
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 25.10.2013 
___________________________________________________________________________ 

      

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov, 

ospravedlnený p. Ján Belko     

 

Ďalej boli prítomní: riaditeľka Materskej školy -p. Smrečková Anna, riaditeľka CVČ -Mgr. 

Jozefa Poláčiková, zást.riaditeľky ZŠ Mgr. Bukovanová Anna  

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

1. Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola uznesenia č. 6/2013  zo zasadnutia OZ 

 4. CVČ  Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský 

     rok 2012/2013 

 5. CVČ  Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 

 6. CVČ  Staškov – úprava rozpočtu  č. 1/2013 

 7. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  

     činnosti za šk. rok 2012/2013  

 8. Materská škola Staškov – návrh na úpravu poplatkov za stravu od 1.1.2014  

 9. Materská škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6. 2013 

10. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu  č. 2/2013  

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

      a podmienkach za šk. rok 2012/2013 

12. Základná škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6.2013 – ZŠ, ŠJ, ŠKD 

13. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2013   

14. Obec Staškov –  čerpanie rozpočtu k  30.9.2013 

15. Obec Staškov  -  úprava rozpočtu č. 4/2013 

16. Obec Staškov – konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012  

17. Prenájom majetku  Obce Staškov – nebytové priestory  

18. Prenájom majetku  Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov  – nebytové priestory 

19. Schválenie podania projektu v rámci cezhraničnej spolupráce  SR - ČR  

20. Schválenie podmienok VOS na predaj majetku obce  

21. Rôzne  

22. Diskusia  

23. Návrh  na uznesenie 

24. Záver                                                                                                                                                                                          

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

     

K bodu 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Návrhovú komisiu v zloţení:     predseda:  Jozef Zbončák 

                                                     členovia:  Mgr. Ivetka Bartusková,  

                                                                     PhDr. Gabriel Machovčák 

                                               overovatelia:  Pavol Ďurkáč 

                                                                      Ing. Šimon Koţák, PhD., 

 

    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, bol 1 

poslanec neprítomný. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Starosta na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov 

a ostatných prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ďurkáča Pavla a Ing. Koţáka Šimona PhD., 

poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

Ing. Šimčisko, starosta obce doplnil do programu bod 19 - schválenie podania projektu v rámci 

cezhraničnej spolupráce  SR - ČR  

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

K bodu : 3                                                                                                                             

Kontrola uznesenia č. 6/2013  zo zasadnutia OZ                                                                                 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uloţené:                                                                       

-Obecnému úradu bolo uloţené dať vypracovať geometrický plán na obecné parc. C KN       

č. 1014 a CKN 1015 , LV 1179, s tým, ţe sa rozšíri miestna komunikácia na šírku 4m a bude 

zriadené vecné bremeno na jestvujúci odvodňovací kanál, úloha splnená, geometrický plán 

bol vypracovaný, treba vyvesiť a schváliť zámer predaja majetku obce                                     

– Obecnému úradu bolo uloţené dať vypracovať geometrický plán na obecnú parc. C KN č. 

627, LV 1179 s tým, ţe sa rozšíri miestna komunikácia na šírku 4m.  úloha splnená, 

geometrický plán bol vypracovaný, treba vyvesiť a schváliť zámer predaja majetku obce.         

- Obecnému úradu bolo uloţené riešiť premiestnenie autobusovej zástavky Staškov- Štátne 

majetky o cca 100 m smerom do Belkov, úloha v riešení, bolo treba vybaviť v SAD Čadca, 

zastávka bude premiestnená bliţšie k rodinným domom.                                                                 

- Obecnému úradu bolo uloţené informovať obyvateľov obce – majiteľov psov v miestnom 

rozhlase a Spravodajcovi obce o zákonných povinnostiach majiteľov ohľadne prihlásenia a 

čipovania psov, úloha splnená.                                                                                                      

- Likvidačnej komisií bolo uloţené zlikvidovať a vypracovať záznam o vyradení majetku v 

