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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 27.6.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov.  

Na návrh starostu do programu rokovania doplnili bod 19. – Územný plán obce Staškov, 

potom bod 20 – Návrh na uznesenie  

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 
1.  Program rokovania 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 3/2014 

  4. Návrh na organizáciu MŠ Staškov na školský rok 2014/2015 

  5. Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných školských prázdnin  

  6. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov na školský rok 2014/2015  

  7. Základná škola Staškov -  úprava rozpočtu č. 2/2014    

  8. Základná škola Staškov –ŠJ -  úprava rozpočtu č. 1/2014    

  9. Základná škola Staškov – ŠK- úprava rozpočtu č. 1/2014    

10. Záverečný účet Obce Staškov za rok 2013 

11. Správa nezávislého audítora za rok 2013   

12. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014 

13. Spoločný program odpadového hospodárstva do roku 2015 

14. Prenájom majetku obce Staškov - nebytové priestory     

15. Predaj  majetku  obce Staškov  - pozemok 

16. Rôzne 

17. Diskusia  

18. Voľba hlavného kontrolóra obce/ stanovený čas na 13.00 hod./ 

19. Návrh  na uznesenie 

20. Záver                                                                                                                                            

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

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda: Mgr. Jozef Latka    

                                                        členovia: Ing. Šimon Koţák, PhD., 

                                                                        PHDr. Gabriel Machovčák 

                                                 overovatelia:  Mgr. Ján Kubošek, Pavol Ďurkáč 

                                                                         

Hlasovanie:   za:  7                      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. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, 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. Jána Kuboška a Pavla Ďurkáč, poslancov                                                         

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 
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K bodu : 3                                                                                                                              

Kontrolu uznesenia  č. 3/2014  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uloţené:     
-  obecnému úradu vstúpiť do rokovania s Farským úradom  Staškov a riešiť parkovanie, zámenu 

pozemkov a vysporiadanie  vlastníctva obce Staškov a Farského úradu v súvislosti s budovaním 

parkovacích miest a chodníkov pred kostolom. Pán starosta jednal s farským úradom, treba pripraviť 

sumár pozemkov, pán farár zobral podklady, bude riešiť na biskupskom úrade 

 

-  stavebnej komisii prešetriť ţiadosť Petra Badţgoňa, Staškov o vytvorenie priepustu 

povrchovej vody a osadenie betónových rúr. Stavebná komisia riešila ţiadosť a doporučila schváliť.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod 19           

     

- stavebnej komisii prešetriť ţiadosť Haluščáka Ľubomíra a Veroniky Haluščákovej, Staškov  

o výpomoc  pri výstavbe prístupovej cesty k rodinnému domu. Stavebná komisia riešila 

ţiadosť a neodporučila schváliť lebo prístupová cesta je súkromný majetok, nie je to pozemok obce 

Hlasovanie za schválenie ţiadosti: 1                Zdrţal sa:    3           Proti:  5 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. D, bod 1      

                         

- obecnému úradu vstúpiť do jednania s p. Šamajom Petrom, Staškov o moţnosti odpredaja 

predmetného prechodu ku Kysuci. Pán Šamaj nechce odpredať pozemok. 

             

- stavebnej komisii prešetriť ţiadosť p. Martina Kortiša, Staškov o predaj pozemku obce.  

Stavebná komisia doporučila schváliť ţiadosť. Poslanci uloţili obecnému úradu pokračovať v riešení 

s p. Martinom Kortišom, Staškov o predaji pozemku obce  a konať v zmysle návrhu stavebnej 

komisie.   

