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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Staškove konaného dňa 29.6.2012 
 

 

 Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Staškov sa dňa 29.6.2012 zúčastnilo 8 

poslancov, ospravedlnený MDDr. Ladislav Čulman. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Ďalej boli na zasadnutí prítomní: p. František Badţgoň, p. Sláviková z oblastnej organizácie 

cestovného ruchu, Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka ZŠ v Staškove, Mgr. Emília 

Kajánková – účtovníčka ZŠ v Staškove 

 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva 

 

Bod 1 programu – Otvorenie zasadnutia: 
 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedol Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce. 

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov bolo prítomných 5, 

postupne sa pridali ďalší 3, neprítomný 1 - Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Starosta obce privítal všetkých zúčastnených poslancov a ostatných prítomných. 

 

Bod 2 programu – Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice: 

Program rokovania bol upravený a schválený nasledovne:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia č. 3/2012 Obecného zastupiteľstva 

4. Základná škola Staškov – Správa o hospodárení k 31.12.2011 

5. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2012/2013 

6. Základná škola Staškov – hodinová dotácia ŠVP a ŠkVP platný od 1.9.2012 

7. Základná škola Staškov – záujem o vyučovanie voliteľného predmetu náboţenská  

výchova alebo etický výchova na školský rok 2012/2013 – nahlásenie 

8. Obec Staškov – úpravy rozpočtu 2011 

9. Obec Staškov – čerpanie rozpočtu 2011 

10. Záverečný účet Obce Staškov za rok 2011 

11. Správa nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staškov za rok 2011 

12. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2011 

13. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2011 

14. Prehľad pohľadávok Obce Staškov k 31.12.2011 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

16. Konsolidovaná výročná správa Obce Staškov 

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

18. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov 

19. Štatút Obce Staškov 

20. Cena obce pre p. Vaňousovú 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Návrh na uznesenie 

24. Záver 

Hlasovanie:  Za: 5 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 
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Za návrhovú komisiu boli navrhnutí a schválení: 

Predseda – Jozef Zbončák 

Overovatelia – Ján Belko, Ján Dodek 

Členovia – Pavol Ďurkáč, Mgr. Ján Kubošek 

Hlasovanie:  Za: 5 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

 

Nakoľko bol na zasadaní Obecného zastupiteľstva prítomný ţiadateľ o odpredaj 

pozemku p. František Badţgoň, Obecné zastupiteľstvo sa pred kontrolou uznesenia č. 3/2012 

zoberalo jeho ţiadosťou. 

K ţiadosti p. Františka Badţgoňa a manţelky Evy r. Palicovej, bytom Staškov 754: 

Starosta obce prečíta ţiadosť a vysvetlil spôsoby predaja obecného majetku. Zároveň vysvetlil 

poslancom, ţe ak je vôľa pozemok predať, je potrebné schváliť zámer predaja, v ktorom bude 

stanovená predajná cena za m
2
. 

p. Badţgoň poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby zohľadnili pri stanovení ceny, ţe 

tam bola stará cesta, pričom on sám ráta cenou okolo 3 €/m
2
. 

p. Dodek navrhol dať urobiť posudok a cenu stanoviť podľa neho. 

Mgr. Kubošek navrhol cenu 6 €/m
2
 aj s daňou, aby sa predaj nepredlţoval, nakoľko aj keď 

ţiadateľ doručí posudok, cena nemusí byť akceptovaná. 

p. Zbončák navrhol, aby cena bola stanovená podľa toho, za akú cenu obec pozemky kupuje, 

takţe 7 €/m
2
. 

Hlasovanie: 

1. návrh – zámer predaja pozemku parc. Č. KN 6041/2 o výmere 1287 m
2
 v cene 6 €/m

2
 

Za: 3 Proti: 0  Zdrţal sa: 2 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tejto ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 7 

 

Bod 3 programu – Kontrola uznesenia č. 3/2011 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh uloţených v uznesení č. 3/2011 

nasledovne: 

SeVaK – jednanie prebehne, ale skutočný stav je taký, ţe nie sú v poriadku ani prípojky, ktoré 

sú vybavené. 

 

Jednanie s p. Čečotkom – zatiaľ sa nepodarilo ho zachytiť, úloha ostáva. 

 

K ţiadosti p. Határa o kúpu pozemku – p. Határ dal návrh 5 € a vklad a poplatky zaplatí obec, 

takţe ďalej sa nejedná, lebo nie je moţné zaručiť cenu, aká bude v posudku. 

