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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 26.4.2013 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov,  p. Ďukáč 

Pavol bol ospravedlnený. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

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

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

Slovák 

Program rokovania: 
 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 2/2013  zo zasadnutia OZ 

  4. CVČ Staškov -  návrh rozpočtu rok 2013, 2014, 2015 

  5. Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2012    

  6. Materská škola Staškov -  úprava rozpočtu rok 2013 

  7. Materská škola Staškov – informácia o zápise detí na šk. rok 2013/2014 

  8. VZN obce Staškov o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ţiaka 

      školského zariadenia  

  9. Obec Staškov – čerpanie rozpočtu k 31.3.2013  

10. Obec Staškov – úprava rozpočtu rok 2013  

11. Schválenie bezúčelového úveru vo forme povoleného debetu na beţnom účte pre účel 

      realizácie projektov cezhraničnej spolupráce  

12. Programový rozpočet Obce Staškov r. 2013 - 2015  

13. Zdruţenie TKO Semeteš  n.o. – výročná správa za rok 2012  

14. SEVAK a.s.,Ţilina – výročná správa za rok 2012 

15. Prenájom majetku Obce Staškov 

16. Prenájom majetku Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 

17. Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky.   

18. Rôzne 

19. Diskusia  

20. Návrh  na uznesenie 

21. Záver                                                                                                                                            

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

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia v zloţení:      predseda: Mgr. Latka Jozef    

                                                       členovia: Belko Ján, Ing. Šimon Koţák          

                                                 overovatelia: Jozef Zbončák 

                                                                       Mgr. Iveta  Bartusková,   

                                                                        

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

prítomní 8 poslanci, 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. Jozefa Zbončáka a Mgr. Bartuskovú Ivetu 

poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu 3: 

Kontrola uznesenia č. 2/2013  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko – starosta obce komentoval. 

a) Obecnému úradu bolo uloţené pripraviť podklady pre uzatvorenie nájomných zmlúv  

na pozemky, ktoré sú uţívané na prevádzkovanie lyţiarskeho vleku v lokalite pod Kykuľou,  

nájomné zmluvy boli uzatvorené, podmienky prenájmu a cenu treba určiť. OZ schválilo: 

Cenu prenájmu pozemkov v lokalite Vyšný koniec Staškov – lyţiarsky vlek - 0,16 €/m2 

od 1. 5. 2013.      

Hlasovanie za: 4                                   Zdrţal sa:0                             Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 27 

b)  Obecnému úradu bolo uloţené jednať s manţelmi Bučkovými o odpredaji pozemku 

pod prístupovú cestu ku Kysuci, nesúhlasia s predajom. 

c)   Obecný úrad mal zabezpečiť projektovú dokumentáciu za účelom vydania stavebného 

povolenia na stavbu: Úprava výrobného areálu bývalého Technického podniku na zberný 

dvor. Bol prieskum trhu na vypracovanie cenovej ponuky. Bola súťaţ a bola akceptovaná 

cenová ponuka od firmy Archekta s.r.o., Čadca a projektová dokumentácia bude vypracovaná 

do 60 dní. 

d)  Obecný úrad mal zabezpečiť projektovú dokumentáciu v stupni pre vydanie územného 

rozhodnutia na výstavbu miestnej komunikácie od mosta k obecnému úradu po hranicu 

katastra obce Raková, po ľavom brehu Kysuce. V rámci prieskumu trhu boli dodané cenové 

ponuky a bola vyhodnotená súťaţ. Ing. Pisarík Vladimír, Ţilina mal najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku, zmluva bude podpísaná.   

e) Bolo uloţené riaditeľke ZŠ Staškov vyradený drobný spotrebný materiál – lavice a stoličky 

ponúknuť na odpredaj, za cenu  lavica 1 €, stolička 0,50 €. Zatiaľ ešte úloha nebola splnené, 

p. školník bol na PN.  

f) Bolo uloţené komisii ţivotného prostredia v jarných mesiacoch – do konca apríla – 

prekontrolovať výskyt nelegálnych skládok v katastri obce Staškov. 

