
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 7.12.2012 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 7 poslancov, dvaja boli 

ospravedlnení – PhDr. Gabriel Machovčák, p. Dodek Ján 

 

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

riaditeľka Základnej školy Staškov  - Mgr. Mária Perďochová, účtovníčka MŠ Staškov a ZŠ 

Staškov – Mgr. Kajánková Emília, riaditeľ CVČ Staškov– Mgr. Martin Slovák, účtovníčka 

CVČ Staškov – Bc. Tahotná Jana. 

 

      Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Program rokovania: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 7/2012  zo zasadnutia OZ 

  4. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012 

  5. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012 

  6. Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej  

      výsledkoch za školský rok 2011/2012 

  7. Centrum voľného času Staškov – výchovný program 

  8. Centrum voľného času Staškov – rozpočtové opatrenie č. 3/2012 

  9. VZN Obce Staškov o výške ročného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

      CVČ Staškov na šk. rok 2012/2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov   

 10. Obec Staškov – úprava rozpočtu rok  2012  

 11.VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

       stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013  

 12. VZN  Obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Staškov  

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

 14. Prenájom nehnuteľnosti  - pozemku Obce Staškov z dôvodu osobitného zreteľa 

 15. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 16. Rôzne 

 17. Diskusia  

 18. Návrh  na uznesenie 

 19. Záver         

  Hlasovanie:     za: 6               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, bolo 

prítomných 7 poslancov, 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 Ivetu, Mgr. Kuboška Jána, 



 poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Návrhovú komisiu v zloţení:    predseda:  Jozef Zbončák 

                                                         členovia: Ján Belko, Mgr. Jozef Latka 

                                                         overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Mgr. Ján Kubošek                                                                                                                                             

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

K bodu 3: 

Kontrola uznesenia č. 7/2012  zo zasadnutia OZ 

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

uznesením, poznamenal, ţe uznesenie bolo splnené aţ na p. Bučka, kde sa malo vstúpiť do 

jednania s vlastníkmi pozemkov a turisticko náučný chodník J.Kronéra, treba doplniť 

skutočné náklady a schváliť uznesenie: 

V zmysle uznesenia č. 7/2012 zo dňa 26. 10. 2012 písmeno  A/ bod 30 výšku celkových 

výdavkov na projekt Turistický – náučný chodník Jozefa Krónera medzi obcami Staškov 

a Horní Lomná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 z Fondu 

mikroprojektov cca 34 046,92€, výšku spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, ktorá je 5%, t.j. cca 1 702,35 €. 

Hlasovanie za:  6                                   Zdrţal sa: 0                Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod 20  

Hlasovanie za kontrolu uznesenia: za:  6              zdrţal sa:   0              proti:  0     

K bodu 4:                                                                             
Materská škola Staškov – úpravu rozpočtu na rok 2012 

Mgr. Kajánková, účtovníčka MŠ  komentovala, úprava rozpočtu prebehla len medzi 

poloţkami, celkové výdavky sa nezmenili, poznamenala , ţe z KŠÚ prišli finančné 

prostriedky na učebné pomôcky, úprava bola prejednaná v Rade školy, na finančnej komisií 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod 4  

K bodu 5: 

Základná škola Staškov -  úpravu rozpočtu na rok 2012 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ  komentovala, úprava rozpočtu prebehla len medzi 

poloţkami, celkové výdavky sa nezmenili, je priloţený komentár, úprava bola prejednaná 

v Rade školy, na finančnej komisií, vlastné príjmy neboli naplnené 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe úpravu prejednávali na finančnej komisií, a čo sa týka 

kapitálových výdavkov, povedal ţe príjmy za prenájom telocvične  neboli naplnené, 1 € je 

pomerne málo. Predloţila spotrebu plynu a poznamenala, ţe sa viac spotrebuje v telocvični 

ako v škole 

Mgr. Latka, poslanec OZ  povedal, ţe treba spotrebu plynu sledovať, teplota v telocvični by 

mala byť 15 stupňov 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe projekt na telocvičňu je podaný a je to v riešení 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:     za:  6              zdrţal sa: 0                proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod 5  

