
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v Staškove dňa 27.5.2011 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ 

Program rokovania: 

 Otvorenie zasadnutia 

 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov 

 Kontrola uznesenia č. 5/2011 zo zasadnutia OZ 

 Základná škola Staškov -  úprava rozpočtu rok 2011 

 Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov – úprava rozpočtu rok 2011 

 Základná škola Staškov – návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2011/2012 

 Schválenie štúdie centra obce Staškov 

 Správa z Dozornej rady spoločnosti SEVAK a.s. Ţilina o výsledkoch kontrolnej 

činnosti dozornej rady za obdobie od 1. 1. 2010 do 31.12.2010 

 Zdruţenie TKO Semeteš n.o. – výročná správa za rok 2010 

 Obec Staškov – TKO r. 2010, návrh ceny a spôsob vývozu na rok 2012 

 Správa inventarizačnej komisie obce za rok 2010 

 Poţiarny poriadok obce Staškov 

 Predaj prebytočného majetku obce – káblová televízia 

 Prenájom prebytočného majetku obce 

 Rôzne 

 Diskusia 

 Návrh  na uznesenie 

 Záver 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:   

predseda: Mgr. Ján Kubošek 

členovia: PhDr. Gabriel Machovčák 

Pavol Ďurkáč 

Overovatelia zápisnice: Ján Dodek, Ján Belko 

Zapisovateľka: Veselovská Mária 

Hlasovanie za program rokovania: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: kontrola uznesenia, komentoval, do programu bola zaradená Správa 

inventarizačnej komisie obce za rok 2010, správa bola priloţená, kontrolórke obce zistiť 

uznesenia, správa kontrolórky bola priloţená. Stavebnej komisií zistiť občanov obce, ktorým 

neboli vybudované kanalizačné prípojky ku hranici obce, bude informovať p. Ďurkáč 

p. Ďurkáč: podľa predbeţného zistenia 15 aţ 20 rodinným domom nebola dotiahnutá 

prípojka ku hranici pozemku, treba sa tým zaoberať, prispieť materiálne alebo finančne. Prečo 

sa to neriešilo keď sa robila kanalizácia, je to veľká suma na vybudovanie prípojok. 

Dvadsiatim domácnostiam kopať prípojky, treba sa dohodnúť. 

Ing. Šimčisko: stále sa to riešilo, stav je taký aký je, všetci to dobre vieme, obec to nie je 

schopná riešiť z nášho rozpočtu. 

p. Dodek: je toho veľa, u p. Machovčákovej je to veľa metrov, ľudia si sami kopali prípojky 

Ing. Šimčisko: ďalší bod preveriť moţnosti rozšírenia lávky Staškov Niţný koniec u Hatali, 

statik to obhliadol, lávka je pre peších, nedoporučuje lávku rozšíriť pre automobily. 

Vybavenie zasadačky pre komisiu ROEP, je tam skriňa na zámok, mate vyjadrenie katastra, 



občania nemôţu podávať nové návrhy. Komisie ROEP  po zápise údajov registra do katastra 

nehnuteľnosti nemôţe prijímať nové návrhy. Práca komisie musí byť v súlade s § 7 odst. 6 a 7 

zákona 180/1995 . Vydané rozhodnutia nemoţno opraviť, zrušiť, je to vlastníctvo potvrdené 

cez ROEP. 

p. Janíková: občania, ktorí dali námietky nedostali vyjadrenie, neboli vybavené všetky 

námietky. 

Mgr. Latka: ţe sú nejaké nové veci, treba dať list z katastra, kaţdý mal dostať rozhodnutie 

Ing. Šimčisko: list z katastra ste mali v priloţený v dokladoch  na preštudovanie. Bod šesť - 

riešiť situáciu ohľadom čiastočnej správy bytových a nebytových  priestorov uzatvorením 

zmluvy s firmou KB-byty  s.r.o., Košice, zmluva bola uzatvorená. Zvolať jednanie za účelom 

sprístupnenia pozemkov v zmysle priloţeného geometrického plánu v lokalite u Kameniščá-

kov Staškov, niektorí súhlasia a niektorí nie, bude sa ešte jednať. Ďalší bod jednať s p. 