PhDr. Machovčák, poslanec OZ –predseda komisie povedal, ţe v obci máme veľa nelegálnych, 

skládok , má fotografie ktoré treba dať na internetovú stránku našej obce. Veľa skládok je na niţnom 

konci- pľac ku Kysuci od MŠ, pľac u Fickov, do Mravcov, Vyšný koniec pri futbalovom ihrisku,  

musí sa s tým obec zaoberať, kontrolovať a postupovať v zmysle zákona o odpadoch. 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe naši zamestnanci vyčistili brehy Kysuce, obec kúpila 

popolnice pre občanov, ktoré sa pravidelne vyváţajú podľa kalendára zberu, bol vyhlásený 

veľkoobjemový zber v obci. 

OZ uloţilo obecnému úradu odstrániť nelegálne skládky v obci v zmysle záveru komisie ţivotného 

prostredia a zároveň upozorniť občanov v miestnom rozhlase a povinnosti obce uloţenia finančných 

sankcií v zmysle platného VZN o odpadoch.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 1 
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K bodu 4: 

CVČ Staškov -  návrh rozpočtu rok 2013, 2014, 2015 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ komentoval, návrh rozpočtu bol predloţený na finančnú komisiu, 

ktorá upravila rozpočet, rozpočet prerokovala rada školy, situácia okolo centier nie je dobrá, 

bude rokovanie a vypracovaná prognóza centier. Všetko je v rokovaní aj so ZMOSOM. 

Rozpočet bol upravený na návrh finančnej komisie, je tam zníţený úväzok riaditeľa CVČ. 

V porovnaní sú mzdové náklady vyššie ako prevádzkové . V prevádzkových nákladoch je 

materiál na činnosť krúţkov. 

Finančná komisia odporučila schváliť pracovný úväzok riaditeľa CVČ na 0,30 úväzku / 2,4 h 

denne/,  administratívna pracovníčka pracovný úväzok 0,56 / 4,5 h. denne/, u pedagogického 

zamestnanca dojednať pracovný úväzok na 2 hodiny týţdenne. Ušetrené peniaze z kapitoly 

mzdy presunúť do kapitoly na činnosť krúţkov, alebo do dohôd.  

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil ohľadom centier, keď sa CVČ zruší, bude ho ťaţko 

zaloţiť, vybavovať nové centrum. Na činnosť CVČ – do rozpočtu sa dalo toľko financií, 

koľko príde zo štátu.  Povedal, ţe bol s pani riaditeľku zisťovať ohľadom centier a keby 

prešlo CVČ pod školu, muselo by sa centrum najskôr zrušiť a zaloţiť nové. 

Ing. Koţák, poslanec OZ konštatoval, ţe CVČ nemusí byť a krúţky môţu pracovať pod 

školou a keď sa to odsúhlasí, CVČ sa zruší do 60 dní. 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, nech si kaţdý rozmysli či treba zrušiť CVČ, 

lebo rýchlo sa zruší a ťaţko sa zakladá, v škole budú krúţky, ale nebude to koordinované, 

musíme mať ešte vyjadrenie riaditeľky ZŠ či s tým súhlasí, aby centrum bolo pod školou 

p. Zbončák Jozef, poslanec OZ sa tieţ vyjadril k problematike centier, nebol za zrušenie 

centra, CVČ by malo slúţiť našim deťom  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, ţe krúţky môţe koordinovať riaditeľka MŠ a ZŠ, 

ale z administratívnych dôvodov by to zatiaľ neriešil  

Ing. Šimčisko, starosta obce privítal na zasadnutí OZ Mgr. Perďochovú – riaditeľku ZŠ, aby 

sa vyjadrila k CVČ,  oboznámil ohľadom centra, keby sa zrušilo a vôbec sa uţ nezakladalo, 

finančné prostriedky by sa dali škole, krúţky by boli v škole. Zaloţiť nové centrum by sa 

mohlo aţ od 1.9.2015. Povedal, ţe by bolo dobre počkať, teraz sa veľa hovorí a centrách, 

bude sa robiť analýza činnosti centier. 

