
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 25.02.2011 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 poslancov 

 

Ing. Šimčisko: starosta obce: zahájil rokovanie OZ, privítal poslancov, riaditeľku školy – 

Mgr. Mariakovú. Budeme hlasovať za program rokovania.  

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko:  zvolíme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice. 

Návrhová komisia: predseda:  PhDr. Machovčák Dalibor 

                                členovia:  Ján Dodek 

                                                 Jozef Zbončák 

          overovatelia zápisnice:  Mgr. Kubošek Ján 

                                                 Belkov Ján 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0  

zapisovateľka: Veselovská Mária 

Ing. Šimčisko: teraz pôjdeme do terénu na obhliadku technického stavu budov obce, aby sme 

mohli posúdiť. 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe: kontrola uznesenia č. 2/2011 zo zasadnutia 

OZ, mali sme odpísať ohľadom p. Bučka, ide o spor medzi občanmi, jedná sa o súkromný 

pozemok, problém bol uţ dávno vyriešený, musia si to vyriešiť medzi sebou 

Ing. Šimčisko: ďalej je v programe programový rozpočet obce Staškov, bude informovať 

účtovníčka p. Ligocká: sú to čísla z rozpočtu, ktorý sa schvaľoval minule a k 30.6.2011 musí 

byť monitorovacia správa, bude sa to kontrolovať 

Ing. Šimčisko: ak nie sú námietky, budeme hlasovať 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: budeme sa zaoberať správou z kontroly, je tu p. riaditeľka 

p. Machovčáková: tak ako som písala v správe, došlo k porušeniu finančnej disciplíny 

a podozrenie na porušenie finančnej disciplíny bude odstúpené vecne príslušnému orgánu 

štátnej správy – Správe finančnej kontroly Zvolen. Konečný záver príde zo Zvolena. 

Mgr. Kubošek: potrebujem odpovedať na 4 otázky, ktoré som Vám minule dal 

p. Machovčáková: je to všetko v správe 

Mgr. Kubošek: v tejto správe nie je napísané, či došlo k porušeniu alebo nie 

p. Machovčáková: tak ako som povedala, posledná správa príde zo Zvolena 

Mgr. Kubošek: koľko stál celý projekt, 8 680 € bolo z beţného rozpočtu. Vašou úlohou nie 

je písať do Zvolena, ale dať vyjadrenie 

Mgr. Mariaková: prvá správa bola napísaná z jedného pohľadu a v druhej správe bolo 

napísané niečo iné. Pani kontrolórka, ak niečo prezentujete, musíte to aj doloţiť, aj keď ste si 

vyţiadali informácie z ministerstva financií, na ministerstve financií nemajú iné vysvetlenie, 

na základe toho, čo ste poslali, sa to nemohlo rozhodnúť. Keby bola prešla úprava rozpočtu, 

financie sme mali, musíte mi to doloţiť, čím som spôsobila porušenie finančnej disciplíny. 

Porušenie finančnej disciplíny je, keby som faktúru uhradila. Faktúru som neuhradila, 

v rozpočte peniaze boli, zmena nebola schválená. Nikto nevie, ţe v rámci projektu 

rekonštrukcie sa nerobí nič, rekonštrukcia triedy s tým nemá nič spoločné. Z ministerstva 

nepíšu, ţe treba stavebné povolenie na rekonštrukciu triedy 

p. Machovčáková: uviedla som všetko, všetky práce ktoré boli urobené, sú kapitálové 

výdavky, z čoho ste čerpali, treba urobiť dodatočné zlegalizovanie stavby, v zmluve máme 

opravy a údrţbu a to sú kapitálové výdavky, keď je stavebné povolenie, musia byť kapitálové 

výdavky 



Mgr. Kubošek: navrhujem, aby sa pani riaditeľka k tomu vyjadrila písomne, potrebujem 

konečnú správu  

Mgr. Mariaková: svoje tvrdenie musí mať podloţené, zdokumentované, konštatuje, ţe som 

na to peniaze nemala   

p. Machovčáková: v čase podpísania zmluvy peniaze v rozpočte neboli 

p. Dodek: môţeme závery vyvodiť aj bez Zvolena, chodili tu a nikdy nešli do takýchto 

podrobností 

Mgr. Kubošek: nie je to dobré, ţe ideme na seba ţalovať, bolo tu uţ dosť času, aby sme si to 

tu vykonzultovali. Čakám, ale uţ nie dlho, za dva mesiace mi nebolo dané vyjadrenie. 

