
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 26.10.2012 
 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 7 poslancov, 

ospravedlnený PhDr.Machovčák Gabriel, MDDr. Čulman Ladislav 
 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

1.  Program rokovania 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia č. 6/2012  zo zasadnutia OZ 

4. Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.9.2012   

5. Základná škola Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

    a podmienkach za školský rok 2011/2012 

6. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012 

7. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu k 30.6.2012  

8. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  

    v školách a školských zariadeniach Obce Staškov.  

 9.  Obec Staškov  - čerpanie rozpočtu k 30.9.2012    

10. Obec Staškov – úprava rozpočtu k 26.10.2012  

11. Prenájom a predaj nebytových priestorov  Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného  

      zreteľa 

12. Prenájom lyţiarskeho vleku v Obci Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

13. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 

      č. 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

14. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Materskej školy Staškov 

      č. 364 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

15. Štatút obce Staškov  

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, boli 2 poslanci 

neprítomní, OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

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

prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Dodeka a Mgr.Kuboška Jána, poslancov OZ  

Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

Starosta obce oboznámil poslancov, ţe p. Bartusková ţiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu 

starostu obce, začala pracovať v štátnej správe na ÚPSVaR v Čadci a nemôţe robiť zástupcu 



starostu. Povedal, ţe vyuţije svoje právo starostu a poveril zástupcom starostu Mgr. Kuboška 

Jána. 

Poslanci zobrali na vedomie, prijali uznesenie: 

Ţiadosť o uvoľnenie z funkcie zástupcu starostu pani Mgr. Ivetu Bartuskovú  k termínu  

1.10. 2012. 

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

V zmysle zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení noviel podľa §13b  poveruje    

starosta obce vykonávaním funkcie zástupcu starostu  poslanca obce pána Mgr. Jána Kuboška  

dnešným dňom   26.10.2012.   

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

                                                                                                                                                     

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:    Mgr. Jozef Latka, 

                                                                   členovia:    Ján Belko, Pavol Ďurkáč                                                     

                                                 overovatelia:    Ján Dodek, Mgr. Ján Kubošek 

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

                                                                                                                                               

3. Kontrolu uznesenia č. 6/2012  
Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh, ktoré boli uloţené uznesením. 

Povedal, ţe poslal list bývalej riaditeľke CVČ Mgr. Haluščákovej, pracovníci obce pripravili 

zoznam neplatičov. Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ s právničkou riešil Zmluvu o spolupráci medzi 

CVČ Staškov a Spolkom rodákov Jozefa Kronera. Bolo pripravené  VZN o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov    v školách a školských zariadeniach 

Obce Staškov a treba ho schváliť. 

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

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

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe stavebná komisia riešila ţiadosti, oboznámi poslanec 

OZ p. Ďurkáč, ktorý povedal, ţe komisia riešila ţiadosti a doporučíla odpredať pozemok 

p. Malíkovi Radoslavovi s tým, aby bol zachovaný jestvujúci chodník, ďalšiu ţiadosť o pomoc 

pri úprave cesty u Letov doporučili zakúpiť betónové rúry, pri odpredaji pozemkov p. Koperovi 

a Burdovi je problém, lebo sú dvaja záujemci. Komisia doporučila, aby si pozemok odkúpili 

ţiadatelia na polovice.  

p. Dodek, poslanec OZ povedal, ţe je nezmysel čo píše p. Burda v ţiadosti, treba pozemok  

odvodniť 

Mgr. Latka, poslanec OZ poznamenal, ţe čo sa týka cesty treba byť opatrný, vytýčiť cestu, 

doporučil zamietnuť ţiadosť a schváliť aţ po vysporiadani cesty 

Poslanci schválili: 

Zámer odpredaja majetku obce - pozemku parc. č. KN 271/5 o výmere 28 m2 

formou osobitného zreteľa za cenu 12 €/ m2  pre p. Malíka Radoslava, Korňa, 

ktorá sa nachádza pri záhrade rodinného domu č. 379 s tým, ţe zostane zachovaný jestvujúci 

chodník . Náklady na geometrický plán bude znášať kupujúci.   