Jozefou Belkovou, Staškov č. 24 za účelom vysporiadania parcely č. 507, p. Belková 

poţaduje aby sa zamurovali okná na bytovom dome č. 25 zo strany od jej domu. Budeme to 

riešiť, okná môţeme zamurovať. Bod 10 – vymáhať všetky pohľadávky obce cestou právneho 

zástupcu obce. Dáme všetky pohľadávky právničke na vymáhanie. 

p. Ďurkáč: boli sme riešiť ţiadosť p. Badţgoňa č. 239, komisia zamietla pozemky, sú 

spoločné, vlastníci nesúhlasia. Ţiadosť p. Andričikovej – kanalizácia, bol prítomný p. Hruška 

a súhlasí ţe kanalizácia bude zachovaná. 

Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe rokovania. 

Základná škola Staškov  -  úprava rozpočtu rok 2011. 

Mgr. Mariaková: komentovala, bola prevedená jednoduchá úprava rozpočtu, prišli peniaze 

z KŠÚ, dali sme na energie, sluţby – zabezpečenie externého manaţmentu pri spracovaní 

projektu v rámci operačného programu vzdelávanie 

Mgr. Latka: mame prijaté uznesenie, aby dala kontrolórka k tomu vyjadrenie 

p. Machovčáková:  dala som k tomu správu 

Mgr. Latka: 6 500 € povýšiť energie, je to veľa 

Mgr. Kajánková: prišli nedoplatky za energiu, navýšili sa zálohové platby 

Mgr. Mariaková: dostali sme peniaze z KŠÚ, dali sme to do energií, neviem čo sme zlé 

urobili 

Mgr. Latka: sú uhradené všetky platby za telocvičňu 

Mgr. Kajanková: všetky faktúry sú uhradené 

Mgr. Latka: sú tam nejaké nedostatky, zistilo sa pochybenie zákona, bola realizovaná trieda 

z rozpočtu obce, aby o tom všetkom vedelo obecné zastupiteľstvo 

p. Dodek: úprava rozpočtu sa týka energií, sú to beţné platby za energie, nevidím dôvod to tu 

rozoberať 

Mgr. Latka: ide tu o navýšenie  6500 € na energie 

Ing. Šimčisko: úpravu rozpočtu schválila rada školy 

p. Zbončák: preberali sme to na rade školy a doporučili sme schváliť úpravu rozpočtu 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011:   za  8 zdr.1 proti 0 

Školská jedáleň pri ZŠ Staškov  - úprava rozpočtu rok 2011 

Mgr. Mariaková: komentovala, rozpočet bol upravený na základe uznesenia, zníţený úväzok 

vedúcej ŠJ  od 1.7.2011. 

Mgr. Latka: je to v súlade so zákonom 

p. Machovčáková: treba upraviť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:  za 7 zdr. 1 / Mgr. Kubošek/ proti 1 / Mgr. Latka/ 

OZ uloţilo obecnému úradu pripraviť zmenu VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce pre rok 2011. Na financovanie miezd, odvodov a prevádzkových výdavkov. 

ZŠ Staškov – návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2011/2012 

p. riaditeľka: komentovala, podávam návrh, ak mate námietky, môţete ich podávať 



Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 

Schválenie štúdie centra obce Staškov 

Ing. Šimčisko: príde p. projektant, zatiaľ budeme pokračovať v programe 

Správa z dozornej rady spoločnosti SEVAK a.s., Ţilina o výsledkoch kontrolnej činnosti 

dozornej Rady za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 

OZ zobralo správu na vedomie.  Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Zdruţenie TKO Semeteš n.o. – výročná správa za rok 2010 . 

OZ zobralo správu na vedomie.  Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Obec Staškov – TKO r. 2010, návrh ceny a spôsob vývozu na rok 2012. 

Ing. Šimčisko: zmenil sa zákon o verejnom obstarávaní, musíme vstúpiť do súťaţe, či spôsob 

vývozu bude dobrý aj napriek tomu, ţe dosť doplácame. Máme veľa čiernych skládok. 

Zasadala finančná komisia, dala vyjadrenie. 

p. Zbončák: všetko sme zobrali z podkladov o vývoze odpadov, výdavky na vývoz sa 

navýšili, zaoberali sme sa s tým, platba by sa mohla skrátiť aţ o jednu tretinu. 