 

K ţiadosti p. Badţgoňovej (Badurovej) o odpredaj parcele – p. Badţgoňová nechce posudok, 

takţe je otázka, či bude schválený zámer, v ktorom bude stanovená cena, alebo sa predávať 

nebude.  

Návrh zámeru na predaj: 3 €/m
2
 + vklad + geometrický plán, ak bude ţiadateľka chcieť 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 1  Zdrţal sa: 1 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tejto ţiadosti uznesenie č.  4/2012 písm. A bod 8 

 

Územie Zákopčia – starosta obce Staškov navrhol obci Zákopčie odpredaj pozemku, ale 

zastupiteľstvo v Zákopčí nebolo uznášaniaschopné, takţe zatiaľ sa vec nepohla. Občania by 

mali záujem o kúpu za 1 €, čo je pre obec neprijateľné. Starosta navrhol, aby zastupiteľstvo 

uloţilo obecnému úradu zabezpečiť odstránenie stavieb z tohto územia.  

Hlasovanie:  Za: 6 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. B bod 1 
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Rozšírený diagnostický prieskum mostu pri Obecnom úrade – je objednaný u p. Odrobiňáka. 

 

Rekonštrukcia strechy obecného úradu – na výbere dodávateľa sa pracuje, výzva bude 

zverejnená vo vestníku. 

 

Znalecký posudok a geometrický plán pre prístupovú cestu k rodnému domu Jozefa Kronera –

problém, ktorý tam je, vybavuje to p. Kyjanica. 

 

JAP – starosta vysvetlil, aká je situácia s tým, ţe by vyzval konateľov firmy JAP, aby 

ponechali prístrešok pri budove č. s. 623 a potom by sa mohlo uvaţovať o odpustení penále 

 

K ţiadosti p. Grečmala a p. Kyjanicovej – stavebná komisia bola na mieste a navrhuje, aby sa 

schválil zámer na odpredaj pozemku.  

Podmienky zámeru: cena 10 €/m
2
 + vklad + geometrický plán 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 1  Zdrţal sa: 1 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 9 

 

Navýšenie ochrannej siete oplotenia multifunkčného ihriska je objednané. 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu – stanovy, rozpočet na rok 2012 

Po kontrole uznesenia č. 3/2011 p. starosta privítal na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

p. Slávikovú z oblastnej organizácie cestného ruchu a udelil jej slovo.  

p. Sláviková oboznámila obecné zastupiteľstvo o organizácii, jej vzniku, o podmienkach 

členstva a jeho výhodách, pričom organizácia zabezpečuje propagáciu Kysúc ako celku. 

Taktieţ vysvetlila, ţe členský poplatok Obce Staškov, podľa stanov organizácie, by bol 500 €. 

Potom dal p. starosta poslancom priestor na otázky pre p. Slávikovú na spresnenie informácií 

o organizácii. 

p. Zbončák sa zaujímal o moţnostiach označiť Kronerov dom od Čadce aţ po Staškov cez 

organizáciu, čo by podľa p. Slávikovej bolo moţné, ak by bola Obec Staškov členom 

organizácie.  

p. Dodek skonštatoval, ţe v minulosti tu uţ bol podobný pokus, ktorý však zlyhal, a ţe obec 

potrebuje propagáciu, ktorá tu chýba. 

p. starosta prečítal návrh uznesenia na vstup obce do organizácie 

Hlasovanie:  Za: 7 Proti: 0  Zdrţal sa: 1 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 10 

p. starosta poďakoval p. Slávikovej za účasť na zasadaní Obecného zastupiteľstva. Nakoľko 

z dôvodu pracovnej porady v Základnej škole nebola zatiaľ na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva prítomná riaditeľka ZŠ, nasledovalo rokovanie k bodom programu 8-16 s tým, 

ţe po príchode p. riaditeľky ZŠ sa bude rokovať o bodoch 4-7 programu rokovania. 

