
Z Á P I S N I C A 
 

 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa 

29. mája 2015 

  
 

 Prítomní podľa prezenčnej listiny:  
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce  

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ  

Peter Fuček, poslanec OZ  

Ján Belko, poslanec OZ  

Mgr. Iveta Bartusková, poslanec OZ  

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ  

Ján Janošec, poslanec OZ  

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ  

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ  

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ  

 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: 

 Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov  

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov 

Bc. Milka Hurinová 

 

Zástupcovia firmy ERNOPACK, s.r.o. Čadca 

Zástupcovia firmy JOBUING, s.r.o. 

Občania obce Staškov 

 
Program: 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia 

  4. Predstavenie investičného zámeru spoločnosti ERNOPACK, s. r. o. Čadca 

  5. Prenájom majetku obce 

  6. Rôzne   

  7. Diskusia  

  8. Záver     
 

Hlasovanie:   za:    6                  Zdržal sa: 0                       Proti: 0  

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 13. 00 hod. v spoločenskej 

miestnosti na obecnom úrade. 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 rokovania prítomných 7 poslancov. 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, polankyňa OZ vopred ospravedlnila svoju neúčasť. 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 zmene programu. Do programu bol 

umiestnený bod č. 5. Prenájom majetku obce, nakoľko sa daná vec mala prerokovať v samostatnom 

bode programu. 

Návrhová komisia: 

predseda: Pavol Ďurkáč 

členovia:   Mgr. Iveta Bartusková, Ján Janošec  

overovatelia: Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik 

 
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov. 

 Hlasovanie:                   za:    6                 Zdržal sa:    0  Proti:    0 

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 24. 04. 2015 bolo 

uložené:   

 

1. Obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu,  vydanie stavebného povolenia 

a podanie žiadosti na stavbu multifunkčného ihriska v areáli MŠ Staškov.  
 
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že sa tak udialo – projekt je vypracovaný, 

stavebné povolenie je vydané, právoplatné, žiadosť bola odovzdaná. V projekte má obec účasť 

spolufinancovania vo výške 30 000 €, táto otázka sa bude riešiť v prípade úspešnosti podaného 

projektu pri úprave rozpočtu pri najbližšom riadnom OZ.  
 

2. Stavebnej komisii preveriť žiadosť p. Antona Kadelu, bytom Staškov 

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Ako predseda stavebnej komisie informoval, že žiadosť 

dotyčného pána bola preverená. Situáciu boli obzrieť hneď v čase po výdatnom daždi – záhrada 

bola skutočne zatopená. Podľa neho  ide o to, že rúra, ktorou preteká voda je upchatá. Na 

základe tejto skutočnosti zvažovali čo by bolo najlepšie. Dospeli k názoru, že by bolo dobré 

zakúpiť nové rúry, a poskytnúť pomoc pri výkope a usádzaní.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Poďakoval sa za podanú informáciu. Predložil 

prítomným k téme žiadosť p. Jána Križana o odvodnenie záhrady.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Doplnil, že pán Križan má situáciu o niečo horšiu, 

pretože ak by aj chcel prekopať, susedia mu to nechcú dovoliť. V tomto prípade sa zvažovalo, 

že by sa zameralo potrebné u p. Kadelu, urobilo by sa jedno potrubie a výškovo by to vyšlo, 

mohli by popri tom stiahnuť aj p. Križana.  

 

 



3. Obecnému úradu jednať s vlastníkmi pozemkov v časti Vyšný koniec obce  pri vleku 

o možnosti odkúpenia pozemkov z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Privítal prítomného p. Kurica, ktorého sa problém tiež 

dotýkal. Slovo prenechal predsedovi stavebnej komisie. 

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že bol zameraný skutkový stav 

a geodet zistil, že cesta je síce širšia ako bolo uvedené – zamerané bolo 3,20 m, ale ploty 

obyvateľov sú na danom mieste posunuté cca 60 cm v ceste.  

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Predniesol otázku, či je spomínaná cesta vysporiadaná.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Uviedol, že cesta vysporiadaná je. 

 

Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik: Doplnil, že v najužšom bode cesty 

(3,20 m), tam by sa to malo posunúť doľava ešte o 50 cm, čiže šírka by bola 3,70 m. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vyjadril sa, že  bol u spracovateľov územného plánu, 

ktorý bol spracovaný a schválený v roku 2000, aby sa informoval ohľadom danej veci.  

Predložil prítomným územný plán a vysvetľoval, o čo konkrétne sa jedná.  