p. Zbončák, poslanec OZ navrhol CVČ ešte ponechať, kým sa to všetko vyrieši 

PhDr. Machovčák, poslanec OZ sa tieţ vyjadril k CVČ a navrhol ešte počkať so zrušením 

centra  

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ sa vyjadrila k CVČ, ktoré sa dá zrušiť aţ po 60 dňoch od 

podania ţiadosti, informovala sa o centrách, ţe by bolo ešte dobre počkať so zrušením centra, 

v škole by musela niekoho poveriť riadením centra  

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, ţe centrum robilo aj také aktivity, kde neboli krúţky 

a zatiaľ by ho nerušil 

Ing. Šimčisko, starosta obce konštatoval, ţe ohľadom centra sa uţ  všetko povedalo a bolo 

by dobre pokračovať v rozpočte, treba delegovať do rady centra ešte dvoch členov, treba 

vypracovať organizačný poriadok, upraviť úväzky zamestnancov CVČ a v záujme nikoho nie 

 je zlikvidovať centrum a dal hlasovať za návrh rozpočtu 

Hlasovanie:  za: 7                                   Zdrţal sa: 1                               Proti: 0       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 4 

OZ deleguje za člena do  Rady CVČ Staškov Ing. Šimona Koţáka a  RNDr. Jána  Sabelu.  

Hlasovanie za: 8                                    Zdrţal sa: 0                                Proti:0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 15 

Poslanci uloţili kontrolórke obce vykonať kontrolu výdavkov v  CVČ Staškov za rok 2012. 

 Hlasovanie za: 8                              Zdrţal sa: 0                             Proti:0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 3 
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K bodu 5: 

Materská škola Staškov -  správa o hospodárení k 31.12.2012    

p. riaditeľka – komentovala  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 5 

 

K bodu 6: 

Materská škola Staškov -  úprava rozpočtu rok 2013 

p. riaditeľka – komentovala 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 6    

 

Obec Staškov navrhuje a po súhlase Rady MŠ schvaľuje počet zapísaných detí v MŠ Staškov 

na šk. rok 2013/2014 nasledovne: 

I. trieda deti 3 ročné                                   20 detí 

II. trieda 4-5 ročné                                     24 detí     

III. trieda 5-6 ročné                                    25 detí    

Hlasovanie za:8                             Zdrţal sa:0                           Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 16 

OZ zobralo na vedomie– informáciu o zápise detí MŠ na šk. rok 2013/2014 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. C, bod 1 

 

K bodu 7: 

VZN obce Staškov o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ţiaka 

školského zariadenia 

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

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

 

K bodu 10: 

Schválenie úveru 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o projektoch, ktoré sú realizované z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 

mikroprojektu  - úspešná slovensko – poľská spolupráca: Króner – Kamińska, Zmluva 

o poskytnutí finančného príspevku z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -2013 – „Turistický náučný chodník J.Kronera medzi 

obcami Staškov a Horní Lomná“. Starosta informoval o výsledkoch rokovania s Prima 

bankou za účelom zabezpečenia debetného úveru na prefinancovanie týchto projektov, treba 

schváliť úver. Kontrolórka obce dala stanovisko k tomuto úveru. 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č.   369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie kontokorentného úveru  vo výške 

70 000 €, poskytnutého z Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodţova 11, 010  11 

Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:SK2020372541, zapísanej 

v Obchodnom  registri Okresného súdu v Ţiline, Oddiel: Sa, Vloţka číslo: 148/L /ďalej len 

