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Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 27.1.2012 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov. 

 

      Ďalej boli prítomní: riaditeľka Materskej školy v Staškove – p. Smrečková Anna, 

poverená riadením Základnej školy Staškov  - Mgr. Emília Červencová, účtovníčka MŠ 

Staškov a ZŠ Staškov – Mgr. Kajánková Emília, účtovníčka CVČ Staškov – Bc. Tahotná 

Jana. 

 

      Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Program:  

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.   Kontrola uznesenia č. 13/2011 zo zasadnutia OZ 

4.   Materská škola Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

5.   Základná škola Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

6.   Školská jedáleň pri ZŠ Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

7.   Školský klub pri ZŠ Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

8.   CVČ Staškov 588 - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

9.   Obec Staškov  - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

10. Obec Staškov  - návrh programového rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

11. VZN Obce Staškov o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 

12. Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

13. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Rôzné 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

Rokovanie 

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

Staškov. 

      Konštatoval, ţe zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, bolí 

prítomní všetci, OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov a ostatných 

prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol PhDr, Gabriela Machovčáka a Pavla Ďurkáča, 

poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
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Návrhová komisia: predseda: Ján Belko 

                                  členovia:  Ján Dodek 

                                                  Jozef Zbončák  

                            overovatelia: PhDr. Gabriel Machovčák 

                                                  Pavol Ďurkáč 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol, aby sme do programu  rokovania zaradili Školský 

vzdelávací program ZŠ Staškov a prerokovanie bodu  VZN Obce Staškov o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území obce bolo prerokované  po kontrole uznesenia , 

lebo prerokovania tohto bodu sa zúčastnili zástupcovia občanov.   

Hlasovanie: za 5 posl. zdr. 1 posl.  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 2 

 

K bodu 3:  

Kontrola uznesenia č. 13/2011 zo zasadnutia OZ    
Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh, ktoré boli uloţené 

uznesením. Obecný úrad pripravil poţadované VZN Obce Staškov o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce. Nebol pripravený nový rokovací poriadok – úloha trvá. Boli 

vymenené vykurovacie telesá na prízemí Zdravotného strediska – úloha bola splnená. Obecný 

úrad oslovil listom Okresný súd Ţilina v súvislosti so spoločnosťou Zdravob s.r.o., a oznámil, 

ţe spoločnosť nemá konateľa, zaslal úmrtný list MUDr. Čulmana Jozefa – úloha bola splnená.  

 

K bodu 4: 

VZN Obce Staškov o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe obecný úrad pripravil VZN, treba ho schváliť a určiť 

dátum účinnosti VZN. 

p. Ďurkáč, poslanec OZ chcel vedieť či sa to bude týkať všetkých prevádzkovateľov    

Ing. Šimčisko, starosta obce  mu odpovedal, ţe je to podľa platnej legislatívy a bude sa  to 

týkať všetkých prevádzkovateľov  

p. Oškrobaná Anna, občianka obce upozornila poslancov, aby sa dobre zamysleli a brali 

ohľad na rodiny z dôvodu veľkej nezamestnanosti. Povedala, ţe ľudia volili poslancov a dali 

im svoju dôveru. 

p. Belko Ján, poslanec OZ povedal, ţe od budúceho roka je v zákone ţe končia automaty a 

vyjadril obavu pred moţným rizikom vrátenia peňazí 

p. Machovčáková Jozefa, občianka obce  poukazovala na to, ţe situácia so závislými hráčmi 

je váţna, automaty sú tam uţ 13 rokov, na tragédiu rodín, ţe treba citlivo riešiť pohostinstvá 

a v akej lokalite sú, bolo jednanie ohľadom záverečných hodín a zákon má byť schválený aţ 

od septembra. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa pýtal, či je taká moţnosť, ţe budú automaty zrušené a bude  

novela zákona. Navrhol, aby sa automaty nechali do konca roka a peniaze by sa nemuseli 

vracať a mohlo by sa to schváliť aţ od budúceho roka.  

Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol, ţe účinnosť VZN by mohla byť aţ od 1.januára 2013 

Mgr. Latka, poslanec obce poznamenal, ţe poslanci predkladajú návrhy a postupne sa hlasuje 

Ing. Šimčisko, starosta obce dal hlasovať o VZN, najskôr ako bolo predloţené: 

Hlasovanie: za: PhDr. Machovčák, zdr. 7, proti 0 

VZN účinné od 1.1.2013:  Hlasovanie za 8 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2012, písm. A, bod 11 

 

K bodu 5: 

Materská škola Staškov – návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 
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p. Smrečková Anna, riaditeľka MŠ komentovala, poznamenala ţe navýšili tarifné platy 

v zmysle zákona od 1.1.2012, údrţbu budov a priestorov o 1 000 € - vymaľovanie kuchyne, 

skladov   

Ing. Šimčisko, starosta obce dal hlasovať o rozpočte.  Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 4 

 

K bodu č. 6  

Základná škola Staškov – návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

Mgr. Kajánková Emília, účtovníčka ZŠ oboznámila poslancov s navrhnutým rozpočtom ZŠ, 

tarifné platy boli navýšené podľa zákona, energie, vodné, stočné, budú sa platiť faktúry v roku 

2012, bola navýšená poloţka údrţba budov a priestorov 

Ing. Šimčisko, starosta obce dal hlasovať o rozpočte.  Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 5 

 

K bodu č. 7 

Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

Mgr. Kajánková Emília, účtovníčka ZŠ poznamenala, ţe v poloţke tarifný plat je zahrnutý 

polovičný úväzok vedúcej ŠJ, platy kuchárok a pomocnej sily 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ doporučil, aby sa zrušilo uznesenie o polovičnom úväzku 

vedúcej ŠJ 

Ing. Šimčisko, starosta obce doporučil zrušiť uznesenie ohľadom vedúcej ŠJ na základe 

protestu prokuratóra  

Mgr. Latka, poslanec OZ poznamenal, ţe prokurátor podáva protest proti zníţeniu úväzku 

vedúcej ŠJ a dal návrh, aby sa uznesenie č. 5/2011 písm. A bod 15 z 6.5.2011 zrušilo 

Ing. Šimčisko, starosta obce dal hlasovať o zrušení uznesenia:  

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie za rozpočet Školskej jedálne:   za 8 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 6  a písm. C, bod 1 

 

K bodu č. 8 

Školský  klub pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

Mgr. Kajánková Emília, účtovníčka ZŠ poznamenala,  ţe je tam zamestnaná jedna sila a sú 

tam napočítané najnutnejšie poloţky 

p. Zbončák, poslanec OZ doporučil, aby sa prehodnotila poloţka mzdy  

Mgr. Kajánková Emília, účtovníčka ZŠ poznamenala, ţe v ŠK je zamestnaný pedagogický 

zamestnanec  na plný úväzok 

Mgr. Latka, poslanec OZ navrhol rokovanie za neverejné, lebo sa jedná o plat 

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0 

OZ neverejné, poslanci pokračovali v rokovaní. 

Hlasovanie za  rozpočet:  za 8 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 7 

 

K bodu č. 9 

CVČ Staškov - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

Bc. Tahotná, účtovníčka CVČ oboznámila poslancov s navrhnutým rozpočtom 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ dal návrh, aby sa prepočítali poloţky v rozpočte, prepočítalo sa 

nájomné pre ZŠ a MŠ za krúţky z dôvodu ekonomickej situácie, pre navýšenie cien energií   

p. Zbončák Jozef, poslanec OZ  poznamenal, ţe keď sa počíta rentabilita telocvične treba to 

riešiť a vypočítať či je dostatočný nájom za telocvičňu na údrţbu a energie 

p. Dodek,  poslanec OZ sa opýtal aký je skutočný príjem z podielových daní obci na CVČ 
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Ing. Šimčisko, starosta obce mu odpovedal, ţe príde 92 500 € do obce 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe na finančnej komisií prechádzali všetky rozpočty 

a do budúcna to treba vyčísliť 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov, ţe stará škola by mala slúţiť CVČ, 

chcú si kupovať nábytok, počítač. Poznamenal, ţe treba pripraviť podklady na zverejnenie 

budovy do správy CVČ. 