Materskej škole Staškov  v sume 644,69 € a v Základnej škole Staškov v sume 9 627,44 € 

a doručiť zriaďovateľovi, úloha splnená                                                                                           

-  Obecnému úradu bolo uloţené jednať s TES Slovakia Ţilina o zaradenie novej stanice 

SENZI, úloha trvá, je v riešení. TES Slovakia Ţilina plánuje zaradenie novej stanice SENZI 

do káblovej televízií v roku 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                               

K bodu : 4                                                                                                                              

CVČ  Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský 

rok 2012/2013                                                                                                              

účtovníčka CVČ informovala o činnosti CVČ za školský rok 2012/ 2013, o počtoch krúţkov  

a cieľoch na školský rok 2013/2014, Rada pri CVČ doporučila schváliť                                        

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  4     



K bodu :5         

CVČ  Staškov – čerpanie rozpočtu k 30.9.2013                                                              

účtovníčka CVČ komentovala o čerpaní  rozpočtu, poznamenala, ţe poloţky rozpočtu neboli 

prečerpané                                                                                                                                 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  pripomenul problémy so mzdami, ako to bolo vyriešené     

účtovnička ČVČ, povedala ţe je to v úprave rozpočtu                                                                                                                       

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  5     

K bodu :6                                                                                                                                    

CVČ  Staškov – úprava rozpočtu  č. 1/2013                                                                        

účtovníčka CVČ komentovala, poloţka mzdy bola rozčlenená na mzdy pedagogických 

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov, DDP – poloţka zníţená, poloţku čerpal len 

bývalý riaditeľ, bola navýšená poloţka na činnosť krúţkov, telefónne poplatky – poloţka 

zníţená, program URBIS – poloţka navýšená                                                                               

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ  sa vyjadrila k rozpočtu CVČ,  povedala, ţe písomne 

oslovila viacerých sponzorov, či by neprispeli na činnosť CVČ, treba objednať propagačný 

materiál do domu J.Kronera, treba pre návštevníkov, turistov. Povedala, ţe by bolo treba 

urobiť broţúrku, pohľadnice. V domčeku sú sluţby,  máme p. Ficekovú z úradu práce na 

dobrovoľnícku  činnosť, od rána je na telefón a stála sluţba je od 15.00 hod do17 .00 hod. 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ  poznamenala, ţe výbor pre odbor nezamestnanosti obciam 

vychádza v ústrety                                                                                                                   

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ informovala o pláne práce centra, povedala ţe bude 

šarkaniáda, vo vestibule bude jesenná výstava a potom vianočná výstava, Mikuláš – 

rozsvietenie stromčeka, v CVČ pracuje 18 krúţkov – 243 ţiakov                              

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  6                                                    

K bodu :7                                                                                                                            

Materská škola Staškov – správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej      

činnosti za šk. rok 2012/2013                                                                                           

p.Smrečková, riaditeľka MŠ poďakovala za vyasfaltovanie priestoru pred Materskou školou 

a komentovala správu, ktorú v zmysle zákona treba predloţiť zriaďovateľovi na schválenie, 

všetky materiály prerokovala Rada MŠ, doporučila schváliť                                            

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  7                                                        

K bodu :8                                                                                                                                   

Materská škola Staškov –úpravu poplatkov za stravu od 1.1.2014                           
p.Smrečková, riaditeľka MŠ komentovala ohľadom navýšenia poplatkov , treba vypracovať 

VZN                                                                                                                                      

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  8                                                           

OZ uloţilo:                                                                                                                                   

Obecnému úradu zapracovať návrh na úpravu poplatkov za stravu od 1.1. 2014 v MŠ Staškov 

v zmysle návrhu zo dňa 16. 10. 2013 do VZN obce.                                                               

Hlasovanie za: 6                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                                 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  1                                                                                                               

K bodu :9                                                                                                                           

Materská škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6. 2013                                        
účtovníčka MŠ komentovala  - príjmy, výdavky rozpočtu, niektoré poloţky prečerpané, 

prejaví sa v úprave rozpočtu                                                                                                          

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



OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  9                                                 

K bodu :10                                                                                                                            

Materská škola Staškov – úpravu rozpočtu  č. 2/2013                                                         
účtovníčka MŠ komentovala                                                                                               

