
 

1 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 25.05.2012 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov, 

ospravedlnený p. Dodek Ján. 

 

 Ďalej boli prítomní: účtovníčka Obce Staškov – p. Ligocká, riaditeľka CVČ Staškov – 

 Mgr. Haluščáková Zuzana, riaditeľka MŠ Staškov- p. Smrečková Anna  

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

1.  Program rokovania 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 2/2012 zo zasadnutia OZ 

  4. CVČ Staškov 588 – čerpanie rozpočtu za I.Q.2012  

  5. CVČ Staškov 588 – rozpočtové opatrenie 1/ 2012 

  6. Správa o hospodárení MŠ Staškov za rok 2011 

  7. Návrh na organizáciu MŠ Staškov na školský rok 2012/2013 

  8. Určenie počtu detí na triedach MŠ Staškov v šk. roku 2012/2013  

  9. Hlásenie o prevádzke MŠ v čase hlavných šk. prázdnin 

10. Informácia o zápise detí na šk. rok 2012/2013    

11. Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu – schválenie spôsobu financovania 

12. Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I.Q.2012  

13. Obec Staškov  - úprava rozpočtu na rok 2012 

14. Prevod majetku Obce Staškov – Rekonštrukcia ZŠ Staškov 

15. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Zámena majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

17. VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom     

      Obce Staškov 

18. Rôzne 

19. Diskusia  

20. Návrh  na uznesenie 

21. Záver                                                                                                                                                       

     Hlasovanie:  za:  5                               Zdrţal sa: 0                                 Proti: 0 

       

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, bol 1 poslanec neprítomný, OZ 

Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

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

prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Bartuskovú a Pavla Ďurkáča, poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 
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2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda:  Mgr. Ján Kubošek  

                                                        členovia:  Jozef Zbončák, PhDr. Gabriel Machovčák 

                                                  overovatelia:  Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč 

    Hlasovanie:  za: 5                                 Zdrţal sa: 0                               Proti:0        

                                                                                                                                                 

3. Kontrolu uznesenia č. 2/2012 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh, ktoré boli uloţené uznesením.  
Povedal, ţe uznesenie pod bodom jeden  musí OZ  schváliť osobitným zreteľom a bude sa jednať 

o zámene pozemku, nájme. Ďalej informoval, ţe Obecnému úradu bolo uloţené zabezpečiť vodomer 

v prenajatých priestoroch pre Zväz záhradkárov  Staškov, Klub DHZ Staškov v budove Obce 

Staškov, hasičom bol daný vodomer ale so záhradkármi je problém, museli by sa tam urobiť nové 

rozvody. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol, aby záhradkári platili paušál za vodu.  

Poslanci OZ uloţili stavebnej komisií: prešetriť ţiadosť p. Heglasíkovej a p. Plaskuru o predĺţenie 

kanalizačnej a vodovodnej prípojky. Stavebná komisia do poručila vyvolať jednanie vo veci 

zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami. 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

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

Poslanci OZ uloţili stavebnej komisií: prešetriť ţiadosť o odkúpenie pozemku p. Eduarda Határa, 

Staškov   parc. č. 1568/2 a č. 1568/1.  
Stavebná komisia doporučila odpredaj parciel KN 1568/1 vo výmere 27 m2 a 1568/2 vo výmere 40 m2, 

nakoľko parcely sú pre obec nevyuţiteľné / nie je zabezpečený prístup k parcelám/. 

Poslanci OZ uloţili stavebnej komisií: prešetriť ţiadosť o reguláciu potoka p. Milana Grečmala, 

Štefana  Perďocha a Anny Fojtíkovej, Staškov. 

Poslanci OZ uloţili stavebnej komisii prešetriť ţiadosť o poskytnutie betónových odvodňovacích 

ţľabov občanov obce Staškov v časti obce Vyšný Polgrúň. 