PhDr. Machovčák: obecný úrad má svoje kompetencie a môţe to tu riešiť 

Mgr. Kubošek: riskujeme nie 8 tis. € ale 21 tisíc €. 

Ing. Šimčisko: dá sa to všetko vyriešiť v obci, ale uţ to rieši polícia, musíme postupovať 

podľa zákona, máme povinnosti, aby pani kontrolórka neporušila zákon, musí napísať do 

Zvolena. Pani poslanci mali ste v decembri hlasovať za rozpočet, kaţdý si musí chrániť svoju 

koţu. 

PhDr. Machovčák: pani riaditeľka chcela dobre, aby sa mali kde učiť deti 

Ing. Šimčisko: musíme konať podľa zákona 

Mgr. Bartusková: v decembri sme nevedeli o takejto problematike, malo sa to všetko 

vysvetliť 

Ing. Šimčisko: musíte napísať správu tak, ako by to malo byť, treba napísať kompletnú 

správu 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe rokovania: Štúdia centra obce. Zavolal som 

projektantov na centrum obce, oboznámia Vás s projektom. Je tu Ing. Mikovčák, musíme mať 

základné poţiadavky, predstavy. 

Ing. Mikovčák: začali sme robiť na projekte centra obce, musíme počuť Vaše poţiadavky, 

námietky. Je pripravená štúdia, dôleţité sú Vaše poţiadavky. Vysvetlil poslancom ohľadom 

projektu, rozoberali celú štúdiu, všetky poţiadavky. 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať a rokovať o ţiadostiach. Máme tu ţiadosť Ing. Gajdošíka, 

prečítal ţiadosť: ponuka na spoluprácu pri inzercii v Staškovských novinách. Vydáva 450 

výtlačkov, chce aby aj obec mala priestor v novinách, všetci ľudia robia v novinách zadarmo, 

ceny sú určené. Ponuka je o 25% niţšia ako majú podnikateľské subjekty, aj obec potrebuje 

informovať.  

p. Zbončák: treba informovať občanov, či by ponuka platila aj v prípade informovanosti 

jednorázovo, alebo vyuţívať celú stranu 

Ing. Gajdošík: obec by mala informovať kaţdý mesiac, záleţí na Vás, či ponuku prijmete 

Mgr. Kubošek: nie je taký problém, aby sme to dávali do novín, narodenie, sobáše, výpisy 

z kroniky, všetko tu je. Máme internetovú stránku, bola prijatá zamestnankyňa na kultúru, aby 

sa to zlepšilo, 

p. Belko: kaţdý mesiac by bola jedna strana, alebo pol strany. Jedna strana 150 € a pol strany 

80 €, treba zváţiť 

Ing. Gajdošík: neviem, či je vôľa informovať občanov 

Ing. Šimčisko: podľa zákona vieme, čo máme dávať do novín, musíme dať, ak budeme 

vedieť o takýchto veciach, potom by sme to vyuţili. Ja by som informoval v novinách o obci, 

keby si Ty neinformoval, mali by sme odlišné názory. 

p. Zbončák: sluţba môţe fungovať, ale nie stále 

MDDr. Čulman: dal by som v kompetencii starostu 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o ponuke na spoluprácu: za: 0 zdr. 6 proti 1 

Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu propagačného materiálu Dobrovoľnej zbierky na 

rekonštrukciu rodného domu J. Kronera.  

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 



Hlasovanie o zverejnenie mediálneho partnera Staškovské noviny v propagačnom materiálu 

Dobrovoľnej Zbierky na Rekonštrukciu rodného domu J.Kronera.  Za: 5 zdr. 1 proti 1 

Ing. Šimčisko: ďalší bod programu: Káblová televízia. Od TES Ţilina sú príjmy: 2 012,63 € 

a výdavky na káblovú televíziu sú 2 713 €. Doplatili sme 700 €. Otváram diskusiu k tomuto 

bodu. 

Mgr. Kubošek: postupne tá sluţba zaniká, zvýšiť poplatky občanom je neúnosné, budú sa 

odhlasovať. Postupne by  to bolo dobre zrušiť.  

p. Belko: ťaţko to budú riešiť starší ľudia 

p. Dodek: nie som za zrušenie káblovej televízie, ale ľudia si musia dať výpovede z nájomnej 

zmluvy, zvýšiť poplatky a nech si to oni robia. 