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  10                                                

K bodu :11                                                                                                                                      

Základná škola Staškov – správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch        

a podmienkach za šk. rok 2012/2013                                                                               

zástupkyňa riad. ZŠ – Mgr. Bukovanová komentovala činnosť, výsledky ZŠ, poďakovala za 

vyasfaltovanie pred ŠJ                                                                                                        

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  11                                                    

Ing. Koţák, PhD, poslanec OZ sa opýtal, či je multifunkčné ihrisko pri škole v záruke, lebo       

sú tam prehlbiny a povedal,  ţe to treba opraviť                                                                      

K bodu :12                                                                                                                               

Základná škola Staškov  - správa o hospodárení k 30.6.2013 – ZŠ, ŠJ, ŠKD               

účtovníčka ZŠ komentovala                                                                                                 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  12,13,14                                                                                                                                                                                              

K bodu :13                                                                                                                             

Základná škola Staškov  - úpravu rozpočtu č. 3/2013  – ZŠ, ŠJ, ŠKD                               

účtovníčka ZŠ komentovala                                                                                                  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  15,16,17                                   

K bodu :14                                                                                                                                     

Obec Staškov –  čerpanie rozpočtu k  30.9.2013                                                                   

účtovníčka obce komentovala príjmy, výdavky                                                                          

príjmy – nájomné prečerpané – úhr. nájmu p. Kráľová r. 2012                                                    

výdavky – poloţka plyn vyúčtovaný nedoplatok, všeobecný materiál – výroba kľúčov – nové 

vchodové dvere , prečerpaná poloţka dohody – kosenie                                                                  

Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal, ţe skončili zamestnanci ktorí boli na protipovodňové 

práce, bolo treba kosiť cintorín, okolo hlavnej cesty, zobral na dohody p. Šamaja a Kicoša na 

kosenie a p. Bučková a Grečmalová hrabali a čistili cintorín                                                             

Ing. Koţák, Phd., poslanec OZ  povedal ţe by naši zamestnanci mali viac kosiť cintorín ako 

Lazy a u Belkov                                                                                                                               

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  18                                                        

K bodu :15                                                                                                                                   

Obec Staškov  -  úprava rozpočtu č. 4/2013                                                                      

účtovníčka obce komentovala: príjmy – zníţili sa podielové dane, zvýšil sa nájom o 800 € firma 

JAP  doplatila nájomné, nájom sociálne byty  - navýšenie,  výdavky -opravy a údrţba – dala sa 

opraviť AVIA + STK  

 Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal, ţe sa dala opraviť AVIA, s ktorou môţe teraz chodiť  

 p. Cudrák, ktorý si urobil skúšky, do zamestnania sa prijal p. Vyrobík,p. Chrenšť odišiel do 

dôchodku,  poruchy verejného osvetlenia, rozhlasu sa hlásia u p. Hurinovej, bude opravovať 



 p. Michalík, navýšili sa dohody o 1 000 euro, revitalizácia verejného priestranstva – navýšenie 

o 3 000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hlasovanie: za: 8                            Zdrţal sa: 0                        Proti: 0                                                

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  19                                                 

K bodu :16                                                                                                                                   

Obec Staškov – konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012                                  

Hlasovanie: za: 8                             Zdrţal sa: 0                       Proti: 0                                           

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  20                                            

K bodu :17                                                                                                                                                       

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory- prístrešku pri budove súpisné číslo 227  

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

Machovčákovi, Staškov, IČO: 32234708 vo výške ročného nájmu 424,14 €/ rok, na dobu od 

1.11.2013 na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom uskladnenia 

ţeleziarskeho materiálu a výrobkov 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 dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný prístrešok chce 

nájomca vyuţívať pri vykonávaní svojej činnosti pri ktorej trvalo zamestnáva občanov 

Staškova.                                                                                                                              

Hlasovanie:  za:  8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0                                 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  21                                                  

