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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 30.03.2012 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov, 

ospravedlnený PhDr. Machovčák Gabriel. 

 

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

      Bc. Tahotná Jana. 

  Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

1.  Program:  

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 1/2012 zo zasadnutia OZ 

  4. Rekonštrukcia budovy starej školy  

  5. Kritéria hodnotenia riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

      Staškov 

  6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ, MŠ a CVČ Staškov a schválenie 

      počtu členov  

  7. CVČ Staškov 588 – správa o hospodárení za  rok 2011 

  8. CVČ Staškov 588 – úprava rozpočtu na rok 2012 

  9. Obec Staškov  - úprava rozpočtu na rok 2012 

 10. Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 11. Odpredaj  majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 12. Odovzdanie  obecného majetku do správy 

 13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ, MŠ a CVČ Staškov a schválenie počtu  

      členov  

 14. Rôzne 

 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, 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 Jána Belka a Jána Dodeka, poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Návrhová komisia v zloţení:       predseda: Mgr. Ján Kubošek   

                                                        členovia: Pavol Durkáč, Jozef Zbončák 

                                                  overovatelia: Ján Belko, Ján Dodek 

Hlasovanie:  za:  7     Proti:  0   zdrţal: 0  
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K bodu 3:  

Kontrola uznesenia č. 1/2012 zo zasadnutia OZ    

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh, ktoré boli uloţené 

uznesením. 
Obec bola úspešná a dostala 10 000 eur z rezervy predsedníčky vlády SR na základe projektu podaného 

v roku 2011 na odstránenie statických porúch na budove starej školy. Bol zakúpený predný pluh na traktor 

na odhŕňanie snehu. Pán Chrenšť zakonzervoval čerpadlá na obecnom vodovode a odber elektriny sa rieši 

s elektrárňami. Bola riešená sťaţnosť občanov z pľacu u Kotasov, bol odoslaný list. Bol zverejnený list na 

internetovej stránke obce – Návrh rady ZŠ Staškov na odvolanie riaditeľky ZŠ Staškov. 

K bodu 4: 

Rekonštrukcia budovy starej školy  
Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o pripravovanej rekonštrukcií budovy Starej školy. Obec  

získala na tento účel dotáciu 10 000 eur a z vlastného rozpočtu vyčlenila 25 000 eur, treba urobiť úpravu  

rozpočtu, výber dodávateľa v mesiaci jún – júl by sa robila rekonštrukcia starej školy. 

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, ţe si pozeral čerpanie rozpočtu obce a záväzky by sme museli 

riešiť do budúcna úverom. Na rekonštrukciu starej školy budeme potrebovať 25 000 eur z nášho rozpočtu 

a treba schváliť zámer rekonštrukcie budovy starej školy v celkovej hodnote 35 000 eur v zmysle 

schváleného projektu. 

Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 11 

Na rokovanie OZ sa dostavil p. Papaja Štefana, ktorý osobne predloţil ţiadosť o predĺţenie nájmu a dočasný 

odklad doplatenia nájmu za predchádzajúci rok. Poznamenal, ţe robil na cintoríne plot a nefakturoval za to, 

ale situácia je horšia 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa vyjadril k danej ţiadosti, ţe si pozeral faktúry, zmluva je platná do konca 

mája, beţí výpoveď a ešte je  tam dlh 1 600 €. 

p. Ďurkač, poslanec OZ povedal, ţe plot na cintoríne riešila stavebná komisia a takéto veci treba dať hneď 

do poriadku 

OZ schválilo dočasný odklad platenia nájomného s tým , ţe budú uhradené nedoplatky do 31.5.2012 

a v prípade , ţe nebudú uhradené nedoplatky, bude s nájomníkom ukončený nájomný vzťah. 

Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 12 

K bodu 5: 

Kritéria hodnotenia riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov       
Ing. Šimčisko, starosta povedal, ţe komisia na to určená vypracovala kritéria a kaţdý poslanec dostal k tomu 

domov materiály, ktoré treba schváliť. 

p. Zbončák, poslanec OZ dal návrh, aby hodnotenie riaditeľov vykonávala hodnotiaca komisia, ktorú by 

poslanci schválili. 