Ing. Šimčisko:  na popolnice nedoplácame, veľa je vývozov kontajnerov, bol čistiaci deň 

obce, bolo plných 5 veľkých kontajnerov, ľudia vyváţajú odpady do kontajnerov do 

odľahlých osád aj z iných obcí, hneď sú plné, musíme tam dať popolnice aspoň na letné 

obdobie, na zimu kontajnery. V rokoch 1998 – 1999 sme vybavili domácnosti popolnicami, 

potom sa uţ kupovali. 

p. Zbončák: aj ohľadom ţetónov, evidencie, ţetóny by mali byť nové, staré by sa mohli ešte 

pouţiť do 31.3.2012. Platnosť nových ţetónov bude vţdy 1 rok. Navrhli sme, ţe cena ţetónu 

ostane na 4,10 €  ale zvýši sa počet ţetónov pre obyvateľov na 3 ks / 1 osoba/. Nový poplatok 

za TKO bude 12,30 € /1osoba/ 1 rok. Pre podnikateľov sa suma 4,30 €/ 1 ks ţetónu zvýši na 

4,50 €. Rekreačné chaty -  paušálny ročný poplatok 15,30 € sa zvýši na 20,50 €. Počet 4 ks 

ţetónov ostáva. 

p. Janiková: je to nedobrý systém so ţetónmi, na cintoríne je kontajner, chodia tam cudzie 

autá, dávajú tam odpady, ako často sa vyváţajú tie kontajnery, mali by ste si zistiť ako to 

majú iné obce. 

p. Belko: ţetóny by nemali prechádzať do budúceho roka 

p. Zbončák: zaoberali sme sa s tým, ţe nebude ţetónový systém, ale nesúhlasili členovia 

komisie 

Ing. Šimčisko: všetko sme zistili, ako to majú iné obce 

p. Dodek: vývoz sú aj kontajnery, podporil by som návrh finančnej komisie 

Ing. Šimčisko: mal by som znovu urobiť súťaţ, musí byť zmena VZN od budúceho roka, 

Semeteš buduje novú skládku, do konca roka musíme dať objednávku a potom súťaţ od 

nového roka. 

p. Dodek: ţetónový systém vývozu je dobrý. 

OZ ukladá obecnému úradu pripraviť nové VZN obce o vývoze TKO v zmysle záverov 

finančnej komisie. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ ukladá obecnému úradu v lokalite U Letov a Lazy stiahnuť kontajnery a do kaţdej 

domácnosti dodať popolnicu, ktorú uhradí obec. Občania si môţu ďalšiu popolnicu dokúpiť. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Schválenie štúdie centra obce Staškov 

Ing. Mikovčák: projektant – priniesol návrh štúdie, treba diskutovať 

Poslanci si prezreli návrh štúdie centra obce, komentovali, dali pozmeňujúce návrhy, ktoré 

budú dokreslené, predloţené na budúce OZ na schválenie projektu centra obce. 

Ing. Šimčisko: je tu prítomná p. Janíková, má tu ţiadosť o preplatenie nákladov na úpravu 

oplotenia rodinného domu č. 562, pretoţe po tom, ako sa asfaltovala cesta po výkopových 

prácach na kanalizáci, cesta nebola frézovaná, úroveň cesty sa zvýšila nad obrubníky 



oplotenia a pri intenzívnych daţďoch a búrkach voda z cesty preteká do dvora a dochádza 

k zatopeniu pivničných priestorov. 

p. Janíková: všetko je to napísané v ţiadosti, nie je to jednorazová záleţitosť, zvýšili sme 

oplotenie voda nás stále topí, podobný je aj prípad u Lištvanov. 

Mgr. Latka: bol som tam, zobralo aj časť hliny zo záhrady 

p. Ďurkáč: vznikla Vám škoda, je to nepríjemná vec, máme viac takých prípadov, keby sme 

mali všetkých odškodňovať, odškodniť by sme museli všetkých občanov 

p. Janíková: odpad zo starej školy ide rovno na môj pozemok 

p. Zbončák: z akej poloţky to dáme, ak to dáme odškodniť,  v rozpočte nie sú peniaze, odpad 

zo starej školy nie je to naša vina 

p. Janíková: ţiadam aby sa odpad od starej školy odstránil 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, potom sa rozhodne.    

Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 

Správa inventarizačnej komisie obce za rok 2010 

Mgr. Latka: informoval, mali ste predloţený zápis, Materská škola Staškov - neboli zistené 

ţiadne nedostatky. Základná škola Staškov: uznesenie č.11/2009 A/7 – do špeciálnej učebne  

F a CH treba urobiť rozvod elektrického prúdu k pracovným stolom – uznesenie nesplnené. 

TV prípojka splnená, ale bez televízora. Pri obhliadke starej školy bolo zistené, ţe sa priestory 

nevykurujú. Uznesenie č. 6/2008 – D/3 – boli skontrolované nákupy, inventarizačná komisia 

zistila ţe inv. č. 14/2004 je nerezový hrniec a nie varný kotol, je stále v inventári, ţiadali sme 

p. riaditeľku o písomné vyjadrenie. 

Pri obhliadke budovy telocvične bolo opätovne konštatované, ţe severná stena telocvične je 

v havarijnom stave – narušená statika a je nutné riešiť jej opravu, trhlina sa zväčšuje. Stará 

škola je bez opráv a je vybudovaná nová trieda v prístavbe. Pani riaditeľka poţaduje vyčísliť 

hodnotu budovy ZŠ po rekonštrukcií. Obec Staškov – majetok je správne členený. V kaţdej 

miestnosti na obecnom úrade je vypracovaný súpis majetku, podpísaný zodpovedným 

pracovníkom a inventarizačnou komisiou. Do budovy OÚ čiastočne zateká, treba opraviť 

v letných mesiacoch strechu. Výmena okien aspoň zo západnej strany. Na zákl. uznesenia č. 

12/2010 pod B/5 – zistiť kde je 7 rúr – vianinky. Neboli zistené ţiadne váţne nedostatky 

v evidencii majetku, aţ na rúry, ktoré neboli nájdené. 

OZ ukladá obecnému úradu vyčísliť celkovú hodnotu základnej školy po rekonštrukcií / 

zostatková hodnota budovy + všetky fakturácie na rekonštrukciu školy. 

p. Dodek: čo sa týka tých 7 rúr, 4 boli zabudované a tri niekto ukradol. Čo sa týka hrnca, to 

uţ všetci vieme, stále sa to tu rieši. 

Mgr. Latka: čo sa týka prevádzky, treba vyradiť nefunkčný majetok z prevádzky. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 

Hlasovanie o správe inventarizačnej komisie obce za rok 2010:  za 9 zdr. 0 proti 0. 

Poţiarny poriadok obce Staškov 

Ing. Šimčisko: vypracoval bezpečnostný technik, treba to schváliť 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Predaj prebytočného majetku obce – káblová televízia 

Ing. Šimčisko: káblovú televíziu sme tu uţ viac krát preberali, rozhodli sme sa, ţe ju 

odpredáme spoločnosti, ktorá je súčasným prevádzkovateľom a máme záujem, aby bola 

naďalej zachovaná prevádzka a funkčnosť tohto distribučného káblového systému. Najskôr 

musíme hlasovať o predaji prebytočného majetku obce  - káblový distribučný systém.    

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie o odpredaji majetku obce – káblový distribučný systém Staškov  spoločnosti TES 

Media s.r.o., Kragujevská Ţilina za cenu 1 000 €.    

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 



Prenájom prebytočného majetku obce – nebytové priestory v budove zdravotného strediska 

Staškov. 

p. Marika Hluščáková, Staškov č. 742 – ţiadosť o prenájom, v obci chce prevádzkovať 

masérske sluţby pre regeneráciu a zlepšenie zdravotného stavu. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Rôzne: 

Oľga Bagová, Staškov č. 400, ţiadosť o schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove 

obecného úradu – priestory terajšieho klubu na predajňu textilu, nakoľko sa príleţitostné 

oslavy konajú v budove starej školy. 

p. Dodek: klub treba prenajať, ale zníţiť cenu nájmu v budove starej školy, či to tam môţe 

mať treba zistiť, zatiaľ zobrať ţiadosť na vedomie a dať predbeţný súhlas 

Ing. Šimčisko: rozprával som sa s ňou o prenájme, musíme to všetko zistiť 

p. Ďurkáč: o zníţení nájmu v starej škole sme uţ hovorili 

OZ zobralo ţiadosť p. Bagovej Oľgy, Staškov č. 400  na vedomie. 