 

K bodom 8 – 16 programu:  

Obec Staškov - úpravy rozpočtu 2011, Obec Staškov – čerpanie rozpočtu 2011, 

Záverečný účet Obce Staškov za rok 2011, Správa nezávislého audítora pre Obecné 

zastupiteľstvo obce Staškov za rok 2011, Správa nezávislého audítora o výsledku 

overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011, Hodnotiaca správa 

k programovému rozpočtu za rok 2011, Prehľad pohľadávok Obce Staškov 

k 31.12.2011, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu, Konsolidovaná 

výročná správa Obce Staškov 
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p. starosta navrhol, aby sa zastupiteľstvo zaoberalo materiálom komplexne teda od bodu 8 aţ 

po bod 16 programu. Vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva, prečo sa stalo, ţe boli 

prečerpané niektoré poloţky. 

p. kontrolórka vysvetlila zmeny, ktoré nastali na úseku učtárne.  

p. Dodek priblíţil rozdiel práce na učtárni na obci a v rozpočtových organizáciách, v ktorých 

zaúčtujú dotácie, urobia mzdy a úväzky majú slušné, ale všetko ostáva na obci, kde je tento 

úsek poddimenzovaný. 

p. starosta vysvetlil, ţe vzhľadom na prostriedky, ktorými disponuje obec, nie je moţné 

zvýšenie úväzku na učtárni, napriek tomu, ţe povinnosti pribúdajú. 

Mgr. Latka dal návrh na ukončenie diskusie k bodu rokovania a dal návrh na písomné 

vyzvanie neplatičov. K návrhu na upozornenie neplatičov prostredníctvom článku 

v Spravodaji obce, ţe ak nebudú platiť, budú zverejnení v Spravodaji obce a na webstránke 

obce, sa pridal aj Mgr. Kubošek a p. Zbončák. 

Hlasovanie za ukončenie diskusie k bodu rokovania:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Hlasovanie za upozornenie neplatičov:  Za: 8 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k predloţenému návrhu na upozornenie neplatičov uznesenie  

č. 4/2012 písm. B bod 2 

Následne p. starosta navrhol schváliť predloţený materiál celkovo t. j. od bodu 8 aţ po bod 16 

(uvedené v programe rokovania). 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

K uvedeným bodom Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/2012 písm. A bod11 a písm. 

C body 1 aţ 4 

 

K bodu 17 programu – Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 
 

Ţiadosť p. Kicoša o predĺţenie nájmu garáţe – p. starosta prečítal ţiadosť, informoval 

poslancov, ţe p. Kicoš má všetky záväzky týkajúce sa nájmu voči obci vyrovnané a z vlastnej 

iniciatívy ponatieral dvere na všetkých 4 obecných garáţach. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 12 

 

Ţiadosť p. Papaja o predĺţenie nájmu – p. starosta vysvetlil postup pri schvaľovaní ţiadosti  

p. Papaja, v prípade ktorej musel byť zverejnený zámer prenájmu z dôvodu osobitného 

zreteľa. Z tohto dôvodu bola ţiadosť predloţená na schválenie na súčasnom Obecnom 

zastupiteľstve. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 25 

 

K bodu 18 programu – Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov 

p. starosta vysvetlil okolnosti nájmu nebytových priestorov v budove č. s. 25 (bývalá pošta) 

a celej budovy č. s. 623 (bývalá Tesla) po skončení nájmu firmy JAP formou verejnej súťaţe. 

Materiály verejnej súťaţe pripravila právnička JUDr. Lehutová. Zároveň vysvetlil, prečo je 

potrebné, aby bola schválená minimálna cena nájmu a navrhol cenu za objekt č. s. 623 v sume 

10 000 €/rok vrátane priľahlých pozemkov a cenu za nebytové priestory v objekte č. s. 25 

v sume 30 €/m
2
. 

Návrh na uznesenie:  

a) majetok č. s. 623 – celá budova a č. s. 25 – nebytové priestory ako prebytočný majetok 

b) zámer prenájmu majetku č. s. 623 (celá budova) a nebytové priestory v budove č. s. 25 

formou verejnej obchodnej súťaţe 
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c) podmienky verejnej obchodnej súťaţe 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 13 aţ 15 

 

K bodu 19 programu – Štatút Obce Staškov 

p. starosta vysvetlil, ţe došlo k doplneniu niektorých novelizovaných častí podľa novely 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. 

Mgr. Kubošek navrhol, aby bol Štatút preloţený na budúce zasadanie Obecného 

zastupiteľstva. 

p. starosta stiahol schvaľovanie Štatútu Obce Staškov z rokovania. 