OZ uloţilo obecnému úradu pripraviť podklady na zverenie budovy č.90 / budova starej 

školy/ do správy CVČ  obce Staškov. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie za rozpočet: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012, písm. A, bod 8 a písm.B, bod 1 

 

Školský vzdelávací program: 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, ţe nie je urobený tak, ako by bolo treba a dal 

návrh aby sa uloţilo vedeniu školy zosúladiť ho s platnou legislatívou. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.B, bod 2 

 

K bodu č. 10 

Obec Staškov  - návrh rozpočtu rok 2012, 2013, 2014 

p. Ligocká, účtovníčka obce oboznámila poslancov, ţe je daný návrh rozpočtu a poslanci 

môţu dať zmenu poloţiek. Povedala, ţe treba navýšiť poloţku daň z príjmov – predaj 

majetku, lebo bol zmenený zákon 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe treba zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu  8 500 € 

na zakúpenie predného pluhu na traktor za účelom zlepšenia kvality zimnej údrţby miestnych 

komunikácií.  

p. Dodek, poslanec OZ povedal ţe je tieţ za to, aby sa pluh kúpil 

Hlasovanie: za 9 zdr 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.B, bod 3 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe finančná komisia navrhla navýšenie počtu ţetónov 

a k tomu sa navýšili ceny vývozu  komunálneho odpadu, ktorý  bol z polovice dotovaný 

obcou, stále sa v obci vytvárali nelegálne skládky a odstránenie skládok stálo tieţ nemalé 

finančné prostriedky. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa pýtal či treba kúpiť popolnice alebo nie a dať popolnice 

občanom 

p. Machovčáková, kotrolórka povedala, ţe obec by mala zakúpiť popolnice 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval príjmy rozpočtu, potom výdavky. Poznamenal, ţe mzdy 

sú v rozpočte na úrovni minulého roka, odišla p. Tahotná, bol zníţený úväzok p. Chrenšťa 

z dôvodu, ţe obec uţ neprevádzkuje verejný vodovod a káblovú televíziu. Informoval poslancov, 

ţe by chcel zobrať 10 ľudí na protipovodňové opatrenia, spoluúčasť s úradom práce – 95 %, 

zvyšok obec, na základe dohody s Povodím Váhu 

Ing. Šimčisko, starosta obce predloţil poslancom nový organizačný poriadok Obce Staškov na 

schválenie na základe uvedených skutočnosti. 

Poslanci navrhli starostovi a po prerokovaní uloţili, aby sa odhlásil odber elektriny pre obecný 

vodovod, aby sa demontovali a zakonzervovali čerpadlá a nepokračovalo sa v čistení obecných 

studničiek.     Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.B, bod 4 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie, nakoľko finančná komisia 

pripravila  rozpočet dobre a k rozpočtu sa bude stále vracať 
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p. Gajdošík, občan sa opýtal ţe všetky organizácie dostali príspevky a Spolok nedostal ani 

korunu, zdá sa mu to diskriminačné, spolok pracoval, vybavil 5 tisíc €, poznamenal, ţe spolok 

pracuje a prináša do obce peniaze. 

p. Zbončák, poslanec OZ navrhol spolku 50 €.     

Hlasovanie: za 2 zdr. 7 proti 0 

Hlasovanie o návrhu na ukončenie diskusie k tomuto bodu:   za 8 zdr. 0 proti 0 

Hlasovanie za rozpočet obce:   za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 10 

 

K bodu č. 11 

Obec Staškov  - programový rozpočet rok 2012, 2013, 2014 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 11 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Staškov na rok 2012-2014 

a programového rozpočtu obce na rok 2012-2014 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.D, bod 1 

