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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 31.08.2012 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov, 

ospravedlnený PhDr.Machovčák Gabriel 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

1.  Program rokovania 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 4/2012 a 5/2012  zo zasadnutia OZ 

  4. Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.6.2012 

  5. Centrum voľného času Staškov – úprava rozpočtu   

  6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy 

      Staškov 364   

  7. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012 

  8. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu  

  9. Obec Staškov  - čerpanie rozpočtu za 2.Q. 2012    

 10. Obec Staškov – úprava rozpočtu  

 11. Odpredaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 12. Zámena majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 13. Rôzne 

 14. Diskusia  

 15. Návrh  na uznesenie 

 16. Záver                                                                                                                                                       

Hlasovanie:  za:  8                                 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.Latku Jozefa a Jána Belka, poslancov OZ  

Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

 

                                                                                                                                                       

2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda:        Ján Dodek,  

                                                       členovia:        Jozef Zbončák, Pavol Ďurkáč 

                                                       overovatelia:  Mgr. Jozef Latka, Ján Belko 

    Hlasovanie:  za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
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3. Kontrola uznesenia č. 4/2012 a 5/2012 

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

Obecný úrad mal vyzvať vlastníkov stavieb na odstránenie nelegálnych stavieb v časti Zákopčie, v k.ú. 

obce Staškov. P. starosta aj s p. Hurinovou boli v Zákopčí, vlastníci stavieb chcú odkúpiť pozemky. 

Starosta povedal, ţe musí u právničky zistiť, či sa dajú pozemky predať osobitným zreteľom. Ďalšou 

úlohou bolo zverejniť výzvu neplatičom, ktorí majú záväzky voči obci v obecnom Spravodaji a na 

internetovej stránke obce. Výzva bola zverejnená. Poslanci prijali uznesenie, aby obecný úrad 

spracoval zoznam neplatičov – dlţníkov voči obci  k 31.10.2012a zverejnil ich v Obecnom spravodaji, 

na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.      

Hlasovanie:  za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.B, bod 2 

Obecný úrad mal riešiť ţiadosť nájomníkov v nadstavbe zdravotného strediska o pridelenie 

parkovacích miest, ktorá sa musí riešiť v zmysle VZN. Obecný úrad mal vyţiadať od firmy SEVAK 

a.s. Ţilina zoznam občanov obce Staškov, ktorí sú pripojení na kanalizáciu. Úloha bola splnená 

a zoznam občanov bol vyţiadaný od firmy SEVAK. Ďalej bolo treba zabezpečiť dopravné značky 

pred most na zníţenú nosnosť 13 t. Dopravné značky boli objednané, ale zatiaľ neboli dodané. 

   

4. Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.6.2012 
 

Riaditeľ CVČ komentoval. Povedal, ţe čerpanie rozpočtu bolo na 51 %, čo je pozitívne, ţiadna 

poloţka nebola prečerpaná a značná časť finančných prostriedkov bola pouţitá na dohody. CVČ má 3 

zamestnancov 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril k čerpaniu rozpočtu. Konštatoval, ţe vedúci krúţkov  

majú stanovený nejaký plat – dohodu. Vedúci krúţkov mali  na konci školského roka odmeny,  

ktoré by mali byť schválené na obecnom zastupiteľstve. Finančná komisia rozhodla, ţe ţiadne 

odmeny sa nebudú vyplácať na dohody, bude  záleţať od toho, koľko finančných prostriedkov 

 príde do rozpočtu.  

Hlasovanie:  za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm. A, bod 4 

 

5. Centrum voľného času Staškov – úprava rozpočtu na rok 2012 

 

p. Zbončák, poslanec OZ sa vyjadril k úprave rozpočtu, ktorý prekontrolovala finančná 

komisia a odporučila ho schváliť 

p. Tahotná, účtovníčka komentovala, ţe úprava rozpočtu bola z dôvodu zmeny štatutára, 

poloţky tarifný plat, DDP, všeobecný materiál 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe na finančnej komisií neschválili DDP. CVČ ako 

organizácia by musela uzatvoriť zmluvu. 

Mgr. Latka, poslanec OZ poznamenal, ţe obec dala do CVČ vklad 10 tis. €, ktoré by sa mali 

postupne vrátiť obci. Obec, ZŠ a MŠ nevyplácala ţiadne odmeny a na obci sa pracovníkom 

zniţovali úväzky a CVČ má na odmeny. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe obec nedala CVČ všetky finančné prostriedky. 

p. Dodek, poslanec OZ navrhol, aby sa poloţka DDP vyškrtla z rozpočtu a dala na prostriedky 

pre deti.       