Ing. Šimčisko: vstúpim s firmou TES do jednania o moţnosti odpredaja káblovej televízie, 

nech si oni prevádzkujú káblovú televíziu. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: máme schváliť VZN o miestnych komunikáciách, vychádza nám to zo zákona 

Mgr. Kubošek: VZN je pre obec pre 300 obyvateľov 

p. Dodek: musela by obec vypracovať pasport, ináč polícia nedá značku 

Ing. Šimčisko: stiahnem VZN z rokovania, schválime na budúcom OZ 

Ing. Šimčisko: projekty: 

1/ Zateplenie budovy, výmena okien – úrad, stará škola, projekt pre stavebné povolenie. Stará 

škola by bola dobrá pre centrum voľného času pre krúţky. 

Mgr. Bartusková: bolo by dobré opraviť budovu obecného úradu 

Ing. Šimčisko: na budove obecného úradu treba najskôr opraviť strechu, pre tento projekt by 

bola dobrá stará škola, pani riaditeľka nám chce budovu vrátiť, ale dielne tam musí mať. 

Treba to dohodnúť, či to budeme prenajímať ľuďom. 

Mgr. Kubošek: vstup treba uzamknúť. 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej 

školy za účelom výchovno - vzdelávacieho procesu a záujmovej činnosti /CVČ/. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ schvaľuje moţnosť poskytnutia bývalej jedálne v starej škole pre občanov obce 

a ostatných na jednorazové spoločenské akcie v cene prenájmu 50 € za jednu akciu plus 

skutočne spotrebované energie plyn. el. energia, vodné  a stočné. 

Hlasovanie: za 7 zdr.0 proti 0    

OZ schvaľuje zvýšenie poplatku za poskytnutie klubu v budove obecného úradu s poplatkom 

30 € za jednu akciu. Súčasťou akcie bude z obce poskytnutá popolnica. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: chcel by som zmeniť právneho zástupcu pre obec. Našiel som právničku p. 

Lehutovú, je vhodná pre samosprávu. Potrebujeme takého, kto nám vţdy poradí. Čo sa týka 

zmluvy, výpovedná doba je jeden mesiac.  

OZ ukladá obecnému úradu zrušiť zmluvu s Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka a JUDr. 

Blendovský Čadca s termínom podľa zmluvy. 

Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0 

OZ ukladá obecnému úradu uzavrieť zmluvu, prípadne dohodu na právne zastúpenie obce 

s JUDr. Vlastou Lehutovou. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: chcem informovať, ţe v Bratislave je ples Kysučanov, kto chce, aţ sa nahlási. 

8.2.2011 sme odovzdali vodu SEVAKU, naše zdroje sú odstavené, voda je Bystrická. Pán 

Leto chce poďakovať za príspevok pre zväz invalidov. Máme tu ţiadosť na riešenie 

havarijného stavu telocvične. 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť výberové konanie na výber dodávateľa na opravu 

štítovej steny a výmenu podlahy v telocvični ZŠ Staškov. 



Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0   

Ing. Šimčisko: mali sme to aj na komisii, mám záujemcu – firmu, ktorá by kúpila pozemok 

a projektovú dokumentáciu na plánovanú výstavbu 12 b.j. 10 tisíc € za pozemok a 10 tisíc € 

za projektovú dokumentáciu, z finančnej komisie išiel súhlas. 

OZ ukladá obecnému úradu ponúknuť spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu 12 

b.j. formou verejnej súťaţe súkromnému investorovi a pozemok parc č. CKN 111/3. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: na obci by mal byť schválený odmeňovací poriadok – osobný príplatok 

a príplatok za riadenie. Pani Brisudová zo Školského úradu z Rakovej ma informovala, ţe by 

sa mal kaţdý rok prehodnocovať. 

Ing. Šimčisko: máme tu stanovisko hygieny k projektu školskej jedálne, hygiena sa nemala 

moţnosť vyjadriť k projektu. Bol tu p. Zemka a poţadoval do 31.3.2011 vybudovať 

kanceláriu vedúcej ŠJ. Máme problémy s kanceláriou a vedúcou ŠJ. 

OZ ukladá riaditeľke ZŠ Staškov zabezpečiť presťahovanie vedúcej školskej jedálne do 

jestvujúcej kancelárie v budove Základnej školy Staškov, s termínom do 4.3.2011. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ ukladá obecnému úradu zistiť moţnosť kumulácie funkcie vedúcej školskej jedálne ZŠ 

a MŠ na jeden pracovný úväzok. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0  

Ing. Šimčisko: prebehlo rokovanie s nájomcami zdravotného strediska. Bol návrh, aby sa 

nájomné zdvihlo na 600 €, nestretlo sa to s pochopením nájomcov. Chceme zainvestovať 

a nemáme financie, sú ochotní dať dopredu dvojročný nájom a vymeniť okná. Treba urobiť 

dodatky zmlúv. 