V územnom pláne bola zapracovaná miestna komunikácia ktorá spája spomínané miesto 

s cestou na Potok. Posledný pozemok, ktorý zahŕňa územný plán je pozemok p. Kurica, ďalšie 

pozemky, na ktorých by chceli občania stavať rodinné domy tam ešte nie sú. Otázkou bolo, či 

ísť v línii, v akej bol schválený pôvodný územný plán, kde by bolo treba miestnu komunikáciu 

v šírke minimálne 7m. Táto komunikácia ako aj komunikácia okolo Kysuce je zapracovaná 

v územnom pláne ako verejno-prospešná stavba, čiže podľa názoru architekta a spracovateľov 

územného plánu je možné na tento účel aj pozemky vyvlastniť. Jednou z variant by bolo širšie 

vykúpenie pozemkov, čím by sa muselo zájsť až do jestvujúcich plotov a dodržanie územného 

plánu, alebo sa daná lokalita otvárať už nebude,  nebude sa rešpektovať územný plán a budú 

sprístupnené len miesta pre 4 alebo 5 domov – čo by sa muselo ešte do územného plánu 

dopracovať. V tom prípade by sa nemuselo zachádzať až do plotov, ale v časti, kde to bolo 

prejednané aj s ľuďmi by sa vykupovalo po 1,5 m z každej strany a zároveň by tam vzniklo aj 

obratisko, ktoré tam musí byť kvôli hasičom, smetiarom... Tak  to bolo schválené ešte 

predchodcami, ktorí toto považovali asi za dobrú myšlienku, k dôvodu prečo toto nie je 

doriešené sa nevedel vyjadriť.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že vchádzať do plotov občanov by nebolo správne, 

neuberal by ľuďom už existujúce záhradky.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ: Doplnil, že v jednom prípade by sa musela zbúrať aj hospodárska 

budova, ktorá tiež zasahuje do cesty. 

 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Súhlasil s pánom Ďurkačom, no vyjadril sa, že by bolo 

dobré do budúcna rátať s tým, že výstavba v lokalite bude pokračovať a cesta už nebude 

pokračovať ďalej na potok, bolo by dobré riešiť cestu  aj z druhej strany, aby sa k domom dalo 

dostať  poza Kvašňovskú, Badžgoňovcov, lokalita poza Burdu.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Upozornil na to, že aj na tom mieste by sa musela šírka cesty 

pohybovať na 7 metroch.  

 



Ján Janošec, poslanec OZ:  Súhlasil s pánom Ďurkáčom, nakoľko cesta vedľa je tiež úzka.  

 

Ján Belko, poslanec OZ: Riešil by to rovnako okľukou alebo zmenou územného plánu. 

Vyjadril sa, že buď sa pôjde jednoduchšou variantou a priestor sa na mieste uzavrie, alebo sa to 

vyrieši cestou okolo, aby sa nezabránilo výstavbe v lokalite, kde sa môže aj v budúcnosti 

stavať.  

 

 Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Upozornil na to, že je potrebné rozhodnúť sa, či 

postupovať tak ako bolo dohodnuté na stretnutí s občanmi, ktorí v spomínanej lokalite bývajú 

alebo uložiť rozšírenie cesty na 7 m. 

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Opýtal sa, či by nestačili 4 metre. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že pri danej kategorizácii musí byť 

obojsmerná prevádzka, kde musí byť minimálne 5 metrov čistej cesty plus priestory k plotom. 

Nové cesty sa musia robiť podľa stanovených noriem.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Vyjadril sa, že nevie, či by bolo správne ísť cestou poza domy 

z druhej strany, nakoľko to tiež bude komplikované – tiež sa bude musieť vyvlastňovať 

a rovnako sa môže dôjsť ku konfliktu s občanmi.  

 

Podal informáciu, že daný problém sa rieši aj preto, lebo prítomný pán Kuric kvôli daným 

šírkovým pomerom nemôže dostať stavebné povolenie, ďalej odkiaľ by sa mohla ťahať 

elektrická prípojka, nakoľko rozhodovať o tomto je tiež kompetenciou samosprávy. 

 

Pán Kuric: Vyjadril sa, že sa nejedná len oň, ale aj o ďalšie domy, ktoré by sa v lokalite mali 

stavať, a ku ktorým je už elektrická prípojka projektovo urobená. Riešené to bolo už pre všetky 

4 domy tak, aby sa to urobilo pri jednom výkope, teda 4 káble pre 4 domy.  

 

Starosta obce vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k tomuto problému.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Navrhol, aby sa výkop umožnil, nakoľko podľa jeho názoru 

treba ľuďom v tomto pomôcť, pretože je dobré, že do obce prichádzajú mladí ľudia. Vyjadril 

sa, že je dobré, keď sa to bude riešiť jedným výkopom pre 4 domy.  

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Podal otázku, ako sa bude riešiť prípojka pri výstavbe ďalších 

domov.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal informáciu, že v tomto prípade to inak nie je 

možné, nakoľko meranie musí byť na konkrétnom stĺpe, zvyšok za meraním už je súkromná 

prípojka. Elektrikárov zaujíma táto vec po meranie, ďalší takýto spôsob riešenia už nedovolia.   

