s firmou Stavospol práce na WC chlapci – 1. 

poschodie - budeme to riešiť kompletne so školou, poslali sme poslednú faktúru, neviem ako 

to všetko prejde, budeme to riešiť spoločne, ďalej spísať zmluvu na prenájom v zmysle 

ţiadosti p. Lajčáka, Skalité č. 959 , zmluva bola spísaná, bola tu v utorok predajná akcia, 

vyčistenie potoka nachádzajúceho sa na rozhraní obce Podvysoká a Staškov, bolo to urobené, 

vyčistené, automobil Škoda Fabia bol prihlásený do evidencie, zriadenie zbierky pre obnovu 

rodného domu  J. Kronera, preverila to p. kontrolórka, je tam taká moţnosť, zatiaľ by sme to 

nechali tak, budeme to riešiť po voľbách. Finančnej komisii preveriť ţiadosť firmy Internet 

Čadca o povolenie internetových antén. Komisia zasadala, prejednala ţiadosť o umiestnení 

internetových antén na obecné budovy a doporučuje  aby obecný úrad vyzval ţiadateľa o 

doplnenie ţiadosti: doloţiť technický opis antén, ich dosah,  rozsah pokrytia územia obce, 

prístup v prípade údrţby, ich napájanie, spotreba, výška, uchytenie, zabezpečenie proti blesku, 

špecifikáciu ponúkaných sluţieb a cenu pre odberateľa a po doplnení ţiadosti ju finančná 

komisia opätovne prejedná. Obecnému úradu preveriť moţnosti namontovania meračov tepla 

v zdravotnom stredisku časť kaderníctva. Bol som to tam preveriť, zatiaľ sa platí podľa 

podlahovej plochy na m
2
, niektorí sú spokojní a niektorí nespokojní, zavolal som odborníka, 

kúpiť merače nie je problém, ale problém je v tom ţe radiátory sú v zlom stave, ţe nech tam 

merače nedávame pokiaľ nevymeníme radiátory. Multifunkčné ihrisko – správcom je p. Poláčik, 

funguje to dobre. Dal som upraviť terén  okolo ihriska,  je to tam slušne upravené. Predloţiť 

dokumentáciu na odstúpené podanie z Ministerstva školstva SR Bratislava, mali ste to v 

materiáloch, zabezpečiť systémové riešenie telefónnych a internetových sietí v obecnom 

úrade, je to vyriešené. 
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010 Obec Staškov. 

Ing. Šimčisko: zasadala finančná komisia a dala stanovisko, podstatná je výška úveru, navýšili sa 

poloţky, ktoré chýbali v rozpočte 

Ing. Krištofík: finančná komisia prejednala úpravu rozpočtu Obce Staškov na rok 2010 

s predpokladaným čerpaním do konca roka v jednotlivých poloţkách, tak ako to tu mate predloţené. 

Výšku úveru doporučujeme  upraviť podľa stavu prebytku s tým, ţe prebytok hospodárenia by sa 

zníţil o 36 000 € a týmto by došlo k zníţeniu výšky úveru pre obec z 217 995 € na 182 000 € a takto 

navrhovaný rozpočet schváliť. Poloţky sme navýšili na základe poţiadavky obecného úradu a na 

základe potreby. Pouţili sme celý rezervný fond, pouţilo sa to na začiatku roka a neviem či 

by sa to dalo pouţiť aj na budúci rok. 

p. Machovčáková: rezervný fond sa tvorí z prebytku a na budúci rok sa nedá pouţiť, zákon 

to nedefinuje   

Ing. Krištofík: ak schválime úpravu rozpočtu, musíme schváliť jedno uznesenie ohľadom 

revitalizácie obce 



Ing. Machovčák: koľko je úveru, podielové dane máme zníţené asi 10 %, ideme na výdavky 

sú navýšené mzdy v poloţke  nadčasy na 1 617 €, prečo je to tam navýšené  

Ing. Krištofík: sú to nadčasy chlapov, neboli v rozpočte, povedali sme ţe ich dáme podľa 

skutočného čerpania, to čo sme navýšili bude ešte  asi málo 

Ing. Machovčák: školská jedáleň, poloţka v rozpočte je navýšená o 750 € 

Ing. Šimčisko: chýba to do jedálne, do zariadenia aby sa mohlo variť, je to nejaká súčiastka, 

pani riaditeľka nám to ukazovala, dala ţiadosť, škola nemá peniaze a  nevarilo sa, lebo nebola 

spustená kanalizácia 

Ing. Machovčák: hovoria ţe sa nevarí, lebo chýba nejaká súčiastka do zariadenia 

Ing. Šimčisko: ak zakúpime súčiastku a spustíme kanalizáciu, budú variť, ale len skúšobne, 

treba,  aby sa varilo a sa to dokončilo 

Ing. Machovčák: ako sa môţe dodať prístroj bez zariadenia, kaţdá vec musí byť funkčná, 

treba to prešetriť, ak je to nejaké vybavenie treba to schváliť, treba aby sa v školskej jedálni 

varilo 

MUDr. Babiš: dávam  návrh, aby si to p. riaditeľka vyriešila v rámci svojho rozpočtu 

