
Z Á P I S N I C A 

 
z plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného  

dňa 28. októbra 2015 
 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Poslanci OZ: 

Mgr. Iveta Bartusková 

Ján Belko 

Pavol Ďurkáč 

Ján Janošec 

Mgr. Daniel Králik 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ 

 

Ospravedlnený: 

Peter Fuček, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:  

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ Staškov 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov 

Michaela Urbaníková, účtovníčka Obecného technického podniku 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce 

 

Občania obce Staškov 

 

Program: 

 
  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Základná škola, Staškov 502 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch   

     a podmienkach za školský rok 2014/2015 

 5. Základná škola, Staškov 502 – Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických    

     zamestnancov 

 6. Materská škola, Staškov 364 – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej   

     činnosti  za školský rok 2014/2015 

 7. Materská škola, Staškov 364 – Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy  

     na šk. rok 2015 -  2016 

 8. Obecný technický podnik – Správa o hospodárení k 30.9.2015 

 9. Obecný technický podnik - Rozpočtové opatrenie č. 3/2015  

10. Správa o hospodárení k 30. 09. 2015 – obec 

11. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – obec 



12. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 06. 2015 - obec 

13. Návrh na vyradenie majetku CVČ  

14. Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra    

      voľného času pri ZŠ Staškov 502 na šk. rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov 

15. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502 

16. Prenájom majetku obce 

17. Predaj majetku obce 

18. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 - 2022 

19. Rôzne   

20. Diskusia  

21 . Záver     

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09. 00 hod. v spoločenskej 

miestnosti na Obecnom úrade v Staškove. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Staškov, Ing. Ladislav 

Šimčisko. V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných.  

 

Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Na zasadnutí bolo na začiatku prítomných 6 poslancov. OZ Staškov 

bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce informoval prítomných o používaní dataprojektora na rokovaní 

OZ, vďaka ktorému môže materiál ako sú plány, mapy a podobne zobraziť všetkým prítomným podľa 

potreby.  

 

Návrhová komisia: predseda: Mgr. Daniel Králik 

          členovia: Pavol Durkáč, Mg. Iveta Bartusková 

Overovatelia zápisnice: Ján Belko, Terézia Šupčíková 

 

Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov. Písaním uznesení bola 

poverená kontrolórka obce Staškov – Helena Machovčáková. 

 

Podľa schváleného rokovacieho poriadku je hlasovanie verejné, a uvádza sa menovite. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

        Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Mgr. Daniel Králik 

       JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

        Terézia Šupčíková  

               PROTI:   0                

    ZDRŽAL SA:    0      

NEHLASOVAL:   0 

 

 

 



 

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 26. 08. 2015 bolo uložené:   

 

1. Komisii  životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu 

s termínom do konca augusta 2015. Úloha trvá do 10/2015. 

 

Slovo dostal predseda komisie životného prostredia, poslanec Ján Belko, ktorý spracoval a pripravil 

informačný materiál pre prítomných poslancov. 

 

Ján Belko, poslanec OZ:  

Vysvetľoval, že v dokumente je všeobecná charakteristika systému separovaného odpadu, komunálneho 

odpadu, kompostovanie. V tabuľkách boli výpočty zaplateného komunálneho odpadu za jednotlivé 

mesiace, za nádobu 110 l, za veľkoobjemové kontajnery, za separovaný zber skla, plastov, kovov, 

objemný odpad. Uvedený bol aj poplatok mestu, ktoré znáša environmentálnu záťaž skládky a samotné 

uloženie odpadu – za rok 2014 a za rok 2015 (2015 do deviateho mesiaca). Uviedol, že položky – 

poplatok mestu a uloženie odpadu sa nedajú ovplyvniť, dokonca položka uloženia odpadu sa bude od 

januára 2016 zvyšovať, čo pre Staškov pri produkcii cca 340 t odpadu by predstavovalo navýšenie 

výdavkov takmer o 4000 € až 4500 €. Ovplyvniť sa to dá v položkách 110 l nádoba, veľkoobjemové 

kontajnery , separovaný zber – plasty, kovy a odpad. Na porovnanie rokov pripravil grafy.... Uviedol, že 

jeden vývoz komunálneho odpadu tvorí v priemere cca 220 popolníc, ročne sa priemerne vyvezie 7 300 

popolníc. Vysvetlil, že pri vývoze je spoplatnená každá popolnica, veľkoobjemová nádoba,  cena práce, 

kilometre.  

Informoval prítomných, že sa stretol aj s poslancami z okolitých obcí, aby sa poinformoval o spôsobe 

vývozu odpadu a o celkovej problematike v susedných obciach. Uviedol, že vo viacerých obciach si túto 

službu – vývoz – obce zabezpečujú vo vlastnej réžii, v rámci technického podniku. Po konzultácii 

s ekonómom dospel k záveru, že riešiť si túto službu v rámci Obecného technického podniku by bolo 

najideálnejšie. Hovoril o najnižších možných úsporách, o motivačných opatreniach. Podal informáciu, že 

Staškov tvorí najväčšiu produkciu komunálneho odpadu na počet obyvateľov zo všetkých obcí, tiež 

najhoršie je na tom Staškov so separovaním odpadu, a minimálne o polovicu viac v porovnaní s ostatnými 

obcami Staškov odváža sklo.  

Vysvetlil, že ak by sa rátalo s úsporou, ktorá by mohla vzniknúť  cca 13 490 €, dokázali by sa tým pokryť 

náklady, o ktoré sa navýši cena skladočného a zvyšok by sa mohol použiť na splátku, servis kuka vozu. 

Vysvetlil, že rátal s položkami, na ktorých sa dá ušetriť – 110 l nádoby, vývoz skla, plastu – vo vlastnej 

réžii – odpad by sa vyzbieral, ale vyvážal by sa v stanovenom intervale, napr. čo dva mesiace.  

Podal informáciu, že sa informoval aj o cene kuka vozov – podľa neho netreba začínať s novým vozom, 

len ak by sa to podarilo v rámci nejakého projektu, alebo sa zakúpi starší voz a službu si budeme 

vykonávať v rámci obce, nakoľko v januári sa podpisuje nová zmluva, dovtedy je potrebné sa rozhodnúť 

čo ďalej. Staršie kuka vozy, v Nemecku sa pohybujú v cene od 7 500 € do 15 000 € - kuka voz do 7,5 t.  

Uviedol, že od nového roku bude komplikovanejší vývoz biologického odpadu – pri prevoze 

biologického odpadu by obec musela mať certifikát a špeciálnu nádobu – čo sa dá riešiť jednoduchšie – 

keby si ľudia kompostovali sami, alebo to riešiť cez projekt, kedy by sa zakúpil kuka voz a do každého 

domu plastový kompostér.  Nový kuka voz sa pohybuje v cene nad 100 000 €.  

 
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Poďakoval sa p. Belkovi za poskytnuté informácie.  

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Vyjadrila sa, že takýto problém bude obec čakať do 

budúcna určite – tento systém zberu, kuka voz bude potrebný. Vyjadrila sa, že nevie aká je šanca, že by sa 



získal projekt na zberný dvor. V prípade, že by bola šanca získať nový kuka voz, by bolo lepšie teraz 

investovať do staršieho, ktorý by sa potom predal.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že práve teraz, v novom programovacom období bude 

výzva Program na ochranu životného prostredia, možnosť by bola tam. Obec žiadala už dvakrát 

z envirofondu, ale to je zložité. Vyjadril sa, že je za to, aby sa zvážilo, či sa obec ešte nepokúsi podať 

nejaký projekt o rok, dva – alebo zakúpiť starší kuka voz.   