Hlasovanie za úpravu rozpočtu: 

za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 5 

Ing. Šimčisko, starosta obce upozornil na uzatvorenie zmluvy na 10 rokov na spoluprácu Spolku  

rodákov J.Kronera s CVČ od 1.6.2012 s dátumom 15.8.2012 a na internetovú stránku CVČ  bola 

daná 16.8.2012. Bývala riaditeľka CVČ sa zaviazala na 10 rokov, ţe bude spolupracovať so Spolkom 

rodákov J.Kronera. Vyzval nového riaditeľa CVČ, aby sa vyjadril a rozhodol  čo so zmluvou 
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Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ, poznamenal ţe je to preňho všetko nové a aj zmluva, hmotnú 

zodpovednosť môţu spísať len s novým zamestnancom a týka sa to aj zmluvy, ktorá by mala byť 

spísaná len s ním.  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe zmluva bola podpísaná a nadobudla  pravoplatnosť aţ 

17.8.2012 a stanovisko právničky obce je, ţe zmluva je neplatná. Poslanci rozhodujú o chode obce. 

Mgr. Latka, poslanec OZ vysvetlil o pravidlách a riadení, navrhol aby obec  upozornila bývalú 

riaditeľku CVČ na porušenie zákonov. Riaditeľka CVČ porušila uzatvorením zmluvy zákon   

a zmluva sa musí zrušiť. 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu: 

za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod 2 

p. Dodek, poslanec OZ sa vyjadril k zmluve a povedal, ţe treba vypovedať zmluvu 

Ing. Gajdošík sa vyjadril k zmluve, ktorú uzatvoril Spolok rodákov J.Kronera s riaditeľkou CVČ, treba sa 

dohodnúť, Spolok J.Kronera  tam ma hnuteľný majetok, domček by mal byť sprístupnený pre návštevníkov, 

podotkol, ţe je to forma dohody. Pýtal sa poslancov, ţe do akej miery je zmluva neplatná a prečo porušila 

riaditeľka CVČ zákon. Snaha Spolku J.Kronera je, aby bol domček sprístupnený a má tam svoj majetok.  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa opýtal, koho záujmy naši riaditelia obhajujú a prečo robia takéto zmluvy, 

je to neúnosné. 

Mgr. Latka, poslanec OZ poznamenal, ţe kaţdý zamestnanec musí byť zodpovedný za svoju prácu 

a stanovisko právničky je smerodatné pre poslancov, zmluva je neplatná. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ dal návrh, aby sme oslovili právničku obce, aby pripravila nové podmienky  

zmluvy 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ povedal, ţe  je dobre keď dala právnička stanovisko k zmluve a hmotná 

zodpovednosť sa môţe spísať len so zamestnancom 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril celkovo k problematike a poznamenal, ţe kaţdý poslanec sa 

snaţí urobiť dobre pre obec, ale kaţdý to tak nechápe. Členovia Spolku J.Kronera išli robiť sympózium, 

ale nikoho neupozornili, pracovali na obecnom pozemku a to čo robí spolok je vysoko neštandartné 

a v domčeku sa v sobotu a v nedeľu vyberajú nejaké príspevky. 

Ing. Gajdošík, povedal ţe poskytli návštevníkom pamätnicu a za to dali peniaze, kúpili rybársky stolík 

a stoličky, je to obeta byť tam v sobotu aj nedeľu 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe obecné zastupiteľstvo by malo o tom vedieť, ţe sa tam vyberajú 

nejaké peniaze 

p. Ďurkáč, poslanec OZ sa vyjadril, ţe všetci občania sa poslancom smejú, ako ich Staškovské noviny 

opisujú a to kosenie sa ho veľmi dotklo, spolok sa sťaţuje ţe z rozpočtu nedostal ţiadne peniaze  

a v novinách sa píše ţe Lašút s Pončkom urobil viac ako obecný úrad, človek urobí chybu, ale treba  

sa uţ konečne spamätať a robiť ako jedna rodina. 

Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal, ţe čo sa týka domčeka, dohoda sa neosvedčila, obec sa musí riadiť 

zákonom o majetku obce. Návštevnosť domčeka cez zimné obdobie bude len na telefón. 

