
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 24.1.2014 
___________________________________________________________________________ 

      

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov, všetci boli 

prítomní. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

1. Program: 
 

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

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

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda:  Jozef Zbončák  

                                                       členovia:  Pavol Ďurkáč 

                                                                        Ján Belko  

                                                 overovatelia:  Mgr. Jozef Latka 

                                                                        Mgr. Ján Kubošek  

Hlasovanie za: 7                           Zdrţal sa: 0                               Proti: 0  

 

    Rokovanie 

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

obce Staškov. 

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

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, boli všetci 

poslanci prítomní. 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. Laku Jozefa a Mgr. Kuboška Jána, poslancov OZ 

Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu : 3                                                                                                                              

Kontrolu uznesenia  č. 8/2013  a 9/2013  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uloţené:     
-  Obecnému úradu pri vykupovaní pozemkov pod miestnu komunikáciu vykúpiť aj pozemok  

 na dvoch  miestach pri bunkroch a u Kamenišťakov za účelom umiestnenia detských ihrísk – 

 úloha trvá. 

-  Obecnému úradu dať spracovať Kalendár obce na rok 2014 pri príleţitosti 400. výročia 

prvej písomnej zmienky o Obci Staškov, úloha splnená 

-  Obecnému úradu spracovať všeobecne záväzné nariadenie o miestnych komunikáciách  

- úloha trvá 

-  Obecnému úradu pozvať pána Jána Dodeka  na rokovanie obecného zastupiteľstva obce  

Staškov vo februári 2014 z dôvodu riešenia vedenia obecnej kroniky v rokoch 1996-2010.  



 

 

Pán Dodek je prítomný, vysvetlil ohľadom obecnej kroniky, boli uznesenia, schválená komisia, 

ktorá to mala priebeţne kontrolovať, treba pozrieť rozpočet a uznesenia, čo bolo schvaľované 

a koľko bolo vyplatené. 

Ing. Šimčisko, starosta obce prečítal ţiadosť p. Gunčagovej,  poslanci sa vyjadrili k ţiadosti, 

 niektorí preštudovali kroniku, konštatovali ţe niektoré veci tam nepatria, hlavne osobné údaje 

 p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe údaje v kronike do r. 2010 treba schváliť, niektoré veci 

opraviť a od r. 2011  treba dať nové údaje 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe chybu urobila  komisia,  ktorá to mala pozrieť, z obecnej 

 kroniky sú údaje potrebné všade, píšu sa práce, ťaţko to uzavrieť, v kronike ba malo 

byť písané o obci, obmedzil by počet strán , bolo treba kaţdý rok kroniku prečítať a schváliť, 

p. Gunčagovej to treba zaplatiť 

Mgr. Kubošek, poslanec  OZ tieţ povedal, ţe v kronike  treba zachytiť dôleţité udalosti o obci,  

čítal školskú kroniku a v nej sú popísané dôleţité udalosti o obci, hlavne podstatné, ktoré v obecnej 

kronike chýbajú, moţno kaţdý má na to iný názor, ale v kronike by mali byť len podstatné a dôleţité 

veci - udalosti. 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ sa tieţ vyjadrila ku kronike, povedala ţe kronika by sa mala 

schvaľovať kaţdý rok , ale p. Gunčagovej to treba zaplatiť 

p. Dodek bývalý starosta obce povedal, ţe to všetko opätovne prečíta, skontroluje aby, sa to mohlo 

ešte upraviť  

-  Obecnému úradu na základe sťaţnosti občanov obce osloviť dotknutý orgán štátnej správy  

    ohľadom pohybu divej zveri v zastavanom území obce, bol poslaný list, ale odpoveď neprišla.  

-  Stavebnému úradu vyzvať p. Maslíka Stanislava, Staškov č. 544, aby si zabezpečil  na streche 

    svojej hospodárskej budove lapače snehu, rieši stavebný úrad 

-  Obecnému úradu zistiť finančné náklady na vybudovanie chodníka pre chodcov v časti  

   obce Niţný koniec od Tesly aţ po MŠ Staškov-  projekt je rozpracovaný, je tam daţďová 

    kanalizácia, treba oporný múr, prekládku sieti, predpokladaná cena asi 40 tis. euro  

 

K bodu : 4                                                                                                                              

Schválenie podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil ohľadom podania ţiadosti  - predloţenie projektu,  

ktorý treba schváliť: 

Predloţenie projektu „ Víta Vás Staškov a Horní Lomná“ v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. 