OZ schválilo kritéria na hodnotenie riaditeľa školy a školských zariadení obce a komisiu v zloţení:  starosta 

obce Ing. Šimčisko, poslanci OZ Mgr. Kubošek,  p. Zbončák 

Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 13 

K bodu 6: 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ, MŠ a CVČ Staškov a schválenie počtu    

členov  

OZ navrhlo počet členov do Rady ZŠ: 7,  do Rady MŠ: 7  a do Rady CVČ: 7 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ schválilo počet členov Rady školy pri Centre voľného času Staškov č.588,  na 7 /sedem/ 

v zloţení: jeden zástupca za pedagogických zamestnancov, jeden zástupca nepedagogických 

zamestnancov, traja zástupcovia  rodičov,  dvaja delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ schválilo členov do Rady školy pri  Základnej škole  Staškov č. 502: delegovaní  za zriaďovateľa 

v zloţení:  Mgr. Ján  Kubošek, Mgr. Jozef Latka, MDDr. Ladislav Čulman, RNDr. Edita Sabelová        
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   



3 
 

OZ schválilo členov do Rady školy pri Materskej škole  Staškov č. 364: delegovaní  za zriaďovateľa 

v zloţení:  Mgr. Iveta Bartusková, PhDr. Gabriel Machovčák. 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ schválilo členov do Rady školy pri Centre voľného času Staškov č. 588: delegovaní  za  

zriaďovateľa v zloţení: MDDr. Ladislav Čulman, Jozef Zbončák. 
Hlasovanie:  za: 7         proti: 0                  zdrţal: 0   

K bodu  8: 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, ţe príde p. Gábor ohľadom bytovky a bude ţiadať  

o schválenie zmeny projektu 

p. Gábor: vysvetlil poslancom ohľadom zmeny projektu bytovky a chce dokúpiť od obce 12 m2 pre 

výstavbu bytovky 

OZ zobralo na vedomie ţiadosť p. Gábora Mareka  a Karola Pagáča na zmenu projektu výstavby 

bytovky pri Obecnom úrade. 

Hlasovanie:  za: 8         proti: 0                  zdrţal: 0   

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

OZ uloţilo Obecnému úradu, v súlade so zákonom o majetku obcí, vypracovať zmluvu o budúcej  

zmluve ohľadom umiestnenia stavby  bytovky na odpredaj pozemku za 40 € za m
2  

 pozemku.    

Umiestnenie stavby na par. č. 111/3 a so záberom časti parcele 111/1 podľa schváleného priloţeného 

náčrtu. 
Hlasovanie:  za: 8         proti: 0                  zdrţal: 0   

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

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o ukončení zmluvy hudobníkov v šatňovom priestore 

kultúrneho domu  a navrhol tento priestor prenajať Únii ţien a Klubu dôchodcov v Staškove za symbolickú 

cenu 1 €, lebo zloţky potrebujú vhodný priestor pre svoju činnosť. 

Hlasovanie:  za: 8         proti: 0                  zdrţal: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 7 

K bodu  9: 

Zámer predaja  majetku Obce Staškov – pozemok – parcela CKN 289 o výmere 98 m2  

 – TTP, CKN 288 o výmere 105 m2 – TTP, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na  

 LV  1179 vo vlastníctve obce, p. Martinovi Kováčikovi a manţelke Andrey, bytom Staškov 

 za cenu 12,40 € / m2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná  

 o pozemok, ktorý obec nevyuţíva, je priľahlý k pozemku ţiadateľa Martina Kováčika 

 a manţelky Andrey a bude súčasťou stavebnej parcely novostavby rodinného domu. 

Hlasovanie:  za: 8         proti: 0                          zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 9 

Ing. Šimčisko, starosta obce  predloţil ţiadosti poslancom na schválenie.  

Ţiadosť o príspevok Domov dôchodcov Horelica na kultúrnu činnosť domova. 

Poslanci zamietli ţiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. D, bod 1 

Ţiadosť:  občania Staškova časti Vyšný Polgrúň  o poskytnutie betónových korytiek a podsypového 

materiálu za účelom úpravy priekopy vedúcej popri hlavnej ceste na úseku pri autobusovej zástavke 

a popred budovu predajne potravín. 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť o poskytnutie betónových ţľabov občanov obce 

Staškov v časti obce Vyšný Polgrúň. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 4 

Ţiadosť Milan Grečmal, Štefan Perďoch, Anna Fojtíková, Staškov o zregulovanie, prehĺbenie potôčika. 