 

K bodu 20 programu – Cena obce pre p. Vaňousovú 

p. starosta navrhol schváliť Cenu obce pre p. Vaňousovú na súčasnom zasadaní a v predvečer 

41. ročníka turnaja o Kronerov pohár ju slávnostne odovzdať p. Vaňousovej. 

Uznesenie: Udeľuje Cenu obce Staškov p. Zuzane Vaňousovej za vynikajúce tvorivé výkony 

v umeleckej činnosti a propagáciu Obce Staškov. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. D bod 1 

 

 

Odkúpenie podielov pozemkov „Centrum Obce Staškov“ 

p. starosta privítal p. Janíkovú, ktorá na základe plnej moci zastupovala svojho syna p. Jozefa 

Janíka vo veci predaja podielu pozemku a odovzdal jej slovo. 

p. Janíková vysvetlila celú záleţitosť ohľadom podielu pozemku jej syna a konania, na ktoré 

nebol predvolaný. Taktieţ vysvetlila problematiku odpredaja zostatkových metrov. 

Mgr. Latka prečítal uznesenie zo dňa 1.2.2010, z ktorého vyplýva, čo obec mala kúpiť pod 

Centrum obce. 

p. Dodek vysvetlil, ţe sa vychádzalo z údajov z katastra, z iného sa nedalo vychádzať, 

kataster odkontroloval všetky zmluvy a všetky zapísal. 

p. starosta oboznámil poslancov, ţe mal s p. Janíkovou niekoľko jednaní, a ţe jej syn 

poţaduje cenu ako p. Glaser. Ďalej vysvetli problematiku zostatkových metrov, kde Obec je 

podielníkovým vlastníkom v E-čkovej parcele p. Janíkovej, kde sú aj ďalší. Riešením je 

schválenie zámeru, ţe obec podiel predá p. Janíkovej. Preto p. starosta navrhol, aby Obecné 

zastupiteľstvo schválilo cenu pre syna p. Janíkovej ako p. Glaserovi a zámer na odpredaj 

podielu zostatkovej parcely EKN 4061 za cenu 4 €/m
2
 p. Jánovi Janíkovi. 

Hlasovanie – za cenu ako p. Glaser:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Hlasovanie – za zámer na odpredaj:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v tejto veci uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 16 

 

K bodu 4 programu – Základná škola Staškov – Správa o hospodárení k 31.12.2011 

p. Zbončák oboznámil zastupiteľstvo, ţe správa o hospodárení bola prerokovaná na Rade 

školy, kde boli aj 4 poslanci. 

Mgr. Kajánková – účtovníčka ZŠ vysvetlila, ţe Správa o hospodárení predkladá aţ v tomto 

termíne z dôvodu zmien v riadení školy a tieţ voľby novej Rady školy. 

Mgr. Latka dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 

Hlasovanie za ukončenie diskusie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

p. starosta dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení ZŠ, ŠKD a ŠJ k 31.12.2011 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu rokovania uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 4 
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K bodu 5 programu – Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský rok 2012/2013 

Mgr. Perďochová – riaditeľka ZŠ priblíţila poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na 

organizáciu ZŠ pre školský rok 2012/2013 a najmä jeho najdôleţitejšie body t. j. potreba 

dvoch zástupcov na škole a mzdové zabezpečenie. 

Mgr. Latka podporil rozhodnutie riaditeľky ZŠ mať dvoch zástupcov na škole a dal návrh na 

ukončenie diskusie k tomuto bodu, nakoľko bol Návrh na Rade školy jednohlasne schválený. 

Hlasovanie za ukončenie diskusie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

p. starosta dal hlasovať o schválení Návrhu na organizáciu ZŠ v školský rok 2012/2013 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu rokovania uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 5 

 

K bodu 6 rokovania – Základná škola Staškov – hodinová dotácia ŠVP a ŠkVP platný 

od 1.9.2012 

Mgr. Perďochová – riaditeľka ZŠ podala vysvetlenie k predkladanému materiálu 

Mgr. Latka konštatoval, ţe obdobný materiál mal byť predkladaný na Obecné zastupiteľstvo 

kaţdý rok, vyzdvihol taktný a odborný prístup p. riaditeľky, ktorá si sadla so všetkými 

výučbovými komisiami a učiteľmi a teda vzdelávací systém v škole bude v súlade so 

zákonom a zároveň dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu rokovania. 