Hlasovanie za:  9                                       Zdrţal sa:0                          Proti: 0          

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod 1      

 

- obecnému úradu vyzvať prevádzkovateľa Lekárne Staškov na zlepšenie kvality poskytovaných 

sluţieb na základe ústnych sťaţností obyvateľov. Výzva bola zaslaná. 

p. Belko, poslanec OZ povedal, ţe občania uvítali uznesenie, aby sa zlepšili sluţby lekárne 

PhDr. Machovčák, poslanec OZ  poznamenal, ţe by mohla byť vyhlásená súťaţ  na prevádzkovanie 

lekárne, treba pomôcť občanom 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe treba ešte počkať a nechať dva mesiace na zlepšenie sluţieb 

lekárne, taký istý názor mal aj poslanec p. Ďurkáč 

        

- obecnému úradu informovať občanov obce a právnické subjekty v obci o moţnosti predkladať 

návrhy na zmeny v Územnom pláne obce do najbliţšieho rokovania  OZ dňa 27. 6. 2014.   

Úloha bola splnená. 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov,  ţe prebehla voľba riaditeľky v MŠ, bola len jedna 

uchádzačka p. Smrečková Anna, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní, poblahoţelal jej  a odovzdal 

menovací dekrét. 

 

4. Návrh na organizáciu MŠ Staškov na školský rok 2014/2015 

p. riaditeľka MŠ komentovala, v škôlke má plný počet detí, ešte aj navyše detí 

Ing. Koţák, poslanec OZ pochválil vypracovanie návrhu na organizáciu MŠ a hlavne porovnanie 

údajov za minulý rok 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A  bod 4      

     

5. Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlavných školských prázdnin  
p. riaditeľka MŠ komentovala, poslanci zobrali na vedomie 

Hlasovanie:   za:   9                       Zdrţal sa:  0                            Proti: 0     
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OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod 1      

 

p. Smrečková, riaditeľka MŠ dala ţiadosť o rozšírenie parkoviska pri MŠ, doasfaltovanie chodníka 

a navýšenie rozpočtu na zakúpenie novej pece do školskej jedálne, vysvetlila ohľadom pece, ktorá 

je nefunkčná, zisťovali cenu pece.  Cena s DPH by bola 2 900 €, treba ešte prípojku plynu 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe finančná komisia to riešila pec aj asfaltovanie, ale k asfaltovaniu 

sa nevyjadrila  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol aby sa pec zakúpila z nášho rozpočtu a prípojku plynu si urobili 

zo svojho rozpočtu 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  20      

Ing. Koţák, poslanec OZ navrhol, aby sa mzdy  v beţnom rozpočte  ZŠ Staškov a MŠ Staškov, CVČ  - 

rozčlenili,  konkrétne podpoloţku 612 podrobnejšie:  nadčasy, príplatok za riadenie, triednické, 

zmennosť - delili, rozpisovali na podpoloţky 

Hlasovanie za: 9                Zdrţal sa:    0           Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  4      

Ing. Koţák, poslanec OZ dal návrh, aby sa do VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady na rok 2015 zapracovalo ustanovenie, aby  ţiaci  ZŠ a deti MŠ  triedili odpad 

podľa jednotlivých komodít  / plasty, sklo,.../ 

Hlasovanie za: 9                Zdrţal sa:    0           Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  6      

 

6. Návrh na organizáciu ZŠ Staškov na školský rok 2014/2015 

p. riaditeľka  komentovala, povedala ţe v septembri bude aktuálny stav detí, začína nový školský rok 

Ing. Koţák, poslanec OZ  sa vyjadril k návrhu, povedal ţe to treba prehľadnejšie rozpísať, školský 

klub je spomínaných 51 detí, úväzok 1,5 / nie je stanovené či ma jedna učiteľka plný úväzok a druhá 

čiastočný  úväzok, treba to napísať/ 

Návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu:   za:  9                    Zdrţal sa:  0                         Proti: 0     

Hlasovanie za návrh na org. ZŠ Staškov:          za:  9                    Zdrţal sa:  0                         Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod 5      

 

7. Základná škola Staškov -  úprava rozpočtu č. 2/2014  

účtovníčka ZŠ:  komentovala 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod 6      

 