 

Ján Belko, poslanec OZ: Pripomenul, že čo sa týka skladočného, v Turzovke bude vždy v porovnaní 

s ostatnými najlacnejšie, ale stále to bude pre obec predstavovať navýšenie výdavkov.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Poďakoval sa predsedovi komisie životného prostredia za 

pripravené predložené materiály.  

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, že je toto potrebné riešiť čím skôr, nakoľko už je 

október a od januára má dôjsť k zmene – má sa podpisovať nová zmluva. 

   

Ján Belko, poslanec OZ:  Doplnil, že formou takejto úspory sa vôbec nenaruší systém vývozu – počet 

vývozov sa zachová, všetky služby budú zachované – v zimných mesiacoch sa táto služba poskytuje 4 dni 

v mesiaci a v letných mesiacoch 2 dni v mesiaci + jeden deň na separovaný zber.  

 

OZ v Staškove zobralo na vedomie materiál predložený predsedom komisie životného prostredia.  

 

2. 

Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku územného plánu. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Komentoval, že na tejto úlohe sa stále pracuje. 

 

3. 

Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu podľa 

požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že úloha trvá. 

 

4. 

OÚ zrealizovať prieskum záujmu o vybudovanie parkovacích miest a následné zrealizovanie pri bytových 

domoch s. č. 808 a 878.  Odkúpenie parkovacích miest za cenu 1000 eur za jedno parkovacie miesto. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že obecný úrad urobil výzvy, oslovení boli 

všetci, ktorých sa to týkalo. Záujem však prejavilo len 7 ľudí z 21 bytov. Vysvetlil, že by sa prieskum 

možno skúsil zopakovať pred koncom roka.  

 

5 

OÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na odkúpenia časti parcely EKN 10599 od pána 

Jozefa Deja. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že p. Tomašcová, ktorá mala geometrický plán 

vypracovať mala zdravotné problémy, preto ešte nie je hotový.  

 

6. 

Obecnému úradu zabezpečiť výrub drevnej hmoty z lesných pozemkov vo vlastníctve obce za účelom 

zosilnenia krovu na telocvični ZŠ podľa projektovej dokumentácie.  



 

Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Ján Janošec. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že statik vypracoval projekt technického stavu 

strechy telocvične, ktorá je vo veľmi zlom stave. Statik uviedol, že aj chodiť po nej je nebezpečné. 

Obecný úrad už má výpis reziva, vedúci Obecného technického podniku bol obzrieť miesta v hore  

s p. Gregušom, ktorý vyznačil množstvo, ktoré je potrebné vyťažiť. Odporučil vyťažiť 45 m
3
, s tým, že 

zvyšná guľatina by sa predala. Oprava strechy sa bude realizovať z vnútra telocvične, práca bude trvať 

možno dva až 3 mesiace, je potrebné, aby bola telocvičňa uzavretá. Čo sa týka havarijného stavu 

telocvične, obec získala 30 000 €, a ešte je šanca nejaké finančné prostriedky do konca roka získať. Tieto 

peniaze sú však na podlahu, ale možno obec požiada o preklasifikovanie účelu a opraví sa radšej strecha.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že by sa v tejto veci s opravou nemalo čakať, ale malo by sa 

predísť možnej havárii, nečakal by až na prázdniny, lebo je možné, že v zime napadne väčšie množstvo 

snehu a škody budú ešte väčšie. Navrhol, aby sa telocvičňa radšej uzavrela.  

 

K jeho názoru sa priklonil aj Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Konštatoval, že by bolo dobré 

telocvičňu radšej november -  december zavrieť, nakoľko je to nebezpečné.  

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov:  Uviedla, že telocvičňu môže uzavrieť, takúto 

situáciu už riešili, že deti cvičili na chodbách. No upozornila na to, že treba zároveň počkať na to, aby 

boli na túto opravu všetky prostriedky. Samozrejme sa však sama obáva čo by sa mohlo stať.  

 

7. 

Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parcely registra EKN 4196 o odkúpení jej časti o výmere 300 m2 za 

účelom výstavby turistickej rozhľadne. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že sa čaká na vyhotovenie geometrického plánu. 

 

8. 

Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely CKN 451/12 v šírke vstupov do 

garáže.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Uviedol, že k tejto téme sa rokovanie ešte samostatne vráti. 

 

9. 

Obecnému úradu pred každou úpravou rozpočtu dodávať predbežný stav čerpania  jednotlivých kapitol 

v percentách. 

Vypracovaná bola. Táto úloha trvá aj naďalej.  

 

K bodu č. 3 – Kntrola uznesenia prijalo OZ  nasledujúce uznesenia: 

 

OZ  zobralo na vedomie body: 

a) 

Komisii  životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu s 

termínom do konca augusta 2015.  

Úloha trvá do 10/2015. 

OZ zobralo na vedomie predložený materiál. 

b) 

Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku územného plánu. 



Úloha trvá. 

c) 

Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu podľa 

požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Úloha trvá. 

d) 

OÚ zrealizovať prieskum záujmu o vybudovanie parkovacích miest a následné zrealizovanie pri bytových 

domoch s. č. 808 a 878.  Odkúpenie parkovacích miest za cenu 1000 eur za jedno parkovacie miesto. 

úloha splnená. 

e) 

OÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na odkúpenia časti parcely EKN 10599 od pána Jozefa 

Deja. 

úloha trvá. 

f) 

Obecnému úradu zabezpečiť výrub drevnej hmoty z lesných pozemkov vo vlastníctve obce za účelom 

zosilnenia krovu na telocvični ZŠ podľa projektovej dokumentácie.  

úloha trvá. 

g) 

Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parcely registra EKN 4196 o odkúpení jej časti o výmere 300 m2 za 

účelom výstavby turistickej rozhľadne. 

úloha trvá  

h) 

Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely CKN 451/12 v šírke vstupov do 

garáže.  

úloha trvá 

i) 

Obecnému úradu pred každou úpravou rozpočtu dodávať predbežný stav čerpania  jednotlivých kapitol 

v percentách. 

 

Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

          Ján Belko 

                                Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

          Mgr. Daniel Králik 

 Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský       

                PROTI:    0                

     ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL: 0 

 

Uložilo 

a) Obecnému úradu vypracovať analýzu zmluvných vzťahov týkajúcich sa služby odvozu odpadov 

b)  Ocú preveriť možnosti  nákupu nového  prípadne staršieho zberného  dopravného prostriedku na 

zber  odpadu.   

Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

          Ján Belko 

                                Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 



         Mgr. Daniel Králik 

 Terézia Šupčíková 

                   Ing. Milan Veselovský       

                PROTI:    0                

     ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL: 0 

 

 

 

K bodu č. 4: Základná škola, Staškov 502 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej   

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Komentovala predložený materiál. Predložená správa 

vychádzala  z podkladov jednotlivých komisií, ktoré na škole pracujú – výchovná, koordinátori... Komisií 

je dokopy 12. Správa bola vypracovaná podľa presnej štruktúry podľa vyhlášky Ministerstva školstva 

z roku 2006, jednotlivé body hovoria o základných údajoch, vedúcich zamestnancoch, rade školy – tu 

došlo k zmenám, keďže boli delegovaní noví zástupcovia obce, ďalej hovorí o poradných orgánoch na 

škole – je ich 7, údaje o počte žiakov – 278 žiakov, ktorí sa vyučovali v 16 triedach, ŠKD navštevovalo 

51 detí, detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami bolo 12.  Hovorí o počte zapísaných 

žiakov do 1. ročníka, ukončenie školskej dochádzky k 30. 6., o úspešnosti žiakov pri prijatí na stredné 

školy, klasifikácia tried – aké predmety sa vyučujú, aké boli známky v ročníkoch 1-9, výchovné opatrenia 

pochvaly, pokarhania, napomenutia – boli vždy prerokované so zákonným zástupcom, reprezentácia 

školy, znížené známky zo správania. K dochádzke – deti dosť vynechávali hodiny – najviac 8. a 9. ročník, 

výsledky externých meraní, zoznam učebných odborov, štruktúra tried, zamestnanci – pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci, údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov, projekty a ďalšie aktivity, do 

ktorých sa škola zapojila, materiálno technické podmienky, dotácie... 