 

Pán Kuric: Vyjadril sa, že by chcel stavať ešte tento rok, ostatní tiež do roka. Vysvetlil, že 

elektrická prípojka by sa urobila naraz. Ostatné pripojenia – kanál a voda, sú až mimo toho 

miesta.  

 

Ján Belko, poslanec OZ: Opýtal sa, kto by vykonával výkop, či by sa na tom podieľala 

špecializovaná firma.  

 



Pán Kuric: Informoval, že sa rozprávali spoločne s ostatnými, ktorí chcú v lokalite stavať. 

Rozmýšľali aj nad tým, že by to realizovali sami aj v rámci toho, že by sa ušetrili financie. 

Navrhol však, aby tieto práce jednoznačne vykonala špecializovaná firma, aby sa presne 

vytýčili inžinierske siete, zakreslilo by sa kde je voda, kde je kanál. Firma bude za to 

zodpovedná, pokiaľ to nepôjde strojom, bude sa to musieť kopať ručne. V projekte bude všetko 

vypracované – nie len sa to rozkope, ale sa to aj dá do pôvodného stavu.  

 

Na záver rokovania k tomuto bodu rokovania  OZ SCHVÁLILO: 

 

Trasu pre vedenie elektrickej prípojky s povolením rozkopať miestnu komunikáciu pre 

stavebníkov v lokalite obce Staškov, Vyšný koniec u Matlákov.    

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

 

K výkupu pre rozšírenie cesty: 

 

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Opýtala sa, čo s vlastníkom, ktorý nesúhlasil 

s odpredajom svojho podielu v požadovaných metroch. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že s vlastníkmi sa už jednalo, pani Hurinová 

bola pri tom. Niektorí chcú svoju časť predať aj za euro, niektorý chcú zameniť, ale sú aj takí, 

ktorí predať nechcú. V právnom stave v akom to je nie je istota, pokiaľ by nedošlo ku 

vyvlastňovaniu, že budú všetci ľudia ochotní svoj podiel predať, a či šírka cesty bude viac ako 

2,45 m. Do toho pán Kuric podal žiadosť o stavebné povolenie, a on stavať chce. Vzhľadom na 

situáciu je dobré  porozmýšľať či stavebné povolenie vydať alebo nie. Za určitých podmienok 

by mu bolo vydané, no upozornil na to, že sa môže stať, že povolenie dostane, ale pozemky 

vykúpené nebudú, aby nedošlo ku škode.  

 

Pán Kuric: Vyjadril sa, že on nikomu nechce robiť prieky.  

 

OZ ULOŽILO: 

 
Obecnému úradu realizovať geometrický plán na rozšírenie  miestnej komunikácie, parcela CKN 1057 

v časti obce vyšný koniec u Matlákov na každú stranu v šírke 1,5 m a obratisko na parcele CKN 1056.     

Hlasovanie:   za: 8                     Zdržal sa: 0                          Proti: 0 

Pán Kuric: Poďakoval sa.  

 

4. Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie pre nový 

bytový dom. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že na tomto sa pracuje.  

 

5. Vedúcemu Obecného technického podniku Staškov o prešetrenie žiadosti p. Jarmily Kráľovej, 

bytom Staškov č. 563 ohľadom úhrady elektrickej energie, odstránenie bojlera, oprava WC.  
 

Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik: Podal informáciu, že boiler bol odstránený, 

WC sú opravené, prípojka vody je v poriadku. Elektrické hodiny sa zmontovali, vrátili, miesto nich boli 

namontované nové, problém s elektrickými hodinami sa ešte dorieši.   



6. Obecnému úradu zabezpečiť podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v obci a s tým súvisiace úkony. 
 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Oboznámil prítomných že uzavrel a podpísal mandátnu zmluvu 

s firmou, ktorá bude potrebné zabezpečovať vrátane verejného obstarávania. 

 7. Obecnému úradu jednať s Farnosťou Staškov o cene pozemkov potrebných na výstavbu 

parkovacích plôch a chodníkov v priestore pri kostole. 
 

Bc. Milka Hurinová:  Vysvetlila, že jednala s pánom farárom. On sa vyjadril, že o veci bude jednať 

s biskupským úradom.Na základe toho sa bude postupovať ďalej.  

8. Obecnému úradu riešiť nedoplatok bývalého nájomcu stolárskej dielne Štefana Papaja – Stomasos, 

Turzovka č. 425, cestou právneho zástupcu.  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že vec bola podaná právnemu zástupcovi a rieši sa.  

Rokovania OZ sa zúčastnili občania so svojimi žiadosťami a pripomienkami. Bolo im prenechané 

slovo. 