Stavebná komisia doporučila prejednať vyhĺbenie potôčika a jeho reguláciu s uţívateľom, nakoľko sa 

jedná o súkromné pozemky, ktoré podľa ţiadateľov uţíva p. Čečotka František 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. C, bod 2 

Ing. Šimčisko, starosta obce predloţil ţiadosť p. Miroslava Pončku a Jany Pončkovej, Staškov  

o odkúpenie pozemku, ktorú mala riešiť obec. Povedal, ţe p. Pončka to má v nájme a má zriadené 

predkupne právo 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ poznamenala, ţe p. Pončka si to tam pekne upravil, je to 

 lukratívny pozemok a treba to zatiaľ nechať tak, do poručila to nepredať  

p. Pončka, občan povedal len toľko, ţe pozemok bol v zlom stave, zveľadil ho a mali pozemok  

pod telocvičňou, predali ho obci a chcel by si kúpiť náhradný pozemok, na ktorom zatiaľ nič 

nemieni stavať.   

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe ide o obecný pozemok a nechal by to zatiaľ ešte v prenájme 

a preskúmal by predkupne právo, dal by to preveriť 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe sa informoval ohľadom predkupného práva a či je 

v súlade so zákonom, je to 900 m2, musela by byť verejná súťaţ.  

Vôľa poslancov bola pozemok nepredať a zamietli ţiadosť.  

Hlasovanie : za: 6          proti:0                                zdrţal: 1 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. D, bod  

Poslanci uloţili Obecnému úradu zistiť všetky pozemky vo vlastníctve obce uţívané inými subjektmi 

bez  právneho titulu.  

p. Hurinová, pracovníčka obce poznamenala, ţe kontrolovala  pozemky, parcele CKN a zistila, ţe na 

Polgrúni  uţíva p. Čečotka obecnú parcelu o výmere 129 m2, bola tam zámena za parcelu, ktorá bola 

v obecnej ceste, nie je to právne doriešené. U p. Macáša v záhrade je parcela a je na liste vlastníctva 

obce, hovorili ţe si to vybavovali a tieţ to nie je právne doriešené. Pri zákopeckých  bytovkách 
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sú obecné pozemky, ktoré uţívajú vlastníci bytov. 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval, ţe u p. Čečotku by bolo treba pripraviť zámenu parciel 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Hlasovanie:  za: 7            proti:0                                zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 14 

Ing. Šimčisko, starosta obce  informoval o pozemkoch v Zákopčí, ţe sú to prístupové pozemky k bytovkám,  

pre obec neupotrebiteľné, je tam parcela na ktorej sú záhradky, občania hovorili, ţe si to uţ dávnejšie chceli 

odkúpiť, povedal ţe im to treba predať, je to  2500 m2,  musí byť znalecký posudok. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  povedal, ţe treba vyvolať jednanie s občanmi a so starostom zo Zákopčia 

Hlasovanie:    za: 7            proti:0                                zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. C, bod 3 

Ing. Šimčisko, starosta obce-  pozemok u Macašov nie je dotiahnutý do konca, treba to vyriešiť. 

Poslanci uloţili  Obecnému úradu spracovať návrh VZN obce o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi  

občanom obce Staškov.  

VZN bolo spracované, informoval starosta obce a treba ho schváliť. 

Hlasovanie:     za: 8            proti:0                                zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 13 

Poslanci uloţili Obecnému úradu dať vypracovať cenové ponuky na spracovanie diagnostiky mostu 

cez  Kysucu k obecnému úradu. 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, p. Odrobiňak zo Ţiliny – zamestnanec Ţilinskej univerzity 

robí diagnostiku mostov, treba dať posúdiť podľa druhej varianty, objednať rozšírený diagnostický 

prieskum mostu cez rieku  

Hlasovanie:     za: 8            proti:0                                zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. C, bod 4 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, ţe treba spracovať štúdiu Doplnku územného 

plánu, povedal ţe sa uvaţuje s jedným radom domov, minulý týţdeň bolo v kinosále ohľadom toho 

jednanie a musí súhlasiť 2/3 vlastníkov výmery. Náklady budú 0,60 €/m2. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol, ţe treba dať do novín informáciu pre občanov 

Ing. Šimčisko, starosta obce, informoval poslancov o odstránení preliezok pri zdravotnom stredisku 

čo uloţilo OZ. Povedal, ţe dal odstrániť len dve a dve nechali. 