Mgr. Latka, poslanec OZ sa obrátil na Ing. Gajdošíka, aby sa mu verejne ospravedlnil za 

všetky nepravdivé informácie uverejnené o jeho osobe v Staškovských novinách a list má 

byť súčasťou zápisnice OZ 

Poslanci zobrali na vedomie list od Mgr. Latku. 

za: 8                                   Zdrţal sa:  0                              Proti: 0                                                                                                                                                       
OZ prijalo  uznesenie č.6/2012, písm.B, bod 2 

OZ  uloţilo: 

Riaditeľovi CVČ Staškov Ing. Martinovi Slovákovi, aby v spolupráci s právnym zástupcom obce  

JUDr. Vlastou Lehutovou podnikol právne kroky k zrušeniu Zmluvy o vzájomnej spolupráci  medzi 

CVČ Staškov a Spolkom rodákov Jozefa Kronera, zo dňa 1. 6. 2012.  

Hlasovanie za:   8                           zdrţal sa: 0                              proti: 0 

Riaditeľovi CVČ Staškov od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013 upraviť prevádzku Rodného domu Jozefa  

Kronera na zimný reţim. Prehliadka rodného domu bude na telefonickú výzvu. 

Hlasovanie za: 8                            zdrţal sa:0                               proti:0 

Prípadný prenájom rodného domu Jozefa Kronera iným subjektom je podmienený schválením  
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 obecného zastupiteľstva obce Staškov.   

 Hlasovanie za: 8                            zdrţal sa:0                               proti:0 

 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej  

    školy Staškov 364 

 p. riaditeľka komentovala 

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

 

 7. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012 

 p. riaditeľka komentovala 

 Hlasovanie:  za: 8                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 7 

   

 8. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu  

 p. riaditeľka - komentovala 

 Hlasovanie:  za: 7                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 8 

 p. Smrečková, riaditeľka MŠ informovala, ţe tento rok MŠ oslávi 30 rokov zaloţenia školy. Je to 

 príleţitosť na spoločné stretnutie a oslavu. Riaditeľka dala  ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

 vo výške 300 € pre MŠ.     

p. Zbončák, poslanec OZ, povedal ţe v obecnom rozpočte chýbajú peniaze.  MŠ má v rozpočte     

poloţku  - nájom od CVČ, ktorú by mohla pouţiť na tento účel. 

Hlasovanie o ţiadosti MŠ o navýšenie rozpočtu na rok 2012 o 300 € pre potreby 30. výročia zaloţenia 

MŠ z rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  za: 8                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod  16 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval, ţe MŠ a ZŠ dala ţiadosti o vypracovanie VZN o paušálnych 

nákladoch ŠJ pri ZŠ Staškov a ŠJ pri MŠ Staškov pre potreby stravovania. 

OZ uloţilo obecnému úradu vypracovať návrh VZN. 

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

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ informovala, ţe škola 9. novembra 2012 oslávi 50. výročie vyučovania 

v priestoroch súčasnej budovy školy. Riaditeľka poţiadala obec o pomoc a to formou finančného príspevku 

vo výške  2 000 € podľa moţnosti obce a verí, ţe ďalšiu finančnú časť sa jej podarí získať formou 

sponzorských príspevkov od organizácií a rodičov. Ţiada poskytnutie priestorov kultúrneho domu v deň 

osláv, v ktorom sa bude konať slávnostná akadémia.  

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe v obecnom rozpočte chýbajú finančné prostriedky, musela sa 

poníţiť výdavková časť rozpočtu. Treba pokryť z nájmu od CVČ. 

p. Dodek, poslanec OZ, povedal ţe nájom v škole od iných subjektov sa vracal obci, potom sa im to 

vracalo naspäť. Je za to, aby sa škole prispelo 1 500 €. 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe nie je záujmom obce, aby sa peniaze zo školy brali. 

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, ţe prebytok v rozpočte je len 5 000 € 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ komentoval, ţe názor poslancov je objektívny, kaţdá jedna organizácia 

obce musí rozmýšľať ako ušetriť. Povedal, ţe je dobre ţe sa škola na to podujala  a je za to, aby sa 

škole dalo 1 500 €. 