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 22 

Ţiadosť o pomoc pri úprave cesty u Letov zakúpením betónových rúr v dĺţke cca 30 m, 

s tým, ţe výdavok bude započítaný do rozpočtu na rok 2013. Prácu si prevedú samostatne.  

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 23 



Poslanci zamietli: 

Ţiadosť o odkúpenie majetku obce pozemku parc. č. 1015  pána Jaroslava Burdu a manţ. 

Čadca, a Peter Koper,  Čadca do vyriešenia prístupovej miestnej komunikácie.  

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. C, bod 1 

Ing. Šimčisko, starosta obce, pokračoval v kontrole uznesenia, poznamenal, ţe bol vypracovaný 

splátkový kalendár pre majiteľov bytov budovy č. 430, kanalizačná prípojka.  

Ţiadosť p. Oľgy Varsavíkovej riešila JUDr. Lehutová, dala návrh, aby si kontrolórka obce dala 

schváliť obecným zastupiteľstvom moţnosť podnikať. 

p. Machovčáková, kontrolórka obce povedala, ţe čo sa týka podnikania, ona nepodniká, robí len 

účtovníčku na dohodu v Urbariáte Staškov a predloţila ţiadosť o súhlas na vykonávanie 

podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 24 

Ing.Šimčisko, starosta obce povedal, ţe OZ uloţilo Obecnému úradu previesť výberové konanie 

na prevádzkovateľa pohrebných sluţieb- cintorinské a pohrebné . Úloha je v riešení, musí sa 

urobiť súťaţ, stanoviť cenu za výkop hrobu, cenu za prenájom domu smútku. Cintorinské sluţby 

by mala zabezpečovať obec. 

p. Dodek, poslanec OZ poznamenal, treba stanoviť nájom za dom smútku, cenu za spotrebu 

energie, cenu za výkop hrobu navrhol v starom a novom hrobe odlišnú 

p. Ďurkáč, poslanec OZ dal návrh, aby firmy platili za dom smútku   

Poslanci OZ schválili:  

Podmienky verejnej súťaţe na vykonávanie časti cintorínskych sluţieb, cenu za prenájom domu 

smútku 1 € za rok, nájomca  bude hradiť spotrebu elektrickej energie, poplatok za obrad v dome 

smútku 10 €, poplatok za chladiace zariadenie – spotrebu elektrickej energie +  30%,   

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 25 

Ing. Šimčisko, starosta obce pokračoval, Obecnému úradu bolo uloţené zabezpečiť odkrytie ústia 

potoka v osade u Krasňanov z dôvodu opráv  koryta Povodia Váhu. Poznamenal, ţe úloha bola 

splnená.  

p. Dodek, poslanec OZ dal návrh, ţe uznesenieč.11/2011 z 28.10.2011 písm. A, bod 17, ktoré 

bolo zrušené treba vrátiť naspäť, p.Machovčák odkúpil podiely a osvedčil si to 

Mgr. Latka, poslanec OZ, nesúhlasil s daným návrhom, s ktorým sa stotoţnili aj ostatní poslanci 

4. Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.9.2012 

p. riaditeľ CVČ komentoval, čerpanie rozpočtu je v súlade s rozpočtovými kapitolami 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 4 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ predloţil ţiadosť o schválenie bezplatného vyuţitia verejného 

priestranstva pred budovou obecného úradu  - pripravovaná akcia Vianočné trhy na deň 

19.12.2012  

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 26 

Ţiadosť – informácia o vyuţití priestorov presklenej časti vchodu do OÚ pre potreby CVČ 

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

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

Ţiadosť CVČ o prehodnotenie prevádzkovania Rodného domu J.Kronera v zimnom období. 