Hlasovanie za ukončenie diskusie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

p. starosta dal hlasovať o schválení materiálu 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k bodu rokovania „Hodinová dotácia ŠVP a ŠkVP“ uznesenie  

č. 4/2012 písm. A bod 6 

 

K bodu 7 rokovania – Základná škola Staškov – záujme o vyučovanie voliteľného 

predmetu náboţenská výchova alebo etický výchova na školský rok 2012/2013 – 

nahlásenie 

Mgr. Perďochová – riaditeľka ZŠ vysvetlila princíp moţnosti voľby predmetu Náboţenská 

výchova alebo Etická výchova. 

Následne dal p. starosta hlasovať o schválení materiálu o záujme o vyučovanie voliteľného 

predmetu. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k bodu rokovania 7 – Záujem o vyučovanie voliteľného 

predmetu NV a EV na šk. rok 2012/2013 uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 17 

 

Okrem uvedených bodov rokovania k ZŠ sa Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 

zaoberalo aj ďalšími ţiadosťami Základnej školy.  

K ţiadosti o poskytnutie finančného príspevku na oslavu 50. výročia Základnej školy: 

p. starosta prečítal ţiadosť ZŠ a následne Mgr. Perďochová – riaditeľka ZŠ spresnila zámer 

zorganizovania oslavy pri príleţitosti významného jubilea ZŠ s tým, ţe zatiaľ škola nemá 

predstavu o sume potrebnej na oslavu, na ktorej by sa mali podieľať aj sponzori z radov 

rodičov ţiakov a pod. 

Mgr. Latka dal návrh, aby sa Obecné zastupiteľstvo k predmetnej ţiadosti najmä z hľadiska 

sumy vrátilo na ďalšom zasadaní, keď bude škola vedieť pribliţný počet účastníkov a teda aj 

náklady. 

p. starosta dal hlasovať o podanom návrhu Mgr. Latku 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. C bod 5 

K ţiadosti o zakúpenie 1. knihy pre prváka: 

Mgr. Perďochová – riaditeľka ZŠ vysvetlila a doplnila zámer darovania 1. knihy prvákom 
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p. starosta dal poslancom Obecného zastupiteľstva hlasovať o schválení sumy 147 € na 

zakúpenie 1. knihy pre prvákov 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k predloţenej ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 18 

Po prerokovaní predloţených ţiadostí Základnej školy p. starosta podal poslancom Obecného 

zastupiteľstva informácie zo Správy o výsledku inšpekčnej činnosti v Základnej škole, 

z ktorej vyplýva, ţe keby v Základnej škole nedošlo k zmene riaditeľky, inšpekcia by dala 

návrh na odvolanie riaditeľa a nie lehotu na odstránenie nedostatkov. 

Obecné zastupiteľstvo informáciu zo Správy o inšpekčnej činnosti č. 3216/2011 v ZŠ Staškov 

zobralo na vedomie uznesením č. 4/2012 písm. C bod 6 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 21 rokovania – Rôzne 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2012 

K predloţenému materiálu podala vysvetlenie p. Machovčáková – kontrolórka obce 

a následne p. starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo k materiálu prijalo uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 19 

 

Plat starostu Obce 

p. starosta informoval o zmenách týkajúcich sa platu starostov 

Mgr. Latka dal návrh, aby to bolo 2,2 tak, ako minulý rok 

Návrh na uznesenie: plat starostu obce spätne od 1.1.2012 podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 

Z. z. priemerný plat 786 € koeficient 1,98 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený 

o 11,12 % 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k platu starostu obce uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 20 

 

Kanalizačná prípojka k bytovke, ktorá je vo výstavbe 

p. starosta priblíţil problematiku, vysvetlil situáciu týkajúcu sa vybudovania kanalizačnej 

prípojky a moţnosti jej spoločného vybudovania. 

 

Ţiadosť o ukončení zmluvy o prenájme vleku 
p. starosta prečítal ţiadosť p. Marschalka o ukončenie nájmu lyţiarskeho vleku ku dňu 

31.7.2012 a doporučil nájom ukončiť dohodou u uvedenému termínu. 

Mgr. Latka navrhol súhlasiť, ak sú vyrovnané záväzky. 