 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť o reguláciu potoka. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 3 
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Ing. Šimčisko, starosta privítal na jednaní obecného zastupiteľstva p. Kronerovú Zuzanu aj spolu s ďalšími členmi 

Spolku rodákov Jozefa Kronera v Staškove. Dôvodom ich účasti na zastupiteľstve bol záujem o to, akým 

spôsobom bude obec riešiť sprístupňovanie Pamätnej izby herca Jozefa Kronera v jeho rodnom dome. V diskusii   

k tomuto bodu odzneli rôzne názory. Pani Kronerová Zuzana sa vyjadrila, ţe je rada ţe obec sa rozhodla opraviť 

domček a bola by rada aby domček ţil, chodili tam návštevníci. Zástupcovia Spolku rodákov Jozefa Kronera ponúkli 

obci spoluprácu pri sprevádzaní návštevníkov Pamätnej izby a tieţ poţadovali moţnosť krátkodobého nájmu 

rodného domu za účelom organizovania rôznych akcií s cieľom naďalej propagovať slávneho staškovského  

rodáka. Poslanci obecného zastupiteľstva oboznámili členov Spolku, ţe Rodný dom Jozefa Kronera bude odovzdaný 

do správy Centra voľného času v Staškove. Centrum voľného času bude objekt spravovať, prevádzkovať v ňom 

zriadenú pamätnú izbu a organizovať rôzne podujatia. Poslanci nesúhlasili s poţiadavkou Spolku rodákov J.Kronera 

aby mal k dispozícií vlastné kľúče a kedykoľvek mali jeho členovia prístup do objektu, pretoţe z hľadiska 

zodpovednosti za zverené hodnoty nie je takéto riešenie moţné. Reţim prevádzky Rodného domu J.Kronera bude  

v kompetencií Centra voľného času, ktorého zamestnanci budú jednotlivé činnosti koordinovať.     

OZ schválilo zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku Obce Staškov s účinnosťou od 2.4.2012 do   

správy správcovi Centru voľného času, Ul. J.Kronera 588, Staškov na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti 

alebo v súvislosti s ním. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 10  
OZ zobralo na vedomie List Spolku rodákov Jozefa Kronera.  

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 

K bodu 7 

CVČ Staškov 588 – správa o hospodárení za  rok 2011 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 4  

K bodu 8 

CVČ Staškov 588 – úprava rozpočtu na rok 2012 

Mgr. Haluščáková, riaditeľka CVČ komentovala, je priloţený komentár k úprave rozpočtu 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 5 

K bodu  9 

Obec Staškov  - úprava rozpočtu na rok 2012 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, ţe obec zamestnala od 1.3.2012 pracovníkov 

na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie. Ich 

mzdu bude refundovať ÚPSVaR vo výške 95% nákladov. Na pracovné náradie je refundácia vo výške 

40 € na 1 pracovníka. V rozpočte vo výdavkovej časti je rozdelenie miezd, pracovné náradie a stravné, 

čo refunduje ÚPSVaR  a čo platí obec. Informoval ohľadom popolníc.   

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 6  

K bodu 14 

Ţiadosti: 

Jarmila Kráľová, Staškov  – ţiadosť o odklad splátky za nájom nebytových priestorov do konca 

mesiaca apríl 2012. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 19  
Jarmila Kráľová, Staškov  – ţiadosť o predĺţenie otváracích hodín v prevádzke Hostinec v areáli FK 

Staškov. 

Poslanci doporučili schváliť, ale s výnimkou poriadania diskoték. 

Hlasovanie:  za: 6          proti: 1                         zdrţal: 1 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A, bod 18  
Poslanci OZ schválili Uzn. č. 13/2011 zo dňa 16.12.2011, písm. A, pod bodom 11 zámer predaja 

obecného pozemku v zmysle ţiadosti p. Špokovej, bytom Oščadnica. Vlastníci pozemkov na roli 

Kameniščacka, nesúhlasia s odpredajom časti obecnej cesty p.č.2470. 
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Po konzultácií dali poslanci návrh na zrušenie prijatého uznesenia. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. E, bod 1 

Határ Eduard, Staškov  – ţiadosť o odkúpenie pozemku  parc. č. 1568/2 a 1568/1, ktoré sú uvedené na 

LV obce Staškov .  

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

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 5 

Jana Pončková a Miroslav Pončka, Staškov - ţiadosť o odpredaj pozemku par. č. 1290/4 o výmere 984 

m2.   

OZ uloţilo obecnému úradu riešiť ţiadosť p. Miroslava Pončku a Jany Pončkovej, Staškov. 

 Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 6. 