8. Základná škola Staškov –ŠJ -  úprava rozpočtu č. 1/2014    

účtovníčka ZŠ:  komentovala, navýšili sa vlastné príjmy 

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ informovala poslancov, ţe v školskej jedálni sa bude variť v júli, 

prvé dva týţdne bude variť kuchárka a pomocnica a druhé dva týţdne bude variť druhá kuchárka 

a pomocnica, vedúca ŠJ bude pracovať prvé dva týţdne 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poďakoval, za tých ľudí ktorým sa budú rozváţať obedy / dôchodcovia/, 

ţe to škola zabezpečila 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa tieţ vyjadril k obedom pre dôchodcov,  povedal ţe sa hovorilo, ţe 

obedy v júli nebudú, ale dôchodcovia chcú obedy,  p. riaditeľka to zorganizovala a vyšla v ústrety 

obci. Obedy sa v júli budú voziť občanom.  

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

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

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod 7      

 

9. Základná škola Staškov – ŠK- úprava rozpočtu č. 1/2014    

účtovníčka ZŠ : komentovala 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  8      
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Ing. Šimčisko, starosta obce  prečítal poslancom OZ sťaţnosť od matiek ţiakov ZŠ v Staškove 

na pohostinstvo na Marase na predávanie alkoholických a cigaretových výrobkov mladistvým ţiakom 

ZŠ,  ţiadajú aby obecný úrad a obecné zastupiteľstvo zasiahlo v tejto veci, treba ich pokutovať alebo  

pohostinstvo zatvoriť, všetko sa deje vo večerných hodinách alebo v poobedňajších, predávajú 13, 14, 

15 – ročným deťom alkohol a cigarety. 

p. Zbončák,  poslanec OZ povedal, ţe toto by mal riešiť inšpektorát práce 

OZ uloţilo obecnému úradu upozorniť a vyzvať prevádzkovateľa  Pohostinstva na Marase na 

dodrţiavanie záväzných ustanovení o predaji alkoholu a cigariet. Príloha je Sťaţnosť matiek 

a sťaţnosť matiek postúpiť kompetentným orgánom.      

Hlasovanie za: 9                Zdrţal sa:    0           Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  2,3      

 

10. Záverečný účet Obce Staškov za rok 2013 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  9      

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2013 kontrolóra obce 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod  2     

 

11. Správa nezávislého audítora za rok 2013   

Poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2013   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod  3      

 

12. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval. Povedal, ţe  naša obec bola iniciátorom projektu „ Po 

Kronerovej ceste“ – spoločný projekt s obcou Valašská Bystřice a jeho podstatou je rekonštrukcia 

kultúrnych domov v obidvoch obciach , pre potreby našej obce je v rozpočte vyčlenených 84 662,75 

eur,  bude sa rekonštruovať elektroinštalácia, vykurovanie, ozvučenie, osvetlenie a scénická 

mechanizácia , s rekonštrukciou sa začne v jesennom období. Z ministerstva kultúry dostala obec 

dotáciu 10 000 eur na vydanie monografie o našej obci  a 2 000 eur na oslavy 400 rokov prvej 

písomnej zmienky o našej obci. Starosta informoval o výberovom konaní na dodávateľa prác – 

asfaltovanie miestnych komunikácií v obci. Prípravné práce na asfaltovanie – osadenie obrubníkov 

a úprava podkladných vrstiev realizuje obec svojpomocne. Obec bude rokovať o moţnostiach 

spolufinancovania ciest aj s výborom Zdruţenia vlastníkov neštátnych lesov. 

Ţiadosť -  Staškovské maţoretky –finančný  príspevok na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku.  