 

OZ schválilo: 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 -  

Základná škola, Staškov 502. 

 

Hlasovanie:  ZA:   Mgr. Iveta Bartusková 

          Ján Belko 

                                Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

          Mgr. Daniel Králik 

 Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský       

                PROTI:    0                

     ZDRŽAL SA:    0      

     NEHLASOVAL: 0 

 

 

K bodu č. 5: Základná škola, Staškov 502 – Ročný plán kontinuálneho vzdelávania  

                      pedagogických zamestnancov 

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Komentovala k predloženému materiálu. Uviedla, že 

v zmysle zákona č. 317 z roku 2009 a jeho ďalších novelizácií predložila uvedený plán kontinuálneho 



vzdelávania. Vysvetľovala, že  pedagogickí zamestnanci získavajú pomocou vzdelávania kredity, ktoré sa 

im premietnu do platového zaradenia. V pláne boli vymenovaní učitelia, ktorí sú na škole zamestnaní 

spolu s vychovávateľkou, zamestnanou v školskom klube. Začínajúci učitelia, to sú takí, ktorí len 

nastúpia do školy, a nemajú adaptačné vzdelávanie – takýchto učiteľov už ZŠ nemá, uvedený bol počet 

učiteľov s prvou atestáciou a s druhou atestáciou. Vysvetľovala prítomným, ktorí z nich sa prihlásili na 

ďalšie vzdelávanie.  

Vyjadrila sa aj ku vypracovanej analýze, konkrétne ku ŠKD – kde bol uvedený nárast financií o 500 €. 

Ak sa  podarí získať vychovávateľke kredity za ďalšie vzdelávanie, premietne sa jej to v plate.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Nadviazala na túto tému, kde uviedla, že principiálne ak 

majú všetci osobné príplatky, tento osobný príplatok by mal ostať aj popri zvýšeniu kvalifikácie, pretože 

títo ľudia sa dovzdelávajú, robia to aj za to, že sa im zvýši plat. Ak si zvýšia kvalifikáciu, a  jedna vec sa 

zvýši a druhá zníži, nie je to žiadna motivácia.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vyjadril sa, že poprosil, aby riaditeľky vypracovali takúto 

analýzu, aby sa všetko riadne vysvetlilo, pretože sa jedná o financie. Pretože všade je potrebné dôkladne 

upozorniť na to, aký ma vec dosah na financie. Je dobré všetkým dopriať, ale každá minca má dve strany 

– ak sa teraz financie rozdajú, môže sa stať, že v budúcnosti ich bude treba, ale už nebude z čoho ich dať.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Upozornil na to, že ak sa takýto plán vzdelávania schváli jednému, potom 

sa spravodlivo musí schváliť aj ostatným.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Súhlasil s p. Ďurkáčom, uviedol, že navrhol na finančnej 

komisii systém vzdelávania zamestnancov na obecnom úrade, ktorí sa rovnako potrebujú vzdelávať. 

Netvrdil, aby sa financie neposkytli ani škole ani škôlke, vyjadril sa len, aby sa potom dopriala táto 

možnosť aj zamestnancom obce  - vysvetlil, že by to fungovalo tak, že za každé absolvované školenie by 

sa možno o pol %  alebo 1 % dvihol osobný príplatok. Vytvoril by systém, kde by sa napríklad za 6 

absolvovaných školení zvýšil osobný možno o 3% za rok a tak by to pokračovalo. Uviedol, že pokiaľ sa 

zamestnancov OÚ zo zákona nezvýši tarifný plat, nemajú inakšiu šancu, potom by to už záležalo len na 

poslancoch.  

 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ:  Vyjadrila sa, že takéto vzdelávanie je nutnosť doby. Je to podložené 

zákonom tak isto to funguje aj na úrade, kde pracovníčkam pribúdajú kompetencie. Uviedla, že ani ona 

nemôže pustiť učiteľku na vzdelávanie, ktoré pre svoju prácu nepotrebuje, ktoré jej práca nevyžaduje.  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Vyjadril sa, že každý má nejaké to svoje povolanie ,vzdeláva sa 

v ňom – konštatoval, že u nich je to neustále, no nikto im za to nedá ani korunu – jednoducho ak chce 

človek niečo ovládať buď sa to naučí, alebo tam nepracuje.  

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ: Vysvetlila, že ak si učiteľ urobí ďalší rozširujúci predmet, 

a pri tom sa to od neho nevyžaduje, dostane zo zákona kredity, ktoré premení na kvalifikačné, a ona tomu 

nemôže zabrániť – pokiaľ by mu to neumožnila, mohol by ju žalovať.  

 

Starosta navrhol medzi bodmi o škole a škôlke krátku prestávku. Po nej sa opäť vrátili k bodu Plán 

kontinuálneho vzdelávania ZŠ Staškov.  

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa k tejto téme riaditeľky ZŠ, koľko to vychádza 

„plus“ z rozpočtu.  

 



Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Vysvetlila, že má plán kontinuálneho vzdelávania, no učiteľky tam 

nemajú uvedené nijaké ďalšie vzdelávanie, pretože vedela, že na to nie sú financie, akurát tam boli 

uvedené 4, ktoré boli prihlásené na vykonanie prvej atestácie – tú robí Metodicko-pedagogické centrum 

2x do roka jún a november. Ak by všetky 4 zavolali na prvú atestáciu, uviedla že od 1.1 2017 musí mať aj 

riaditeľka MŠ prvú atestáciu, pokiaľ ju mať nebude končí vo funkcii. Čiže tieto centrá teraz školia všetky 

riaditeľky, až potom na túto atestáciu pôjdu učiteľky. Ak zamestnanec urobí prvú atestáciu, odoberajú sa 

mu kredity, čiže 6 % príplatok ide dole a dotyčný ide o platovú triedu vyššie. Materská škola nemá 

osobný príplatok. Aby sa aj toto vykrylo, navyšuje sa aj poplatok od rodičov materskej škole. V okolitých 

obciach sa platí aj 15 a viac €. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Poďakoval sa riaditeľkám a konštatoval, že je rád, že došlo 

k racionálnemu rozhovoru ohľadom škôlky a školy. Uviedol, že riaditeľka škôlky to bude mať budúci rok 

zložité pretože sa bude otvárať nová škôlka, peňazí bude opäť menej, pretože ak sa škôlka otvorí 

v septembri do konca roka nedostane obec na novú materskú školu ani euro. Obec dostane peniaze len na 

stanovený počet detí v materskej škole, na škôlku, ktorá funguje. Na novú škôlku dostane peniaze až 

v roku 2017.  

 

Na základe podaných informácií dal starosta hlasovať prítomným poslancom o bode č. 5. 

 

OZ Schválilo: 

 

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov – Základná škola, Staškov 502. 

 

Hlasovanie:  ZA:   Ján Belko 

         Pavol Ďurkáč 

                  Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

        Mgr. Daniel Králik 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

      ZDRŽAL SA:    Mgr. Iveta Bartusková, Terézia Šupčíková 

  NEHLASOVAL:   0 
 

K bodu č. 6: Materská škola, Staškov 364 – Správa o výsledkoch  a podmienkach  

                     výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 
 

 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ:  Podala informáciu, že bola pripravená v zmysle zákona, prítomní ju 

mali k dispozícii aj pred rokovaním OZ. 