K bodu 6: 

Centrum voľného času Staškov – správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej  

výsledkoch za školský rok 2011/2012  



Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ komentoval, dal materiály poslancom na preštudovanie, 

poznamenal, ţe skladba krúţkov je rozdielna, lebo doporučil, aby si ţiaci volili najviac dva 

krúţky 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ prejavila nespokojnosť pri voľbe Rady centra, prečo je 

predsedníčkou Rady centra p. Tahotná, pracovníčka centra, povedala ţe treba zvoliť dvoch 

členov rady centra lebo p. Zbončák a MDDR. Čulman sa vzdali členstva v Rade centra.  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe budúci rok bude iná štruktúra financovania a zmení 

sa veľa vecí, zo štátu príde menej finančných prostriedkov, situácia je zlá a obáva sa v akej 

podobe bude CVČ fungovať 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ poznamenal, ţe bude platiť nová legislatíva, VÚC ma podporiť 

centrá 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal ţe všetci majú záujem aby CVČ fungovalo a mohla to 

obec finančne vykryť, lebo finančné prostriedky všade chýbajú a najmä obciam 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ povedal ţe centrum dobré funguje, akcie boli väčšinou v sobotu 

a v nedeľu a zo strany verejnosti je záujem   

 Hlasovanie za správu:     za:  6               zdrţal sa: 0                proti: 0    

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

K bodu 7: 

Centrum voľného času Staškov – výchovný program 

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

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

K bodu 8: 

Centrum voľného času Staškov – rozpočtové opatrenie č. 3/2012 

Mgr. Slovák, riaditeľ komentoval, a dal návrh aby zostatok finančných prostriedkov CVČ sa 

previedol do budúceho roka 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ  sa pýtala, prečo si bývala riaditeľka centra nevyčerpala 

dovolenku a bolo jej preplatených  29 dní , dovolenka mala byť vyčerpaná 

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie:   za:  6       zdrţal sa:  0               proti:  0  

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

K bodu 9: 

VZN Obce Staškov o výške ročného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  

činnosť  CVČ Staškov na šk. rok 2012/2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov   

s účinnosťou od 1. 1. 2013.  

p. Zbončák, poslanec OZ komentoval o poplatkoch, úhrade nákladov spojených s činnosťou 

CVČ  

Hlasovanie o VZN:     za: 6               zdrţal sa: 0                proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod 9  

K bodu 10: 

Obec Staškov – úprava rozpočtu rok  2012  

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, povedal ţe úprava je v podielových daniach, 

prišlo menej do rozpočtu, museli sa zníţiť výdavky vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Poslanci navrhli, aby  rodine Pinďakovej, Staškov, ktorej poţiar zničil dom, bola poskytnutá 

finančná výpomoc  z poloţky odmeny poslancov sumu 500 € a sociálnu výpomoc vo výške 

1 000 € z rozpočtu obce.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  21  

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:   za: 6               zdrţal sa: 0                 proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  10  

K bodu 11: 

 



VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2013  

p. Hurinová, pracovníčka OÚ komentovala, VZN bolo prerokované na finančnej komisií 

a komisia dala stanovisko 

p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, ţe uţ minulý rok sa zvýšili poplatky sa odvoz TKO, občania 

budú nespokojní, neminú toľko ţetónov. Teraz  uţ väčšinou občanov kúri tuhým palivom, 

popol dávajú do záhrady 

p. Zbončák, poslanec  OZ povedal, ţe sa to všetko preberalo na finančnej komisií, obec musí 

veľa doplácať na vývoz TKO a financií do rozpočtu príde menej  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe kaţdému ide o kvalitu sluţieb v obci  