Finančná komisia doporučila schváliť v zmysle ţiadosti  poskytnutie finančného príspevku pre 

maţoretky vo výške 100 € na maţoretku, vedúcu a trénerky na čiastočné vykrytie nákladov na 

štartovné, poistenie a autobus 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol príspevok 50 € na maţoretku, mohli by skúšať aj iné zdroje 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe sú to naše detí a navrhol 100 € na 1 dieťa 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe maţoretky reprezentujú našu obec, majú pekné vystúpenia 

p. Ďurkáč, poslanec  OZ povedal, ţe obec im uţ dala dotáciu, financie treba aj na iné veci 

Bol daný návrh na ukončenie diskusie k ţiadosti 

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

Hlasovanie za finančný príspevok 3 200 € podľa ţiadosti: 

Hlasovanie:   za:  1                        Zdrţal sa:  5                            Proti:  3 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ: návrh 50 € na maţoretku: 

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

Návrh pre maţoretky a dve trénerky po 50 €, spolu 32 osôb, 1600 €   

Hlasovanie za: 7                Zdrţal sa:    2           Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  21      
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Ţiadosť – p. Papaja - STOMASOS, Turzovka – Stred, predĺţenie nájomnej zmluvy na nebytové 

priestory / bývalý technický podnik/ a na úhradu dlţného nájomného do 31. 12. 2014, 

vypracovanie splátkového kalendára. 

P. Papaj bol prítomný, povedal ţe má záväzky do Francúzska, meškajú faktúry, nezaplatili mu všetko  

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe aj v záujme poslancov je aby robil a uhradil dĺţne nájomné, 

bolo by sa dobré dohodnúť o úhradu do konca roka 

Poslanci schválili:  

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory- časť budovy  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 1.7.2014  

do 31. 12. 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. 4/2014, písm. A, bod  23 

Poslanci uloţili obecnému úradu: 

Vypracovať splátkový kalendár pre p.  Štefana Papája– STOMASOS, Turzovka – Stred, 

na úhradu dlţného nájomného do 31. 12. 2014.  

Hlasovanie za: 9                          Zdrţal sa:    0                              Proti:  0 
OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  5 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe do tohtoročného rozpočtu obce bola zapracovaná aj výstavba  

detského ihriska na niţnom konci z rozpočtu obce.   

OZ schválilo 3 900 eur na vybudovanie detského ihriska na niţnom konci obce z rozpočtu obce.   

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  24 

Na účely zabezpečenia financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií poslanci schválili prijatie 

úveru zo strany Prima banky Slovensko a.s., vo výške 150 000 euro na dobu 6 rokov. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  18 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 117 385,48 eur, poskytnutého zo strany   

Prima banky Slovensko, a.s., na účely zabezpečenia financovania investičných projektov:  

Turistický náučný chodník Jozefa Kronera  vo výške 28 873,27 eur, Po Kronerovej ceste  vo výške 

80 429,61eur,  Víta vás Obec Staškov a Horní Lomná  vo výške 8 082,60 s podporou projektu 

v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

formou nenávratného finančného príspevku.  

Hlasovanie za: 9                                          Zdrţal sa: 0                             Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  17 

Ing. Koţák, poslanec OZ sa opýtal, akú najvyššiu sumu môţeme zobrať úveru a ké lokality sa budú 

asfaltovať 

p. kontrolórka obce – úver môţe byť 200 tis. euro 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o potrebnom úvere a asfaltovať by sa mali  komunikácie 

a parkoviská: nedobudované parkoviská pred kostolom komunikácia a prístupová plocha pred domom 

smútku na cintoríne, dvor pri starej škole, parkovisko pri základnej škole a telocvični, miestna komunikácia 

U Hatali, miestna komunikácia U Koţákov, miestna komunikácia za Bahanou, miestna komunikácia v časti 

Polgrúň po za zastávku Mravcovia a prístupová cesta ku kaplnke svätej Anny v Jelitove.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  10      

 

13. Spoločný program odpadového hospodárstva do roku 2015 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  11      
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14. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov -nehnuteľnosti – garáţ o rozlohe 23,56  

m2 v budove zdravotného strediska v k.ú. Staškov na parcele č. 112/8 , zapísaná na LV 

č. 1179 vo výške nájmu  232,36 €/ rok, p. Viliamovi Kicošovi, bytom Staškov, na dobu od 1.07.2014 do  

