
Z á p i s n i c a  

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 28.8.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 7 poslancov,   

ospravedlnení  MDDr. Čulman Ladislav, Mgr. Bartusková Iveta.  Prezenčná listina tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

1.  Program rokovania 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia č. 5 a 6/2014 

4. Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu  za I. polrok 2014  

5. Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu  2/2014 

6. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2014 

7. Materská škola Staškov –  úprava rozpočtu č. 1/2014 

8. Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno – 

      vzdelávacej činnosti  za školský rok 2013/2014 

9. Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku k 25.8.2014 

10. Zverenie majetku obce do správy Základnej škole /Multifunkčné ihrisko/ 

11. Obec Staškov – čerpanie finančného rozpočtu k 30.6.2014 

12. Obec Staškov – úprava rozpočtu 

13. Obecný technický podnik – návrh rozpočtu na rok 2014   

14. Prenájom majetku obce Staškov  nebytové priestory    

15. Predaj  majetku  obce Staškov  

16. Rôzne   

17. Diskusia  

18. Návrh  na uznesenie 

19. Záver                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:   Ing. Šimon Kožák, PhD,  

                                                       členovia:  Ján Belko, Jozef Zbončák  

                                                 overovatelia:   Mgr. Jozef  Latka,  Mgr. Ján Kubošek                                                                                                                                                                                                                                           

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

 

Rokovanie 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta  

obce Staškov. 

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

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zasadnutia sa zúčastnilo 7 poslancov, 

dvaja boli neprítomní,  OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Starosta na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov 

a ostatných prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Jozefa Latku a Mgr. Jána Kuboška. 

poslancov OZ Staškov.                                                 

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 



 

K bodu 3: 

Kontrola uznesenia  č. 5/2014 a 6/2014  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uložené:     

- Obecnému úradu  požiadať v spolupráci s dotknutými obecnými úradmi /Podvysoká,    

  Zákopčie, Olešná, Raková/  VÚC Žilina o zrušenie vedenia 2x110 kW zo svojho územného  

  plánu – úloha trvá, iné úlohy neboli. 

 

K bodu 4: 

Centrum voľného času Staškov – čerpanie rozpočtu  za I. polrok 2014 

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ komentovala, plnenie rozpočtu na 46 % 

Ing. Kožák, Phd. poslanec OZ sa vyjadril k čerpaniu rozpočtu, povedal že jednotlivé položky 

by nemali byť prečerpané  

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ oboznámila poslancov s návrhom  Rady CVČ Staškov na 

úpravu VZN obce Staškov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ 

Staškov, lepšie vyhovovalo staré VZN 

p. Machovčáková, kontrolórka obce povedala, že VZN je vypracované na nový školský rok. 

Ing. Kožák, poslanec OZ poznamenal, že VZN nie je dobre napísané, bolo by dobre upraviť 

poplatky pre detí v predškolskom  veku z MŠ 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, že finančná komisia odporučila zvážiť schválenie návrhu 

na úpravu VZN obce Staškov a pokiaľ ide o detí, ktoré nemajú finančné prostriedky, treba aby 

rodičia dali žiadosť o finančnú podporu 

Poslanci zobrali návrh VZN obce Staškov o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť CVČ Staškov na vedomie. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. B  bod 3      

Hlasovanie za čerpanie rozpočtu:     

za:    7                   Zdržal sa: 0                               Proti: 0  

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

 

K bodu 5: 

Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu  2/2014 

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ komentovala 

p.Zbončák, poslanec OZ povedal, že finančná komisia odporučila schváliť úpravu rozpočtu  

a odporučila jednať s bankou o znížení poplatkov banke. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod 5      

 

K bodu 6: 

Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2014    

Mgr. Kajánková, účtovníčka  komentovala 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod 6      

 

K bodu 7: 

Materská škola Staškov –  úprava rozpočtu č. 1/2014,  so zapracovaním 

preklasifikovania kapitálových výdavkov vo výške 100 € na bežné výdavky.   



p. Smrečková, riaditeľka komentovala, zakúpili sporák do školskej jedálne za 2 900 €, 

v rozpočte ostalo 100 €, musia zakúpiť ešte plechy na pečenie. Ďakuje za finančné 

prostriedky poskytnuté z obecného rozpočtu. 