CVČ navrhlo, aby bol Rodný dom J.Kronera bol  v zimnom období sprístupnený od 1.10.2012 do 

30.4.2012 v nedeľu od 13.00 – 16.00 stálou sprievodcovskou sluţbou. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. B, bod 4 

Mgr. Slovák - ţiadosť o finančný príspevok včelárom predloţený ZO SZV Čadca.  

Ing. Šimčisko, starosta obce odpovedal, ţe obec má prijaté VZN o dotáciách. Dotácie poskytuje 

obec len vlastným zloţkám. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Hlasovanie za: 7                                      Zdrţal sa: 0                       Proti:0 

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. B, bod 4 

p. Zbončák, poslanec OZ sa vzdal členstva rady CVČ Staškov 
 

5. Základná škola Staškov – správa o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach za školský rok 2011/2012 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 5 
 

6. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 6 
 

7. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu k 30.6.2012  

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 7 
 

9. Obec Staškov  - čerpanie rozpočtu k 30.9.2012    

účtovníčka  komentovala čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých poloţiek 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 9 
 

10. Obec Staškov – úprava rozpočtu k  26.10.2012  

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval úpravu rozpočtu, doporučil schváliť  

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 10 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov so ţiadosťou p. Ladislavova Marschalka, 

Staškov  o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom majetku obce – lyţiarskeho vleku 

Povedal, ţe má uţ aj nového nájomcu na prenájom vleku. 

Hlasovanie za: 6                                           Zdrţal sa:0                               Proti:0   

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 27 
 

12. Prenájom lyžiarskeho vleku v obci Staškov  na parcele č.3122/8 p. Romanovi Letkovi, 

bytom Staškov  vo výške ročného nájmu 1 €, s tým ţe si nájomca zabezpečí pre účely 

prevádzkovania vleku samostatný odber elektrickej energie a potrebné revízie v zmysle platnej 

legislatívy, nájomca si bude zabezpečovať počas nájmu nevyhnutnú údrţbu a prípadné opravy 

lyţiarskeho vleku. Prenájom v súlade s § 9a ods.9 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 



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

ţe Obec Staškov chce zabezpečiť prevádzkovanie lyţiarskeho vleku za účelom rekreačného 

lyţovania pre deti, mládeţ a dospelých obyvateľov obce. Prenájom lyţiarskeho vleku od 16. 11. 

2012. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 12 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s prenájmom, predajom nebytových 

priestorov  Obce Staškov:  

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov - nehnuteľnosť – prístrešok pri budove súpisné 

číslo 227 v Staškove na parcele č. 451/1 o výmere 50,165 m2 v k.ú. Staškov, Ing. Stanislavovi 

Machovčákovi, Staškov  vo výške ročného nájmu 409,40 €/ rok na dobu od 29.10.2012 do 

31.10.2013 za účelom uskladnenia ţeleziarskeho materiálu a výrobkov súvisiacich s jeho 

podnikateľskou činnosťou v súlade s § 9a ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  

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

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

zamestnáva občanov Staškova. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 20 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502 - 

nebytové priestory -  triedu v budove Základnej školy, Staškov č. 502 Základnej umeleckej škole, 

M.R.Štefánika 355, 023 54   Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu do 30.6.2013 v súlade s § 9a 

ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa umoţní ţiakom Základnej školy Staškov 

učiť sa hrať na hudobných nástrojoch priamo v obci. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 12 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502 

– nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch  Základnej školy, Staškov č. 502 TK Turzovka, 

M.R. Štefánika 2477, 022 01  Čadca v sume 1 € za odučenú hodinu do 30.6.2013 v súlade s § 9a 

ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa umoţní ţiakom venovať sa vo voľnom čase 

tenisu. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 13 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502- 

nebytové priestory -  triedy a telocvičňu  v  budove Základnej školy, Staškov č. 502  Centru voľného 

času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53   Staškov  v sume 1 € za odučenú hodinu v triede a 2 € za 

odučenú hodinu v telocvični do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. 

o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa,  ktorý spočívajú 

v tom, ţe sa poskytnú priestory na voľnočasové aktivity formou krúţkovej činnosti. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 14 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502- 

-nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov č. 502 Ladislavovi 

Nekorancovi,  bytom Staškov  v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných 

mesiacoch do 30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení 



neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného, ktorý spočíva v tom, ţe sa umoţní občanom 

aktívne športové vyţitie. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 15 

 Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502 – 

– nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov č. 502 pánovi Lukášovi 

Sabelovi, bytom Staškov  v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10 €/hod. v zimných mesiacoch do 

30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení 

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

občanom aktívne športové vyţitie. 