 

4. CVČ Staškov 588 – čerpanie rozpočtu za I.Q.2012  

 Mgr. Haluščáková, riaditeľka komentovala 

 Hlasovanie:     za: 6               proti:0                                zdrţal: 0 
 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 4 

 

5. CVČ Staškov 588 – rozpočtové opatrenie 1/ 2012 

 Mgr. Haluščáková, riaditeľka komentovala, bola úprava za 52  tis. €, v tabuľke je    

 percentuálne čerpanie, ku konci roka bude čerpanie aktivít 

 p. Zbončák, poslanec OZ informoval poslancov, ţe to prerokovala finančná komisia a na     

 budúci rok budú poloţky vyššie   

 Mgr. Haluščáková poznamenala, ţe prijali jednu silu na Centrum: presunuli z dohôd do   

 pracovného pomeru 

 Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe sa urobili zásady, treba hodnotiť riaditeľov  školy 

 raz za rok, pravidlá sú, treba plniť zásady, bola zvolená Rada CVČ  a budú voľby  riaditeľky CVČ 

Mgr. Kubošek: poslanec OZ  poznamenal, ţe treba opatrne s rozpočtom – s nákladmi 

Mgr. Haluščáková do poručila, ţe by bolo dobre aby si deti volili len jeden krúţok, ale nie 2-4 

Hlasovanie:    za: 7            proti:0                                zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 5 

 

 



 

4 
 

6. Hospodárenie MŠ Staškov za rok 2011 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, poznamenala ţe bol priloţený komentár  

k hospodáreniu 

Hlasovanie:  za:  8                               Zdrţal sa: 0                                  Proti:0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 6 

 

7. Organizácia MŠ Staškov na školský rok 2012/2013 

 Hlasovanie:  za: 8                                Zdrţal sa: 0                              Proti: 0 
 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 7 

 

8. Počet detí v triedach MŠ Staškov v šk. roku 2012/2013  

 Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 8 

 

9. Hlásenie o prevádzke MŠ v čase hlavných šk. prázdnin 

p. Smrečková, riaditeľka MŠ komentovala, oboznámila poslancov, ţe škôlka cez prázdniny bude 

otvorená jeden mesiac 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod 1 

 

10. Informácia o zápise detí na šk. rok 2012/2013    

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod 2 

 

11. Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu – schválenie spôsobu financovania 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s rekonštrukciou strechy, povedal ţe sa treba 

rozhodnúť kedy sa to bude realizovať  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe by bolo dobre keby sa predloţil náčrt- projekt strechy 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe financie na strechu nemáme, ale musíme zobrať úver. 

Splatnosť úveru je 10 rokov, budúci rok by sme dali projekt na zateplenie budovy a výmenu okien 

na Eko Fond SPP. 

Hlasovanie o schválení zámeru rekonštrukcie strechy na budove obecného úradu: 

za :  7                                                   Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 15 

Z uloţilo obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa na Rekonštrukciu strechy OÚ. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. C, bod 5 

 

12. Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I.Q.2012  

p. Ligocká, účtovníčka komentovala, finančná komisia prerokovala celé čerpanie rozpočtu, 

dane a poplatky sa začali vyberať aţ od 2/2012, najviac sa vybralo v 4/2012, k čerpaniu rozpočtu  

bol priloţený komentár 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal ţe časť financií sa vyčerpala na dohody:  p. Šamaj a 

p.  Kicoš pri snehovej kalamite, p. Vrábeľ - kronika a p. Brisudová –  výberové konanie na riaditeľku 

Základnej školy  

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 9 

 

13. Obec Staškov  - úprava rozpočtu na rok 2012 

p. Ligocká, účtovníčka komentovala, finančná komisia prerokovala úpravu rozpočtu, k úprave  

rozpočtu bol priloţený komentár, navýšilo sa v poloţke mzdy- mesačne o 70 € pre stavebný úrad 
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Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 10 