Ing. Jozef Buček, zástupca spoločností Nanokon a Jobuing: Predstavil sa prítomným. Informoval 

ich, že už pred dvoma rokmi začali vykupovať pozemky, no keď sa menil územný plán zistili, že na ich 

pozemku sa nachádza vodný zdroj – nie je využívaný, funkčný.  Pozemky sa vykupovali bez vecného 

bremena, týmto pádom sa vec však sťažuje – potreboval by vedieť čo sa s tým dá robiť. Pokračoval 

ďalšou vecou – pôsobí v zahraničí, no pracovné príležitosti by chcel priniesť domov na Slovensko – 

Staškov. Jednalo by sa o stavebnú výrobu pre 103-150 ľudí v rámci fabriky. Pokračoval, že majú 

záujem vykupovať pozemky oproti družstvu na Olešnej – rovnako sa chcel opýtať, či s tým nebudú 

spojené nijaké komplikácie. Išlo by o výrobné haly. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vyjadril sa, že nevie, či o zrušení vodného zdroja môže 

rozhodovať obec, nakoľko v takejto veci rozhodujú štátne orgány. Vyzval prítomného, aby podal 

žiadosť o zmenu územného plánu, kde by sa to riešilo. Územný plán sa bude riešiť určite, nakoľko 

podnetov je veľa. Pokiaľ by k zrušeniu vodného zdroja potreboval nejaké stanovisko od obce, riešiť to 

budú poslanci na zastupiteľstve.  

K druhej otázke starosta priniesol druhý územný plán. Prítomní si pozreli situáciu a lokalitu, kde by 

chcel dotyčný pán vykupovať pozemky. Starosta upozornil na to, že je tam plánvané vedenie 2*110 kV, 

rovnako konštatoval, že je tam zrejme aj požiadavka výstavby rodinných domov. Uviedol, že 

spracovateľ územného plánu v tom, že by tam bola priemyselná zóna problém nevidí.  

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Opýtal sa, o akú výrobu by išlo. Konštatoval, že by bolo dobré, 

aby bol k téme predložený nejaký projekt. 

Ing. Jozef Buček: Informoval, že by išlo o výrobu prefabrikovaných dielcov – drevo betónová doska 

vyrobená tu na mieste a vyvážaná do zahraničia. 

Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že takýmto možnostiam by sa obec nemala brániť. 

Pokračoval, že daná lokalita je na to dobrá. 



Poslankyne Mgr. Iveta Bartusková a Terézia Šupčíková súhlasili s tým, že niečo také by bol v obci 

vítané. 

Ing. Jozef Buček:  K otázke, kedy by sa niečo také začalo, sa vyjadril, že všetko záleží od súdu. Potom 

sa musia pripraviť všetky dokumentácie, projekty. Hovoril o troch lokalitách v Staškove. Z týchto troch 

možností, prvý projekt, ktorý prejde sa bude prvý realizovať. Na to, aby mohli niečo také začať 

budovať, potrebujú list vlastníctva a stanovisko obce. Chceli by začať na nižnom konci, nakoľko by tam 

malo byť aj sídlo spoločnosti.  

Vec bola podaná ako informácia. 

Starosta obce privítal občana Jána Jurgu. Vyzval ho k slovu. 

 

Ján Jurga: Vyjadril sa k mažoretkám. Podľa neho boli peniaze pre ne zobrané a rozdelené medzi iné 

spolky. Vyjadril sa k žiadosti o finančnú dotáciu na majstrovstvá Slovenska, ktorú podali. Čiastka podľa 

neho predstavuje len jednu tretinu všetkých nákladov spojených s činnosťou mažoretiek. Vysvetlil, že je 

potrebné zabezpečiť stravu, ubytovanie, kostými na každý tanec.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Vyjadril sa k veci. Vysvetlil, že žiadosť nebola zamietnutá, ale 

že aktuálne rozpočet vyčerpaný mažoretky nemajú – autobus nech si teda zaplatia zo svojho rozpočtu, 

a pri otvorení rozpočtu na najbližšom OZ sa žiadosť bude riešiť. Bolo to tak preto, aby sa rozpočet 

nemusel otvárať každé zastupiteľstvo.  

 

Ján Jurga: Konštatoval, že 1000 €, ktoré mali dostať im bolo strhnutých a pridaných spolku. 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Upozornila ho, že to nie je pravda. Peniaze vôbec neboli 

odobraté mažoretkám a dané spolku.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Pripomenul, že sa z rozpočtu strhávalo všetkým. 