Ing. Šimčisko: p. riaditeľka ma informovala, ţe nemá peniaze a nemá to za čo kúpiť 

Ing. Machovčák: treba aby sa čím skôr varilo, minule sa to zamietlo, treba to schváliť, všetci 

chceme aby sa v školskej jedálni varilo 

Ing. Krištofík: je to stále len rekonštrukcia školy, treba to schváliť 

MUDr. Babiš: treba dať hlasovať o mojom návrhu 

Hlasovanie: za 3 zdr. 6 proti 0 

Ing. Krištofík: dávam iný návrh, aby sa to zabudovalo do školy, je to nedorobok 

v rekonštrukcii školy, pripočítame to k rozpočtu rekonštrukcie školy, dáva sa to do  novej 

školskej jedálne 

Hlasovanie: za 5 zdr. 4 proti 0  

OZ ukladá obecnému úradu vykonať kontrolu dodaného nového vybavenia ŠJ pri ZŠ Staškov 

a porovnať s projektom. 

Ing. Šimčisko: pripočítame to k rekonštrukcii školy 

Ing. Machovčák: malo to byť zabudované v rozpočte, prebytok hospodárenia nemáme, lebo 

máme úver 

Ing. Krištofík: môţeme zníţiť úver 

Ing. Šimčisko: treba zrušiť uznesenie č.8/2009, písm. A/ bod 3 z 7.6.2009- centrum obce 

Hlasovanie: za 8 zdr. 1 / Mgr. Latka/ proti 0 

Ing. Šimčisko: chcel som dať ešte schváliť do rozpočtu 600 €, na Polgrúni je vybudovaná 

zástavka, nie je vydláţdená, treba to dorobiť. V rozpočte by sme to dali do poloţky údrţba 

miestnych komunikácii, treba to schváliť. 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o celkovej úprave rozpočtu na rok 2010 

Hlasovanie: za 6 zdr. 2 proti 1 

Rôzne – žiadosti: 

p. Čišecký Alojz: ţiadosť o vodovodnú prípojku, vyriešime to, vykopeme 

p. Belková Jozeda, Staškov č. 24 – ţiadosť o vodovodnú prípojku, je to podobný prípad, nový 

rozvod vody tam robil SEVAK, mali rozvod starej vody, treba to pripojiť na nový rozvod. 

Treba to tam prekopať ako u p. Čišeckého.  

Ing. Krištofík: treba to urobiť v zmysle prijatého uznesenia 

Ing. Šimčisko: opäť sme premeriavali asfalty, lebo niektorí občania boli nespokojní, keď sme 

im vystavili faktúry. Niektorí zaplatili a niektorí nesúhlasili s fakturáciou, niektorí nemali 

dané objednávky. Dal som to opätovne premerať, dopočítali sme sa k nejakému výsledku, 

mali sme uznesenie, ţe kaţdému sa zaasfaltuje vjazd do domu v dĺţke 1m, v šírke adekvátnej. 

Sú takí, ktorí majú do domu dva vjazdy, treba sa dohodnúť, ţe koľko máme odpočítavať, lebo 

niektorí majú vchod len bráničku do domu, musíme sa dohodnúť. 



Ing. Krištofík: vjazd je celý vchod do domu, sú to vlastne aj dva vchody 

Ing. Machovčák: keď sú dve brány, tak sú dva vjazdy 

Ing. Šimčisko: mate tu priloţené zoznamy občanov, všetko je to tu rozpočítané, ako sa to 

meralo, vyčíslené sumy, rozdiely, treba prijať uznesenie 

OZ ukladá obecnému úradu upraviť fakturáciu asfaltovania ciest občanom obce podľa 

skutočne zisteného stavu.                               

Ţiadosť: Nájomníci bytov v NZS Staškov č. 589: opätovné vykonanie vyúčtovania za r. 

2008/2009, odstránenie závad v bytoch, pripojenie vchodových zvončekov, výmenu meračov 

na teplo, sťaţnosť nájomníkov – p. Kováčiková mala poškodený merač, prišli noví nájomníci, 

čo sa urobilo na úrade ohľadom nových nájomníkov, ako sa opravil merač  

Ing. Krištofík: uţ sme to tu riešili, prišli z firmy Yzomer a kontrolovali to  

Ing. Machovčák: malo sa to všetko riešiť, bola tam vysoká spotreba teplej vody, treba 

namontovať zvončeky, do kúpeľní treba kúpiť elektrické radiátory, boli nahlásené závady na 

bytoch. 

p. Ďurkáč: uţ sa to tam viac krát riešilo, p. Kicoš mal robiť zateplenie 

OZ ukladá obecnému úradu vykonať izoláciu vetracích otvorov z kúpeľni, namontovať 

bytové zvončeky, zakúpiť radiátory do kúpeľní, kde chýbajú, doriešiť rozúčtovanie dodávky 

tepla pre jednotlivé byty z dôvodu porušenia meračov v byte č. 589/6 v nadstavbe 

Zdravotného strediska Staškov. 