K bodu :18                                                                                                                                                                                                    

Prenájom majetku  Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov  – nebytové priestory : 

Centru voľného času, Staškov 588, TK Turzovka, M.R. Štefánika 2477, 022 01  Čadca, 

Ladislavovi Nekorancovi,  bytom Staškov, Zdruţeniu FK Slávia Staškov, 023 53  Staškov ,OZ 

Pohyb, Krása, Presnosť Staškov č. 602 , 502 Základnej umeleckej škole, M. R. Štefánika 355, 

023 54 Turzovka, Miroslavovi Michalikovi,  bytom Staškov,  Mgr. Antonovi Galusovi, 

Rímskokatolícka Farnosť Staškov                                                           Hlasovanie:  za:  8                            

Zdrţal sa: 0                              Proti: 0                                 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie 

č.7/2013, písm. A, bod  22 -29                                        K bodu :19                                                                                                                                   

Ing. Šimčisko, starosta obce  oboznámil poslancov s projektmi – investičný projekt – po 

Kronerovej ceste, rekonštrukcia divadelnej sály – elektrika, opona, kúrenie. Na projekt treba 

nájsť partnera v ČR, takého ktorý by chcel robiť podobný projekt , treba schváliť podanie 

projektu v rámci cezhraničnej spolupráce  SR - ČR pristúpenie k partnerstvu s obcou Valašská 

Bystřice v ČR                                                                                                                    

Hlasovanie za: 7                     Zdrţal sa.0                             Proti:0                                              

OZ schválilo:                                                                                                                                   

a) Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce 

SR – ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie projektu „ Po Kronerovej ceste“ , ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce  Staškov.                                                                                                                     

b) Zabezpečenie realizácie projektu.                                                                                                           

c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,  t.j. vo 

výške   4 733,14 eur.  



Hlasovanie za: 8                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                                            

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  34,35   

OZ uloţilo: 

Obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy o spolupráci medzi Obcou Staškov a Obcou 

Valašská Bystřice.                                                                                                                             

Hlasovanie za:8                          Zdrţal sa:0                     Proti:0                                                    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  2                                                         

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, ţe obchodno verejná súťaţe na predaj 

prebytočného majetku  obce  bola neúspešná , nebola predloţená ţiadna ponuka na predaj 

majetku obce Staškov, nehnuteľnosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV  3878, 

vedeného Správou katastra Čadca a treba vyhlásiť novú súťaţ.                                                                                        

Poslanci zobrali na vedomie:                                                                                                 

Hlasovanie za: 7                          Zdrţal sa:0                     Proti:0                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. D, bod  1                                               

OZ schválilo:                                                                                                                                             

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe na predaj prebytočného majetku  obce , spôsob predaja 

prebytočného majetku: Obce Staškov, nehnuteľnosti v katastrálnom území Staškov,    

zapísané na LV  3878, vedeného Správou katastra Čadca                                                   

Hlasovanie za: 7                          Zdrţal sa:0                     Proti:0                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  39                                             

K bodu 21:                                                                                                                                         

Rôzné:                                                                                                                                    

Vyradenie majetku Obce Staškov  v celkovej sume :   16 073,80 €                                                       

Hlasovanie za: 8                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  31                                                     

Členov inventarizačnej komisie pre Obec Staškov:                                                               

predseda: Ing. Kubánková Anna,                                                                                                    

členovia:  Bc. Čečotková Mária, Veselovská Mária, Bc. Hurinová Milka,                                        

Mgr. Baláţová Jana, Cudrák Ladislav                                                                                                                        

Hlasovanie: za: 8                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                      

Členov inventarizačnej komisie pre Základnú školu Staškov:                                         

predseda:  Mgr. Izabela Chrobáková                                                                                        

členovia:   Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perďochová                                         

Hlasovanie: za: 8                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                       

Členov inventarizačnej komisie pre Materskú školu Staškov:                                   

predseda:  Anna Dlhopolčeková                                                                                               

členovia : Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková                                                              

Hlasovanie:  za:  8                                  Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                            