 

OZ schválilo: 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Staškov č. 364 za školský rok 

2014/2015.  

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 



        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:    0  

 

K bodu č. 7: Materská škola, Staškov 364 – Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na šk. 

rok 2015-2016 

 

OZ Schválilo: 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na šk. rok 2015-2016. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:    0  

 

 

K bodu č. 14: Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  

činnosť Centra voľného času pri ZŠ Staškov 502 na šk. rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Staškov 

 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ: Vysvetlila, že VZN bolo mierne upravené. 

OZ schválilo: 

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra 

voľného času pri ZŠ Staškov 502 na šk. rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:    0  

 

 

K bodu č. 8: Obecný technický podnik – Správa o hospodárení k 30. 09. 2015 

 

Michaela Urbaníková, účtovníčka Obecného technického podniku: 



Komentovala, že sa v nej nachádza príspevok od obce v prijmovej časti, vo výdavkovej časti mzdy 

a odvody do poisťovní – za prvý až 8 mesiac, pretože za 9 je úhrada až v desiatom mesiaci, poplatky za 

spojenie: telefónne poplatky – čerpanie na 79 % a poštovné 58 %, kancelársky materiál 59 % čerpanie, 

služby: Prečerpaný prídel do sociálneho fondu – 116 % - v rozpočtovom opatrení bude úprava, školenie 

zamestnancov, update softvéru 77 % - Urbis ako program na účtovanie, dopravné. V položke údržba obce 

celkovo čerpanie na 78 % - údržba, PHM, servis... Poistné, preventívne prehliadky, 100 % vyčerpané sú 

náradie a GPS, cestné komunikácie vyčerpané na 99 %, transfery od obce na 100%... Celkový rozpočet je 

čerpaný na 79 %. 

 

OZ schválilo: 

 

Správu o hospodárení Obecného technického podniku k 30. 09. 2015. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská odišla z rokovacej miestnosti, nebola prítomná pri hlasovaní. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:   JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

 

K bodu č. 9: Obecný technický podnik – Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

 

Michaela Urbaníková, účtovníčka Obecného technického podniku: 

Vyjadrila sa k zmenám v rozpočte – obec posunula 27 500 € na nové Multifunkčné ihrisko v prijímovej 

časti, ďalej v prijímovej časti 27 € - refundácia úrazového poistenia na dobrovoľnícku činnosť /z úradu 

práce/ bude to v prijímovej a hneď aj vo výdavkovej časti v položke mzdy, prídel do sociálneho fondu 

v položke služby – presun medzi položkami – z bankových poplatkov 194 €, pridalo sa na školenia 30 € - 

bol vypracovaný plán školení – presun medzi položkami z renovácie tonerov. Servis, údržba, opravy áut – 

pridalo sa 300 € - presun medzi položkami – z údržby strojov, kosačiek. Z položky OBP bolo presunutých 

300 € na položku náradie – Fúkar na lístie. Vo výdavkovej časti v transferoch je už spomínaná suma 

27 500 € - Multifunkčné ihrisko: Náklady na materiál 11 000 €, náklady na stroje 5 000 €, náklady na 

mzdy a služby 11 500 €. 

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Uviedol, ž ako minulý rok, aj tento rok by 

chceli presunúť 2100 € na odmeny.  

 

OZ schválilo: 

 

Rozpočtové opatrenie Obecného technického podniku č. 3/2015. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská nebola prítomná v rokovacej miestnosti pri hlasovaní.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 



        Ján Janošec 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:   JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

 

K bodu č. 10: Správa o hospodárení k 30. 09. 2015 – obec 

 

Helena Machovčáková, kontrolórka obce Staškov: 

Podala informáciu, že k úpravám predkladá správu z vykonanej kontroly. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská sa vrátila do rokovacej miestnosti. 

 

OZ zobralo na vedomie: 

 

Správu z vykonanej kontroly. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:    0 

 

Správu o hospodárení k 30. 9. 2015  mali prítomní predloženú už pred rokovaní OZ, tento materiál 

prešiel aj finančnou komisiou. Nakoľko prítomní nemali nijaké ďalšie otázky 

 

OZ Schválilo: 

Správu o hospodárení obce k 30. 09. 2015. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková 

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0      

NEHLASOVAL:    0 

 

K bodu č. 11: Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – obec 



 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Privítal zamestnankyňu obce Bc. Milku Hurinovú, ktorú prizval 

k rokovaniu, kvôli rozpočtu – výpadok z prijímov 1800 € - daň z lesných pozemkov. Poprosil ju, aby 

prítomným vysvetlila celú genézu. 

 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Vysvetlila, že do rozpočtu sa táto daň dostala na základe toho, 

že Družstvo vlastníkov neštátnych lesov v Staškove priznalo k 31.01. podľa znaleckého posudku, že ju 

bude platiť. Potom 17. 07. podali opravné daňové priznanie, kde priznávajú daň z týchto pozemkov iba 

z parciel C-KN, kde sú na C-KN listy vlastníctva. K 31.01. podľa znaleckého posudku obhospodarujú 

583 ha, kde sú hospodárske lesy – z toho by mali platiť daň, túto daň predtým platilo aj Združenie 

neštátnych lesov. Tento znalecký posudok by mal byť platný, nakoľko družstvo hospodársky plán 

nemenilo. Na základe druhého, dodatočného daňového priznania priznali iba 7,72 ha. Táto daň je platená 

na dobrovoľnej báze, nakoľko znalecký posudok spochybnili – nie sú písaní v katastri ako užívatelia, 

doteraz túto daň platili – a takto sa to platí aj v okolitých obciach, lebo lesy využívajú, ťažia tam  - platia 

to, i keď tam nie sú písaní ako užívatelia. Združenie však platiť nechce, napísalo aj dva listy – pre obec 

nie sú daňový subjekt. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pomocou data projektoru ukázal prítomným spomínané listy 

a upozornil na konkrétne odstavce v nich a na ich obsah. Ukázal prítomným aj list z Bratislavy, z MF SR. 

Poukázal na to, že na základe zisteného Družstvo nie je daňovým subjektom, no a v dodatočnom 

daňovom priznaní priznáva len 1.3 % z toho čo priznávali ešte minulý rok – teda 98,7 % už 

neobhospodaruje. Vysvetlil, že obec nemá právny titul od družstva zobrať ani sumu, ktorú by platilo za 

uvedených 7, 72 ha lesnej pôdy. Uviedol, že zástupcovia družstva sa domnievajú, že platenie závisí od 

toho či ide o parcelu registra C-KN alebo E-KN, od právneho zástupcu obce sa však dozvedel, že to nie je 

podstatné – v tomto prípade je podstatné to, či sa na pôde hospodári alebo nie. Obec však daň od družstva 

napriek všetkému žiadať nemôže, lebo je nedaňovým subjektom. Ukázal prítomným zákon, kde 

v paragrafe 6 poukázal na to, čo je predmetom dane z nehnuteľnosti, kde okrem iného patria aj lesné 

pozemky, kde v odstavci 3 je napísané, že pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci 

lesný hospodársky plán, čiže nie či je to parcela registra C-KN alebo E-KN. Žiadal p. poslanca Jána 

Janošca ako predsedu družstva a veliteľa DHZ Staškov, ktorý žiada o dotáciu, a vždy je úspešný, aby 

vysvetlil, prečo bol zvolený takýto prístup komunikácie s obcou.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ, predseda Družstva vlastníkov neštátnych lesov v Staškove: 