K bodu č. 12                                                                                                                       

Prenájom majetku Obce Staškov, nehnuteľnosť – pozemok/ dvor pred budovou č. 227  

na parcele č. 451 v katastrálnom území Staškov, vo výške ročného nájmu 1068,88 € +  
inflácia, Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov, na dobu do 31.12.2012 za 
účelom vykládky a nakládky príp. k uloţeniu materiálu a vykonávaniu pomocných prác 
súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou v súlade s § 9a ods. 9 písm. c zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný pozemok chce nájomca vyuţívať pri svojej 
činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva občanov Staškov, pričom pozemok  
bude vyuţívaný spoločne s obecnými prevádzkami.  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal ţe si p. Machovčák prenajal nehnuteľnosť dvor, 

je uvedený ročný nájom 
p. Dodek , poslanec OZ poznamenal, ţe je to primeraná cena 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe Ing. Machovčák má v prenájme aj sklady 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 12 

 

K bodu č. 13 

Odpredaj majetku Obce Staškov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Martin Kováčík 

a manţelka Andreja, Staškov  za cenu 10 €/m2. 

Hlasovanie: za 3 zdr. 6 proti 0 

K uvedenému bodu bola diskusia a poslanci navrhli, aby bola cena navýšená o daň z príjmu 

Hlasovanie: za 9 proti 0 zdr. 0 

 

K bodu č. 14 

Rôzne – ţiadosti 

Firma JAP s.r.o., Staškov č. 623 – ţiadosť o odklad platenia nájomného z dôvodu finančnej 

situácie s navrhnutým splátkovým kalendárom. 

K uvedenej ţiadosti bola diskusia a poslanci ţiadosť zamietli. 

Hlasovanie za zamietnutie ţiadosti: za 8 zdr. 1 / p. Dodek/ proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.E, bod 1 
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Halušková Lýdia, Staškov  –ţiadosť o sociálnu výpomoc vo forme odpustenia poplatku za 

TKO. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie a odstúpilo ţiadosť sociálnej komisií. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.D, bod 2 

 

Únia ţien Slovenská – ZO v Staškove –ţiadosť o umoţnenie uskutočniť kurz počítačov pre 

seniorov v počítačovej triede základnej školy. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie a ţiadosť odstupuje riaditeľke ZŠ. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.D, bod 3 

 

Zdruţenie TKO Semeteš – voľba nových členov SR  a dozornej rady. 

OZ schválilo p. Jána Dodeka za člena Správnej rady Zdruţenia TKO Semeteš n.o. a do 

Dozornej rady nedeleguje ţiadneho člena. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 15 

 

Dodatok č.1/2011 k zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu 

a separovaného zberu č. 1/2011 zo dňa 31.12.2011. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 16 

 

Ján Buček, Staškov  – ţiadosť za občanov z pľacu u Kotasov. Občania opätovne ţiadajú 

o prístupovú cestu ku rieke Kysuca u p. Šamaja. 

Celá záleţitosť sa uţ na OZ  viac krát riešila. OZ uloţilo obecnému úradu riešiť sťaţnosť 

občanov z pľacu u Kotasov – prístupová cesta u pána Šamaja na Vyšnom konci. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.B, bod 5 

 

Mgr. Boţena Mariaková, Staškov  – dala sťaţnosť na štatutára ZŠ, ţe neboli s ňou 

dohodnuté podstatné náleţitosti ohľadom druhu práce, miesta výkonu práce a mzdové 

podmienky. 

Poslanci prerokovali sťaţnosť Mgr. Mariakovej a  schválili komisiu na prešetrenie sťaţnosti 

na Mgr. Emíliu Červencovú, ktorá je poverená riadením ZŠ Staškov v zostave p. Zbončák 

Jozef, Mgr. Kubošek Ján, p. Machovčáková – kontrolórka 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 17 

 

Ţiadosť Jozef Čuboň, Staškov  a Patrik Gottwald, Staškov   o preplatenie prenájmu 

telocvične pri príleţitosti futbalových turnajov v sume 50 € a 60 €. 

