
Zápisnica 
 

zo zasadnutia  mimoriadneho Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov 

konaného dňa 5.2.2013 

 

 

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

ospravedlnení – p. Dodek a p. Ďukáč Pavol 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie predloţenia ţiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

    2007 – 2013 za účelom realizácie projektu: „ Poznávame a rozvíjame historické a kultúrne 

    pamiatky v obci Staškov a mesta Příbor“. 

4. Smernica pre postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

    a na poskytovanie sluţieb v podmienkach Obce Staškov. 

5. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva  Obce Staškov v roku 2013. 

6. Schválenie zámeru zámeny majetku Obce Staškov  

7. Rôzne 

8. Diskusia  

9. Návrh  na uznesenie 

10. Záver         

Hlasovanie:  za:  5                                 Zdrţal sa: 0                               Proti: 0       

 

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Návrhová komisia v zložení:      predseda: Ján Belko,    

                                                       členovia: MDDr. Ladislav Čulman, Jozef Zbončák 

                                                 overovatelia: Mgr. Iveta  Bartusková,   

                                                                       PhDr. Gabriel Machovčák                                                                                             

Hlasovanie:  za:  5                                 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, bolí 

prítomní 7 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 Mgr. Bartuskovú Ivetu, PhDr. Gabriela Machovčáka,  

 poslancov OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce poţiadal p. Koţáka, občana aby sa vyjadril k svojej problematike 



p. Koţák Ján, občan poţiadal poslancov o udelenie súhlasu k výstavbe rodinného domu 

novomanţelov, jeho dcéry Janky a zaťa Radoslava  Ţáka  v Kýčere nad domom p. Belka Jána, 

majú tam pozemok na stavbu. 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril k uvedenej stavbe, p.Ţák si dal ţiadosť o výstavbu 

rodinného domu, ale lokalita je mimo územného plánu, p. Kubinec zo stavebného úradu má 

výhrady, musia si vybaviť vyňatie z pôdneho fondu a z obce sa dáva záväzné stanovisko 

k uvedenej stavbe. 

p. Zbončák, poslanec OZ  sa tieţ vyjadril a povedal, ţe do Kýčery chodí často a voda tečie po  

prístupovej ceste, ale bola by moţnosť výstavby, náklady by museli znášať sami 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe nie je proti tomu, aby sa tam stavalo, ale náklady si 

musia platiť sami a je moţnosť schválenia výstavby v lokalite Kýčera. 

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

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

K bodu 3: 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov ohľadom predloţenia ţiadosti o FP v rámci 

výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13  za účelom realizácie projektu  „Poznávame 

a rozvíjame historické a kultúrne pamiatky v obci Staškov a meste Příbor", ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Staškov a zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP. Financovanie projektu vo 

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške  2230,96 eur.  

Hlasovanie za:   6                               Zdrţal sa:  0                                 Proti:0 

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

K bodu 4: 

Ing. Šimčisko, starosta obce predloţil poslancom smernicu pre postup zadávania zákaziek na 

dodanie tovaru, uskutočneniu stavebných prác a na poskytovanie sluţieb v podmienkach 

Obce Staškov. 

Poslanci po prerokovaní smernice a po dohode do smernice zapracovali  zloţenie komisie pre 

výberové konanie na rok 2013-2014 : účtovníčka obce + minimálne dvaja poslanci OZ podľa 

výberu štatutára, všetci poslanci budú informovaní o termíne výberového konania.   

Hlasovanie za: 6                                 Zdrţal sa: 0                              Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod 5 

K bodu 5: 

Ing. Šimčisko, starosta obce predloţil poslancom plán zasadnutí OZ, ktorý je potrebné schváliť. 

Hlasovanie za: 6                                 Zdrţal sa: 0                              Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod 6 

K bodu 6: 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe sa treba vrátiť  k zámene majetku obce Staškov, 

ktorá bola zrušená a mohla by byť pre obec výhodná. Zámena sa týkala parcely C KN 1267/2 

zastavaná plocha o výmere  519 m2 v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 3878, za  parcelu 

C KN 1256/16 ostatná plocha  o výmere 223 m2, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 

č.1148,  ktorej podielovými spoluvlastníkmi sú Ing. Stanislav Machovčák, a manţ. Mgr. Darina rod. 

Gajdošíková, bytom Staškov v súlade  s § 9a ods.8 písm. e zákona NR SR č.138/1991 Zb. O majetku 

obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe zámenou 

parciel Obec Staškov získa do vlastníctva parcelu CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná  plocha, 

pre účely verejného priestranstva a zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

Hlasovanie za:  5                                Zdrţal sa: 1                                   Proti: 1 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod 4 

K bodu 7: 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe Mesto Turzovka nás ţiada o vrátenie hnuteľného majetku 

mestu Turzovka, ktorý obec prevzala do svojej správy dňa 20.3.2012 za účelom implementácie 



projektu Preshraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko-Horné Kysuce, predmetom výpoţičky 

boli: 1 ks notebook HP pro Book 4525, výr.č. CNU 1432RWY, 1 ks mobilný telefón Sony Ericson 

Xperia mini, výr. č. IMEI: 35821704-373642-8, 1 ks kiosk na stenu Intel Celeron Dual Core, výr. 