 

14. Prevod majetku Obce Staškov – Rekonštrukcia ZŠ Staškov do správy ZŠ Staškov č.502 

p. Ligocká, účtovníčka komentovala 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  16 

 

15. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov, nehnuteľnosť – časť budovy tribúny    

č.s.12  /chodba č. 1, reštaurácia, sklad č. 2, kancelária č. 2, výčap, chodba č. 2, WC/  

a pozemok KN 1263 o výmere 351 m2, v katastrálnom území Staškov, zapísaný na LV  

1179,  p. Kráľovej Jarmile, Staškov, na dobu určitú 1 rok od 1. 6. 2012, s cenou  

nájmu 1 000 €/rok, v zmysle §9a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku  

obci v znení neskorších predpisov z dôvodu  hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe pani Kráľová uţíva tieto priestory od 1.6.2010 na 

 základe Zmluvy  o nájme zo dňa 31.5.2010 a  má záujem ich uţívať naďalej na dohodnutý 

účel,  nakoľko Obec Staškov a Futbalový klub tieto  priestory nevyuţívajú.  

Hlasovanie:  za:  7                               Zdrţal sa: 0                               Proti: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  12 

 

16. Zámena majetku Obce Staškov – časť parcele CKN č. 111/1 zastavané plochy a nádvoria, 

 v katastrálnom území Staškov,  zapísanú na LV č. 1179, ako novovytvorenú parcelu o výmere,  

 ktorá bude špecifikovaná podľa GP po zameraní stavby „Bytový dom 12 b.j., za majetok, vo  

 vlastníctve p. Mareka Gábora, bytom Krásno nad Kysucou  a jeho manţelky Ing. Margity 

 Gáborovej, bytom   Ţilina   časť parcele CKN č. 111/3 zastavané  

 plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV č.7128, ako novovytvorenú  

 parcelu o výmere, ktorá bude špecifikovaná podľa GP po zameraní stavby „ Bytový dom 12 b.j.  

 Staškov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

 neskorších predpisov z dôvodov  hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe obec má 

 záujem, aby bola v obci zrealizovaná výstavba bytového domu, čím sa výrazne zlepšia bytové 

 podmienky nielen pre rodiny s malými deťmi, ale aj pre ostatných občanov obce.  

 Hlasovanie:  za: 7                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 
 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  11 

 

17. VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom     

      Obce Staškov 

Obec Staškov vydala VZN, ktoré upravuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc občanom obce. Poskytujú sa jednorazové dávky  

alebo mimoriadne dávky. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa 

s občanom spoločne posudzujú, nedosahujú ţivotné minimum, príjem si nemôţu zabezpečiť,  

alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

Poslanci schválili VZN. 

Hlasovanie:  za: 7                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  13 

 

18. Rôzne 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval – ŢSR dali súhlas na odpredaj pozemku pre prístupovú 

cestu k rodnému domu Jozefa Kronera, povedal ţe treba dať spracovať znalecký posudok 

a geometrický plán 

Hlasovanie:  za: 7                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  11 
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Ing. Šimčisko, starosta obce informoval, ţe SEVAK Ţilina vyzýva občanov, aby sa napojili  

na kanalizáciu, treba zobrať na vedomie 

Ţiadosť Základnej školy Staškov o finančný príspevok na akciu Deň detí. 

Poslanci rozhodli ţe dajú príspevok ZŠ Staškov a aj MŠ Staškov na počet detí v škole, škôlke. 