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

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

 

K bodu 8: 

Materská škola Staškov – správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno – 

vzdelávacej činnosti  za školský rok 2013/2014 

p. Smrečková, riaditeľka komentovala 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod 19      

  

K bodu 9: 

Základná škola Staškov – vyradenie majetku k 25.8.2014 v celkovej sume 2 337,42 eur 

Mgr. Perďochová, riaditeľka komentovala, povedala že chcú vyradiť majetok ešte pred 

začiatkom školského roka 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  8    

   

K bodu 10: 

Zverenie majetku obce do správy Základnej škole /Multifunkčné ihrisko/ 

Mgr. Perďochová, riaditeľka komentovala, povedala že treba nového správcu, lebo p. Poláčik 

 už končí bol správcom za obec,  pre  školu bude p. Štrkáň 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  povedal, že multifunkčné ihrisko je viac využívané, ako iné 

ihriská, všetci tam chodia, deti aj dospeli, nehráva sa už na tráve, ale využíva sa skôr  

multifunkčné ihrisko.   

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, že ihrisko sa najviac ničí, keď je zamknuté, detí chodia  

cez siete 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, že by bolo dobre vyhradiť čas na hranie – volejbal, tenis , 

futbal, aby tam všetci nechodili spoločne. Pre školu by bolo dobre zakúpiť výkonnú kosačku, 

treba stále kosiť, je tam veľký priestor 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol, že najlepším riešením by bolo oplotenie celej školy, 

celého objektu 

Poslanci schválili uznesenie: 

Zverenie nehnuteľného majetku Obce Staškov, v súlade so zákonom č. 138/1991Zb. 

o majetku obcí  § 6, 6a,  v katastrálnom území Staškov, parcela CKN 184/5 o výmere 822 m, 

zapísaná na LV č. 1179, vedeného Správou katastra Čadca. Stavbu Viacúčelové ihrisko obce 

Staškov, v obstarávacej hodnote  86 090,43 € , výmera ihriska 40x20m,  inv. číslo 201001, 

s účinnosťou od 01. 09. 2014 do správy správcovi ZŠ Staškov,  IČO:37812114, rozpočtovej 

organizácii obce Staškov,  na plnenie úloh  v rámci predmetu  činnosti  alebo v súvislosti 

s ním.  

Hlasovanie:  Za:  7                                        Proti: 0                               Zdržal: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  17     

 

K bodu 14: 

Prenájom majetku obce Staškov - nebytové priestory    

Poslanci schválili: 

- Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502- 

nebytové priestory - 4  triedy a telocvičňu  v  budove Základnej školy, Staškov č. 502  Centru 



voľného času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53   Staškov  v sume 1 € za odučenú 

hodinu v triede a 2 €  za odučenú hodinu v telocvični v období od 1.10.2014 do 30.6.2015 v 

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

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa,  ktorý spočívajú v tom, že sa poskytnú 

priestory na voľno časové aktivity formou krúžkovej činnosti. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  12     

 

- Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov 

č. 502- nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov č. 502  OZ 

Pohyb, Krása, Presnosť Staškov č. 602  v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v 

zimných mesiacoch v období od 1.9.2014 do 30.6.2015 v súlade s § 9a ods. 9  písm. c/ zákona 

SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa poskytnú priestory na voľnočasové aktivity 

žiakov. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  13     

 

- Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502 -

nebytové priestory - 1 triedu v budove Základnej školy, Staškov č. 502 Základnej umeleckej 

škole, M. R. Štefánika 355, 023 54   Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu  v období od 

1.9.2014 do  30.6.2015 v súlade s § 9a ods.9  písm. c/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 

obci  v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva  

v tom, že sa umožní žiakom Základnej školy Staškov učiť sa hrať na hudobných nástrojoch 

priamo v obci. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  14     

 

K bodu 11: 

Obec Staškov – čerpanie finančného rozpočtu k 30.6.2014 

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, že finančná komisia doporučila čerpanie rozpočtu schváliť. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  11     

 

K bodu 12: 

Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 4/2014 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, rozpočet sa upravil. Bol založený Obecný technický 

podnik, presunuli sa tam finančné prostriedky na  príspevkovú a podnikateľskú činnosť. Bol 

vytvorený rozpočet – prímy a výdavky  Od 1.9. 2014  tam prestúpili aj dvaja zamestnanci obce 