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe musíme niekde nájsť tie finančné prostriedky, ak 

chceme zachovať kvalitu sluţieb 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  sa opýtal odkiaľ zobrať finančné prostriedky, keď ešte príde 

menej do rozpočtu 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe do rozpočtu príde o 15 % menej finančných 

prostriedkov, chýbať bude materskej škole, základnej škole a hlavne obci 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe bude zle, keď budeme musieť zníţiť kvalitu 

sluţieb keď neprídu finančné prostriedky zo štátu 

Hlasovanie za  VZN:   za: 6               zdrţal sa: 0                 proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  10  

K bodu 12: 

VZN  Obce Staškov, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Staškov  

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil ohľadom cintorína. Povedal, ţe sluţby cintorína sú 

rozdelené na pohrebné, ktoré robí pohrebná firma a cintorínske, ktoré robí obec a je 

problémom nájsť firmu, ktorá by robila obidve sluţby. Navrhol p. Chrenšťa, ktorý bude 

správcom, bude mať na starosti cintorín – kosenie, údrţbu, zamykanie veľkej brány. 

Starosta oslovil tri firmy – firmu LAUK,  firmu ANNU, firmu LP EXPOSYSTEM  Krásno 

nad Kysucou. Ponuku dala len firma ANNA, je pripravené VZN, ktoré treba doplniť 

a schváliť. Bol navrhnutý nájom obradnej miestnosti v dome smútku  za jeden 10 € / za kaţdý 

smútočný obrad. Poplatok za chladiace zariadenie 

 v dome smútku 2,86 € / 1 KW, 5 €  za kaţdý vstup kamenárskej firmy + spotreba elektrickej 

energie. 

p. Zbončák, poslanec OZ, povedal, ţe to  prerokovala finančná komisia a dala návrh, aby 

sa pripravené VZN schválilo 

p. Ďurkáč, poslanec OZ dal návrh, aby sa na cintorín kúpila krhla  

Hlasovanie za VZN:    za: 6               zdrţal sa: 0                 proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  11 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe je tu p. Koţáková, ktorá prišla ohľadom ţiadosti jej 

mamy p. Jozekovej Anny. Starosta prečítal ţiadosť: Dole podpísaná Anna Jozeková, rod. 

Jarošová ţiadam o vrátenie časti pozemku pod Kykuľou č.p. 2013, nové 822, ktorá bola 

v roku 1973 odkúpená iba čiastočne. Podľa zmluvy, ktorú mám, bolo odkúpené 623 m2 

a málo byť odkúpené 774 m2, teda sme prišli o 151m2, ja a moje dcéry. Podľa geodeta boli 

tieto m2 pripočítané ku vrchnej parcelke č.p. 839, tak ţe  ich máme napísané aj v ROEP. 

Zistili sme túto chybu aţ keď p. Latka odkúpil od OÚ svoj pozemok a dal si vymerať svoju 

parcelu a vymerali mu aj z našej parcelky, lebo nebola v roku 1973 vykúpená celá. Viac krát 

som bola za p. Latkom, bola som aj na gedézií, dala som ţiadosť na OÚ, ale nemôţem sa 

dovolať pravdy. P.Latkovi som ukázala list z geodézie, má 1/1 z našej parcele, ale nechce so 

mnou komunikovať, aţ si to vymáham súdnou cestou. Ja si myslím, ţe je to vecou OÚ a treba 

to riešiť. Prosím p. Latku a p. poslancov o vyriešenie mojej ţiadosti. 



p. Koţáková, občianka obce komentovala uvedenú záleţitosť v zmysle podanej ţiadosti 

a prosila poslancov, aby sa celá záleţitosť vyriešila 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe on o tom nemá ţiadnu vedomosť a vyzval 

p. Hurinovú, pracovníčku obce, aby to vysvetlila 

p. Hurinová povedala, ţe bol urobený veľký geometrický plán, ľudia si dávali ţiadosti, robili 

sa kúpne zmluvy, cesta mala ostať obci, občania s tým súhlasili, ţiadne sťaţnosti neboli. 