Hlasovanie:  za: 6                                    Zdrţal sa: 0                                Proti:  

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod16 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502 – 

- nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov č. 502 pánovi Miroslavovi 

Michalikovi, bytom Staškov  v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10 €/hod. v zimných mesiacoch do 

30.6.2013 v súlade s § 9a ods.9  písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa umoţní občanom 

aktívne športové vyţitie. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 17 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Materskej školy Staškov č. 364 - 

nebytové priestory -  triedy v priestoroch Materskej školy Staškov č. 364 Centru voľného času, 

Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53   Staškov  v cene 0,50 € za odučenú hodinu do 30.6.2013  

v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa poskytnú priestory na krúţkovú činnosť. 

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

OZ prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 18 

Predaj majetku obce -  pozemok C KN 1832/3 o výmere  30 m2-zast.plocha, novovytvorená na 

základe GP č.43344721-17/2012 zo dňa 18.7.2012 vyhotovil Ivan Šobich a overený pod č. 643/2012 

zo dňa 25.7.2012 z parcele CKN 1832/1  v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, vo 

vlastníctve obce – p.  Mgr.Márií Haladejovej, rod. Murčovej, bytom Staškov  v cene 4 €/m
2
v súlade s 

§ 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov 

z dôvodov hodných 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 ţiadateľky Mgr. Márie 

Haladejovej a bude slúţiť na vybudovanie kanalizácie k rodinnému domu Staškov č.168 .  

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

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 11 
 

15.  Štatút obce Staškov  
Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe štatút obce uţ prerokovaný na OZ a treba ho 

schváliť  

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

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 21 
 

16. Rôzné: 
 



Ţiadosť obyvateľov bytového domu č. 808 o odpredaj majetku obce pozemku parc. č. 111/1 za 

účelom vytvorenia parkovacích miest pod motorové vozidlá. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

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

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. B, bod 8 
 

Ţiadosť nájomníkov Staškov bytu č. 25 o omaľovanie chodby, výmenu gumy na chodbe, 

zateplenie okien, praskajúce schodisko na poval. 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Hlasovanie za: 6                                       Zdrţal sa:0                             Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. B, bod 9 
 

Otvorený list starostovi a poslancom OZ ohľadom úprav pozemkov od p. Beleščákovej 

p. Dodek, poslanec OZ vysvetlil, ţe si dala p.Cudráková urobiť geometrický plán na základe 

vlastnických práv, čo sa týka p. Hurinovej je to nezmysel.  

OZ zobralo ţiadosť na vedomie. 

Hlasovanie za: 6                                       Zdrţal sa:0                             Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. B, bod10 

Ţiadosť – stanovisko k zmene účelu uţívania stavby – zmena uţívania prenajatých priestorov 

k prevádzkovaniu múzea pod názvom „ Ţelezničiarske múzeum – ako to videl Jozef Kroner“ 

Spolok si zmluvou zo dňa 12.4.2012 od ŢSR prenajal v budove ţelezničnej zastávky dve 

miestnosti.  

OZ schválilo : 

Zmenu účelu uţívania časti stavby zástavky súpisné č. 309 na ţelezničiarske múzeum v zmysle 

ţiadosti SRJK Staškov zo dňa 25. 10. 2012 za nasledovných podmienok: ţiadateľ predloţí platnú 

nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, zabezpečí náhradné riešenie čakárne pre cestujúcich.     

Hlasovanie za: 6                                        Zdrţal sa: 0                                Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 28 

OZ schválilo. 