Mgr. Latka, poslanec OZ podporil riaditeľku a pochválil, ţe sa toho podujala 

Hlasovanie za príspevok 1 500 € pre ZŠ, navýšenie rozpočtu 

Hlasovanie:  za: 6                                    Zdrţal sa: 2                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 17 

Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal poslancom, ţe prišiel p. Gábor a Mahut, aby predloţili svoje 

ţiadosti 

p. Gábor predloţil svoju ţiadosť ohľadom kanalizačnej a vodovodnej prípojky, ktorá by mala ísť cez 
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obecné pozemky, navrhol spolufinancovanie 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil poslancom, ţe trasa ide cez obecný pozemok a obec musí dať 

súhlas, v projekte bola kanalizačná prípojka. Obec by sa mohla do budúcna pripojiť, keď sa bude 

stavať ďalšia bytovka a Dom seniorov. Starosta o tom rozprával uţ na minulom OZ. 

Hlasovanie:  za: 8                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 18 

 

9. Obec Staškov  - čerpanie rozpočtu za 2.Q. 2012    

Hlasovanie:  za: 7                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 9 

 

10. Obec Staškov – úprava rozpočtu 

Ing. Šimčisko, starosta obce, komentoval 
p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe finančná komisia to prerokovala, doporučila schváliť 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, ţe zajtra je vatra a navrhol 100 € z rozpočtu obce pre Zväz 

protifašistických bojovníkov na ohňostroj 

Hlasovanie o úprave rozpočtu obce 

Hlasovanie:  za: 7                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 8 

 

11. Predaj  majetku Obce Staškov – pozemok –  CKN 2728/3 o výmere 16 m2 – zastavaná 

plocha, novovytvorená na základe GP č. 62/2012 zo dňa 24.7.2012 , ktorú vyhotovil Bc. Ján 

Jančík a overený pod č. 668/2012 zo dňa 6.8.2012  z parcele CKN 728/1  katastrálnom území 

Staškov, zapísanú na LV  1179 vo vlastníctve obce do podielového spoluvlastníctva p. Jánovi 

Grečmalovi, bytom   Staškov  v podiele 1/2 a Eve Kyjanicovej, rod. Kyjanicovej, bytom 

Klokočov v podiele ½ za cenu 10 €/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 pozemkom  

CKN 2728/2, CKN 2699/3 a k rodinnému domu Staškov č. 615, ktoré sú v podielovom 

spoluvlastníctve  ţiadateľov Jána Grečmala, v podiele  ½  a Evy Kyjanicovej v podiele ½ a bude 

slúţiť k zabezpečeniu prístupu  k rodinného domu Staškov č. 615. Schválené trojpätinovou  

väčšinou všetkých poslancov. 

Hlasovanie:  za: 7                                    Zdrţal sa: 0                           Proti:0     
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 12 

 

12. Zámenu majetku Obce Staškov –  parcelu C KN  4817 o výmere 129 m2 - záhrada 

v katastrálnom území Staškov,  zapísanú na LV 1179 za parcelu C KN 4818/8 zastavaná 

plocha o výmere 133 m2, v katastrálnom území Staškov,  zapísanú na LV č.3653, ktorej 

podielovými spoluvlastníkmi sú Miroslav Čečotka, bytom Staškov  pod poloţkou 

B1 v podiele ¼ a pod poloţkou B2 v podiele 3/8, Marián Čečotka, bytom Staškov  

pod poloţkou B3 v podiele 1/8, Rastislav Čečotka, bytom Staškov  pod poloţkou  

B4 v podiele 1/8, Miroslav Čečotka, bytom Čadca pod poloţkou B5 v podiele 

1/8, v súlade § 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 

zámenou parciel Obec Staškov získa do vlastníctva parcelu CKN 4818/8 o výmere 133 m2  

zastavaná plocha, pre účely miestnej komunikácie. Parcelu CKN 4817 o výmere 129 m2 

záhrada nadobúdajú  do podielového spoluvlastníctva Miroslav Čečotka Staškov   

v podiele 5/8 Marian Čečotka, bytom Staškov  v podiele 1/8, Rastislav Čečotka, bytom  

Staškov  v podiele 1/8 a Miroslav Čečotka, bytom Čadca v podiele 1/8. Zámena 

sa uskutoční  bez finančného vyrovnania. Schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Hlasovanie:  za:  7                                  Zdrţal sa: 0                               Proti: 0    
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 11 
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     Zámer odpredať  Mgr. Márií Haladejovej, r.Murčovej ,bytom Staškov   pozemok C KN    

     1832/3 o výmere  30 m2-zast.plocha, novovytvorená na základe GP č.17/2012 zo dň18.7.2012  

     vyhotovil Ivan Šobich a overený pod č.643/2012 zo d25.7.2012  z parcele CKN 1832/1   

     v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, vo vlastníctve obce, v cene 4 €/m
2
  ,  

     v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel,  

     z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý je  

     priľahlý k pozemkom CKN 1864, CKN 1865,,CKN 1866  ktoré sú vo vlastníctve ţiadateľa  

     Mgr.Márie Haladejovej v podiele 1/1 a bude vyuţitý na vybudovanie kanalizácie k rodinnému  

     domu č.168 .  