OZ schválilo ţiadosti. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 18 

 

Gulčíková Renáta, Staškov  – ţiadosť o zníţenie nájmu 50 % z dôvodu závad v byte. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.D, bod 6 

 

Ţiadosť o zateplenie bytov nájomníkov bytov č. 589 v nadstavbe zdravotného strediska. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.D, bod 7 
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Rokovania OZ sa zúčastnili občania, ktorí chceli vysvetlenie od starostu obce, prečo odvolal 

z funkcie riaditeľky ZŠ Mgr. Mariakovú. 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril,  ţe dostal výsledok z kontroly z finančnej správy zo 

Zvolena, obec musela vrátiť 10 000 eur a bolo to  jediné moţné riešenie vzhľadom na váţne 

pochybenia bývalej riaditeľky, ktoré sa neustále opakovali a neudrţateľnú situáciu v ZŠ,  

a v podobnom duchu sa vyjadrili aj viacerí poslanci.  

K uvedenej problematike sa vyjadrili aj niektorí prítomní občania, a to najmä členovia rady 

školy, ktorí hlasovali proti návrhu za odvolanie riaditeľky ZŠ Staškov a mali opačný názor na 

odvolanie Mgr. Mariakovej z funkcie riaditeľky ZŠ Staškov 

Ing.Šimčisko, starosta obce vyzval Mgr. Bartuskovú, poslankyňu OZ, aby prítomným 

občanov prečítala návrh Rady školy na odvolanie riaditeľky Mgr. Mariakovej, ktorá im to 

prečítala. 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal,  ţe má v škole tieţ detí, ale počuje len o učiteľoch a o deťoch 

nič, ktoré sú na prvom mieste. Nevyučuje sa toľko koľko sa má, problém sa nerieši. Ako vedia 

naše detí po anglicky alebo nemecky, to treba riešiť. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa vyjadril, ţe petíciu čítal, riaditeľka pochybila ,7 ľudí z Rady školy 

prejavilo nedôveru. Bola podpísaná zmluva, ktorá sa nekonzultovala  s poslancami. 

Ing. Šimčisko, starosta obce poďakoval občanom za účasť a pokračovali v programe. 

Organizačný poriadok obce Staškov 

Poslanci schválili organizačný poriadok obce 

Zápisy do Obecnej kroniky v Staškove za roky 1996 – 2002. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 19    Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti  0 

 

Na OZ sa poslanci zaoberali povinnosťou  hodnotiť riaditeľa školy, škôlky a CVČ a schválili 

komisiu na prípravu hodnotenia riaditeľa školy, škôlky a CVČ v zloţení: Mgr. Ján Kubošek, Jozef 

Zbončák, Helena Machovčáková   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 20    Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti  0 

 

Plán rokovania OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce dal návrh aby zastupiteľstva bývali raz za dva mesiace a začiatok OZ 

o 9.00 hod. 

Poslanci schválili plán OZ so začiatkom o 12.00 hod.    Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 21 

 

Schválenie veliteľa obecného hasičského zboru a preventivara poţiarnej ochrany     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 1/2012,  písm.A, bod 13 a 14    

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

 

K bodu č. 14 

Diskusia    

Mgr. Latka, poslanec OZ  sa pýtal či je uţ skolaudovaný Krónerov dom 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie   

p. Zbončák , poslanec OZ sa opýtal aká je návštevnosť Krónerovho domu 

p. Dodek, poslanec OZ dal návrh, aby sa dal do správy CVČ Staškov 

p.Ďurkáč, poslanec OZ poznamenal, ţe sa včera filmovalo pri Kronerovom dome a nikto nič 

nevedel 

Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0 

Ing. Gajdošík Vladimír, občan dal návrh aby sa doriešil majetok Krónerovho domu 

 

Mgr. Latka, poslanec OZ konštatoval, ţe majetok je obce a ţe si váţi ,ţe tam p. Gajdošík 



 

8 

 

odviedol kus práce, ale nech jedná starosta obce. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe sa to musí riešiť a rozhodnúť musí OZ 

. 

 

Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie. 

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0 

 

Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené. 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

PhDr. Gabriel Machovčák                                                           Pavol Ďurkáč 

I. overovateľ                                                                                    II. overovateľ 