OZ schválilo výšku nájomného za uţívanie priestorov bývalej jedálne v budove starej školy 

v cene 30 € za jednu akciu + skutočne spotrebované energie / plyn, el. energia, vodné, stočné/. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ ruší uznesenie č. 3/2011 písm. A/7 . 

Ing. Šimčisko: treba kúpiť nádoby na odpad a dať ich po zastávkach. Najlepšie by bolo 

objednať betónové odpadové koše, aby sa nezničili. 

OZ ukladá obecnému úradu vybaviť autobusové zástavky betónovými odpadkovými košmi. 

Hlasovanie: za 7 zdr. 2 proti 0 

Ing. Šimčisko: odovzdanie vlastníctva nehnuteľnosti z majetku obce do vlastníctva štátu . Ide 

o odovzdanie pozemkov v Zákopčí, treba rozhodnúť či ideme vrátiť pozemky fondu. 

Mgr. Latka: bolo uznesenie, ţe treba osvedčiť pozemok 

p. Dodek: robilo sa to osvedčením, ale sa to nepredalo 

p. Ďurkáč: čo by sa bolo stalo, keby sme to boli predali Riškovi, uţ by sa to nebolo skúmalo 

Mgr. Kubošek: treba pozemok odovzdať 

p. Dodek: treba pozemok odovzdať, keď sa to nepredalo 

Ing. Šimčisko: je tu protokol, treba to vrátiť 

Hlasovanie za odovzdanie pozemku:  za 7 zdr. 2 proti 0 

Ing. Šimčisko: chcem Vám oznámiť, ţe v nedeľu o 16.00 hod. bude váľanie mája, môţete 

prísť. 

Ţiadosť: rod. Dideková, Staškov č. 610  a rod. Čišecká, Staškov č. 13 o finančnú výpomoc vo 

veci budovania kanalizačnej prípojky. 

OZ zamietlo ţiadosť.  Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 1 

p. Dodek: treba prijať uznesenie, ţe obec nebude akceptovať ţiadne ţiadosti o vybudovaní 

kanalizačných prípojok 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 1 

OZ ukladá obecnému úradu, ţe obec nebude prispievať a ani podieľať sa na budovaní 

vodovodných a kanalizačných prípojok a o tejto skutočnosti bude informovať občanov. 

p. Cáder a manţelka Lýdia ţiadajú o prekládku plynovej prípojky k rodinnému domu, môţe 

dôjsť k poškodeniu plynovej skrinky. 

Mgr. Kubošek: osvedčili si pozemok, skrinka je na zlom mieste, mali by si to sami preloţiť 

na vlastné náklady 

Ing. Šimčisko: je to prekládka plynovej prípojky, budeme hlasovať 

Hlasovanie: za 4 zdr. 5 proti 0 

OZ zamietlo ţiadosť o uhradenie prekládky plynovej prípojky. 

Milan Bačgoň, Staškov č. 239 –ţiadosť o pomoc pri odvodnení pozemku. 

OZ zamietlo ţiadosť.  Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 



Grečmalová Darina, Staškov č. 858/3 – ţiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy- byt č. 858/3 

k 31.5.2011. OZ zobralo ţiadosť na vedomie, výpovedná doba 3 mesiace. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Štefan Kaličák, Staškov č. 469 – ţiadosť o zväčšenie oplotenia pri polyfunkčnom ihrisku pri 

základnej škole. V blízkosti ihriska mám záhradu, pri rôznych hrách lopta prechádza do mojej 

záhrady. Keď idú deti po  loptu preskakujú cez plot a chodia po záhrade. Ţiadam o zväčšenie 

oplotenia, aby nevznikali zbytočné konflikty a nemusel som stále opravovať plot. 

Ing. Šimčisko: ţiadosť zoberieme na vedomie, musíme to vyriešiť. 

Návrh poslancov zväčšiť oplotenie, alebo zakúpiť sieť na celé ihrisko. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Bc. Marián Hladej, Staškov č. 168 – ţiadosť o odkúpenie časti pozemku č. 1832/1 v k.u. 