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Doplnil, že všetky organizácie mali žiadosti na nejakú sumu. Rozhodlo sa, 

že nik nemôže dostať tú sumu, o ktorú žiada. Každý dostal niečo, ale nie v celkovej výške. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Rovnako sa pridal k vyjadreniu, že žiadosť nebola zamietnutá a bude sa 

riešiť pri úprave rozpočtu, tiež sa zastal Spolku Rodákov Jozefa Kronera, skrz ktorý neboli ubraté 

peniaze mažoretkám. Konštatoval, že pri úprave, keď sa zrátala celková požadovaná suma boli 

v mínuse, upozornil teda na to, že nebolo odkiaľ tie peniaze rozdať. Všetky spolky a skupiny dosahujú 

nejaké výsledky.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Vyjadril sa ako predseda finančnej komisie. Uviedol, že o peniaze tento 

rok žiadalo 15 spolkov, celková cena bola cca 35 000 €. Samotné mažoretky žiadali 2300 €, 

schválených im bolo 2000 €.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ:  Doplnil, že každý do svojich aktivít vráža niečo navyše.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že každý potrebuje, ale je potrebné stanoviť si, kde 

je toho všetkého hranica. Vysvetlil, že rozhodovať v takýchto veciach nie je jednoduché, poslanci to 

nemajú jednoduché. Žiadostí bolo viacero a budú sa opäť otvárať pri úprave rozpočtu.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:   Opýtal sa prítomného na to, že odkiaľ by mali tie peniaze zobrať. 

 

Po diskusii pán Jurga odišiel. 

 

 



K bodu č. 4: Predstavenie investičného zámeru spoločnosti ERNOPACK, s. r. o. Čadca 

Starosta obce privítal na rokovaní OZ zástupcov firmy ERNOPACK. Informoval prítomných, že prišli 

predstaviť investičný zámer ktorý by chceli realizovať v areáli firmy pána Jaroša pri železničnej stanici.  

Prenechal im slovo: 

 

Pán Igor Husák: Predstavil sa, uviedol, že je spolumajiteľ aj konateľ spomínanej firmy, predstavil 

pána doktora Gocala ?, ktorý je externým pracovníkom firmy. Rozdal prítomným pripravený materiál. 

Vysvetlil, že ide o firmu, ktorej jedna z dcérskych firiem sa zaoberá výrobou obalov v potravinárskom 

priemysle – obaly, do ktorých sa balia mäsové výrobky. Zamýšľali a nad tým, že by toto chceli vyrábať 

niekde na Slovensku, a hľadali na to vhodné lokality. Obrátili sa na Obecný úrad v Staškove, aby sa 

dostali stanovisko. Starosta chcel, aby tento zámer bol odprezentovaný na zastupiteľstve.  Vo výrobe ide 

o plastový granulát, z ktorého sa postupne vytvorí akýsi rukáv a následne sa použijú fexografické 

tlačiarenské stroje. Nie je na to potreba obrovských priestorov, priestory, ktoré si na to vyhliadli sú z ich 

pohľadu plne vyhovujúce. Slovo prenechal kolegovi. 

 

Pán Gocál: Vysvetlil, že sa zaoberá životným prostredím, a takýmito jednotlivými technológiami. 

Z hľadiska legislatívneho procesu a povoľovacieho procesu pripravujú dokumentácie ako spoločnosť 

Endom, s.r.o. pre rôzne zámery tohto typu, ale aj v iných oblastiach. Konštatoval, že čo sa týka lokality 

Kysúc, jedná sa o región, ktorý má vysokú kvalitu životného prostredia. Vzhľadom na to, v mieste, kde 

by bol záujem realizovať tento zámer je cesta aj železnica, kvalita životného prostredia je dvojková, 

pretože je tam určitá záťaž, čo sa týka existujúcej dopravy. Podľa dostupných informácií ovplyvnenie 

kvality životného prostredia výrobou sa neočakáva – pracovať sa bude s materiálom a produktmi,  ktoré 

už na vstupe nevykazujú žiadne zásadné nebezpečné vlastnosti.  Chémia, ktorá bola opísaná 

v materiáloch musí zodpovedať preprave po cestách, skladovaniu a nakladaniu s ňou. Navrhovateľ musí 

splniť všetky podmienky legislatívy. Už pri inštalácii zariadenia môže dôjsť k drobným stavebným 

úpravám, nakoľko objekt bol na niečo postavený – musí tam prebehnúť normálne stavebné konanie, kde 

je obec stavebným úradom. V tomto konaní sa vyjadrujú všetky dotknuté orgány – samospráva, 

regionálny úrad zdravotníctva a úrad životného prostredia. Aj ostatné úrady nemali k tomuto záporné 

stanoviská, nakoľko sa nejedná o zložitú technológiu, z ktorej bude nejaký odpad, ktorý pôjde na 

recykláciu. Priemyselný odpad musí byť zazmluvnený, a tento materiálny tok musí byť evidovaný 

jednak u prevádzkovateľa a hodnotiteľa. Čo sa týka emisií – nevykazuje také výstupy, že by úrady 

reagovali negatívne, nie je predpokladané nejaké zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia. 