Informoval, že mali predstavenstvo, ktoré hlasovalo. Vyjadril sa, že parcele registra E sú sporné, pretože 

ľudia určite majú ešte parcele, za ktoré neplatia, na základe tohto predstavenstvo rozhodlo, že nech obec 

vyrúbi každému občanovi z parciel E-KN obec daň, a družstvo svojim členom túto daň preplatí, za 

nečlenov daň platiť nebudú a bol za to, aby si každý občan zaplatil daň zo všetkých parciel. Pozastavil sa 

nad hasičmi. Vyjadril sa, aby ich stále nepreberali, nakoľko, keď boli kalamity, obec na ne nebola 

pripravená. Hasiči pomáhali, zhadzovali sneh....  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že ako poslanec sa chcel opýtať, že keď obhospodaruje 

družstvo 7,72 ha, na koľkých metroch rúbe. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Podal informáciu, že to celé nie je zmapované. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol, že chce od predsedu družstva, aby mu písomne poslal tieto 

informácie, ako je možné, že obhospodaruje len toľko ha. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Vyjadrila sa, že sa bola informovať. Je pravdou, že nie 

je podstatný C  alebo E stav parcele, ale hospodársky plán. Odhliadnuc od toho, družstvo nie je 



daňovníkom, lebo zmluvy nie sú poregistrované v katastri nehnuteľností, potom vyvstáva aj otázka, keby 

družstvo zaplatilo dobrovoľne za všetkých, prečo by platili za ľudí, ktorí nie sú v družstve – odvádzali by 

daň za niekoho s kým nemajú ani nájomnú zmluvu, ani nie je členom družstva.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Opýtal sa, prečo neplatiť dane, ale v hore sa rúbe, bude vlastníkom, nie 

členom, a oni mu  pôjdu do hory. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Vysvetlila, že majú zmluvu o obhospodárvaní. 

Vysvetlila, že nadpolovičnou väčšinou vo všeobecnosti podľa zákona sa rozhoduje o nakladaní 

s nehnuteľnosťou. Podľa nej, pri 51 % súhlasov vlastníkov môžu vstúpiť do lesa. Ak je vlastník v 1/1, bez 

jeho súhlasu nesmú vstúpiť do lesa. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Vysvetlil, že sa to tak robí. Kalamitu musia plniť zo zákona, a keď sa ide 

niečo rúbať, príde pracovník za vlastníkom, ktorý môže podpísať, alebo nepodpísať výrub. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Upozornil na to, že nemajú za nim čo chodiť, keď nie je členom. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že podstatné je, že je vlastníkom, a družstvo 

bez súhlasu vlastníka nesmie vstúpiť na pozemok, za členov družstva automticky majú súhlas, tým, že 

podpísali zmluvu.  

 

V otvorenej diskusii starosta vyjadril znechutenie z tohto prístupu. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Opýtal sa prítomných poslancov, ako má obec ďalej postupovať.  

 

JUDR. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Konštatovala, že daň by sa mala dovyrubovať ľuďom, 

obec by mala prísť k spomínaným peniazom. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Opýtal sa jej, kto to bude robiť. Komu má dať vyrubovať túto 

daň, lebo týmto sa úrad len zaťaží. Bude musieť túto robotu prerozdeliť medzi zamestnancov.  

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  Vyjadrila sa, že podľa nej 1800 € nie je pre družstvo až taká 

vysoká položka, mali by to zaplatiť. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Pri tejto téme chcel zároveň poprosiť prítomných, aby družstvu 

vypovedali nájomnú zmluvu, nakoľko priestory, kde sa nachádzajú potrebuje pre potreby úradu. Uviedol, 

že čo sa dane týka, musí sa to nejako doriešiť. 

 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Upozornila na to, že táto daň sa bude vyrubovať už aj 

s pokutou.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Navrhol, aby sa hlasovalo za vypovedanie nájomnej zmluvy 

Družstvu vlastníkov neštátnych lesov, aby mohla obec využívať priestory pre svoje účely.  

 

Návrh hlasovaním neprešiel. 

 

Po diskusii bola vyhlásená obedňajšia prestávka. 

 

Po prestávke sa na rokovanie OZ dostavili občana Staškova. Starosta ich privítal a prenechal im slovo. 

 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil, že na predošlom plánovanom okovaní OZ sa prítomní 

zaoberali žiadosťami o odkúpenie pozemkov v lokalite U Veselku.  Obecnému úradu bolo uložené, aby 

zvolal jednanie, čo sa aj stalo – 28. 09., kde sa jednania zúčastnil p. Kamenišťák s manželkou, p. Roman 

Stredňanský s manželkou, Bc. Milka Hurinová a starosta – zaoberali sa stavom, ktorý nastal – 

problematiku vysvetľoval a ukazoval aj pomocou zobrazeného GP pomocou data projektoru. 

Vysvetľoval, kde je cesta od Veselky, dom p. Čečotku, ukázal, kde sa nachádzajú vystavané garáže, 

a vedľa nich ostal jeden pozemok, o ktorý mal záujem v minulosti p. Roman Stredňanský, bol mu aj 

schválený, bol vypracovaný aj ďalší geometrický plán, zaplatená kúpna suma. P. Stredňanský opätovne 

žiadal o dokončenie procesu, v tom čase ešte neukázal pokladničný doklad, kde bola kúpna cena 

zaplatená. Uskutočnilo sa jednanie, na mieste bola aj stavebná komisia, rozhodlo sa tak, že pozemok sa 

nebude predávať, aj keď boli rôzne alternatívy. V tomto roku p. Stredňanský pokladničný doklad 

priniesol, a tým chcel dokázať, že on si parcelu zaplatil. No prišla  žiadosť rodiny Kamenišťakovej, keďže 

obec od nich chcela odkúpiť podiel, ktorý potrebuje kúpiť pod cestu – oni však žiadali zámenu. Na 

jednaní bolo dohodnuté, že sa im dá 70 cm, no medzi tým prišla nová žiadosť šíršieho zastúpenia 

vlastníkov. Vlastníci podpísaní na žiadosti: p. Lištvan, p. Huríková, p. Veselka, p. Kamenišťák, p. 

Čečotka, p. Plecho – o odkúpenie pozemku na parcele 4815 ponad garáž P. Kamenišťáka v dĺžke 9 m 

a šírke 70 cm a za garážami v parcele 4818/1 zvyšnú časť patriacu obci. O odkúpenie žiadali z dôvodu 

zabraňovania vstupu za garáže, pozemok bol zahradený a na pozemku sa nachádza skládka dreva. Ako 

vlastníci garáži nesúhlasili s odpredajom parcele p. Stredňanskému a jeho manželke v takej miere, v akej 

žiadali.  

 

Po prečítaní a poukázaní na všetky skutočnosti dostali slovo občania. 

 

p. Peter Kamenišťák, občan Staškova: V grafickej časti ukázal prítomným nastávajúci problém, ako sa 

dostane autom do garáže, keď tam z vrchnej časti bude pozemok zahradený. Uviedol tiež, že p. 

Stredňanskému neverí. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil fakt, že sa radil s právnikom a ten mu povedal, že 

uznesenie, na ktoré sa odvolávajú aj Stredňankskí bolo nevykonateľné, nakoľko v ňom nebola uvedená 

ani parcela. Ak však p. Stredňanský zaplatil sú dve možnosti –buď dotiahnuť vec dokonca, alebo mu 

peniaze vrátiť. 

 

p. Korčeková:  Ukázala na 60 cm pozemku, ktorý ešte patrí vlastníkom za garážami, že p. Stredňanský 

nadával jej manželovi, keď ako majiteľ zhadzoval na svoj pozemok sneh. Na vrchnom pozemku je 

uskladnené už dlhodobo drevo, zdola je pozemok zahradený. 