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  30                                                      

Ţiadosť – Prívarová Monika, Zákopčie – prenájom priestorov v budove Zdravotného 

strediska                                                                                                                                   

Ţiadosť – Svitková Alena, Staškov – prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska          

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe nakoľko sú dve ţiadosti na ten istý priestor, musí byť  

vyhlásená obchodno verejná súťaţe na prenájom majetku obce, miestnosti v budove 



Zdravotného strediska č. 589  Staškov  a musia byť schválené podmienky  obchodnej verejnej 

súťaţe                                                                                                                                    

Hlasovanie za: 8                                   Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                                 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  36                                                    

Ing. Gajdošík  Vladimír – ţiadosť o zriadenie vecného bremena na umiestnenie 

inţinierskych sietí po realizácií stavby rodinného domu č.577 na pozemku KN 144/1 v k.ú. 

Staškov a na zriadenie práva prechodu a prejazdu cez predmetný pozemok k jeho 

nehnuteľnosti.     

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe poslanci musia rozhodnúť či schváliť vecné bremeno,  

alebo nie 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  povedal, ţe stará škola fungovala v inom reţime, ploty sa stále 

posúvajú tak, ţe sa uţ ani do starej školy nedostaneme a nevie si predstaviť urobiť bránu 

k susednému objektu                                                                                                                    

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe nie je prekvapený, ţe bol spísaný papier o ktorom 

poslanci nevedeli, ale ako chce niekto zriadiť vecné bremeno, keď má iný prístup na pozemok 

Ing. Šimčisko, starosta obce opäť prečítal ţiadosť a poslanci hlasovali.                             

Hlasovanie za schválenie ţiadosti:  za: 2                Zdrţal sa: 1                Proti: 4                       

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ navrhla aby sa vecné bremeno neschválilo, ale sa nechal 

prechod rod. Gajdošíkovej cez pozemok a altánok posunúť o 2,5 m.                                        

Hlasovanie: za: 2                Zdrţal sa: 4                Proti: 1                                                                

Ing. Gajdošík povedal, ţe chce prechod cez ten pozemok                                                           

Mgr. Kubošek, poslanec OZ mu povedal, ţe uţíval cudzí pozemok bez právneho nároku 

a poslanci sa snaţia postupovať v zmysle zákona                                                                           

Mgr, Latka, poslanec OZ  dal návrh na ukončenie diskusie k uvedenej ţiadosti                           

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

Ţiadosť Stanislav Maslíka, Staškov a spol. - o rozšírenie cesty v zúţenom mieste                                                                                       

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  sa vyjadril k uvedenej ţiadosti, povedal, ţe sa vybudoval kanál, 

asfalt, ale priekopy sa nemôţu riešiť.                                                                               

Poslanci zobrali ţiadosť  na vedomie a uloţili stavebnej komisii riešiť ţiadosť Stanislava 

Maslíka, Staškov a spol.                                                                                           Hlasovanie 

za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                       OZ 

prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  3                                                               

TES Media  s.r.o., Ţilina –ponuka internetových pripojení pre obec a zriadenie WiFi free 

zóny .Poslanci OZ zobrali ţiadosť na vedomie a uloţili finančnej komisii riešiť ponuku 

internetových pripojení a zriadenie WiFi free zóny pre obec od firmy TES Media s.r.o., Ţilina.                                                      

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                      

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  4                                                         

Obec Olešná – ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

z našej obce – dotáciu na dieťa našej obce.                                                                              

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                                

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  37                                            

Ţiadosť Spolku  rodákov Jozefa Krónera Staškov,  na deň 17. 1. 2014  na kultúrne 

podujatie  „Neha na cholvarkach“  o bezplatné  uţívanie nebytových priestorov Obce Staškov 

- kinosály v budove Obecného úradu.                                                                               

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  38                                                       

Ţiadosť Silvia Černáková, Staškov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

Sociálna komisia navrhla 150 €.                                                                      Hlasovanie:  za:  

7                                  Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                           OZ prijalo 

k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. A, bod  32                                            Ţiadosť 