 

  

Pán Husák:  Vysvetlil, že nie je jednoduché niečo takéto realizovať, rovnako spomínaná technológia je 

drahá. Preto aj  takýmto spôsobom robia vopred prieskum, či je možné sa v danom mieste niečomu 

takémuto venovať.  

 

Peter Fuček, polanec OZ: Opýtal sa, či dôjde k rozšírovaniu existujúcich priestorov.  

 

Pán Husák: Vysvetlil, že nie. Jednalo by sa len o prístavbu na technológiu, kde by sa to realizovalo len 

v rámci existujúceho plotu. 

 

Pán Gocal: Dodal, že musí byť zabezpečené aj havarijné riešenie, aby sa zabránilo úniku látok.  

 

Pán Husák: Doplnil, že granulát  bude prepravovaný zabalený to vreciach.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Vyjadril sa k predloženému materiálu, že čo a vody týka vec je ošetrená 

ale čo v prípade výparov. Opýtal a, či k tou nikto nemal pripomienky.  

 

Pán Husák:  Vysvetlil, že výber lokality bol zložitý. Ceny pozemkov sú vysoké. V Čadci nebolo kde, 

Turzovka tak isto. Nebolo to kvôli výparom. 

 



Pán Gocál:  Vyjadril sa, že budú potrebné pri technológii filtre, ale vzhľadom na to, že už pri vstupe sa 

nepoužívajú nijaké prchavé látky, nemalo by dochádzať k poškodzovaniu.  

 

Mgr. Iveta Bartusková:  Vyjadrila sa, aby chápali aj ich, uviedla, že táto vec je populárna, ale 

obyčajný človek, obyvateľ obce môže povedať, že v centre povolili  spaľovňu. 

 

Po informovaní sa poslanci so starostom o samote rozhodovali o stanovisku. Keď zástupcov firmy opäť 

prizvali do miestnosti a na základe prehodnotenia všetkých informácií sa vyjadrili: 

 

OZ ZAMIETLO: 

 

Investičný zámer spoločnosti ERNOPACK, s.r.o. Čadca. 

Hlasovanie  za:  8                       Zdržal sa: 0                            Proti:0       

     

Starosta obce privítal na okovaní občana, pána Jozefa Čuboňa, ktorý prišiel na základe svojej žiadosti 

o vybudovanie prístupovej cesty.  Žiadosť bola prítomným prečítaná. Pán Čuboň vysvetlil, že ide 

o cestu oproti jeho domu, zo zadnej strany.  Ukázal na mapke, o čo sa jedná. Po vysvetlení situácie OZ 

dospelo k záveru: 

 

OZ ULOŽILO: 

 

 
Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN 411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1 o možnosti 

rozšírenia miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2.  

 

Hlasovanie:   za: 8                     Zdržal sa: 0                          Proti: 0 
 

 

 

K bodu č. 5: Prenájom majetku obce 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Staškove SCHVÁLILO 

 

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

predpisov  schvaľuje prenájom majetku obce – nebytové priestory – časť tribúny č. s. 12 v športovom 

areáli FK Slávia Staškov v k. ú. Staškov a to chodba č. 1 o výmere 22,96 m
2
, reštaurácia o výmere 68,44 

m
2
, sklad č. 2 o výmere 16,52 m

2
, kancelária č. 2 o výmere15,93 m

2
, výčap o výmere 33,63 m

2
, chodba 

č. 2 o výmere 11,1 m
2
, WC o výmere 28 m

2, 
pozemok KN 1263 o výmere 376 m

2
  (prístrešok) , vo 

výške nájmu 1050,50 € /eok, pre p. Jarmilu Kráľovú, Staškov v termíne od 01.07.2015 do 30. 06. 2016 

s výpovednou lehotou 3 mesiace od doručenia výpovede, za účelom poskytovania reštauračných 

služieb, v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec Staškov chce zabezpečiť občerstvenie počas 

futbalových zápasov.  

Celkový počet poslancov: 9, Prítomní: 8 

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



OZ v Staškove SCHVÁLILO: 

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

neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory budovy č. 227  na 

parcele CKN 451/1 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, o výmere 46,33 m2, vo výške nájmu 

12,50 €/m2/rok firme EKOMT, s.r.o., Matičné námestie č. 1427, 022 01  Čadca, na dobu neurčitú, 

s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom skladovania náradia a materiálu, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, obec priestory dlhodobo nevyužíva a chce umožniť 

dočasné skladovanie náradia a materiálu spoločnosti, ktorá zamestnáva obyvateľov obce Staškov. 