 – p. Cudrák a p. Vyrobík.  Ďalej informoval poslancov o jednaní so Združením neštátnych 

lesov v Staškove, najskôr sľúbili 40 tis. euro na asfaltovanie, ale potom ich nemohli dať, lebo 

staré družstvo je v likvidácií a nové prisľúbilo 10 tis. euro. 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o asfaltovaní ciest, povedal že bolo  

6 cenových ponúk, asfaltovať bude firma SWIETELSKY z Bratislavy, ktorá mala najnižšiu 

cenovú ponuku. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa vylúčilo asfaltovanie pri 

Jelitovskej kaplnke, pri starej škole. Riešiť cesty je zložité, obec chce urobiť dobré cesty, 

kvalitné. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, že lesníci môžu dať len na cestu od panelovky do hory, 

sú dve družstva a s ktorým treba komunikovať.  



Na OZ bolo pozvaný likvidátor združenia vlastníkov neštátnych lesov p. Lašút, ktorý sa 

vyjadril že nové družstvo môže poskytnúť finančné prostriedky len do 10 tis. euro  a on sám 

o tom nemôže rozhodnúť. Má veriteľov, sťažnosť bola až na ministerstve, muselo sa to riešiť 

a stále sa to posúvalo, ale prečo 40 tis. euro, povedal že to môže schváliť len valná hromada 

a keby nebola kalamita, nebolo by sa vôbec ťažilo. Povedal, že cesta u Porvazníka bola len 

vozová a teraz je trikrát široká, cesta je nevysporiadaná. Všetci chcú cesty, obec pýta peniaze, 

ale on ich nemôže dať a sám rozhodnúť, v novom družstve je členom revíznej komisie , 

predstavenstvo môže rozhodnúť len do 10 tis. euro, zvyšok musí schváliť valná hromada, 

cena dreva ide dole, v budúcnosti budú chýbať finančné prostriedky. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, že bola určená komisia, ktorá mala rokovať s lesmi 

ohľadom asfaltovania ciest  

p. Lašút povedal, že do lesa treba vrátiť finančné prostriedky, bola veľká kalamita, bude to 

chýbať, stanovy sú schválené, 10 tis. euro je pekná finančná čiastka, nemôže sa rozhadzovať. 

p. Ďurkáč, poslanec OZ sa opýtal, že ako to myslí s tým rozhadzovaním. 

p. Lašút povedal, náklady sú 40 %, sú tam finančné prostriedky neznámych vlastníkov , treba 

vyplácať, prečerpala sa plánovaná ťažba, ktorú treba zaplatiť, do hory nechodia kamióny, auta 

nemôžu tak cestu zničiť. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že ak chceme asfaltovať treba upraviť rozpočet obce, ponížiť 

niektoré položky rozpočtu -  údržba budov, geometrické plány, projekt agentúry, údržba miestnych 

komunikácií, kultúrne služby, projektová dokumentácia, výkup pozemkov centrum obce, výkup 

pozemkov chodníky, prístupová cesta ku Kronerovému domu, asfaltovanie miestnych komunikácií 

– starosta vysvetlil dôvod úpravy rozpočtu z nedostatku finančných prostriedkov a upozornil 

poslancov, že už nemáme v rozpočte žiadnu rezervu v prípade nepredvídanej situácie.   

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:  

za:  7                     Zdržal sa: 0                             Proti:0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  12     

OZ schválilo úpravu rozsahu asfaltovania, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa 

vypúšťa  úsek pri starej škole a pri kaplnke v Jelitove.    

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  21     

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s financovaním kaplnky z rozpočtu obce.   

Finančné prostriedky sa budú postupne vracať zo zbierky na kaplnku do rozpočtu, len to treba 

účtovne ošetriť, lebo to nie je v rozpočte obce. Ďalej oboznámil poslancov, že sa bude predávať 

monografia obce za 20 €, je 1 200 výtlačkov.  Uhradí sa za monografiu asi 25 tise eur,   

z ministerstva kultúry dostala obec 10 tis. euro. 

Ing. Kožák, poslanec OZ povedal, že finančná komisia navrhla predaj propagačných materiálov, 

suvenírov a tlačovín prostredníctvom Obecného technického podniku v rámci podnikateľskej 

činnosti.  

Poslanci sa zhodli s návrhom, že by to nebolo dobré, on má hlavne stavebnú prácu a údržbu 

obce.   