BANKA/ za  podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

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

b/ Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej Vista blankozmenky na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 10 a, b 
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K bodu 9: 

Obec Staškov – úprava rozpočtu rok 2013 

p. Zbončák, poslanec OZ informoval poslancov o prerokovaní úpravy rozpočtu na finančnej 

komisií, ktorá doporučila schváliť 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ navrhla prehodnotiť mzdy zamestnancov a zvýšiť osobné 

príplatky 

Mgr. Latka, poslanec OZ sa opýtal na st. 21 pol. 23- kanalizačná prípojka, stará škola, to bolo 

robené minulý rok - 646 € 

Bc. Čečotková – účtovníčka obce informovala, ţe je to refundácia nákladov na kanalizačnú 

prípojku pre Ing. Gajdošíka, bolo to robené minulý rok 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe ho urgoval, aby to uhradil 

OZ uloţilo obecnému úradu opätovne  písomne vyzvať Ing. Gajdošíka Vladimíra na uhradenie 

časti nákladov v sume 646 €, spojených s vybudovaním kanalizačnej prípojky k  budove starej 

školy, ktorá slúţi aj na odkanalizovanie rodinného domu Ing. Gajdošíka Vladimíra, Staškov 

č. 577 v zmysle jeho ţiadosti zo dňa 25.5.2012 a uznesenia OZ obce č. 3/2012 , nakoľko 

kanalizačná prípojka bola zrealizovaná v auguste 2012.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 2 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o aktivitách – koncert na hody a Kronerov pohár. 

Podujatia počas hodov a Kronerovho pohára sú súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce 

medzi obcou Staškov a poľským partnerom – Gmina Istebna. 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu: 

za:  8                                 Zdrţal sa: 0                              Proti: 0      

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

Poslanci OZ schválili: 

Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šimčiska od 1.1.2013 

 a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. priemerný plat 805 €, koeficient 1,98  

 b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z.,  zvýšený o 11,12% 

 Hlasovanie za: 8                                Zdrţal sa 0                         Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 17 

Poslanci OZ schválili: 

Plat kontrolórke obce prepočítaný na úväzok podľa § 18 c, zák. č. 369/1990 Z.z.,     

od 1.1.2013 a zvýšený o 25 € od 1.5.2013.  

Hlasovanie za: 8                               Zdrţal sa:0                       Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 18 

 

K bodu 8: 

Obec Staškov – čerpanie rozpočtu k 31.3.2013 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 8 

 

K bodu 11: 

Programový rozpočet Obce Staškov r. 2013 – 2015 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 11 

 

K bodu 13: 

Zdruţenie TKO Semeteš  n.o. – výročná správa za rok 2012  



6 
 

OZ zobralo na vedomie. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. C, bod 2 

 

K bodu 14: 

SEVAK  a.s. Ţilina – výročná správa za rok 2012 

OZ zobralo na vedomie. 

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

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

 

K bodu15: 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – zrkadlová miestnosť na poschodí 

budovy č.  90 (bývalá stará škola) Občianskému zdruţeniu Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov 

č. 602, zast. predsedom OZ Mgr. Miroslavom Sabelom na dobu neurčitú, vo výške ročného 

nájmu 1 € / rok, za účelom činnosti maţoretkového krúţku, 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 obec chce poskytnúť dievčatám z obce 

priestory na nácvik maţoretkového športu, ktorým reprezentujú obec aj za hranicami SR. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 12 

  

K bodu 16: 

Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov - ako správcu majetku Obce 

Staškov - telocvičňa Základnej školy, Staškov č. 502 Občianskému zdruţeniu Pohyb, Krása, 

Presnosť Staškov č. 602 v zmysle sadzieb podľa platného VZN za odučenú hodinu na dobu 

neurčitú, 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, ktoré spočívajú v tom, ţe sa 

poskytnú priestory na voľnočasové aktivity ţiakov. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 13 

  

K bodu 17: 

Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky.   