 

Z jej tvrdením súhlasili aj ostatní žiadatelia.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Keďže pracuje aj s pozemkami, navrhla riešenie, kde by 

sa Stredňanským odpredala časť pozemku, časť by ostala obecnou, aby mohol p. Kamenišťák vstupovať 

do garáže a okolo garáže, neoprávnene zahradený pozemok za garážami bude treba odhradiť. Vysvetlila, 

že pre údržbu zo zákona musí vlastník pozemku pustiť majiteľa garáže na pozemok.  

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Konštatoval, že ak je pozemok za garážami obecný, treba zahradenie 

odstrániť.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Vyjadril sa ako člen 

 stavebnej komisie, že na mieste bol. Kúsok pozemku za garážami je obecný. Keď sa boli členovia 

stavebnej komisie pozrieť na situáciu, dohodli sa, že sa tam nechá 70 cm, opýtal sa prítomných, prečo od 

toho odstúpili. 



 

Prítomní občania tvrdili, že od toho neodstúpili. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Podľa neho by sa dalo dostať za garáže aj spodnou stranou, ale stále tam 

stávalo auto.  

 

 

Viacerí z prítomných ukazovali svoje postrehy na zobrazenom GP. Po diskusii došli prítomní k trom 

návrhom. 

 

OZ Zamietlo 

Žiadosť P. Lištvana, P. Kamenišťáka, S. Plecha, A. Huríkovej, M. Čečotku a M. Veselku o odkúpenie 

pozemku. 

Stará žiadosť bola prítomnými zamietnutá. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Po predloženom návrhu 30 cm od steny garáže, upozornil na to, aby sa zo 

spodnej časti odstránilo zahradenie, aby tadiaľ prípadne mohli vlastníci garáži chodiť. Vyjadril sa, že 

nech sa dá aspoň 14 dní na odhradenie, ak sa tak nestane, nech občania zavolajú a on osobne tam zájde za 

dotyčnou osobou, ktorá pozemok zahradila a vybaví to.  

 

Návrhy: 

Aby sa dal vypracovať GP, kde od garáže p. Kamenišťáka bude 30 cm od jej steny pre p. Kamenišťáka, 

s tým, že GP hradí p. Roman Stredňanský. 

 

Hlasovanie:  ZA:   

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     Mgr. Iveta Bartusková      

NEHLASOVAL:    0 

 

Návrh, kde bola výmera od garáže 70 cm a návrh, aby ostali pozemky obecné a nepredajné už neboli 

predmetom hlasovania, nakoľko prešiel prvý návrh. 

OZ Schválilo 

Zámer odpredaja  majetku obce Staškov  z  časti parcely CKN 4815/1, LV č. 1179 , ktorá bude oddelená 

geometrickým plánom -  30 cm od steny garáže postavenej na parcele  CKN 4818/7, ktorej vlastníkom sú  

Peter Kamenišťák  a manželka Mária, Staškov č. 704, v línii už postavenej garáže  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa Romanovi Stredňaskému a manželke Alene, Staškov, ktorý spočíva v tom , že Roman 

Stredňanský a manželka Alena mali v minulosti schválené odkúpenie tohto pozemku a zaplatili aj kúpnu 

cenu, ale k odpredaju nedošlo, s tým, že geometrický plán hradí Roman. Stredňanský s manželkou Alenou.  

Hlasovanie:  ZA:   

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 



         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     Mgr. Iveta Bartusková      

NEHLASOVAL:    0 

 

Prítomní občania podali informáciu, že podajú trestné oznámenie. 

 

Starosta vyhlásil krátku prestávku. 

 

 

Po prestávke sa prítomní sa vrátili k bodu č. 11 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – obec 

 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce: Komentovala, že bola znížená daň z pozemkov o 1800 €, 

navýšila sa daň za psa a nevýherné hracie automaty – perčerpané. Správne poplatky, cintorínske poplatky 

– prečerpané. Stará škola – oslavy – prečepané. Sponzorský dar Dom J. Kronera 941 € sa vyzbieralo, ZŠ 

– navýšil sa normatív – príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa. Znížili sa 

vzdelávacie poukazy CVČ – keďže je zrušené, už sa to nevyužije. Hmotná núdza ZŠ, MŠ – navýšené 

podľa nových žiadostí. Navýšila sa položka – predaj pozemkov. Navýšená bola údržba budov. 

 

OZ Schválilo 

Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2015 

a zároveň OZ  Uložilo 

Obecnému úradu  pripraviť systém vzdelávania zamestnancov OÚ. 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

K bodu č. 12: Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2015 

 

OZ zobralo na vedomie: 

 

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30. 06. 2015 podľa predloženej prílohy. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 



        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

K bodu č. 15: Návrhy na vyradenie majetku Centra voľného času 

 

Prítomní sa zhodli na tom, že dané predmety, navrhnuté na vyradenie by mala vidieť aj likvidačná 

komisia. Na základe týchto skutočností: 

 

OZ uložilo: 

 

Likvidačnej komisii riešiť návrhy  na vyradenie majetku Centra voľného času. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

K bodu č. 15: Prenájom majetku obce Staškov v správe Zákadnej školy, Staškov 502 : 

 

OZ schválilo: 

 

Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku obce Staškov 

v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 pre Ing. Milana 

Veselovského, Staškov, v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných mesiacoch v súlade so 

Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na 

cvičenie dobrovoľných hasičov.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

OZ schválilo: 



 

Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku obce Staškov 

v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v období od 01. 12. 2015 do 31. 03. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 pre FK Slávia 

Staškov 749, 023 53 Staškov,  v sume za hodinu 10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové účely – futbal.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 
 

OZ schválilo: 

 

Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku obce Staškov 

v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 pre Klub Pohyb, 

Krása, Presnosť Staškov, 023 53 Staškov, v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných 

mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa – na cvičenie mažoretiek. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 
 

OZ schválilo: 

Zámer prenájmu / Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku 

obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v období od 01. 11. 2015 do 31. 03. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 

pre Jozefa Grečmala Olešná,  v sume za hodinu 10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové účely – futbal.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 



        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

OZ schválilo: 

 

Zámer prenájmu / Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku 

obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 

pre Mgr. Martinu Cudrákovu Olešná,  v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných 

mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa – na športový krúžok – volejbal.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 
 

OZ schválilo: 

Zámer prenájmu / Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako správcu majetku 

obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa Základnej školy, Staškov 502 

pre Daniela Kožáka Staškov,   v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných mesiacoch 

v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

– na športové účely – futbal.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 



 

Pri téme prenájme telocvične upozornil Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ , aby boli všetci oboznámení 

so stavom telocvične. 

 

K bodu č. 16: Prenájom majetku obce 

 

OZ schválilo 

 

Prenájom  majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – nebytové priestory o výmere 84,9 m
2
 v budove č. 25 na parcele CKN 936 

v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti MAR-MEX, s.r.o., Školská č. 2205, 022 01 Čadca, za 

nasledujúcich podmienok: 

 

Cena nájmu: 1800€/rok t.j. 21,20€/m
2
/rok 

Doba nájmu:  od 01.11.2015 na dobu neurčitú 

Výpovedná lehota: 3 mesiace 

Účel nájmu: výroba a distribúcia korenín a čistiacich prostriedkov 

Ďalšie podmienky nájmu:  nájomca hradí náklady spojené s dodávkou plynu a el. energie pre prenajaté 

priestory, 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec nebytové priestory dlhodobo 

nevyužíva, má ich dlhodobo v ponuke na prenájom a chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí 

zamestnanosť v regióne. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

a 

 

OZ schválilo: 

Prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov – nebytové priestory o výmere 164 m
2
 v budove č. 227 na parcele CKN 451/1 v k. ú. 

Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti ISM, Ing. Stanislav Machovčák, Stavebná a obchodná 

činnosť, Jozefa Kronera č. 621, 023 53  Staškov, za nasledujúcich podmienok: 

 

Cena nájmu: 2460€/rok t.j. 15€/m
2
/rok 

Doba nájmu:  od 01.11.2015 na dobu neurčitú 

Výpovedná lehota: 3 mesiace 

Účel nájmu:  kovovýroba a sklad 

 



Ďalšie podmienky nájmu:  Priestory nebudú vykurované, zdroj vzduchu a el. energie si nájomca 

zabezpečí z vlastného merania na vlastné náklady. Nájomca sa zaväzuje prípadné úpravy zrealizovať 

v zmysle platného projektu stavby, ktorý dala vypracovať obec Staškov, na vlastné náklady. Nájomca 

bude súčasne využívať priľahlú časť dvora na príležitostné skladovanie materiálu. 

 

Z dôvodu hodného osobitného zreteľom ktorý spočíva v tom, že obec nebytové priestory v súčasnosti 

nevyužíva a chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí zamestnanosť v regióne. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

 

K bodu č. 17: Predaj prebytočného majetku obce 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa jedná o už riešené priestory pred budovou č. 430 

– bývalá hasičská zbrojnica. Starosta ukázal prítomným GP, kde sa pôvodná parcela rozdelila na dve.  

 

OZ schválilo 

a)  Majetok obce, parcela CKN 451/12 o výmere 35 m
2
, vytvorená geometrickým plánom č. 215/20145 

vyhotoveným dňa 26.10.2015 Radoslavom Sucháňom a overeným Ing. Teréziou Targašovou dňa 27.10. 

2015  dňa 27. 10 .2015 pod č. 1369/2015 z parcele CKN  451/12, ktorá je na LV č. 1179  je prebytočným 

majetkom obce Staškov. 

 

b) Predaj prebytočného majetku obce Staškov - parcela č. CKN 451/12  o výmere 35 m
2
,    

    vytvorená geometrickým plánom č. 215/20145 vyhotoveným dňa 26.10.2015 Radoslavom   

    Sucháňom a overeným Ing. Teréziou Targašovou dňa 27.10. 2015  pod č. 1369/2015      

    z parcele CKN  451/12, ktorá je na   LV č. 1179  pre Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov v   

   súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   

    predpisov, za cenu 10 €/ m
2 

, s tým, že geometrický plán  hradí obec v ½  a kupujúci v ½, z  

    dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,  aby mal vlastník nebytového  

    priestoru v budove  č. 430 priame napojenie na miestnu komunikáciu,  

    

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 



               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Komentoval, že Ing. Buček dal novú žiadosť, ktorá bola 

predložená už na neplánovanom OZ, kde on predá obci svoj podiel po 4 e ak obec predá jemu podiel po 4 

€, aj keď ostatným za m2 Ing. Buček ponúka 6 €.  

 

Prítomní sa zhodli, že by to malo byť tak, že obec predá po 6 € - tak ako ponúka žiadateľ ostatným a obec 

od neho ako od ostatných odkúpi podiel po 4€/m2. 

 

Po telefonickom dohovore, kde zástupca nesúhlasil s touto alternatívou 

 

OZ Zamietlo 

 

Žiadosť  Ing.  Jozefa Bučka, Staškov  zo dňa 16.10.2015 o odkúpenie pozemku. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     Ján Belko, JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

NEHLASOVAL:    0 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pokračoval ďalšou žiadosťou – opätovnou žiadosťou p. Gavláka 

o refinancovanie cesty. Prítomným ukázal na mapke, kde sa cesta nachádza a o čo vlastne ide. Pretože sa 

spomínaní odvolali proti rozhodnutiu OZ – teraz už žiadali o dokončenie prístupovej cesty.  

Starosta opäť upozornil na to, že cesta nie je obecná a dokonca ani nie je zakreslená. Pôvodná cesta išla 

vrchom, táto cesta je cezpoľná na súkromných pozemkoch. Išlo o cestu, ktorú údajne zničili elektrikári, p. 

Gavlák ju opravil na vlastné náklady, no až potom žiadal o refinancovanie. 

 

Pán Gavlák sa dostavil na rokovanie OZ: 

 

p. Miroslav Gavlák, občan Staškova:  Pozdravil prítomných a vysvetlil, čo je vo veci. Vrátil sa ku 

prvým žiadostiam. V novej žiadosti už žiadal obec iba o dokončenie cesty, nakoľko ako uviedol, na 

miesto naviezol na vlastné náklady makadam, vysvetlil, že cestu tam potrebuje, pretože prístup je zlý, 

a bojí sa, aby na jar nebolo zničené to, čo už do cesty investoval. 

 

Ing Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil, že cesta obecná nie je, že nie je zakreslená a je na 

súkromných pozemkoch. 

 

p. Gavlák:  Vyjadril sa, že ak to nepôjde, bude to riešiť súdnou cestou, ak príde krízová situácia – a bude 

sa brániť tým, že ako bolo možné vydať stavebné povolenie, keď ku stavbe nebola prístupová cesta. 

Touto cestou však ísť nechce, chce ísť miernou cestou, nakoľko do cesty už investoval 3000 €, čiže je tam 

jeho spoluúčasť. 

 



Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že veľa domácností nemá dobrú prístupovú cestu, 

dokonca ani on. Tento rok už nie sú financie na akúkoľvek cestu. Nezaručil sa, že mu prístupovú cestu 

dokončí obec už v budúcom roku, ale ak sa podarí získať nejaké financie na asfaltovanie, budú naň 

pamätať. 

OZ zobralo na vedomie: 

 

Žiadosť Miroslava Gavláka a Kristíny Gavlákovej-krišicovej, Staškov  a Tomáša Baumgartnera 

a Daniely Baumgartnerovej, Staškov  o opätovné prejednanie žiadosti o dokončení a refinancovaní 

prístupovej cesty. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

P. Gavlák sa poďakoval, a poznamenal, že ak bude obec potrebovať pomoc pri nejakej akcii, rád pomôže 

a odišiel. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil genézu ďalšej žiadosti – Žiadosť O. Čagaľovej a J. 

Čagaľu, rovnako ukázal prítomným situáciu na mape. Nesúhlasili s výkupom tak ako navrhovali ostatní 

vlastníci, žiadali o opätovné zameranie cesty a opravu. 

 

OZ zamietlo: 
 

Žiadosť Oľgy Čagalovej a jej syna Jána Čagalu, bytom Staškov o opravu prístupovej cesty k rodinnému 

domu a o zameranie cesty.  

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

 



Starosta čítal ďalšie žiadosti. 

 

Z rokovacej miestnosti odišla Mgr. Iveta Bartusková. 

 

Žiadosť Petra Ďuranu a manželky Lenky Ďuranovej o súhlas s výstavbou rodinného domu mimo 

zastavané územie obce. 

 

Starosta vysvetlil, kde sa má stavba nachádzať. Po zhodnotení situácie, kedy sa brali do úvahy 

prístup a inžinierske siete 

 

OZ schválilo: 

 

Žiadosť o súhlas s výstavbou rodinného domu mimo zastavané územie obce, na parcelách EKN 4695 

a 4699 /totožné s CKN 3902 a 3903/ pre Petra Ďuranu, bytom Kysucké nové mesto a manželku Lenku  

Ďuranovú, Staškov.   