Staškov. 

p. Ďurkáč: ţiadosť sme tu uţ viackrát riešili, bola tam stavebná komisia, navrhujem ţiadosť 

zamietnuť 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Lenka Vrábľová, Dunajov – ţiadosť o výmenu vchodových dverí v Reštaurácii pod obecným 

úradom s tým, ţe dvere budú uhradené z vopred zloţeného nájmu. 

Mgr. Latka: doporučujem, aby sa dvere vymenili 

PhDr. Machovčák: doporučujem, ale aby to robila obec 

Mgr. Latka: cena dverí by mala byť maximálne do výšky 3 tis. euro a výmenu dverí urobí 

obec 

OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť výberové konanie na zakúpenie dvoch ks vchodových 

dverí do Reštaurácie pod Obecným úradom s tým, ţe nájomca zloţí finančný preddavok vo 

výške 3 000 € na nájom v roku 2012, z čoho budú dvere uhradené. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Sťaţnosť na Reštauráciu pod obecným úradom – nedodrţiavanie záverečných hodín a ostatné 

nedostatky uvedené v sťaţnosti občanov. Na rokovaní OZ bola prítomná vedúca reštaurácie 

pod OÚ, kde bola upozornená na dodrţiavanie záverečných hodín a ostatné nedostatky 

uvedené v sťaţnosti občanov. 

Diskusia 

Mgr. Latka: v škole je spracovaný projekt, treba zistiť, či rúry na kúrenie boli urobené tak, 

ako je to v projekte 

p. Dodek: prišli obálky – agenda ohľadom firmy Zdravob s.r.o., ja som sa vzdal a MUDr.  

Čulman zomrel, nikto to nepreberá, treba to zrušiť. 

Mgr. Latka: treba k tomu navrhnúť nejaké vyjadrenie, v r.2006 bolo uznesenie 

o vysporiadaní firmy Zdravob s.r.o. 

Ing. Šimčisko: v 9/2010 začali chodiť výzvy, nebolo dané daňové priznanie, neboli dané 

ţiadne doklady, podľa právnika by mala firma sama zaniknúť. 

OZ ukladá kontrolórke obce predloţiť dostupné materiály týkajúce sa Zdravob s.r.o., Staškov. 

Na budúce OZ dať ako samostatný bod programu. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Mgr. Latka: má prísť kontrola na triedu – vládny audit, treba uloţiť kontrolórke obce, aby 

zistila či sú uhradené všetky faktúry týkajúce sa triedy v telocvični. Obec zaplatila 400 € za 

projekt. Prefotené faktúry uhradené obcou a školou predloţiť na budúce jednanie OZ. 

Ing. Šimčisko: je vládny audit z ministerstva na školu, ako sa čerpali fondy, bolo 5 platieb, 

kontrolujú 4 platbu, ohľadom triedy treba predloţiť všetky faktúry, objednávky 

OZ ukladá kontrolórke obce zistiť, či sú uhradené všetky faktúry týkajúce sa triedy 

v telocvični. 

Prefotené faktúry uhradené obcou a školou predloţiť na budúce jednanie OZ. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 



Mgr. Latka: bola tu kontrola na vodu, ako to dopadlo, či príde nejaká pokuta 

Ing. Šimčisko: zatiaľ nemáme vydané rozhodnutie 

Mgr. Latka: v obci menia vodomery, treba aby SEVAK informoval občanov ohľadom 

výmeny vodomerov 
PhDr. Machovčák: u nás je jedna šachta zlá, treba ju opraviť 

Mgr. Bartusková: pri škole sa naváţa, je to tam ako smetisko 

Ing. Šimčisko: bude sa to tam zarovnávať. Od 1.6.2011 budeme mať v obci 10 ľudí na 

protipovodňové práce 

Mgr. Kubošek: dávam návrh, aby boli správy kontrolórky obce dané na internetovú stránku 

obce od roku 2010. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Ing. Šimčisko: máme neoprávnené výdavky na školu, čo s tým ideme robiť, budeme to 

vymáhať alebo čo s tým ideme robiť, treba porozmýšľať 

Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie. 

Mgr.  Kubošek:   prečítal návrh na uznesenie 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

 

Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o  20.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť. 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

     starosta obce 

 

I. overovateľ                                                                          II. overovateľ 

Ján Dodek                                                                              Ján Belko 

 

 

 