K bodu: 13 

Obecný technický podnik – rozpočet na rok 2014   

p. Zbončák, poslanec OZ , že finančná komisia odporučila návrh rozpočtu schváliť a zapracovať 

do rozpočtu realizáciu opravy štítovej steny telocvične. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  13     

 

K bodu: 14 

Prenájom majetku obce Staškov-  nebytové priestory    

Ing. Šimčisko, starosta obce  povedal, že  bola daná žiadosť p. Lenky Vrábľovej  na prenájom  



nebytových priestorov – reštaurácia pod obecným úradom, bola prenajatá na 10 rokov a bola 

tam podmienka , že sa tam zachová predajňa potravín. Žiadosť bola  zobraná na vedomie, 

treba schváliť.   

OZ schválilo: 

Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosti – časť  budovy č.s. 588  v k.ú. 

Staškov / budova obecného úradu Staškov/ - nebytové priestory : reštaurácia, kuchyňa, terasa 

o rozmere 48 m2, sklad piva, kompresorovňa, sociálne, kancelária, chodby, predajňa potravín, 

sklady patriace k predajni, p. Mgr. Lenke Vrábľovej, Dunajov vo výške 5 055 eur / rok na dobu 

od 1.2.2015 do 31.1.2025 s výpovednou lehotou 3 mesiace, za účelom vykonávania 

podnikateľskej činnosti, v zmysle § 9 a ods. 9  písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov , z dôvodov   hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva 

v tom, že Obec Staškov chce zabezpečiť pre svojich občanov možnosť zabezpečenia kvalitných 

reštauračných služieb / oslavy rôznych výročí, smútočné hostiny a pod./, dostupnosť predajne  

s potravinami a rozličný tovar.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  15     

Ústna žiadosť  Mgr. Lenky Vrábľovej, Dunajov na  stavebné úpravy terasy pri Reštaurácií pod 

obecným úradom – parc. číslo CKN 111/1– zámkovú dlažbu a obrubníky, ktoré vybuduje  na 

vlastné náklady.   

Poslanci schválili žiadosť: 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  20    

 

K bodu: 15 

Predaj  majetku  obce Staškov  

Poslanci schválili: 

Odpredaj prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere  7 m2 

zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce  

Staškov, GP č. 49/2014 z 23.6.2014 vytvorený Bc. Jánom Jančíkom a overený Ing. Teréziou  

Targošovou  pod č. 629/2014 z 27.6.2014  Martinovi Kortišovi, bytom Staškov, cena  

10 €/ m2, v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku  obci v znení  

zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, 

ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa a bude ho využívať ako vstup  

k rodinnému domu.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  16   

   

Ing. Šimčisko, starosta obce privítal na zastupiteľstve občanov, ktorí prišli ohľadom odpredaja 

pozemku pred bytovkou, ktorú postavil p. Gábor. Jedná sa o predaj pozemkov pod terasami.  

Bola tam dohoda, že mu obec odpredá 58 m2 pozemku pred novou postavenou bytovkou, 

čo je na dĺžku celej bytovky a 4 m šírky, ktoré prenesie na vlastníkov bytov p. Turiaka  

a p. Kožáka. Pán Gábor mal vybaviť pre obec právo pripojenia na kanalizáciu a vodu,  svoj 

záväzok si nesplnil. Teraz si chce p. Turiak a p. Kožák odkúpiť ten pozemok. Voči týmto 

dvom pánom obec žiadne záväzky nemá, so súhlasom poslancom bol schválený zámer 

predaja pozemku o výmere 78 m2 pred bytovkou. Zámer bol vyvesený, dnes by sa malo 

rokovať o odpredaji pozemku, či to bude schválené alebo nebude. Prišla žiadosť od p. Petra 

Šperku a Martina Šperku o odkúpenie časti pozemku v okolí bytového domu, v ktorom 

vlastnia byty. Odkúpenie pozemku žiadajú  z dôvodu, lebo v okolí bytovky nie je spoločný 

pozemok pre vlastníkov bytov, za účelom prechodu a užívať pozemok za účelom zriadenia 

sušiaka na bielizeň alebo čistenie kobercov, umiestnenie lavičky a v prípade, že by bol v okolí 



bytovky spoločný pozemok všetkých vlastníkov bytov, nemuseli by žiadať o uvedený 

pozemok. Starosta povedal, že tam bol pozrieť so stavebnou komisiou na tvare miesta a stav 

je taký, že to treba riešiť. Stavebná komisia hľadala riešenie. 

p. Ďurkáč, predseda stavebnej komisie povedal, že tam bola stavebná komisia a dala návrh, že 

by sa im predala len polovica toho, čo žiada p. Turiak a p. Kožák a zvyšok pozemku nechať, 

aby ho mohli využívať aj ostatní nájomcovia, dalo by sa to po balkón a tri metre, nie štyri ako 

žiadajú, taký je návrh stavebnej komisie. 