OZ uloţilo obecnému úradu zistiť všetky pozemky vo vlastníctve obce uţívané inými subjektmi bez 

právneho titulu. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 7 

Centrum Náruč - poradensko – tréningové centrum – ţiadosť o dotáciu. 

Poslanci zamietli ţiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. D, bod 2 

Sociálna komisia na svojom zasadnutí riešila ţiadosti občanov o pridelenie finančnej sociálnej 

výpomoci a doporučila prideliť jednorazové sociálne výpomoci. 

Kontrolórka obce informovala poslancov, ţe na to aby mohli schváliť sociálne výpomoci musí byť 

podľa zákona vypracované VZN obce o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi občanom obce Staškov.  

Poslanci OZ zobrali ţiadosti na vedomie a uloţili obecnému úradu spracovať VZN obce o poskytnutí 

dávky v hmotnej núdzi. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. C, bod 8 

Ţiadosť: rod. Heglasíková, Plaskurová o predĺţenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky v lokalite 

Staškov  - niţný koniec, ktorá končí u p. Sýkoru Rudolfa , Staškov  po parcelu č. 4416/21 z dôvodu 

prebiehajúcej a plánovanej výstavby rodinných domov v tejto lokalite. 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. D, bod 11 

Ing. Šimčisko, starosta obce  informoval o bytovej výstavbe rodinných domov v časti obce Staškov do 

Belkov. Dal návrh aby sa vypracovala štúdia zóny výstavby rodinných domov. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. D, bod 12 

OZ uloţilo obecnému úradu preskúmať reálnosť pozemkových úprav obce Staškov. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. D, bod 13 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe treba zhodnotiť ďalšie návrhy zápisu do obecnej kroniky za obdobie 

2003 -2010 a schváliť novú  kronikárku obce, lebo p. Gunčagová uţ ukončila prácu kronikárky. 

Za kronikárku poslanci navrhli Mgr. Poláčikovú 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2012, písm. A,  bod 20 a bod 21 

Poslanci po prerokovaní zobrali na vedomie: 

Informatívnu správu z vykonanej kontroly a správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 predloţené  

kontrolórkou obce. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
Zápis ţiakov do 1. Ročníka pre šk. r. 2012/2013 ZŠ Staškov č. 502 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese za I. polrok 2011/2012 
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Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 
Listy pána Jana Bučka Staškov  ohľadom prístupovej cesty ku rieke Kysuca. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 

OZ uloţilo obecnému úradu z hľadiska bezpečnosti odstrániť detské preliezačky v areáli 

zdravotného strediska. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 

OZ  uloţilo obecnému úradu dať vypracovať cenové ponuky na spracovanie diagnostiky 

mostu cez Kysucu k obecnému úradu. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 

OZ uloţilo obecnému úradu zabezpečiť vodomer v prenajatých priestoroch pre Zväz 

záhradkárov Staškov, Klub DHZ Staškov  v budove Obce Staškov. 

Hlasovanie:  za: 8          proti: 0                         zdrţal: 0 

OZ uloţilo obecnému úradu -neuhrádzať finančné prostriedky v zmysle ţiadosti Ministerstva 

pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR zo dňa 2.2.2012 o vrátenie časti finančných 

prostriedkov v rámci projektu s názvom Rekonštrukcia a modernizácia areálu ZŠ v Staškove – 

zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti na základe zistenej 

nezrovnalosti. Vyuţiť moţné opravné prostriedky vrátane postupu podľa par. 27a zákona 

č. 528/2008  pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.   

Hlasovanie:  za: 8         proti:0                           zdrţal: 0 
Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov,  ţe dňa 20.5.2012 bude u nás prehliadka 

folklórnych súborov, obec musí zabezpečiť občerstvenie  a v obci sa začína rekonštruovať káblová 

televízia. 

K bodu 15 

Diskusia 

p.Ďurkáč, poslanec OZ  povedal, ţe vyše bunkrov by bolo dobre spevniť breh, voda sa vylieva  

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval, ţe exekútorke  odstúpil zbúranie gátra a vypratanie priestorov  

p. Machovčáka J. – TJ Slávia. Informoval ohľadom kalamity snehu, obecný úrad vyúčtoval náklady, 

ktoré vznikli 9400 €,  ktoré by mali byť refundované obci zo štátneho rozpočtu. 

p. Dodek, 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 

 

 

Ján Belko                                                                                       Ján Dodek 

I. overovateľ                                                                                    II. overovateľ 

 

   
 