OZ schválilo vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky podľa § 9 odst. 1 zákona 63/4973 

O verejných zbierkach a lotériách v znení neskorších predpisov a podľa § 9 odst. 3 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na financovanie 

výstavby: Kaplnky na Grúni. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 14 

 

K bodu 18: 

Rôzné 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o priestore pri starej škole, občania 

poukazujú na to, ţe je tam neporiadok, parkujú tam auta, povedal  ţe bol s p. Koţákom 

a  riešil to s nim. Pán Koţák má zmluvu, zamenili sa tam pozemky. 

p. Hurinová, pracovníčka OÚ vysvetlila, bola tam zámena pozemkov, nebolo tam vecné 

bremeno, len dohoda  aby p. Koţák mohol uţívať pozemok, dvor je stále otvorený a chodia 

tam auta 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe to treba doriešiť dohodou a uzatvoriť pozemok, 

urobiť bránu 
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Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe by bolo dobre urobiť s tým poriadok, sú tam 

rôzne akcie, krúţky, bude sa tam premiestňovať kniţnica, chcel by dať urobiť altánok na 

posedenie,  keď sú tam akcie  

OZ uloţilo obecnému úradu premiestniť bránu vstupu do areálu starej školy od severozápadného 

rohu budovy k parcele KN č. 144/3 a zároveň dať vypracovať jednoduchý projekt  záhradného 

altánku na parc. č. 144/1.  

Hlasovanie za:8                                    Zdrţal sa.0                             Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 4 

Poslanci zobrali na vedomie dohodu zo dňa 9. 11. 2006 o prístupe na parcelu KN 144/3 

v katastri obce Staškov medzi obcou Staškov a p. Jánom Koţákom. 

Hlasovanie za: 8                                    Zdrţal sa: 0                        Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. C, bod 6 

 

Heglasíková Andrea, Raková  – ţiadosť o výpomoc pri budovaní kanalizačnej a vodovodnej 

prípojky v dĺţke 65 m a vodovodnej prípojky v dĺţke 75 m v katastrálnom území Staškov –Niţný 

koniec, Pod Groňom – pod p. Sýkorom. S realizáciou a finančnou výpomocou súhlasí aj p. Plaskura, 

ktorý plánuje výstavbu rodinného domu v tejto oblasti. 

p. Heglasíková, bola prítomná na OZ, povedala ţe by urobili spoločnú prípojku a keď to všetko 

spočítali, náklady na prípojku by boli 1 700 € 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil ohľadom prípojky, obec by mohla pomôcť finančne a napísať  

dohodu  ohľadom pripojenia budúcich stavebníkov. 

Mgr. Latka, poslanec OZ navrhol prispieť 300 € z rozpočtu obce na kanalizačnú prípojku 

OZ schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Staškov pre rodiny Heglasíkovú, Raková  a Plaskurovú, 

Staškov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v dĺţke 65 m v katastrálnom území Staškov, pričom 

obec uhradí pri kanalizačnej prípojke cenový rozdiel medzi priemerom 160 mm a 200 mm a jednu 

šachtu, maximálne do výšky 300 €, s tým, ţe poveruje starostu obce podpísať dohodu medzi 

rodinami ohľadom pripojenia budúcich stavebníkov.   

Hlasovanie za:  8                            Zdrţal sa: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 19 

 

OZ schválilo Ing. Antona Konkola, Staškov ako splnomocnenca za vlastníka lesného 

pozemku obce na zastupovanie na zhromaţdeniach vlastníkov poľovných pozemkov.    