Základnej škole navrhli 300 € a Materskej škole 70 €. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  17 

Ţiadosť o dohodu o predčasnom ukončení zmluvy o nájme – firma JAP s.r.o., Staškov  

k 31.7.2012, nakoľko firma sklady a dielne nevyuţíva a vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu 

zapríčinenú meškaním platieb, ţiada o odklad platenia nájmu a súhlas s navrhnutým splátkovým 

kalendárom a odpustenie penálov, nakoľko k omeškaniu úhrad nájomného nenastalo vlastným 

pričinením.  

p. Zbončák, poslanec OZ: povedal, ţe máme schválený rozpočet obce, keď sa úhrady prenesú do 

budúceho roka, bude to chýbať  v rozpočte 

Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol dodrţať podmienky zmluvy do 30.9.2012 

p. Ďurkáč, poslanec OZ,  súhlasil so starostom, treba dodrţať termín zmluvy  

Mgr. Latka, poslanec OZ : navrhol dodrţať podmienky zmluvy a aj penále 

p. Zbončák, poslanec OZ: povedal, ţe ak zaplatí do konca roka, mohli by mu odpustiť penále 

OZ zamietlo ţiadosť firmy JAP s.r.o., Staškov  o predčasnom ukončení nájmu a ţiadosť o odpustenie 

penálov zobralo na vedomie.  

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  4 

OZ uloţilo stavebnej komisií vykonať obhliadku  prenajatých priestorov bývalej Tesly. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  7 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ: informoval poslancov o lokalite na Potoku, cez ulicu SEVAK kopal 

pozdĺţ. Vodovodnú aj kanalizačnú sieť, keď prší voda ide po ceste, nejde do Kysuce ale dole do 

pľacov, občanom to znehodnotilo pozemky, bude treba odvodniť celú lokalitu 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe ten problém je uţ dlhodobý a treba to riešiť. 

OZ uloţilo Obecnému úradu osloviť firmu SEVAK a.s., Ţilina ohľadom poruchy vodovodnej siete 

v lokalite na Potoku Vyšný koniec 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  8 

p. Marschalko Ladislav, Staškov – ústna ţiadosť: prevádzkuje vlek a chce ukončiť zmluvu 

Mgr. Latka, poslanec OZ: povedal, ţe p. Marschalko bol povinný uzatvoriť zmluvu s elektrárňami 

p. Marschalko: povedal, ţe vlek musel opravovať kaţdý rok a kaţdý rok bolo treba urobiť revíziu na  

vlek, niekedy sa malo 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ: povedal, ţe treba rozhodnúť či ten vlek chceme alebo nie   

Mgr. Latka, poslanec OZ: oslovil kontrolórku obce, aby skontrolovala elektriku za vlek, kým je 

zaplatená, obcou, alebo platil p. Marschalko, päť rokov dozadu  

Ţiadosť – Ján Hlubina, Staškov č.534 o sociálnu výpomoc v podobe palivového dreva. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. D, bod  4 

p. Perďochová Alena, Staškov – ústna ţiadosť o stiahnutie výpovede z nájmu bytu v nadstavbe 

Zdravotného strediska č.4, našla si zamestnanie a bude platiť nájomné od augusta 

Ing. Šimčisko, starosta obce: poznamenal, ţe dlh uţ mala mať zaplatený, stále sa to nedá tolerovať, 

nájomné treba platiť 

Mgr. Latka, poslanec OZ: povedal, ţe uţ v tom nemôţeme ďalej pokračovať, dlh sa stále navyšuje, 

z čoho to vlastne chce platiť a pýtal sa či uţ vôbec niečo zaplatila. 
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Ing. Šimčisko, starosta obce: povedal ţe neuhradila nič a dlh stále narastá 

Hlasovanie: za ukončenie nájomnej zmluvy       za: 0      zdrţal sa:   6              proti: 2 

Ţiadosť o poskytnutie finančnej dotácie – Rada školy pri CVČ Staškov 588- 

Z rozpočtu obce v sume 80 € na činnosť rady – kancelársky materiál a občerstvenie. 

OZ zobralo na vedomie. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  6 

Výsledky volieb Rady školy pri CVČ Staškov 

OZ zobralo na vedomie. 

Hlasovanie:  za: 8                                 Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  5 

Ţiadosť p. Grečmal Ján, Staškov  a Kyjanicová Eva Klokočov. 