Vladislav Šamaja, bytom Staškov - o poskytnutie sociálnej výpomoci. Sociálna komisia 

navrhla 90 €.                                                                                           Hlasovanie:  za:  7                                  

Zdrţal sa: 0                Proti:  0                                           OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie 

č.7/2013, písm. A, bod  33.                                         Oznámenie o obstaraní Územného 

plánu regiónu ŢSK zo dňa 10. 10. 2013.                           Poslanci uloţili Obecnému úradu 

pripomienkovať oznámenie o obstaraní Územného plánu regiónu ŢSK zo dňa 10. 10. 2013.                                                                                       

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  5                                                            

OZ zobralo na vedomie:                                                                                                                

Správu z vykonanej kontroly pokladničnej agendy obce za rok 2010, 2011 predloţenú  

kontrolórkou obce.                                                                                                                

Hlasovanie za: 7                          Zdrţal sa:0                     Proti:0                                                       

Kontrolu vykonanú v zmysle uznesenia č. 2/2011 predloţenú kontrolórkou obce.           

Hlasovanie za: 7                          Zdrţal sa:0                     Proti:0                                                  

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s prácami pri Dome smútku, ktoré boli 

dokončené, treba ešte urobiť celkovú rekonštrukciu schodov na nový cintorín s návrhom na 

riešenie ich opravy. Treba, aby sa tam išla pozrieť stavebná komisia a navrhla riešenie.                                                                                                         

Poslanci OZ  uloţili:                                                                                                                         

Stavebnej komisii urobiť obhliadku schodov na nový cintorín s návrhom na riešenie ich 

opravy.                                                                                                                                  

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  6                                            

K bodu 22:                                                                                                                                                   

Diskusia                                                                                                                                            

Ing. Koţák, PhD, poslanec OZ  opätovne povedal, ţe treba riešiť multifunkčné ihrisko                         

Poslanci uloţili Obecnému úradu riešiť nerovnosti povrchu multifunkčného ihriska pri 

Základnej škole.                                                                                                                    

Hlasovanie za:  7                     Zdrţal sa:0                       Proti:0                                                    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  7                                                

Mgr. Machovčák, poslanec OZ  povedal, ţe treba  zabezpečiť výmenu  znehodnoteného stĺpu 

miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v  obci časť u Machovčáková  Pod Grúňom. 

Hlasovanie za: 7                              Zdrţal sa:0                       Proti: 0                                                    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  8                                                      

Ing. Koţák, PhD, poslanec OZ   sa opýtal, či sa budú dať v budúcnosti odstrániť čierne 

stavby.  Dal návrh, aby sa urobili vhodné ihriská pre deti  dole oproti Zemaníka a potom 

niţšie  u Kameništiakov                                                                                                                                  

p. Ďurkáč, poslanec OZ  poznamenal, ţe je to dobrá vec, pozemky boli občanom predané, 

teraz by to bolo dobre odkúpiť                                                                                                           

Poslanci uloţili Obecnému úradu pripraviť zámer odkúpenia vhodného pozemku  na 

umiestnenie športových ihrísk v časti obce Niţný koniec.                                          

Hlasovanie za: 7                                            Zdrţal sa: 0                 Proti: 0                                      

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.7/2013, písm. C, bod  9                                                     

Ing. Koţák, PhD, poslanec OZ   dal návrh, ţe pri písaní zápisníc pri kontrole uznesení treba 

napísať: splnené, v riešení, nesplnené. Ďalej povedal ţe pri materskej škôlke nebol odpad 

vyvezený, ale rozhrnutý a poznamenal, ţe to nebolo dobré riešenie                                            

Vzhľadom na to, ţe boli všetky body programu prerokované, poslanci dali návrh na 

ukončenie diskusie.                                                                                                                                        

Hlasovanie: za 7 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 16.00 hod 



                                                                                                                                                                                                                                                             

Ing. Ladislav Šimčisko                                                                                                                        

starosta obce 

  

I.  overovateľ:                                                            II. overovateľ:                                              

Ďurkáč Pavol                                                             Ing. Koţák Šimon PhD. 

 

 

 

 