Hlasovanie za: 8                              Zdrţal sa:0                          Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 20 

 

Ţiadosť Mareka Gábora, bytom Krásno nad Kysucou  na uloţenie elektrickej prípojky pre 

bytový dom č. 878 po hranici pozemku parc. č. 2823/62   

Hlasovanie za: 8                                  Zdrţal sa.0                        Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 21 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov od odkúpení pozemkov okolo Kysuce pre 

výstavbu miestnej komunikácie v rámci centra obce 

OZ schválilo cenu pre odkúpenie pozemkov pod Centrum obce za 4 €/m2. 

Hlasovanie za: 8                                  Zdrţal sa.0                        Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 22 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov OZ  o pozemkoch v Zákopčí medzi 

bytovkami, majitelia bytov nemajú záujem o odkúpenie pozemkov, povedal, ţe treba 

pripraviť podmienky verejnej súťaţe na predaj pozemkov. 
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OZ schválilo prebytočný majetok obce Staškov pozemky pri bytovkách v lokalite pri Zákopčí,  

čísla parciel: CKN 6522/3, 6522/13, 6522/14, 6522/15, 6522/16, 6522/17, 6522/18.    

Hlasovanie za: 8                               Zdrţal sa:                                     Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 23 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o moţnosti vypracovania monografie 

o obci Staškov, treba schváliť príspevok a dať do rozpočtu  

Poslanci OZ schválili príspevok na vydanie monografie o obci Staškov v sume 2 000 €. 

Hlasovanie za:8                                       Zdrţal sa: 0                           Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 24 

Poslanci OZ schválili komisiu ku príprave monografie obce Staškov v zloţení: 

Ing. Ladislav Šimčisko, Mgr. Ján Kubošek, Mgr. Mária Perdochová, Anna Smrečková, 

Ing. Anna Kubánková, Mgr. Jozefa Poláčiková 

Hlasovanie za: 8                                    Zdrţal sa: 0                              Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 25 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o budove bývalej Tesly, nie je nájomca, 

treba dať ešte inzeráty do novín 

Poslanci OZ uloţili obecnému úradu inzerovať prenájom budovy bývalej Tesly Staškov. 

Hlasovanie za:8                                 Zdrţal sa: 0                        Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 6 

 

Prenájom budovy starej školy: 

Poslanci OZ schválili poplatok za prenájom priestorov v Budove obce Staškov č. 90 / bývalá 

stará škola/ – jedálne – 30 €/ akcia- sobota, nedeľa v letnom období a za energie 5 € na jeden 

deň, v zimnom období  30 €/ akcia- sobota, nedeľa  a za energie 10 € na jeden deň od termínu 

1. 5. 2013. 

Hlasovanie za: 8                                      Zdrţal sa:0                            Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 26 

 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  povedal, ţe máme zmluvy na prenájom pozemkov  na lyţiarsky 

vlek, ale nie je uznesenie a schválená cena prenájmu pozemkov 

Poslanci schválili cenu prenájmu pozemkov v lokalite Vyšný koniec Staškov – lyţiarsky vlek 

- 0,16 €/m2 od 1. 5. 2013.      

Hlasovanie za: 4                                   Zdrţal sa:3                             Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 26 
 

Ţiadosť Roman Stredňanský Staškov odkúpenie časti obecnej parcele E 10828/1 – 

pozemku  

Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie, treba vypracovať geometrický plán obecnej 

komunikácie 

Hlasovanie za: 7                                    Zdrţal sa: 0                        Proti:0  

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

 

Ţiadosť Jozef Baščák a manţ. Ludmila, Staškov o kúpu pozemku parc. CKN 627 o výmere 

210 m2 vo vlastníctve obce. 

Po prerokovaní ţiadosti poslanci OZ uloţili stavebnej komisií prešetriť ţiadosť.  

Hlasovanie za:7                        Zdrţal sa: 0                           Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 7 
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Ţiadosť CVČ  Čadca a CVČ Raková o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí z našej obce, ktoré sú prijaté do ich centier 

Poslanci schválili: 

Ţiadosti CVČ Raková a CVČ Čadca o finančný príspevok z dôvodu, ţe ich centrá navštevujú 

deti z trvalým pobytom v našej obcí. 