Odkúpenie  pozemku parc.č. 2728/1  

OZ uloţilo stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku ohľadom ţiadosti 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B, bod  9 

Ţiadosť opätovná o vybudovanie asfaltového koberca v lokalite Staškov u Koţákov časť 

Padyšákovci 

OZ schválilo asfaltovanie miestnej komunikácie v lokalite časť obce Staškov u Padyšákov 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 19 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ: informoval, ţe ho oslovili občania ohľadom výstavby kaplnky 

v kriţovatke Staškov – Olešná Pod Gróňom. Povedal, ţe by bolo dobre porozmýšľať o výstavbe. 

Mgr. Latka, poslanec OZ: povedal, ţe tam má pozemok a predá ho obci za symbolickú cenu 1€ 

pre výstavbu kaplnky  

Poslanci schválili zámer prípravy projektu pre výstavbu kaplnky. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod 20 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o zámere prípravy monografie Obce Staškov 

ako aj postupné sprístupňovanie zachovaných objektov z druhej svetovej vojny. 

Poslanci schválili zámer prípravy monografie obce. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  21 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal poslancom, ţe p. Vaňousová Zuzana bude mať 6.7.2012  

90 rokov, vo vestibule úradu bude výstava jej obrazov a pri tejto príleţitosti by jej bola odovzdaná 

cena obce za oblasť kultúry. 

Poslanci schválili návrh na kandidatúru na Cenu obce Staškov p. Zuzanu Vaňousovú. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa: 0                          Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  22 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o príprave projektu rozmiestnenia hrobových miest 

a prístupových chodníkov na cintoríne o oprave domu smútku- schody a oprave oplotenia cintorína 

z poloţky údrţba budov 

Poslanci schválili zámer vypracovania projektu. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa: 0                          Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  23 

Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal, ţe treba dať urobiť informačno – orientačnú tabuľu ku 

Kronerovmu domu a zabezpečiť jej umiestnenie pred objektom. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. A, bod  24 
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Ing. Šimčisko, starosta obce  informoval o nutnosti navýšenia ochrannej siete oplotenia 

multifunkčného ihriska o tri metre 

Mgr. Latka, poslanec OZ, doporučil navýšenie siete  

Poslanci schválili navýšenie o tri metre. 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa: 0                          Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B/ bod 11 

Ing. Vladimír Gajdošík, Staškov  – ţiadosť o napojenie sa na kanalizačnú prípojku Obce Staškov na 

pozemku parc.č. CKN 144/1 obce Staškov – LV č.1179 

Poslanci  schválili ţiadosť s tým, ţe p. Gajdošík prispeje jednou polovicou nákladov v časti spoločnej 

prípojky 

Hlasovanie za: 8                                 Zdrţal sa: 0                          Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2012, písm. B/ bod 25 

19. Diskusia  

Mgr. Latka, poslanec OZ,  poznamenal ţe je dobre, ţe sa tu zriadilo CVČ a sa to rozbieha. 

Poţiadal kontrolórku obce, aby mu na budúce OZ predloţila uznesenie, na základe ktorého sa 

vykupujú 

pozemky pre centrum obce. Poznamenal, ţe na zápis treba súhlas všetkých vlastníkov 

PhDr. Machovčák, poslanec OZ komentoval ohľadom prejazdov cez ţeleznicu, sú v zlom stave, 

treba ich lepšie označiť dopravnými značkami 

p. Belko, poslanec OZ, pýtal sa na chodníky, či sa budú robiť, alebo sa uţ niečo robí 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe sa musela dať zmena projektu a musíme počkať na 

vyhlásenie nejakej výzvy, aby sme sa mohli uchádzať o získanie finančných prostriedkov. 

PhDr. Sabela, občan,  má v obci Staškov firmu, predal obci pozemok, povedal, ţe priekopa je v zlom 

stave a treba ju vyčistiť 

Ing. Šimčisko, starosta obce, odpovedal mu, ţe to dá vyčistiť 

 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie 

Hlasovanie:  za: 8         proti:0                           zdrţal: 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 

 

 

I. overovateľ                                                                                    II. overovateľ 

Mgr. Bartusková Iveta                                                                  Pavol Ďurkáč      