OZ ukladá obecnému úradu spracovať dodatky zmlúv s nájomcami Zdravotného strediska 

Staškov, s tým, ţe nájomcovia uhradia dopredu dvojročný nájom a tento sa bude umorovať. 

Platnosť dodatku je podmienená vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na dodávku výmeny okien  

v Zdravotnom stredisku Staškov. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: chcem ešte informovať ohľadom asfaltovania, vznikli nejaké veci, ktoré ľudia 

nechcú zaplatiť.   

Ţiadosť : p. Chrobáková Drahomíra, Staškov č. 25 – namontovanie schodového spínača. 

OZ zamietlo ţiadosť o napojenie schodového spínača v budove bývalej pošty obce Staškov 

č.25 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: Dej Marián, Staškov č. 801 – dokopanie kanalizačnej prípojky a doasfaltovanie cesty 

k domu Staškov č. 801. 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: Ľudmila Paštrnaková, Staškov č. 398 – prekopanie cesty za účelom napojenia sa na 

kanalizáciu k rodinnému domu Staškov č. 398. 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: Ľubomír Kulla, HYDRA – SLOVAKIA, s.r.o., Okruţná 151/D – finančný príspevok 

na odvodnenie prístupovej cesty k rekreačnému objektu Staškov č. 312. 

p. Dodek: cesta tam bola navezená 

OZ zamietlo ţiadosť. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 



Ţiadosť: Klub Kysuckého maratónu Čadca – finančná podpora pre 37. ročník Kysuckého 

maratónu Čadca, ktorý sa uskutoční dňa 11. júna 2011 v Čadci. 

OZ schválilo ţiadosť, suma 80 € je zahrnutá v rozpočte obce na rok 2011. 

Ţiadosť: Drahoslava Chrobáková, Staškov č. 25 – ukončenie nájmu k 1.4.2011. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ţiadosť: Ondrej Varsavík, Staškov č. 721 – prenájom priestorov za javiskom v kultúrnom 

dome obce Staškov za účelom skúšania hudobnej skupiny a uskladnenia hudobných nástrojov 

kaţdý týţdeň od štvrtka do nedele, v čase od 17. hod do 21. hod. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Ing. Šimčisko: máme tu pozemok pred ihriskom, ktorý potrebujeme a nie je náš 

Mgr. Kubošek: môţeme ten pozemok prenajať 

p. Zbončák: treba preskúmať moţnosť predaja 

Ing. Šimčisko: lepšie je pozemok odkúpiť 

Mgr. Kubošek: nie je férové, aby obec prenajímala súkromné pozemky, treba ich prenajať, 

alebo odkúpiť. 

OZ ukladá obecnému úradu riešiť pozemky pred ihriskom parc. Č. EKN 526/1, EKN 522 

formou odkúpenia spoluvlastníckych podielov, prípadne formou nájomnej zmluvy.  

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: zasadala komisia ohľadom občanov Staškova a ţijúcich v Olešnej, je to 22 

občanov. Daň z nehnuteľnosti za rodinné domy a TKO platia do obce Staškov a daň za 

pozemky obci Olešná. 

p. Dodek: v roku 1970 sa uskutočnila zámena územia medzi obcou Staškov a obcou Olešná, 

zámena je uţ 40 rokov, treba nájsť uznesenia národných výborov, patria do Olešnej. 

Ing. Šimčisko: máme prílohu k VZN  pre rok 2011 dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka 

školy a dieťa v školskom zariadení na území obce Staškov, treba to schváliť. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Diskusia: 

p. Straka Ján /občan/: treba opraviť strechu a okná na budove obecného úradu 

p. Belko: treba urobiť chodníky na niţnom konci smerom k Materskej škôlke 

Ing. Šimčisko: musí byť projekt na chodníky 

MDDr. Čulman: ako sa platí upratovačke v zdravotnom stredisku za spoločné priestory   

p. Dodek: mal to na starosti Tvoj otec 

Návrh na ukončenie diskusie. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

PhDr. Machovčák: prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ  21.10 hod. a poďakoval poslancom za účasť. 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

I. overovateľ                                                                          II. overovateľ 

Mgr. Ján Kubošek                                                                Ján Belko 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