     Hlasovanie za: 8                    Zdrţal sa: 0                          Proti: 0    
     OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 19 

 

     Odkúpenie pozemku „Chodníky NK“  GP č. 137/2012, zo dňa 29. 8. 2012, vypracovaný  

     Ing. Annou Tomašcovou, overený 30. 8. 2012 č. 773/2012, od firmy KONTAKT-SK, 

     s. r.o., Staškov č. 1033, IČO 36413569, pozemok C KN 2464/9 o výmere 102 m2-ostatná  

     plocha, novovytvorená na základe GP č. 137/2012, zo dňa 29. 8. 2012, vypracovaný Ing.  

     Annou Tomašcovou, overený 30. 8. 2012 č. 773/2012 z parcele CKN 2464/1 

     v katastrálnom územní Staškov, zapísanú na LV 3748 vo vlastníctve firmy KONTAKT- 

     SK, s.r.o. Staškov č. 1033 v cene 6,15€/m2. Kúpna zmluva bude realizovaná aţ po zrušení  

     ťarchy na uvedenom LV na parcelu CKN 2464/1, konateľ firmy Pavol Najdek súhlasí  

     ihneď ťarchu zrušiť. 

     Hlasovanie:  za:   7                               Zdrţal sa: 0                   Proti: 0    
     OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 15 

 

    Odkúpenie pozemku „Centrum obce“ 

    GP č. 55/2011,zo dňa 1.8.2011, vypracovaný Bc.Jánom Jančíkom, overený 17.8.2011  

    č.697/2011: 

    Bočková Jozefína,r.Sidorová, bytom Opava 

    Číslo LV               EKN                                CKN               výmera                   podiel 

    6973pod B40      4099/1                 123/15 o výmere 234 m2-tr.tr.porast,30240/2419200 

    6975pod B40      4100                    123/13 o výmere 31 m2-tr.tr.porast, 30240/2419200 

    7002pod B40      4112/1                 123/11 o výmere 23 m2-tr.tr.porast, 30240/2419200 

    GP č. 56/2011,zo dňa 2.8.2011, vypracovaný Bc.Jánom Jančíkom, overený 23.8.2011      

    č.698/2011 

    Číslo LV            EKN                     CKN               výmera                   podiel 

    7026 pod B3      4091                     123/26            22 m2 tr.tr.porast    1/8 

    6973 pod B40    4090                     123/25            71 m2 tr.tr.porast    30240/2419200 

    6981 pod B15    4089                     123/24          311 m2 tr.tr.porast    1512/36288 

    6974 pod B25    4084                     123/47            22 m2 tr.tr.porast    1512/60460   

    Za cenu 4 Eura za m2 

    Hlasovanie za: 8                    Zdrţal sa: 0                          Proti: 0      

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 20 

 

    Mgr. Latka, poslanec OZ sa vyjadril k pozemkom – Olešňanka, Kysuca, chýba vloţka 80. 

    Povedal, ţe dal námietku na komisiu ROEP a podal to na generálnu prokuratúru. 

    Dal návrh na zrušenie uznesenia, kde bola schválená vzájomná zámena majetku Obce Staškov  

    a p. Machovčákom Stanislavom a manţ. Bývalý predseda ROEP sa vyjadril, ţe keď majiteľ parcele  
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    dal čestné prehlásenie, ţe to uţíva viac ako desať rokov, kataster vydal rozhodnutie. 

    Pán Machovčák odkúpil  podiely a všetko to prešlo v ROEP. Pán Latka povedal, ţe na    

    zasadnutí OZ sú prítomní dvaja členovia komisie ROP a chce aby sa vyjadrili a povedali  

    svoje stanovisko skôr ako sa bude hlasovať akým spôsobom sa dostala parcela 1253/3 do  

    vlastníctva Ing. Stanislava Machovčáka 

    p. Dodek, poslanec OZ povedal, ţe p. Machovčák odkúpil 5 alebo 6 podielov, bola to  

    neknihovaná parcela a rozhodoval kataster ako správny orgán. Povedal, ţe si myslí ţe zámena  

    pre obec nebola nevýhodná, bola to neknihovaná parcela a domnieva sa ţe to odkúpil od  

    ţelezníc.  

    Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe vloţka 80 v čase odkupovania podielov   

    p. Machovčákom  neexistovala, teda nebolo moţné do nej vstupovať a ani obchodovať  

    s ňou a preto obec vstupuje do rizika v prípade sťaţnosti bývalých vlastníkov a riskuje, 

    ţe v budúcnosti môţe o zamenený pozemok prísť. 

    Mgr. Latka dal návrh na zrušenie uznesenia č.11/2011 z 28.10. 2011 písm A, bod 17 

    Hlasovanie za: 6                    Zdrţal sa: 1                        Proti: 0      

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

      

    Rôzne: 

    Sociálne výpomoci – zasadala sociálna komisia a navrhla schváliť sociálne výpomoci: 

 

    Sociálnu výpomoc p. Matejovi Janíčkovi, Staškov  – jednorazovú dávku v hmotnej  

    núdzi vo výške 50 €. 

    Hlasovanie:  za: 6                                    Zdrţal sa: 0                               Proti: 0    

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 13 

    Sociálnu výpomoc p. Anne Horčičákovej, Staškov – jednorazovú dávku v hmotnej  

    núdzi vo výške 50 €. 

    Hlasovanie:  za: 6                                   Zdrţal sa: 0                               Proti: 0    

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 14 

    p. Ďurkáč, poslanec OZ dal ústnu ţiadosť na schválenie sociálnej výpomoci pre 

    p. Kubáčakovú Janu,Staškov -jednorázovú dávku v hmotnej núdzi  vo výške 100 €. 

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

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 21      

 

    Ţiadosti: 

 

    Ţiadosť- Peter Koper, bytom Čadca - odkúpenie pozemku 

    Ţiadosť – Radoslav  Malík, bytom Korňa - odkúpenie pozemku.  

    Ţiadosť občanov u Letov v zastúpení Františkom Bulejom, bytom  Staškov  

    ohľadom dodávky betónových rúr. 

    OZ uloţilo stavebnej komisií preveriť tieto ţiadosti.  

    Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod  7,8 

    Ţiadosť o splátkový kalendár za práce na kanalizačnej prípojke podľa UZNč.11/2011, 

    písm. A, bod 23  pre majiteľov bytov č. 430. 

    OZ uloţilo Obecnému úradu vypracovať splátkový kalendár pre majiteľov bytov budovy 

    č. 430 – kanalizačná prípojka  

    Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod 9 

      OZ uloţilo Obecnému úradu ţiadosť Oľgy Varsavíkovej predloţiť právnemu zástupcovi 

      obce. 
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    Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod 10 

  Ţiadosť pani Ivony Hejčíkovej, bytom Staškov - dokončenie zateplenia bytov č. 1,     

  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytového domu č. 589.   

  OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

    Hlasovanie za: 6                            Zdrţal sa: 0                        Proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.B, bod 5 

  Zmluva o termínovom úvere č. 31/005/12 a č. 31/006/10 – dodatok č. 3 

  OZ zobralo na vedomie. 

    Hlasovanie za:6                                   Zdrţal sa: 0                         Proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.B, bod 4 

    Ţiadosť Spolku J.Kronera o umiestnenie informačného panela k chodníku Domu  

    J.Kronera 

    Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.A, bod 22 

      

    Diskusia: 

    Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s prevádzkovaním cintorína, bol 

    vypracovaný jednoduchý projekt na hornú časť cintorína, na vytvorenie nových hrobových  

    miest, opravili sa schody pri dome smútku, urobil sa chodník , treba urobiť výberové 

    konanie na prevádzkovateľa pohrebných sluţieb  

      OZ uloţilo Obecnému úradu previesť výberové konanie na prevádzkovateľa pohrebných  

      sluţieb do 30. 9. 2012.  

      Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod 11 

      Obecnému úradu zabezpečiť odkrytie ústia potoka v osade u Krasňanov z dôvodu opráv  

      koryta Povodia Váhu.  

      Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa:0                     proti:0 

    OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2012, písm.C, bod 12 

      

 

       Návrh na ukončenie diskusie 

     Hlasovanie za: 6                       zdrţal sa: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 

 

 

     I. overovateľ                                                                                    II. overovateľ 

     Mgr. Latka Jozef                                                                           Ján Belko      

 