Ţiadosť p. Marschalka o ukončenie nájmu lyţiarskeho vleku Obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 4/2012 písm. C bod 7 zobralo na vedomie. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

 

Ţiadosť p. Turiaka o náhradu 

p. starosta prečítal ţiadosť p. Turiaka a vyzval p. Dodeka k vysvetleniu okolností týkajúcich 

sa vodovodu cez pozemok p. Turiaka. 

p. starosta vysvetlil, ţe vodovod v obci bol na jednotlivých pozemkoch zriaďovaný bez 

vecného bremena, preto by sa museli poskytovať náhrady všetkým, ktorých pozemky sú takto 

dotknuté. Nakoľko p. Turiak ţiada iba finančnú náhradu, čo je pre obec nereálne, dal návrh na 

zamietnutie ţiadosti. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. E bod 1 
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Ţiadosť p. Belku o vybudovanie prístupovej cesty 

p. starosta prečítal ţiadosť o prístupovú cestu k pozemku parc. 625, 624 na IBV pod Kykuľou. 

Návrh na hlasovanie – zamieta ţiadosť J. Belku o zriadenie prístupovej cesty 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. E bod 2 

 

Ţiadosť p. Haluščákovej o zníţenie nájmu 

p. starosta prečítal ţiadosť p. Haluščákovej o zníţenie nájmu na dobu 6 mesiacov počas MD 

a zároveň oboznámil poslancov s výškou ročného nájmu a preddavkov na sluţby prenajatých 

priestorov masáţneho salónu v budove zdravotného strediska. 

Nakoľko o predmetné nebytové priestory pri ich prideľovaní mali záujem viacerí ţiadatelia, 

poslanci obecného zastupiteľstva navrhli ţiadosť p. Haluščákovej zamietnuť. 

PhDr. Machovčák dal návrh na zníţenie nájmu na polovicu. 

Hlasovanie za zamietnutie ţiadosti:  Za: 4 Proti: 0  Zdrţal sa: 4 

Návrh na zamietnutie ţiadosti neprešiel. 

Hlasovanie za zníţenie nájmu na polovicu:  Za: 0 Proti: 2  Zdrţal sa: 6 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti p. Haluščákovej o zníţenie nájmu uznesenie  

č. 4/2012 písm. F bod 1 

 

Ţiadosť obyvateľov nadstavby ZS o pridelenie parkovacích miest 

p. starosta prečítal ţiadosť obyvateľov nadstavby ZS o parkovacie miesta a navrhol uloţiť 

obecnému úradu riešiť ţiadosť, nakoľko je potrebné zistiť presný záujem, spôsob určenia 

konkrétneho miesta a zistiť cenu za prenájom parkovacieho miesta. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. B bod 3 

 

Ţiadosť p. Alţbety Micsinaiovej o zriadenie časti kanalizačnej a vodovodnej prípojky 

k rodinnému domu č. s. 264 

p. starosta prečítal ţiadosť o zriadenie časti kanalizačnej a vodovodnej prípojky, ktorá bude 

prechádzať cez obecnú komunikáciu parc. CKN 2728/1 a vysvetlil poslancom Obecného 

zastupiteľstva o ktorú komunikáciu sa jedná. 

Mgr. Kubošek dal návrh ţiadosť schváliť, nakoľko ide o komunikáciu, ktorá je nespevnená. 

p. starosta dal hlasovať o návrhu Mgr. Kuboška. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti p. Micsinaiovej uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 21 

 

Ţiadosť p. Bagovej o zníţenie nájmu 

p. starosta prečítal ţiadosť a vyzval poslancov k predkladaniu návrhov na uznesenie. 

PhDr. Machovčák navrhol zníţenie o 20 % 

Hlasovanie:  Za: 1 Proti: 0  Zdrţal sa: 7 

Obecné zastupiteľstvo k ţiadosti p. Bagovej prijalo uznesenie č. 4/2012 písm. F bod 2 

 

Ţiadosť p. Machovčiaka o poskytnutie pomoci pri vyprataní priestorov na ihrisku 

v areáli FK Slávia Staškov 

p. starosta prečítal ţiadosť p. Machovčiaka  

Mgr. Kubošek podotkol, ţe skutočnosti uvedené v ţiadosti musia byť podloţené rozhodnutím 

súdu. 

p. starosta vysvetlil, ţe ţiadateľ sa domáha, aby obec ako vlastník poskytla súčinnosť pri 

vyprataní priestorov, ale ţe obec rozhodnutie súdu má, je vykonateľné a robí to exekútor. Na 

základe toho Obecné zastupiteľstvo ţiadosť zobralo na vedomie. 
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Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. C bod 8 

 

 

Ţiadosti o prenájom bytu - pridelenie bytu č. 4 v nadstavbe zdravotného strediska 

p. starosta prečítal 4 ţiadosti o pridelenie bytu – p. Grečmala, p. Gomboša, p. Páleníka  

a p. Porochnavcovej. Nakoľko obec pri prideľovaní bytu je viazaná podmienkami zmluvy 

o dotácie a príslušnej smernice vyzval Mgr. Baláţovú k vysvetleniu podmienok, ktoré musí 

ţiadateľ spĺňať. 