Výšku celkových výdavkov na projekt: 10 175 eur.  

Výška spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov  

projektu je 5%, t.j. 508,75 eur. 

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

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

 

K bodu : 5                                                                                                                              

Rôzné: 

Ţiadosť p. Jozefa Čuboňa, Staškov č. 452 o odpustenie platby za prenájom telocvičňe 

na futbalový turnaj KOLA KOLA KAP.  

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

OZ schválilo ţiadosť a  prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2014, písm. A, bod  5     

CVČ Staškov – prenájom priestorov stará škola pre krúţky CVČ 

OZ schválilo: 

Zámer prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov  v budove  č. 90 – / stará škola- elokované 

pracovisko CVČ/  Centru voľného času, Staškov 588, 023 53  Staškov v sume 1 € za odučenú 

hodinu  v období od 1.2.2014 do 31.12.2014 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, ţe sa poskytnú priestory na voľno časové aktivity formou krúţkovej činnosti. 



 

 

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2014, písm. A, bod  5     

Ţiadosť p. Milana Grečmala, Staškov 296 o dodanie rúry, ktorá bola poškodená pri výstavbe 

kanalizácie. 

OZ uloţilo stavebnej komisii prešetriť ţiadosť 

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

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

Ţiadosť p. Petra Blaţeka a Eriky Blaţekovej, bytom Čadca SNP 130/52 o odkúpenie majetku 

obce - pozemku. 

OZ uloţilo stavebnej komisií prešetriť ţiadosť  

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2014, písm. B, bod  2     

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o podaní ţiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov  na ţiakov s trvalým pobytom v obci  Podvysoká a Raková a navštevujú krúţky 

v našej škole, kde prišla odpoveď ţe obce finančné prostriedky neposkytnú a nebudú ţiadať 

ani od našej obce o poskytnutie finančných prostriedkov na naše detí,  ktoré navštevujú 

krúţky v ich školách    

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, ţe 31.1.2014 bude v základnej škole súťaţ 

maţoretiek, na súťaţ všetkých pozývajú, ďalej informoval o verejnej súťaţi – vlek a bývalá 

Tesla, ktorá bola neúspešná. Starosta informoval o ponuke svietidiel verejného osvetlenia pre 

obec Staškov – o úspore na nákladoch na elektrickú energiu a servis, povedal ţe ponuku treba  

zobrať na vedomie, informoval o verejnom osvetlení – svetlách,  niektoré svetlá uţ vymenili 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe rozdiel je v svetlách, treba dobre porozmýšľať aké 

svetlá dať 

MDDr. Čulman, poslanec OZ  povedal, ţe sociálna komisia prerokovala ţiadosti a navrhla 

pre p. Černákovú 100 € a p. Sikorovú 30 € vo forme zaplatenia obedov v Reštaurácií pod OÚ. 

OZ prerokovalo ţiadosti.  

Ţiadosť o sociálnu výpomoc –  Silvia Černáková, bytom Staškov č. 858 

OZ schválilo: 

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre p. Silviu Černákovú, bytom Staškov 

č. 858 vo výške 100 €.    

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

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

Ţiadosť p. Márie Sikorovej, bytom Staškov č. 33 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

OZ zamietlo: 

Ţiadosť p. Márie Sikorovej, bytom Staškov č. 33 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

Hlasovanie za schválenie ţiadosti :  Za : 4             Proti: 1                 Zdrţal sa: 4 

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

p. Ďurkáč, poslanec OZ upozornil na priestory pred modrou bytovkou, kde sú stojany na 

bicykle, nájomníci bytov tam chodia so psami, treba ich listom upozorniť na dodrţiavanie 

poriadku pred bytovkou    

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe pri ihrisku FK je pekne upravený breh, bolo by ho 

dobre zatrávniť  

OZ uloţilo: 

Obecnému úradu upraviť breh Kysuce v časti obce Vyšný koniec pri ihrisku FK zatrávnením 

a výsadbou stromčekov do 30.5.2014.  

Hlasovanie za: 9                             Proti: 0                            Zdrţal sa: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.1/2014, písm. B, bod  3     

 

 



 

 

 

 

Vzhľadom na to, ţe boli všetky body programu prerokované, poslanci dali návrh na 

ukončenie diskusie.                                                                                                                                        

Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0                                                                                                                  

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 13.00  hod 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

  

 

I.  overovateľ:                                                            II. overovateľ:  

Mgr. Latka Jozef                                                       Mgr. Kubošek Ján  

 

 

 


