
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 20.12.2013 
___________________________________________________________________________ 

      

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov, všetci boli 

prítomní. 

Ďalej boli prítomní: riaditeľka Základnej školy Mgr. Perďochová,  riaditeľka Materskej školy 

-p. Smrečková Anna, riaditeľka CVČ -Mgr. Jozefa Poláčiková 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

1. Program: 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Centrum voľného času Staškov  - návrh  rozpočtu  na r. 2014 - 2016 

  4. Materská škola Staškov  - návrh rozpočtu na r. 2014 - 2016  

  5. Základná škola Staškov – návrh rozpočtu na r. 2014 -2016 

  6. Základná škola Staškov  - ŠJ - návrh rozpočtu na r. 2014 -2016 

  7. Základná škola Staškov -  ŠKD – návrh rozpočtu na r. 2014 -2016  

  8. Obec Staškov  – návrh rozpočtu na r. 2014 -2016 

  9. Návrh VZN o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údrţby nájomných  

      bytov v bytových domoch obstaraných s pouţitím verejných prostriedkov na účely    

      podpory sociálneho bývania  

 10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

      a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov 

 11. Prenájom majetku obce Staškov  - nebytové priestory 

 12. Plán zasadnutí OZ na r. 2014   

 13. Rôzne 

 14. Diskusia  

 15. Návrh  na uznesenie 

 16. Záver                                                                                                                                             

      Hlasovanie: za:                      Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

 

 

K bodu 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           
2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Mgr. Jozef Latka 

                                                       členovia:  Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč  

                                                 overovatelia:  Ing. Šimon Koţák, PhD., PhDr. Gabriel Machovčák   

 

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

 

                                                                        

    Rokovanie 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta  

obce Staškov. 

      Konštatoval, ţe zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, boli všetci 

poslanci prítomní. 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 Ing. Šimona Koţáka PhD. a PhDr. Machovčáka 

Gabriela, poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu: 3 

Centrum voľného času Staškov  - rozpočet  na r. 2014 – 2016 

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ komentovala, rozpočet prerokovala Rada pri CVČ,  dala 

návrh  aby sa zmenil účet, ktorý je v Prima banke a zaloţiť v Slov. sporiteľni. P. riaditeľka 

povedala ţe to ešte prehodnotí s finančnou komisiou, rada doporučila upraviť VZN – 

podmienky nájomnej zmluvy so ZŠ – odpustenie poplatku za spotrebovanú energiu a sluţby 

za odučenú hodinu v triede , jedna sa o 5 krúţkov, poplatok za odučenú hodinu v telocvični by 

sa nezmenil, dať na OZ ţiadosť 

p. Zbončák, poslanec OZ sa vyjadril k VZN a povedal, ţe sa to uţ všetko prehodnocovalo, 

pravidlá platia pre všetkých rovnako 

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ poznamenala, ţe príjmy z krúţkov sa pouţili na novú triedu 

Hlasovanie o zmenu zmluvných podmienok nájomnej zmluve so ZŠ  

Hlasovanie: za: 1                      Zdrţal sa: 3                     Proti: 4  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. C, bod  1     

Hlasovanie za rozpočet na r. 2014 -2016 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  3      

Inventarizačná komisia Centra voľného času, Staškov č. 588: 

predseda: Krištofíková Anna 

členovia: Brisudová Katarína 

                Štrkáňová Jana 

Hlasovanie:  za:  8                           Zdrţal sa: 1                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  15     

  

K bodu 4: 

Materská škola Staškov  - úprava rozpočtu č. 3/2013  

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, doplnili do rozpočtu schválenú dotáciu od obce 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  4     

Materská škola Staškov  - rozpočet  na r. 2014 – 2016 

p. Smrečková, riaditeľka MŠ – rozpočet bol prerokovaný na finančnej komisií, Rade MŠ, 

tarifné platy sa navýšili podľa zákona, 5% - pedagogický zamestnanci, kreditné príplatky, 