PhD. Machovčák, poslanec OZ sa opýtal p. Šperku o aký pozemok majú záujem 

p. Šperka, občan povedal, že nemajú záujem o pozemok, ale prečo by mali mať dvaja výhody 

a ostatní nič, veď ten tretí byt vpredu  je úplne odpísaný, je tam cesta, nemá nič a ostatní majú 

len balkón, kde si sadnú, umiestnia lavičku. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, že poslanci majú riešiť to čo mal urobiť p. Gábor, názor 

stavebnej komisie je správny. 

p. Turiak, občan povedal, že je to prízemný byt a vidieť im do bytu, keby to bolo vyššie, stačí 

mu kúsok, aby si mohol urobiť oplotenie, aby mu nikto nebehal popred okná, musí to byť celá 

šírka, nie len pre balkónom lebo okno má aj na kraji, Gábor ho oklamal, ten byt by ani 

nepredal, chce kúpiť kúsok pekného pozemku. Pozemok pred bytovkou je obecný, vyzerá to 

tam hrozne, treba tam dať nejaké lavičky. Každý potrebuje priestor, aj ostatní z bytovky.  

p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, že treba odpredať tri metre, musí tam ostať nejaký priestor, 

prechod, navrhol aby sa kúsok svahu odbagrovalo, zväčšil by sa priestor pred bytovkou,  

večer sa dajú zatiahnuť žalúzie a do bytu nikto nevidí, povedal že aj on býva blízko cesty. 

Plánuje sa tam stavať ešte jedna bytovku a každý sa môže sťažovať, že si budú vidieť do okná.  

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že by sa mohli dať tri metre, ale nie až od konca budovy, 

veď okno nie je na konci budovy, nebolo by to po celej šírke, ale by sa pozemok skrátil 

Starosta sa opýtal p. Turiaka ako to chce oplotiť, čo tam vlastne bude, vie si tam predstaviť 

nejaký metrový okrasný múrik ale nie do dvojmetrovej výšky, treba zabrániť len prístupu 

a zaťahovať rolety. Parcela by sa skrátila, zvyšok by bol obecný, pýtal sa p. Šperku či to chcú 

odkúpiť. Povedal, že ak tam ostane dostatočný spoločný priestor, tak nie. Starosta navrhol 

poslancom, aby sa tam išli pozrieť, povedal že sa ešte treba dohodnúť kto bude platiť náklady  

na geometrický plán. 

p. Turiak, občan povedal, že náklady na vyhotovenie geometrického plánu uhradia. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že sa môže odpredať časť pozemku po vyhotovení 

geometrického plánu na základe dohody.  

Poslanci zamietli žiadosť  Petra Šperku, Staškov o odkúpenie majetku obce – časti pozemku 

CKN 111/21 v okolí bytového domu.    

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. D  bod  1     

 

Ing. Šimčisko, starosta obce pozval ďalších občanov z Pogrúňa,  ktorí prišli vo veci predaja 

pozemku, v r. 2005  bol schválený predaj pozemku p. Streďanskému, ktorý zmluvu s obcou 

neuzatvoril a pozemok si nekúpil, bolo prijaté uznesenie, ktoré je ešte v platnosti, bol zverejnený 

predaj obecného majetku, občania vnímajú obecné záležitosti, v tomto zmysle sa ohlásili 

p. Huriková, p. Lištvan. p. Kamenšťak, p. Čečotka a p. Veselka. Po odpredaji pozemku by mal 

p. Kameništiak obmedzený prístup do garáže. Bola tam stavebná komisia. 

p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, že tam je šesť garáži, p. Streďanský to chce zahradiť, tým 

by obmedzil prístup do garáži, p. Streďanský tam má drevo, treba sa dohodnúť, nech si  

p. Streďanský odkúpi časť a  nech si všetci spoločne odkúpia pozemok pri garážach. 