 

Celkový počet poslancov: 9, Prítomní: 8 

Hlasovanie:   za:  8                     Zdržal sa: 0                              Proti: 0 
 

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Predložil žiadosť od poľovníckeho združenia v zastúpení 

pánom Kuboškom, kde by sa schválila plná moc na právne úkony týkajúce sa poľovných pozemkov vo 

vlastníctve obce 64 056 metrov pre poľovné združenie Polom. 

 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ:  Vysvetlila, že ide o to, že nájom sa nebude platiť štátu, ako 

doteraz za lesné pozemky, ale sa bude platiť vlastníkom alebo organizáciám.  

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil, že sa jedná o poľovné revíri, kde potrebujú súhlas 

od vlastníkov.  

 

OZ SCHVÁLILO: 

Plnú moc pre p.  Mgr. Jána Kuboška, Staškov na všetky právne úkony týkajúce sa poľovných 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú v kat. ú. Obce Staškov vo výmere 64 053 m
2
. 

Hlasovanie:   za:  6                    Zdržal sa: 1                              Proti: 0 

 

Starosta obce predniesol prítomným informácie o možnosti prijímania informácií prostredníctvom SMS 

správy. Išlo by o aplikáciu v mobilnom telefóne, prostredníctvom ktorej by majiteľovi prichádzali 

formou SMS informácie, ktoré sa hlásia v tom čase v obecnom rozhlase. Je to služba, za ktorú by obec 

mesačne platila nejakých 30 €. Táto možnosť sa bude preberať pri úprave rozpočtu.  

 

Ďalej sa starosta obce vyjadril k verejnému osvetleniu. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že podpísal mandátnu zmluvu s firmou AEgroup, 

s.r.o., ktorá pre obec podá žiadosť a urobí verejné obstarávanie. Uvidí sa ako to všetko dopadne, 

potrebné je schváliť uznesenie, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti. Všetko treba doložiť, zrealizovať 

a vyfakturovať do konca tohto roka. Ide len o výmenu osvetlenia, výložníka osvetlenia, opravu 

rozvádzačov. Toto osvetlenie by malo byť LED, na základe čoho by sa malo ušetriť.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Konštatoval, že za verejné osvetlenie sa platí ročne 23000-24000 €. 

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Opýtal a, či je v tomto prípade predpoklad úspory 70% , tak ako bolo 

spomínané naposledy. 

Starosta mu to potvrdil. 

 



OZ SCHVÁILO: 

Predloženie žiadosti o NFP 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci 

výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR , Prioritná os 2– 

Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, 

Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v 

oblasti energetiky. 

Na základe vyššie uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. Zámer obce uchádzať sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

obnovy verejného osvetlenia, ktorej Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo dňa 

30.04.2015 Ministerstvo hospodárstva SR, kód Výzvy KaHR-22VS-1501 a poveruje 

starostu obce na obstaranie služieb spojených s verejným obstarávaním a  prípravou 

podkladov pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie s tým 

súvisiacej projektovej dokumentácie rekonštrukcie a modernizácie verejného 

osvetlenia. Predpokladaná hodnota zákazky/projektu a výška oprávnených výdavkov na 

projekt bude určená na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a pripraveného 

rozpočtu. 

2. Výšku spolufinancovania projektu zo strany obce v hodnote 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. 
 

a) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) do konca r. 2015.  

Hlasovanie:   za: 7                     Zdržal sa: 0                          Proti: 0 
 

Ďalej sa rokovalo o zmluve o poskytnutí dotácie na vybudovanie MŠ a o jej spolufinancovaní. 

Starosta upozornil, aby si prítomní riadne prečítali obsah zmluvy. 

 

OZ SCHVÁLILO: 
Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR medzi obcou Staškov a Ministerstvom školstva, s účelom rozšírenia 

kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby 

materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania týchto materských školách na rok 

2015 vo výške 120 000Eur.  

Hlasovanie:                 za: 7                       Zdržal sa: 0              Proti: 0  

 

a zároveň OZ SCHVÁLILO: 

 

9. Výšku spolufinancovania projektu Rozšírenia kapacity MŠ Staškov.  

Hlasovanie:             za: 7                 Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

Starosta ukázal prítomným, ako by to mohlo vyzerať – aj presnú lokalitu. Rozpočet je okolo 

146 000 €, spoluúčasť 21 150 €. 

 

Starosta obce ďalej informoval o rozšírení obecného rozhlasu, s čím sa finančne bude musieť obec 

vyrovnať. Robila sa aj súťaž, boli objednané potrebné veci. Niektoré časti rozhlasu sa už opraviť 

nedali, museli sa kompletne vymeniť. ďalšia vec je, že na Kuchriskách má obec zapožičaný 



vykrývač, za ktorý firma tiež chce peniaze. Ak tento vykrývač bude, rozhlas by sa mohol dorobiť aj 

v Jelitove a za Bahanou, mal by taký dosah, aj toto by sa riešilo pri úprave rozpočtu.  