Povedala, ţe p. Koţáková nedala ţiadnu námietku. Keď sa to odkupovalo p. Koţáková mala 

4/5 a 1/5 mal p.Sluka. Pani Hurinová oslovila p. Koţákovú, ţe vtedy nedala ţiadnu námietku. 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe ho to mrzí, čo hovorí p. Koţáková, ale on odkúpil pozemok  

od p. Sluku a neskúmal ţiadne veci, pozemok si dal vymerať a naviezol ho, hranica bola vymeraná  

2 krát a je vlastníkom pozemku. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe je to občiansko právny spor, ktorý si musia riešiť sami 

medzi sebou  

p. Hurinová, pracovníčka obce poznamenala, ţe tam bol vtedy geodet a bol ochotný kaţdému 

vytýčiť pozemok, čo sa odkupovalo bolo obecné a kaţdý si to mohol dať vytýčiť  

K bodom 13, 14, 15: 

Ing. Šimčisko, starosta obce pozval p. Gábora, ktorý je staviteľom bytovky, stavebná parcela 

bola malá, zobral o 20 m2 viac od obce, treba schváliť odpredaj: 

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Staškov č. 3/2012 písm.A/11 zo dňa 

25.05.2012 a po špecifikovaní parciel,  zameraním stavby Bytový dom 12 bj. v Staškove, 

geometrickým plánom č.38/2012 zo dňa 10.11.2012, vyhotoveného Milanom Šimanicom, 023 

01 Oščadnica č. 116, IČO: 36943029, úradne overeného Správou katastra Čadca 27.11.2012,  

zámenu 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 C KN č. 

111/20 o výmere 44 m
2
, zastavané plochy a nádvoria,  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 C KN č. 111/3 o výmere 

24m
2
, zastavané plochy a nádvoria, 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. 

Marek Gábor, bytom Krásno nad Kysucou a jeho manţelka Ing. Margita Gáborová, poskytnú 

Obci Staškov finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmere pozemkov a to vo výške 

40 €/m
2
, čo činí za výmeru 20 m

2
, spolu sumu 800€.  

Prítomných poslancov : 6 

Hlasovanie za: 6                                   Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  19                              

 Ing. Šimčisko, starosta obce pokračoval v programe rokovania, firma JAP dlhuje obci za 

neuhradené penále, chcú predať prístrešok obci, bola tam stavebná komisia, bol vypracovaný 

posudok na prístrešok, penále za oneskorené úhrady nájomného by sa započítali s cenou 

prístrešku a bude vypracovaný splátkový kalendár na zaplatenie dlţného nájomného. 

OZ schválilo: 

Odkúpenie plechového prístrešku pri budove č. 623,  postavenej na, parc. č. 2101/1 

v katastrálnom území Staškov od firmy JAP, s. r. o. Staškov č. 623, 023 53 Staškov, ktorá je 

ohodnotená podľa Znaleckého posudku č. 109/2012 vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom 

Kubincom, Makov č. 65, 023 56 Makov na Slovensku na hodnotu 4 280 €,  za cenu 4 137,78 

€. Kúpna cena bude započítaná za dlţné penále, ktoré spoločnosť dlhuje obci za oneskorenú      

úhradu nájomného. 



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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  23                              

Predloţený splátkový kalendár  firmy JAP, s. r. o. Staškov č. 623, 023 53 Staškov na  

zaplatenie dlţného nájomného za obdobie 1. štvrťrok a 3. štvrťrok 2012 vo výške 6 467,23 €, 

ktoré bola spoločnosť povinná platiť na základe zmluvy o nájme zo dňa 1.2.2010, predmetom 

ktorej bola nehnuteľnosť nebytové priestory v budove č. 623 – sklady, dielne kancelária toalety, 