30.06.2015 za účelom garáţovania osobného motorového vozidla, 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 Obec Staškov chce umoţniť nájomcovi garáţovanie osobného automobilu 

v garáţi, ktorú obec v súčasnosti nevyuţíva a ktorá sa nachádza v budove, kde nájomca s rodinou uţíva 

nájomný byt, pričom uvedenú garáţ uţíva od 1.1.2005. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  12      

 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosti – časť  budovy tribúny 

 č.s. 12 postavenej na parcele KN 1262 v športovom areáli FK Slávia Staškov – chodba č.1 o výmere 

22,96 m2, reštaurácia o výmere 68,44m2, sklad č. 2 o výmere 16,52 m2, kancelária  

č.2 o výmere 15,93 m2, výčap o výmere 33,63 m2, chodba č.2 o výmere 11,1 m2, WC o výmere 28 m2, 

pozemok KN 1263 o výmere 376 m2 /prístrešok/, v k.ú. Staškov  p. Kráľovej Jarmile, bytom Staškov na 

dobu od 1.7.2014 do 30.6.2015  s výpovednou lehotou 3 mesiace, vo výške 1050,50 €/ rok za účelom 

poskytovania reštauračných sluţieb, 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 Staškov chce poskytnúť športovcom,  futbalistom a ich priaznivcom moţnosť na 

občerstvenie počas tréningov, futbalových zápasov  a športových podujatí. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  13    

   

Ţiadosť  A-SU, s. r. o,  Raková 897  o prenájom priestorov na štadióne v Staškove FK Slávia Staškov 

od 1.7.2014 na dobu  prenájmu 1 rok. 

Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie. 

Hlasovanie za:  9                                       Zdrţal sa:0                          Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod  6    
 

Prenájom majetku obce Staškov  – vodný zdroj - rezervár vody v časti obce Kýčera 

 pre Radoslava Ţáka a Janu Ţákovú, bytom Staškov pre potreby  zásobovania vodou  novostavby 

ich rodinného domu na dobu určitú 10 rokov s moţnosťou okamţitého ukončenia nájomnej 

zmluvy v prípade ak bude vodný zdroj potrebný pre verejno-prospešný účel, za nájomné 30 € 

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

a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe obec vodný rezervár 

v súčasnosti nevyuţíva a nájomca môţe vodu vyuţívať za účelom zásobovania  vodou 

novostavby ich rodinného domu. Beţnú údrţbu rezerváru bude vykonávať nájomca na vlastne 

náklady.  

Hlasovanie za:  9                                       Zdrţal sa:0                          Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  16    
   

15. Odpredaj prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1356/73 o výmere  

39 m2 ostatná plocha, vytvorená z parc. EKN 10828/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. 

obce Staškov, GP č. 58/2014 z 16.4.2014 vytvorený Jánom Markuliakom a overený Ing. 

Vladimírom Janíkom pod č. 399/2014 z 22.5.2014  Erike Blaţekovej, rod. Blaţeková 

v podiele ½ a Petrovi Blaţekovi v podiele ½, obidvaja bytom,cena 10 €/ m2, v súlade  s § 9 a 

ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec 

nevyuţíva, na jeho udrţiavanie  vynakladá finančné prostriedky. Pozemok sa nachádza pri 

pozemku ţiadateľov, ktorí pozemok zveľadia a budú vyuţívať ako záhradu. Menovaní 

vlastnia parc. CKN 1356/5 LV 6729.  
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Hlasovanie: za:  9                                Zdrţal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  15    

   
18. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Podľa §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení boli vyhlásené voľby  hlavného 

kontrolóra na deň 27.6.2014 o 13. hod. Voľby na funkciu  hlavného kontrolóra obce Staškov otvoril 

a viedol starosta Ing. Šimčisko Ladislav.  Schválená komisia konštatovala, ţe všetci kandidáti na 

výkon funkcie hlavného kontrolóra obce splnili predpísané poţiadavky. Na rokovaní OZ bola 

schválená voľba na funkciu hlavného kontrolóra  spôsobom  „tajne.“  K voľbe hlavného kontrolóra bol 

predloţený volebný lístok so zoznamom všetkých kandidátov. Hlasujúci označil zakrúţkovaním číslo 

kandidáta pred jeho menom. Označený volebný lístok hlasujúci poskladal a vloţil do prenosnej urny. 