Hlasovanie za: 7                                     Zdrţal sa:0                                  Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 28 

 

Ţiadosť ZO SSZ záhradkárov Staškov o dotáciu k 50 .výročiu zaloţenia organizácie  

Po prerokovaní ţiadosti poslanci OZ schválili: 

Dotáciu pre ZO SSZ záhradkárov Staškov v sume 100 € k 50. výročiu zaloţenia organizácie.  

Hlasovanie za:7                                     Zdrţal sa: 0                                 Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 29 

Ţiadosť ZO SSZ záhradkárov Staškov o predĺţenie nájomnej zmluvy nebytových 

priestorov v budove č. 588. 

Poslanci schválili zámer dať do prenájmu ako prípad osobitným zreteľom - nebytové priestory 

v suteréne obecného úradu v budove č. 588  pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO Staškov , 

ktoré vyuţívajú ako muštáreň.  

Hlasovanie za: 7                       Zdrţal sa:0                            Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 33 

 

Ţiadosť ZŠ Staškov č. 502 o  o udelenie povolenia vykonať stavebné úpravy v ZŠ v zmysle 

projektu „Stavebné úpravy, vytvorenie novej učebne zo skladu „ – príprava projektu, výber 

dodávateľa a vlastná realizácia. 

Po prerokovaní ţiadosti poslanci OZ schválili ţiadosť. 

Hlasovanie za: 7                                    Zdrţal sa:0                            Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 30 

 

Ţiadosť  Občianského zdruţenia Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov č. 602 o refundáciu 

nákladov spojených s prenájom zrkadlovej miestnosti a telocvične.  

Po prerokovaní ţiadosti poslanci OZ zamietli ţiadosť. 

Hlasovanie za: 8                                    Zdrţal sa: 0                        Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. D, bod 1 

 

Ţiadosť DHZ Staškov o navýšenie rozpočtu, výdavkov na rok 2013, tak ako bol v roku 2012. 

Po prerokovaní ţiadosti poslanci OZ schválili ţiadosť. 

Hlasovanie za: 7                                   Zdrţal sa:0                           Proti.0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 32 

 

Poslanci OZ uloţili obecnému úradu kontrolovať úpravy miestnych komunikácii po 

rozkopových povoleniach.       

Hlasovanie za: 7                                   Zdrţal sa:0                           Proti.0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. B, bod 8 

 

Ţiadosť SRJK  Staškov o poskytnutie súhlasu na pouţitie priestorov rodného domu 

J.Kronera. SRJK  1. – 14.júla 2013 organizuje 2. ročník sochárskeho sympóziu Úsmevy 

geniálneho klauna v blízkosti rodného domu Jozefa Kronera . Zároveň navrhujú spoluúčasť 

na tomto projekte aj formou finančnej podpory. K hlavným partnerom podujatia sa zaradia 

inštitúcie, firmy a osoby s finančným príspevkom na 500 €. 
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Poslanci OZ prerokovali ţiadosť SRJK  a schválili za nasledovných podmienok:  

Obec Staškov  zabezpečí stále sprievodcovské sluţby v poţadovanom termíne, bezplatný 

odber elektrickej energie, bezplatný nájom pozemku, bezplatné vyuţitie podkrovia domčeka, 

obec bude hlavným partnerom daného podujatia, SRJK bude obec uvádzať vo všetkých 

propagačných materiáloch ako hlavného partnera a všetky podmienky budú upresnené 

v zmluve medzi SRJK a Obcou Staškov.  

Hlasovanie za: 7                                   Zdrţal sa:0                           Proti.0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.3/2013, písm. A, bod 31 

 

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

ukončenie zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: za 8 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 15.00  hod. 

 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

Jozef Zbončák                                                                            Mgr. Bartusková Iveta 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 

 