ďalej údrţba priestorov – treba vymaľovať stropy v materskej škole 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa opýtal riaditeľky na kreditové príplatky 

p. riaditeľka vysvetlila, povedala, ţe riaditeľ je povinný vytvoriť podmienky, aby sa učitelia 

vzdelávali, kreditný príplatok sa počíta z platovej triedy a I. platového stupňa, platí 7 rokov 

Ing. Koţák PhD, poslanec OZ  poznamenal, ţe CVČ ma všetko v rozpočte rozdelené, treba 

aby to urobila aj MŠ – zvlášť tarifný plat, príplatky za riadenie, osobný príplatok  

p. Zbončák, poslanec OZ sa vyjadril k návrhu rozpočtu, návrh rozpočtu bol prerokovaný na 

finančnej komisií, ktorá doporučila schváliť, horšie je na tom obec, podielové dane sa 

nenavyšuju tak, ako je to deklarované 

p. Smrečková, riaditeľka konštatovala, ţe obec dostane finančné prostriedky na deti v MŠ, 

návrh z ministerstva školstva je, aby učitelia boli financovaní z prenesených kompetencií, 

nevie či to bude schválené 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu: 

Hlasovanie: za:  9                     Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  



Hlasovanie za rozpočet na r. 2014 -2016 

Hlasovanie: za:  9                     Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  5     

 

K bodu: 5  

Základná škola Staškov – rozpočet  na r. 2014 -2016 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe rozpočet prerokovala RŠ a finančná komisia, ktorá 

doporučila schváliť  

 Hlasovanie: za:  9                     Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  6     

 

K bodu: 6  

Základná škola Staškov  - ŠJ - rozpočet na r. 2014 -2016 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala 

Hlasovanie: za:   9                    Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

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

 

K bodu: 7     
Základná škola Staškov -  ŠKD – rozpočet na r. 2014 -2016  

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, majú 1 vychovávateľku – jedno oddelenie 

a druhé oddelenie poriešili cez úrad práce – dobrovoľnícka činnosť  

Hlasovanie: za:   9                    Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  8 

 

K bodu: 8 

Obec Staškov  – rozpočet  na r. 2014 -2016 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, do rozpočtu sú zapracované všetky rozpočty ktoré 

sa doposiaľ schválili – MŠ, ZŠ, CVČ, sú rozpísané príjmy a výdavky, bol prerokovaný na 

finančnej komisií 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisií, 

doporučila schváliť, k rozpočtu dala stanovisko aj kontrolórka obce 

p. Machovčáková, kontrolórka obce povedala, ţe návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený 

v zákonom stanovenej lehote, na základe uvedených skutočnosti 

Ing. Koţák PhD., poslanec OZ poznamenal, ţe rozpočet nie je dostatočne pripravený, bolo by 

ho treba lepšie urobiť 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa vyjadril k rozpočtu, nedá sa to všetko dobre urobiť, v priebehu 

roka sa robia úpravy rozpočtu, práve dnes riaditeľka ZŠ dostala informáciu koľko dostane 

financií ešte v tomto roku a to len ústne, ako sa to dá hneď zapracovať do rozpočtu, musí byť 

len úprava 

Ing. Koţák, PhD. poslanec OZ povedal, ţe všetky návrhy idú od obce a finančná komisia len 

kontroluje rozpočet 

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, ţe nič tomu nebráni aby sa v januári upravil rozpočet 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe má ţiadosti od zloţiek – dotácie, ktoré postupne čítal, 

rozpočet jednotlivých zloţiek bol stanovený na základe finančnej komisie, niektoré zloţky 

dali ţiadosti o navýšenie rozpočtu pri výročí – 40. výročie FS Staškovanka 

Hlasovanie za rozpočet obce:  

Hlasovanie: za:  8                      Zdrţal sa: 1                     Proti: 0  

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

OZ zobralo na vedomie: 



Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Staškov na rok 2014 – 2016   

a Programovému rozpočtu obce na rok 2014. 