Členov inventarizačnej komisie pre ZŠ Staškov predseda: Mgr. Izabela Chrobáková, člen 

Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perďochová 

pre MŠ Staškov predseda: Anna Dlhopolčeková, člen: Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková 

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

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 29 

OZ schválilo: 

Predloţenie projektu Turisticko-náučný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov  

a Horní Lomná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 2007-2013, z Fondu mikroprojektov. Schváľuje výšku celkových výdavkov na projekt: 

32 000 € a výšku spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov 

projektu 5%, t.j. 1 600 €  

Hlasovanie za: 7                                       Zdrţal sa:0                         Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 30 

OZ schválilo: 

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Kubačákovú Janu, bytom Staškov   v sume 120 €. 

Hlasovanie za: 7                                       Zdrţal sa:0                        Proti:0     

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm. A, bod 31 

OZ ukladá obecnému úradu na základe podanej sťaţnosti: 



Vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov ohľadom prístupu občanov obce ku Kysuci v časti 

u Kotasov  Vyšný koniec Staškov.   

Hlasovanie za: 7                                          Zdrţal sa: 0                      Proti:0       

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm.D, bod 1 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o vykonaných prácach na Rekonštrukcii 

strechy obecného úradu. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

Hlasovanie za: 7                                        Zdrţal sa.0                            Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm.B, bod 11 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o verejnej súťaţi na prenájom majetku - 

budova bývalej Tesly a bývalej starej pošty, bolo to inzerované v rámci Slovenska, poznamenal, 

ţe nikto nemá záujem o budovy.  Ďalej povedal, ţe robil súťaţ na dodávateľa rekonštrukcie 

lávky, oslovil tri firmy. Cenovú ponuku dala jedna  firma, bol prekročený limit pre prieskum trhu 

a z toho dôvodu je potrebné urobiť verejnú súťaţ. 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o asfaltovaní cesty u Koţákov. Poznamenal, ţe stavba je 

zrealizovaná, ale nie je odovzdaná 

Starosta povedal, ţe by bolo dobre dohodnúť termíny zasadnutí OZ. Navrhol urobiť dve 

zasadnutia OZ: 7. decembra 2012,  19. decembra 2012 . 
 

17. Diskusia  
 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ dal návrh na  poskytnutie finančnej výpomoci na opravu veţe na 

kostole Farnosti Staškov v sume 200 € z poloţky odmena poslancom vzhľadom na zlý technický 

stav veţe na kostole. 

Hlasovanie za: 7                                        Zdrţal sa.0                            Proti:0 

OZ  prijalo uznesenie č. 7/2012, písm.A, bod 32 

p. Ďurkáč, poslanec OZ upozornil na svetlá pred modrou bytovkou, veľa áut do nich naburá, sú 

tam zbytočné, treba ich zlikvidovať a urobiť iné osvetlenie. 

p. Belko, poslanec OZ tieţ upozornil na svetlá u Belkov, treba ich opraviť 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ pochválila kultúrne podujatie, divadlo, ktoré bolo odohrané,  

treba napísať článok do novín. Tieţ pochválila p. riaditeľku MŠ – Hanku Smrečkovú, ktorá 

pripravila so svojim kolektívom veľmi peknú akciu v rámci výročia MŠ 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ upozornil na zimnú údrţbu, poznamenal, ţe treba upozorniť 

občanov, aby si dávali svoje autá do dvora, aby sa mohol lepšie vyhŕňať sneh.  

Ing. Gajdošík, občan pýtal sa ohľadom ţiadosti Spolku – o podmienkach náhradného prístrešku, 

čo je v kompetencií ŢSR.  Ţelezničná zastávka – čakáreň bola zatvorená  štyri roky a nie je 

v kompetencií Spolku zabezpečiť náhradné riešenie čakárne pre cestujúcich.     
 

 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 

 Ján  Dodek                                                                                     Mgr. Ján Kubošek      
 

 
 
 
 
 
    
 