Mgr. Latka, poslanec OZ navrhol zrušiť pôvodné uznesenie č. 5/2005 písm. A/10 z 27.5.2005.  

Hlasovanie za zrušenie uznesenia: 

za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 



OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. C  bod  1    

Ing. Šimčisko, starosta obce sa ešte vrátil k bodu predaj majetku obce, máme zámer predaja 

pozemku p. Kortišovi  Martinovi. 

Poslanci schválili: 

Odpredaj prebytočného  majetku obce – pozemok parc. CKN č. 1204/2 o výmere 7 m2 

zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10837/1, LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce  

Staškov, GP č. 49/2014 z 23.6.2014 vytvorený Bc. Jánom Jančíkom a overený Ing. Teréziou  

Targošovou  pod č. 629/2014 z 27.6.2014  Martinovi Kortišovi, bytom Staškov, cena  

10 €/ m2, v súlade  s § 9 a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. O majetku  obci v znení  

zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, 

ktorý obec nevyužíva. Pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa a bude ho využívať ako vstup  

k rodinnému domu.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  16   

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že máme ešte zámer predaja pozemku p. Jánovi 

Perďochovi,  treba to ešte vyriešiť, lebo p. Janíková nesúhlasí, bude sa riešiť na budúcom OZ. 
 

Poslanci schválili: 

a/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014  

b/ Poveruje kontrolórku na výkon kontrol.     

Hlasovanie:  Za: 7                                          Proti: 0                               Zdržal: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. A  bod  18   

Poslanci zobrali na vedomie: 

Správu z vykonanej kontroly majetku obce predložené kontrolórkou obce. 

Hlasovanie:  Za:  7                      Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. B  bod  2   

 

K bodu 16:  

Rôzné - žiadosti 

 

Žiadosť  Štefan Papaj – STOMASOS, Stred Turzovka o odpustenie penále. 

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie, zatiaľ platí podľa splátkového kalendára. 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

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

 

Žiadosť Peter Koper, a manž. Danka Koperová, Okružná, Čadca o vybudovanie cesty k parcelám 

1014/2 a 1015/4 v katastri obce Staškov, pre sústavné blokovanie cesty motorovým vozidlom p. 

Jaroslavom Burdom sa nemôžu dostať na ich pozemok.   

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie, bude sa riešiť v novom rozpočte: 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. B  bod  5   

 

Žiadosť rod. Halvoníkovej, bytom Staškov a rod. Janošíkovej, bytom Staškov o vyriešenie 

prístupovej cesty k rod. domom, poslanci uložili stavebnej komisii prešetriť žiadosť. 

p. Ďurkáč, predseda stavebnej komisie povedal, že tam boli pozrieť, treba to riešiť.  

OZ uložilo obecnému úradu  jednať ohľadom prístupovej cesty v zmysle žiadosti rodiny 

Halvoníkovej  Staškov a Janošíkovej Staškov. 

 

 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 



OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. E  bod  1   

 

Žiadosť Barbory Machovčákovej, Staškov o finančnú výpomoc na kanalizáciu,  

je dôchodkyňa a malý dôchodok a býva sama v rodinnom dome. 

Poslanci uložili sociálnej komisii prerokovať žiadosť p. Barbory Machovčákovej, Staškov 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: ; 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. B  bod  2   

 

Žiadosť o výmenu parapet v bytoch v nadstavbe ZS podanú nájomníkmi v nadstavbe 

zdravotného strediska.  

Poslanci zobrali na vedomie: 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. B  bod  6   

 

Žiadosť o prizvanie deratizérov podanú nájomníkmi v nadstavbe zdravotného strediska. 

Poslanci zobrali na vedomie, bude sa rešiť: 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

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

 
Sťažnosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného strediska na rod. Korduliakovú, ktorá robí 

neporiadok v spoločných priestoroch. 

Poslanci uložili obecnému úradu  vybaviť sťažnosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného 

strediska na rod. Korduliakovú. 

Hlasovanie:  Za:   7                     Zdržal: 0                            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2014, písm. E/  bod  3   

 

Ing. Šimčisko, starosta obce na záver oboznámil poslancov s finančnou situáciou obce, záleží  

koľko prídu podielové dane a čo sa bude ešte dať urobiť do konca roka.  

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 15.45  hod. 

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

 

 

 I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

 Mgr. Latka Jozef                                                                 Mgr. Kubošek Ján  

 

 
 