Mandátová komisia skontrolovala hlasovacie lístky a predseda komisie Ing. Koţák, poslanec OZ 

informoval poslancov o voľbách : počet poslancov 9, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 9, počet 

neplatných lístkov 0. 

Výsledok tajného hlasovania: 

Bc. Zuzana Gulčíková                  počet hlasov    1 

Ing. Alena Hegllasíková               počet hlasov    2 

Helena Machovčáková                 počet hlasov    6 

Edita  Bukovanová                       počet hlasov    0        

V súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov bola zvolená p. Machovčáková Helena  za hlavného kontrolóra obce 

Staškov na dobu šesť rokov. Funčné obdobie začína od 1.7.2014. V zmysle § 18a, ods. 6, 

určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného   kontrolóra na kratší pracovný čas, 

s úväzkom 52,50hod/mesačne, t. j. 0,32 z plného úväzku. Plat hlavného kontrolóra určuje § 8c 

ods. 1 písm. c/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

16. Rôzné: 

 
Odkúpenie pozemku od známych občanov obce Staškov do majetku obce podľa GP  100/2012, za 

cenu 4,-€ za jeden m2. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  26    

 
Ţiadosť  Základnej školy Staškov o zmenu grafikonu autobusového spoja – prerokovanie  so SAD  

Ţilina o posunutie u autobusového spoja č. 5024042 od Staškov Mravcov, spoj s odchodom  o 6.50 

hod. a príchodom do Staškov OÚ o 7.08 hod. tak, aby príchod autobusu bol o 7.20 hod. 

Poslanci uloţili obecnému úradu rokovať so SAD Ţilina o posunutie spoja. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  7    

 
Ţiadosť Jána a Zdenky Tatarčiakovej, Staškov o ukončenie nájomnej zmluvy 

k  30.6.2014. 

Poslanci ţiadosť zamietli: 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. D, bod  2    

 
Ţiadosť  Antona Heglasa, Staškov  o prenájom nebytových priestorov v bývalej Tesle Staškov 

za účelom parkovania osobného automobilu. 

Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod  7    
Ţiadosť Milan  Grečmal  a manţ. Anna, Staškov Polgrúň o zaasfaltovanie prístupu pred  

bránku domu. 
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Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. B, bod  8  

 
Ţiadosť rod. Halvoníkovej, bytom Staškov rod. Janošíkovej, bytom Staškov o vyriešenie prístupovej 

cesty k rod. domom.  

Poslanci uloţili stavebnej komisii prešetriť ţiadosť. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. C, bod  8  
 

Ţiadosť Spolku  rodákov Jozefa Krónera Staškov o poskytnutie priestorov rodného domu Jozefa 

Krónera za účelom konania  3. ročníka sochárskeho sympózia. 

Poslanci schváli ţiadosť  pod podmienkou, ţe obec Staškov bude uvedená ako partner podujatia, 

sprievodcovské sluţby a priestory zabezpečí  CVČ Staškov podľa potreby.  

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  27  

 

Poslanci schválili Mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva obce Staškov na deň 18. 7. 2014 

o 10.00 hod. v budove obecného úradu z dôvodu prerokovania podnetov fyzických a právnických osôb 

k návrhu zmien územného plánu obce. 

Hlasovanie za: 9                            Zdrţal sa: 0                                 Proti:0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 4/2014, písm. A, bod  28  

 

    Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 14.30  hod. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

 

 

I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

Mgr. Kubošek Ján                                                               Ďurkáč Pavol 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 