Mgr. Baláţová priblíţila poslancom podmienky, ktoré boli stanovené Ministerstvom výstavby 

a regionálneho rozvoja pri poskytnutí dotácie a ktorými je obec viazaná a zároveň poskytla 

prehľad o splnení podmienok resp. zdokladovaní ţiadostí jednotlivými ţiadateľmi. 

p. Ďurkáč dal návrh prideliť byt p. Páleníkovi. 

p. starosta dal hlasovať o návrhu. 

Hlasovanie:  Za: 6 Proti: 0  Zdrţal sa: 2 

 

Ţiadosti o sociálnu výpomoc 

p. starosta priblíţil poslancom záver sociálnej komisie k ţiadostiam o pridelenie finančnej 

sociálnej výpomoci, ktoré boli komisiou riešené na základe VZN obce Staškov č. 2/2012. 

Sociálna komisia odporučila schváliť jednorazovú sociálnu výpomoc pre p. Hejčíkovú vo 

výške 100 €, p. Sikorovú vo výške 20 €, p. Mročkovú vo výške 30 € a p. Kajánkovú vo výške 

30 €. Zároveň p. starosta navrhol uvedené schváliť s tým, ţe ak má ţiadateľ pohľadávku voči 

obci, tak sa mu to stiahne. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo  k ţiadostiam o sociálnu výpomoc uznesenie č. 4/2012 písm. 

A bod 23 

 

Ţiadosť o finančnú pomoc na natáčanie dokumentárneho filmu „Slováci v nemeckých 

zajateckých táboroch“ 

p. starosta prečítal ţiadosť Mgr. Hudeca a dal hlasovať o jej schválení 

Hlasovanie:  Za: 0 Proti: 8  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k ţiadosti uznesenie č. 4/2012 písm. F bod 3 

 

K bodu 22 – Diskusia 

p. Ďurkáč sa informoval ohľadom moţnosti rozšírenia základného balíka KT o programy 

Prima a Doma. 

 

Mgr. Kubošek konštatoval, ţe ak niekto berie novú popolnicu a musí odovzdať starú, nie je to 

výhodné. 

p. starosta vysvetlil, ţe zámerom tohto postupu bolo, aby dostal popolnicu prednostne ten, kto 

ju skutočne potrebuje, nakoľko popolníc je málo. Zároveň vysvetlil ďalší postup poskytovania 

popolníc. 

 

p. starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o akcii Spolku rodákov Jozefa Kronera a úmysle 

(ústnej ţiadosti) Ing. Gajdošíka umiestniť jednu zo sôch na obecnom pozemku pri dome 

Jozefa Kronera. Nakoľko nie sú známe bliţšie podmienky a právne následky pre obec 

odporučil p. starosta informáciu zobrať na vedomie. 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0  Zdrţal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k podanej informácii uznesenie č. 4/2012 písm. C bod 9 
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Mgr. Bartusková oboznámila poslancov s podmienkami, ktoré má FK Slávia Staškov na 

pranie dresov, kde je stará práčka, pri ktorej p. Kriţekovej hrozí nebezpečie a dala návrh na 

schválenie 200 € pre FK Slávia Staškov na novú práčku s tým, ţe prípadný rozdiel si FK 

Slávia doplatí. 

Hlasovanie:  Za: 7 Proti: 0  Zdrţal sa: 1 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k podanému návrhu uznesenie č. 4/2012 písm. A bod 24 

 

Po skončení rokovania k bodu 22 – Diskusia p. starosta pozval poslancov Obecného 

zastupiteľstva na pripravovaný 41. ročník turnaja „Kronerov pohár“ a odovzdávanie cien 

spojené s divadelným predstavením v predvečer turnaja, poďakoval poslancom za účasť na 

rokovaní a ukončil zasadanie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko v. r. 

starosta obce 

 

 

 

 

Ján Belko v. r.       Ján Dodek v. r. 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 