č. R010667.  

Hlasovanie za:   7                               Zdrţal sa:  0                                 Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  8 

Ţiadosť pani Andrey Špokovej, Oščadnica  o schválenie práva zodpovedajúce vecnému 

bremenu – pozemky EKN 10811/1 a 10777/4 na uloţenie prípojky daţďovej kanalizácie, 

ktorá bude kriţovať predmetné pozemky. Vecné bremeno bude bezodplatné.  

Hlasovanie za: 7                                  Zdrţal sa: 0                                Proti: 0 

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

Ţiadosť o refundáciu nákladov FK Slávia Staškov spojených s vyuţívaním telocvične ZŠ 

Staškov. 

Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie. 

Hlasovanie za: 7                                  Zdrţal sa: 0                                Proti: 0 

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

Poslanci OZ uloţili riaditeľke  ZŠ Staškov predloţiť obecnému zastupiteľstvu náklady na 

prevádzku telocvične vo vykurovacom období a mimo vykurovacieho obdobia / vykurovanie, 

el. energia,  upratovanie, vodné,  stočné/. Termín: do 22.2.2013.    

Hlasovanie za:    7                            Zdrţal sa: 0                                  Proti:0 

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

Ţiadosť pána Letku Romana, Staškov o  Dodatok k Zmluve o nájme zo dňa  

13.12.2012 

Hlasovanie za: 7                                  Zdrţal sa: 0                                  Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  10 

Ţiadosť o sociálnu výpomoc - Pavol Tomek, bytom Staškov. Sociálna komisia navrhla  

sociálnu výpomoc v sume 60€. 

Hlasovanie za:  6                                 Zdrţal sa:     0                              Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  11 

Ţiadosť o úhradu za nájom telocvične pri konaní 18. ročníka turnaja Colo-colo cap. 

Hlasovanie za: 6                       Zdrţal sa:0                                   Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  12 

Poslanci schválili pani Mgr. Jozefu Poláčikovú za kronikárku obce na r. 2013, 2014.   

Hlasovanie za: 6                                  Zdrţal sa: 0                           Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  13 

Ţiadosť o odpustenie poplatku pre Klub PKP Staškov č. 602 pre členov organizovaných 

v maţoretkových záujmových útvaroch v rámci CVČ Staškov na udrţanie súčasnej členskej 

základne. 

Poslanci ţiadosť zamietli. 

Hlasovanie za: 6                                  Zdrţal sa:   0                                Proti:0 

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

Ţiadosť Lukáša Grečmala, Čadca o predĺţenie otváracích hodín v prevádzke Pizza Don 

Salieri, s.r.o, Staškov  

Poslanci ţiadosť zamietli z dôvodu, ţe prevádzka sa nachádza v obytnej zóne. 

Hlasovanie za: 7                                 Zdrţal sa:  0                                 Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. D, bod  2 

Ţiadosť pani Márie Ligáčovej, bytom Staškov o sociálnu výpomoc.    

Sociálna komisia neodporučila sociálnu výpomoc. 

Poslanci ţiadosť zamietli. 

Hlasovanie za: 7                                 Zdrţal sa: 0                                  Proti:0 



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

Ţiadosť pani Márie Ligáčovej, bytom Staškov o výmenu dverí  v byte. 

Poslanci ţiadosť zamietli. 

Hlasovanie za: 7                                  Zdrţal sa:     0                              Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. D, bod  4 

Ţiadosť pani Moniky Nekorancovej, bytom Olešná o odpustenie príspevku na čiastočnú 

činnosť člena v CVČ Staškov 588. 

Poslanci ţiadosť zamietli. 

Hlasovanie za: 7                                  Zdrţal sa: 0                                  Proti:0 

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

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe prišiel p. Najdek, ohľadom zámeru prístavby haly 

firmy Kontakt, s. r.o.,  Staškov podľa predloţeného projektu na skladové priestory, chcú 

postaviť druhú oblúkovú halu. Pán Najdek vysvetlil svoj zámer a poslanci ho schválili. 

Hlasovanie za: 6                                  Zdrţal sa: 0                                  Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. A, bod  14 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil poslancom problematiku ohľadom cintorína, navrhol  

umiestnenie reklamných tabúľ pod cintorínom a zároveň informačných tabúľ pri jednotlivých 

zástavkách v obci. 

Poslanci uloţili obecnému úradu riešiť umiestnenie reklamných tabúľ 

Hlasovanie za: 6                                  Zdrţal sa: 0                                Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2013, písm. B bod  2 

 

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

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 15.30 hod. 

 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

Mgr. Bartusková Iveta                                                              PhDr. Machovčák Gabriel 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 