Ţiadosť: Peter Kubica, Zákopčie č. 821 o odkúpenie pozemku parc. č. 6522/13. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Ţiadosť: Anna Horčičáková, Staškov č. 350 o priznanie jednorazovej sociálnej výpomoci. 

Na doporučenie sociálnej komisie obecné zastupiteľstvo ţiadosť zamietlo. 

Ţiadosť: Vladislav Šamaj, Staškov č. 369 o priznanie sociálnej výpomoci. 

Sociálna komisia doporučila priznať p. Vladislavovi Šamajovi jednorazovú sociálnu dávku 

v sume 50 € a obecné zastupiteľstvo to schválilo. 

Ing. Šimčisko: odkúpenie parc. CKN 5855/3 o výmere 117 m
2
 v kat. území Staškov od 

Agnesy Bartuskovej, rod. Nekorancovej, nar. 24.2.1942, bytom Turzovka – Stred 391, účel 

autobusová zástavka Staškov u Nekoranca, príloha GP č.682/09 a LV 6919. Odkúpenie 

pozemku sa zamietlo, treba to odkúpiť, treba prijať uznesenie, navrhujem cenu 4 €/1m
2
. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: odkúpenie parcely EKN 9265 o výmere 110 m
2
 v kat. území Staškov od Márie  

Cisarikovej, r. Vaculákovej, nar. 1.4.1940, bytom Čadca, Hurbanova 2236/47, účel chodníky 

NK. Treba to odkúpiť, cena 4 €/1m
2
. Príloha VL 1292. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: treba prijať uznesenie ohľadom vody, kanalizácie. 

OZ ukladá obecnému úradu odovzdať stavbu „Kanalizačný zberač VN „400“ pri Kysuci 

SEVAKU Ţilina za symbolickú cenu s podmienkou, ţe firma SEVAK Ţilina zriadi prípojky 

na jestvujúci zberač pre všetky nehnuteľnosti okolo tejto stavby na hranicu miestnej 

komunikácie. 

Diskusia: 

p. Belko Ján: ţelezničná zastávka Staškov – Niţný koniec, je v zlom stave, treba ju zaistiť 

proti pouţívaniu neoprávnenými osobami, aby bolo zabránené jej ničeniu a znečisťovaniu. 

Mgr. Latka: bola nám predloţená dokumentácia na odstúpené podanie z Ministerstva 

školstva SR Bratislava, urobil som si z toho kópiu a bolo tam napísané: obecné zastupiteľstvo, 

Obecný úrad Staškov- došlo to na obecný úrad 12.2.2010, vôbec sme o tom nevedeli. Bolo to 

vyriešené tak, ţe je tam stanovisko rady školy, stanovisko odborového zväzu a stanovisko 

učiteľov, na zastupiteľstvo sa to vôbec nedostalo. Čo sa týka ochrany osobných údajov, pýtal 

som v 11/2009 - osobné príplatky, môţe nám to byť predloţené, prišlo vyjadrenie z 

ministerstva. 



Mgr. Latka: chcem sa opýtať ako postupuje stavebný úrad s gátrom na Polgrúni, dal som 

sťaţnosť 

Ing. Šimčisko: stavebný úrad to riešil a zistil, ţe bolo zle doručené rozhodnutie o odstránení  

stavby p. Kamenišťakovi, urobili sme nápravu doručenie prebehlo znovu, doručenie je 

právoplatné, do 19. novembra musí odstrániť stavbu, ak neodstráni, musíme začať konať v 

zmysle stavebného zákona. 

Mgr. Latka: mám návrh, aby sme dali urobiť nezávislý audit inej firme 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: ešte ohľadom ţelezničného prejazdu zo Staškove do Olešnej, je v zlom stave, 

treba ho opraviť, chcem sa ešte opýtať, či nám nehrozí nútená správa 

Ing. Šimčisko: nie 

p. Bytčánek: dávam návrh na ukončenie diskusie 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: chcem sa opýtať, či budeme schvaľovať rozpočet na budúcom OZ 

MUDr. Babiš: môţe byť provizórium 

Ing. Machovčák: môţe sa prijať aj v januári, nech ho schváli nové OZ 

Ing. Krištofík: pripraví ho finančná komisia, potom sa môţe dať schváliť 

Ing. Šimčisko: 12.11.2010 bude riadne rokovanie obecného zastupiteľstva o 15.hod., ak by 

bolo treba ešte niečo prerokovať a schváliť. 

Ing. Krištofík: prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hod a poďakoval poslancom za účasť 

                

 

 

Ing.  Šimčisko Ladislav 

zástupca starostu obce  

 

 

 

  I. overovateľ                                                                  II. overovateľ 

Mgr. Perďochová Vlasta                                              Ján Belko  
 

 

 

 

 

 