 

 

Jedným z ďalších bodov bolo vypožičiavanie, montáž a demontáž party stanov. Po spoločnej 

dohode: 

 

OZ SCHVÁLILO: 

 
Cenu za montáž a demontáž, vrátane dopravy na výpožičku Party stanu spolu 75 € pre občanov 

obce.  

 

Hlasovanie:         za: 7             Zdržal sa: 0               Proti: 0 

 

 

Ján Belko, poslanec OZ: Informoval prítomných o predloženej zmluve TKO Semeteš. Uviedol, že 

oproti informáciám podaným pri poslednom OZ sa cena skladočného ešte navýšila. Treba teda 

rátať,  že cena pôjde hore, rovnako nie je zaručené, ako odvoz ešte bude fungovať. 

 

Po zhodnotení podaných informácií, starosta obce navrhol, aby komisia pre životné prostredie 

premyslela, akoby to bolo lepšie a vyjadril sa, že je potrebné prehodnotiť, aké riešenie by bolo pre 

obec a občanov výhodnejšie.  

 

OZ ULOŽILO: 

 
Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane uskladnenia 

odpadu s termínom do konca augusta 2015.  

Hlasovanie:                za: 7                  Zdržal sa: 0                Proti: 0 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že občania prišli s ponukou, že by odkúpili 

parkovacie miesta pri bytových domoch vedľa OÚ, s tým, že za m2 parkovacieho miesta by 

boli ochotní dať 70 €.  

 

Po diskusii sa rozhodlo: 

 

OZ ULOŽILO: 

 
Stavebnej komisii preveriť skutkový stav a náklady spojené s vybudovaním parkovacích miest pri 

bytových domoch s. č.808 a 878 v lokalite za obecným úradom.  

 

Hlasovanie:                    za: 7                   Zdržal sa:               0 Proti: 0 

 

 

 

Ing. Ladislav Šmčisko, starosta obce:  Otvoril ponuku na prenájom Tesly, bola len jedna.   

 

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE: 

 
Výsledok obchodnej súťaže o prenájom majetku obce Staškov budova č. 623 bývalá Tesla 1. 

poschodie vo výmere 366 m2 v cene 600 € ročne.  



Hlasovanie:                       za: 7                           Zdržal sa: 0              Proti: 0 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Predniesol prítomným žiadosť pána Gavláka o refundáciu 

nákladov na výstavbu prístupovej cesty. Dotyčný pán ku žiadosti poslal aj fotografie situácie.  

 

 

OZ ULOŽILO: 

 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosť p. Miroslava Gavláka, Staškov, o 

refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.  

Hlasovanie:                   za: 7                    Zdržal sa:             0 Proti: 0 

 

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Predložil žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera. 

 

OZ SCHVÁLILO: 

 

Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Krónera na použitie priestorov rodného domu počas trvania 

Maliarskeho pléna Maľované pod Grapou s témou Kronerovci a Kysuce, v dňoch 3. – 11. júla 

2015.  

 

Hlasovanie:                            za: 7                       Zdržal sa: 0              Proti: 0 

 

 

Ján Janošec, poslanec OZ:  Predniesol informáciu, že boli obzrieť priestory na prevádzkach, 

ktoré im navrhoval starosta na zbrojnicu. Priestory pod bytmi, kde býva pani Bartusková majú 

ako taký sklad, či by sa to nedalo odpredať a peniaze z toho použiť na opravu tej druhej 

miestnosti.  

 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ:  Poznamenal, že na webe našiel novú informáciu, že 

621 obcí na severnom Slovensku dostalo protipovodňový vozík, v rámci zoznamu je aj 

Staškov. Vo vozíku je plávajúce čerpadlo.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že by sa k priestorom, ktoré spomínal pán 

Janošec museli poslanci schváliť spôsob odpredaja.  

 

OZ ULOŽILO: 
Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti majetku 

obce- nebytové priestory v budove č. 430.  

Hlasovanie:                          za: 7                       Zdržal sa: 0                 Proti: 0 

 

 

Prítomní sa dohodli, že najbližšie  plánované rokovanie OZ začne už o 10.00 hod. 

 

Nakoľko bol program neplánovaného  rokovania OZ v Staškove vyčerpaný, Ing. Ladislav Šimčisko 

poďakoval prítomným za účasť a riadne zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 17. 00 hod.  

 

V Staškove, dňa  

 

 



Ing. Ladislav Šimčisko  

starosta obce  
 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Veselovský       Mgr. Daniel Králik 

I. overovateľ         II. overovateľ  

 