šatne a chodby.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  24                              

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe sú tu ţiadosti na prenájom a predaj majetku obce, 

treba schváliť 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – po nadobudnutí  nehnuteľnosti – 

prístrešku pri budove    súpisne číslo 623 postavenej na parcele č. 2101/1 v Staškove p. Rudolfovi 

Turiakovi, bytom  Staškov vo  výške nájmu 124,68 € / rok,  na dobu neurčitú s výpovednou 

lehotou 1 týţdeň   v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí 

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

predmetný prístrešok v súčasnosti nie je obcou vyuţívaný ani nie je dlhodobo resp. na neurčito 

prenajatý a nájomca  má záujem ho vyuţívať na realizáciu svojej záujmovej činnosti, ktorou je 

stolárska výroba.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  12                              

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – po nadobudnutí nehnuteľnosti – 

prístrešku pri budove súpisne číslo 623 postavenej na parcele č.2101/1 v k.ú. Staškov, p. 

Štefanovi Badurovi, bytom Staškov, vo výške nájmu 124,68 € / rok, na dobu do 30.4.2013 

s výpovednou lehotou  1 týţdeň  za účelom parkovania nákladného auta nevyhnutného na 

výkon podnikateľskej činnosti v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR 

č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný prístrešok v súčasnosti nie je obcou vyuţívaný ani 

nie je dlhodobo resp. na neurčito prenajatý a nájomca  ho chce vyuţívať na parkovanie vozidla 

potrebného pri jeho činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva občanov Staškova. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  13                              

Prenájom nehnuteľnosti Obce Staškov – pozemku /dvora/  pred budovou č.227 na parcele 

č.451 v k.ú. Staškov Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov vo výške ročného nájmu 

1 110,60 € + inflácia na dobu od 01.01.2013 do 31.12.2013 za účelom vykládky príp. 

k uloţeniu materiálu a vykonávaniu pomocných prác súvisiacich s jeho podnikateľskou 

činnosťou v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 

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

predmetný pozemok chce nájomca vyuţívať pri svojej činnosti, na vykonávanie ktorej trvalo 

zamestnáva občanov Staškova, pričom bude vyuţívaný spoločne s obecnými prevádzkami. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  14                              

Predaj majetku Obce Staškov – pozemok C KN 271/5  o výmere 28 m2 – TTP 

v katastrálnom území Staškov , zapísaný na LV 1179 vo vlastníctve obce p. Radoslavovi 

Malíkovi a manţelke, bytom Vyšná Korňa za cenu 12 €/m2 v súlade § 9 a 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 sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva 

a odpredajom sa usporiadajú vlastnícke vzťahy medzi obcou a kupujúcim. Parcela C KN 

271/5 sa nachádza pri parcele CKN 281 záhrada pri rodinnom dome Staškov č. 379, ktorá je  

v bezpodielovom majetku manţelov. 



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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  15                              

Predaj majetku Obce Staškov – spoluvlastnícke podiely pozemku E KN 4061 o výmere 44 

m2 –TTP v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 4984, vo vlastníctve obce, pod por. 

č. B2  vo veľkosti podielu 13/120, pod por.č. B 3 vo veľkosti podielu 130/600 a pod por. č. 

B7 vo veľkosti podielu 13/120 a spoluvlastnícke podiely pozemku E KN 4060 o výmere 3 m2 

– TTP v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV 6972, vo vlastníctve obce, pod por. č. 

B1 vo veľkosti podielu 27/120, pod č. B8 veľkosti podielu 42/120, pod por. č. B10 vo 

veľkosti podielu 21/240, pod por.  č.B12 vo veľkosti podielu 6/120 p. Jozefovi Janíkovi, 

bytom Staškov za cenu 4 €/m2, m2 v súlade § 9 a 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 sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyuţíva a nachádza sa v záhrade pri 

rodinnom dome kupujúceho, / ide o novovytvorené parcele E KN 4060, E KN 4061 po zápise 

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

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  16          

K bodu 16: 

Ţiadosti: 

Ján Štefánik, Čierne - ţiadosť o predĺţenie otváracích hodín v dňoch piatok a sobota 

v prevádzke PIZZA DON SALIERI, s.r.o,m Staškov 10174 

Poslanci OZ ţiadosť zamietli. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. D, bod  1                 

Peter Koper a manţelka Danka,  Čadca – ţiadosť o odkúpenie parciel 1014 a 1015 ako celok 

v katastri obce Staškov. 

Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie. 

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

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

OZ schvaľuje: 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosti – časť obvodovej steny 

budovy súpisné číslo 25 postavenej na parcele C KN č. 936  v k.ú Staškov p. Rastislavovi 

Michalíkovi, bytom Staškov vo výške nájmu 1 €/ rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 

1 mesiac za účelom umiestnenia reklamy, v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR 

č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe chce podporiť cestovný ruch.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  25 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval ohľadom pozemku p. Pončku Miroslava a manţelky 

Janky, Staškov, obec mu dala pozemok do prenájmu, teraz chce vybudovať na uvedenom 

pozemku detské ihrisko, treba dať výpoveď z nájmu pozemku 

OZ schválilo:  

V zmysle čl. VII. Zmluvy o nájme so zriadením predkupného práva uzatvorenej v Staškove 

dňa 25. 1.2010 medzi Obcou Staškov a nájomcom Jana Pončková, a Miroslav Pončka, bytom 

Staškov, výpoveď z nájmu pozemku parc. č. 1290/4 o výmere 984m2,  

C KN Staškov  v katastrálnom území Staškov. Obec má v úmysle na uvedenej parcele  

vybudovať detské ihrisko.    

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  26 

Ţiadosť p. Lýdie Haluškovej, bytom Staškov o prejednania platenia popolníc – poplatok 

TKO. 



OZ ţiadosť zamietlo. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. D, bod  2 

Ţiadosť p. Mariky Haluščákovej, bytom Staškov o ukončenie nájomnej zmluvy 

zo dňa 30.6.2011, predmetom ktorej bola nehnuteľnosť nebytové priestory budovy č. 589 – 

hlavná plocha a ostatné plochy o celkovej výmere 17,5 m2, ku  dňu 4.12.2012 

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

Poslanci ţiadosť schválili, ale ku dňu 31.12.2012 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  27 

OZ schválilo: 

Jednorázovú sociálnu dávku p. Jakubíkovej Emílií, bytom Staškov v sume 180 €. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  17 

Ţiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi – Bartkovjaková Anna, 

bytom Staškov  

Poslanci ţiadosť zamietli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hlasovanie za:   6                                 Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

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

4. Ţiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v hmotnej núdzi – Macašová Anna, 

bytom Staškov  

Poslanci ţiadosť zamietli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hlasovanie za:   6                                 Zdrţal sa: 0                Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. D, bod  4 

OZ schválilo: 

Členov inventarizačnej komisie pre Obec Staškov: predseda: Mgr. Baláţová Jana 

členovia: Bc. Hurinová Milka, Bc. Čečotková Mária, Ing. Kubánková Anna, Veselovská 

Mária  

Hlasovanie za:  6                                  Zdrţal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.8/2012, písm. A, bod  18 

Ţiadosť: Katarína Fojtíková, Staškov č. 446 –o pridanie verejného osvetlenia k rodinnému 

domu z dôvodu zlého prístupu vo večerných a nočných hodinách, nakoľko je dom postavený 

ako posledný pod hôrkou. 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval ohľadom verejného osvetlenia, takýchto prípadov je 

viac a musí sa to postupne riešiť 

K bodu 17: 

Vzhľadom na to, ţe boli všetky body programu prerokované a nikto sa neprihlásil do diskusie, 

poslanci dali návrh na ukončenie diskusie. 

Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0 

 

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

prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 15.30 hod. 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

Mgr. Bartusková Iveta                                                              Mgr. Kubošek Ján 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 