 

 

Hlasovanie:  ZA:     Pavol Ďurkáč 

          Ján Janošec 

          JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

          Mgr. Daniel Králik 

           Terézia Šupčíková 

           Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     Ján Belko 

NEHLASOVAL:    Mgr. Iveta Bartusková      

        

 

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátila Mgr. Iveta Bartusková. 

 

Žiadosť Jozefa Palúcha , bytom Svrčinovec - o úpravu v územnom pláne obce – parc. CKN 2552/4 

na zámer priemyselnej výstavby. 

 

           Starosta priniesol územný plán, kde ukázal, o ktoré miesto ide. 

 

OZ Schválilo:  
Žiadosť p. Jozefa Palúcha,  bytom Svrčinovec, o úpravu v územnom pláne  

obce – parc. CKN 2552/4 na zámer priemyselnej výstavby. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     Pavol Ďurkáč 

NEHLASOVAL:    0 



 

 

K bodu č. 18: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 -2022 

Prítomným bol doručený tento dokument ešte pred rokovaním OZ, aby si ho mohli dôkladne pozrieť. 

Starosta vysvetlil, že je potrebné ho schváliť k novému programovaciemu obdobiu kvôli projektom. 

OZ schválilo: 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 – 2022 podľa 

predloženej prílohy. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

K bodu č. 19: Rôzne 

 

Starosta prenechal slovo Mgr. Ivete Bartuskovej, predsedkyni  sociálnej komisie, aby sa vyjadrila 

k jednotlivým žiadostiam o sociálnu výpomoc. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:  

 

a) Žiadosť p. Kubačákovej, bytm Staškov o sociálnu výpomoc 

b) Žiadosť Jozefa Kudláča, bytom Staškov o sociálnu výpomoc 

c) Sociálny výpomoc pre rodinu Krivulčíkovu, Staškov 

 

Vyjadrila sa, že zasadania komisie sa nezúčastnila, ale bola oboznámená s jej rozhodnutím, ktoré bolo 

formou zápisnice predložené aj na rokovaní OZ. Sociálna komisia prerozdelila sumu 500 € - podľa 

potreby medzi jednotlivých žiadateľov. Poslankyňa sa vyjadrila, že podľa nej by nemala byť rozdelená 

celá táto suma, nakoľko do Vianoc sa môže ešte hocičo stať, prípadne sa môže pomôcť ešte viacerým. 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že by bol za to, aby sa sumy schválili v pôvodnej výške, 

nakoľko sú to podľa neho aj tak malé sumy a občania, ktorí túto finančnú výpomoc od obce žiadajú ju 

skutočne potrebujú. 

Po prekonzultovaní sa OZ rozhodlo zo sumy 500 € ponechať ešte čiastku 150 €. Jednotlivým žiadateľom 

boa schválená jednorazová sociálna výpomoc v nasledujúcich výškach: 

OZ schválilo: 

Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo výške 150 €  pre p. Janu Kubačákovú, 

bytom Staškov.  

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 



        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 

 

OZ schválilo: 

Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo výške 100 €  pre p. Jozefa Kudláča, bytom 

Staškov.  

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 
 

OZ schválilo: 

 

Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo výške  100 €  pre rodinu Krivulčíkovu, 

bytom Staškov.  

 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 
 

Z rokovacej miestnosti odišla Mg. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ. 

 

Ďalším predmetom rokovania sa stala potreba nového detského lekára v obci, nakoľko  

MUDr. Přemysl Pech do konca roka končí. Obci sa nedarí nového lekára zohnať, preto sa prítomní zhodli 

na tom, že bude potrebné inzerovať možnosť zriadiť ordináciu detského lekára. 

 

OZ uložilo: 



Obecnému úradu  inzerovať možnosť  zriadiť ordináciu detského lekára v obci v žilinských novinách. 

 

 

Hlasovanie:  ZA:   

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    Mgr. Iveta Bartusková      

 

V tomto bode oboznámil starosta prítomných z ponukou Železníc SR o odkúpenie pozemku pri RDJK 

v hodnote 9676 €. 

 

V diskusii bolo prerokované nasledovné: 

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ sa vzdal akéhokoľvek finančného príspevku ako poslanec s tým, že 

peniaze, ktoré by mal dostať sa použijú na sociálne účely, nakoľko vidí, že je v obci veľa ľudí, ktorí by 

potrebovali finančnú výpomoc.  

Starosta reagoval, že o tejto zmene je potrebné hovoriť pri úprave rozpočtu, by sa celá čiastka previedla 

na konkrétnu položku určenú pre sociálnu výpomoc. 

 

Ján Janošec, poslanec OZ: Upozornil na to, aby a vyriešila situácia poskytovania služieb a udržiavania 

poriadku v dome Smútku od firmy Exit, nakoľko v Dome smútku bol neporiadok, špinavá podlaha 

a podobne. 

 

Na základe týchto informácií 

 

OZ uložilo: 

Obecnému úradu vyzvať firmu Exit na dodržiavanie zmluvných podmienok  - čistota v  Dome smútku, 

Staškov.     

Hlasovanie:  ZA:   

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    Mgr. Iveta Bartusková      

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Oboznámil prítomných, že na nový kalendár  obce Staškov 

vyhradil sumu 1500 €. 

 



Ďalej oboznámil prítomných, že sa obec bude uchádzať o projekt v rámci operačného programu Kvalita 

životného prostredia. 

 

OZ v Staškove: 

 

A/ Zobralo na vedomie 

 

Informatívnu správu o zapojení sa obce Staškov do výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia  

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry  

Špecificky cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných 

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

B/ schválilo 

a) Predloženie žiadosti o NFP pre Operačný program  Kvalita životného prostredia   na realizáciu 

projektu pod názvom ,, Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu 

v Mikroregióne Horné Kysuce“. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu  pod názvom ,, Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľného odpadu v Mikroregióne Horné Kysuce“ v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci.. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na  spolufinancovanie  realizovaného projektu pod názvom 

,,Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v Mikroregióne Horné Kysuce“ vo 

výške 5 % z celkovej sumy na realizáciu projektu.  

 

C/ Splnomocnilo  

Ing. Ladislava Šimčiska , starostu obce Staškov  na podanie projektu pod názvom 

,, Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v Mikroregióne Horné Kysuce“, 

potrebného pre zapojenie sa obce Staškov do pripravovanej výzvy plánovanej na 11/2015 na predkladanie 

Žiadostí o nenávratný finančný príspevok,  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia ,  

prioritná os 1  Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry,  špecifický cieľ 1.1.1.  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

 

Hlasovanie:  ZA:  Mgr. Iveta Bartusková      

       Ján Belko 

        Pavol Ďurkáč 

        Ján Janošec 

        JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

         Mgr. Daniel Králik 

         Terézia Šupčíková 

        Ing. Milan Veselovský 

               PROTI:    0                

    ZDRŽAL SA:     0 

NEHLASOVAL:    0 

 



Na záver sa všetci dohodli, že materiál sa bude predkladať v elektronickej podobe – teda zasielať sa na 

mailové adresy, len v dvoch prípadoch sa bude pripravovať v papierovej podobe, aby sa ušetril papier, čas 

a práca. 

Prítomní súhlasili. 

 

Ďalšie plánované OZ bolo dohodnuté na 03. decembra so začiatkom o 9.00 hod a slávnostné  

OZ 18. decembra v popoludňajších hodinách. 

 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie OZ za ukončené o 17. 30 hod. 

 

 

V Staškove dňa ..................... 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčiko 

starosta obce 

 

 

 

 

Overovateľ I.        Overovateľ II. 

Ján Belko        Terézia Šupčíková 

 

 

 

 

 
 

 