Hlasovanie:  za:  9                        Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. B, bod  1 

 

K bodu: 9 

VZN o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údrţby nájomných  

 bytov v bytových domoch obstaraných s pouţitím verejných prostriedkov na účely    

podpory sociálneho bývania  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, výška tvorby sa určuje v €/m2 úţitkovej plochy bytu/ 

mesiac a je stanovená na 0,30 € m2 v zmysle zákona, opravy a údrţba z fondu sa môţe robiť 

len do výšky finančných prostriedkov na uvedenom fonde 

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  10 

 

K bodu: 10 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

 a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov s úpravou po vzájomnej  

 reciprocite. 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil k VZN, týka sa CVČ mimo našej obce, ktoré navštevujú 

deti z našej obce.  

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  11 

 

K bodu: 11 

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory- časť budovy č.s. 227 v k.ú. Staškov 

 na parc. č. 451/1 /bývalý technický podnik/ prízemie – celá plocha, p. Štefanovi Papajovi –  

 STOMASOS, Turzovka – Stred, vo výške  nájmu 300 €/ mesiac, na dobu od 1.1.2014  

 do 31. 3. 2014  s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom vykonávania podnikateľskej  

 činnosti,   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 nájomca  

 vyuţíva nebytové priestory na podnikateľskú činnosť, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva  

 aj občanov Staškova. 

 Hlasovanie:  za: 9                              Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

 OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  12 

 

K bodu: 12 

Plán zasadnutí OZ na r. 2014   

Hlasovanie:  za:  9                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  13 

Poslanci schválili: 

Návrh  plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014  

Hlasovanie:  za: 9                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  14 

 

K bodu: 13 

Rôzné: 

Ţiadosť: Roman Stredaňskéhý a manţelku Alena Stredaňská, rod. Poláčková, bytom Staškov– 

odpredaj pozemku parc. č.C KN 1356/72 v k.ú. Staškov o výmere 121 m2. 



Poslanci schválili: 

Prebytočný majetok obce – pozemok parc. č. CKN 1356/72 v k.ú Staškov   o výmere    

121 m2, ostatná plocha. 

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  16   

Zámer odpredaja majetku obce - pozemku parc. č.C KN 1356/72 v k.ú. Staškov 

o výmere 121 m2 - ostatná plocha, je vypracovaný geometrický plán č. 23/2013 Z 25.10.2013 

Milošom Macurom, overený Ing. Vladimírom Janíkom  pre p. Romana Stredaňského 

a manţelku Alenu Stredaňskú, rod. Poláčkovú, obidvaja bytom Staškov za cenu  

10 €/m2 formou osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý je 

priľahlý k pozemku majiteľa a bude ho vyuţívať ako záhradu. 

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. A, bod  17 

 

K bodu: 14 

Diskusia: 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o výsledkoch verejnej súťaţe prenájom 

majetku obce v budove zdravotného strediska – bývalý masáţny salón, do súťaţe sa prihlásila 

jedna záujemkyňa – Prívarová Monika, Zákopčie.   

Poslanci zobrali na vedomie: 

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2013, písm. B, bod  2 

OZ uloţilo: 

Obecnému úradu zistiť finančné náklady na vybudovanie chodníka pre chodcov v časti obce 

Niţný koniec od Tesly aţ po MŠ Staškov. 

Hlasovanie: za: 9                       Zdrţal sa: 0                     Proti: 0 

Ing. Koţák PhD. poslanec OZ sa informoval, či obec môţe zakázať hracie automaty 

Bc. Hurinová povedala, ţe obec nemôţe zakázať hracie automaty,  za zákaz by musela byť 

petícia, ktorú podpíše 30 % oprávnených voličov v obci 

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

ukončenie diskusie.                                                                                                                                        

Hlasovanie: za 9 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 12.30 hod 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

  

I.  overovateľ:                                                            II. overovateľ:  

Ing. Kožák Šimon PhD.                                            PhDr. Machovčák Gabriel  

 

 

 


