ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 18. augusta 2016

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ
Ján Janošec, Poslanec OZ
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ
Ospravedlnení:
Ján Belko, poslanec OZ
Peter Fuček, poslanec OZ
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ
Ďalej sa OZ zúčastnili:
Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce
Helena Machovčáková, kontrolórka obce Staškov
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ Staškov
Michaela Urbaníková, zapisovateľka
Obyvatelia obce Staškov
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – Základná škola Staškov
5. Správa o hospodárení za rok 2015 – Materská škola Staškov
6. Rozpočtové opatrenie Materská škola č. 1/2016
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Staškov za školský rok 2015/2016
8. Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov
9. Školský výchovno - vzdelávací program, Materská škola Staškov
10. Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na školský rok 2016/2017
11. Školský poriadok Materskej školy Staškov
12. Rozpočtové opatrenie obec č. 4/2016
13. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

14. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015
15. Zverenie majetku obce do správy Obecného technického podniku – detské ihriská
16. Schválenie záložnej zmluvy č. 500/361/2016 na výstavbu bytového domu zo ŠFRB
17. Schválenie prolongácie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce: „Cesta
nás tam dovedie“, kód: 22420120021
18. Prerokovanie výsledkov kontroly NKÚ zameranej na účinnosť verejných prostriedkov
vynaložených na komunálne služby v obci Staškov, konanej v období od 3.2. 2016 do
3.6.2016
19. Zmluva na právne služby
20. Nájom pozemkov pod stavbu turistickej rozhľadne
21. Územný plán obce Staškov – prieskumy a rozbory
22. Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov
23. Kronika obce Staškov – I. polrok 2016
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09. 00 hod. v
Spoločenskej sále 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 prítomných na začiatku 5 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov tak bolo schopné právoplatne sa uznášať.

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa k programu rokovania – doplnil program
o jeden bod. Za bod č. 8 Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok 2016/2017 zaradil
bod č. 9 Školský výchovno – vzdelávací program, Materská škola Staškov.
Program bol schválený v tomto upravenom znení.
Návrhová komisia: predseda: Mgr. Daniel Králik
členovia: Pavol Ďurkáč, Ján Janošec
Overovatelia zápisnice: Terézia Šupčíková, Mgr. Iveta Bartusková
Písaním zápisnice bola poverená Michaela Urbaníková, pracovníčka obce Staškov.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč

Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 21: Prenájom nebytových priestorov obce Staškov
Nakoľko bol na začiatku rokovania prítomný občan Staškova, p. Anton Páleník, starosta obce prečítal
poslancom jeho list, v ktorom odstupoval od zmluvy o nájme za nebytové priestory . garáž v budove
Zdravotného strediska. Pán Páleník uviedol v liste, že je ochotný si garáž prenajať za podstatne nižšiu
cenu.
p. Anton Páleník, obyvateľ obce Staškov: Uviedol, že si vyhľadal na webe cenové ponuky iných
obcí a miest, kde cena bola nižšia, a dokonca sa jednalo o garáže s diaľkovým ovládaním dverí.
O garáž má záujem, nakoľko si chce zakúpiť nový automobil. Zrušenie zmluvy o nájme zaslal, pretože
garáž je na tom technicky o moc horšie ako čakal.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že by sa mohlo jednať o sumu 30 € /1 mesiac.
p. Anton Páleník, obyvateľ obce Staškov: So sumou 30 € súhlasil.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, že si bude musieť priestory aj tak opraviť.
p. Anton Páleník, obyvateľ obce Staškov: Uviedol, že niečo určite bude musieť investovať na
opravy.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že keď preberali spomínanú garáž aj
s pracovníčkou pani Bc. Milkou Hurinovou od p. Janíkovej, hovorili aj s pani Pakošovou, s ktorou
garáž užívala napoly. Vtedy sa vyjadrila, že garáž v podstate nepotrebuje. Do dnešného dňa sa
nevyjadrila.
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Doplnila informáciu, že pani Pakošovú kontaktovala
pracovníčka obecného úradu, oboznámila ju s možnosťou a s termínom rokovania obecného
zastupiteľstva, a pani Pakošová uviedla, že sa musí poradiť s manželom.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že na rokovaní OZ by bol schválený zámer
prenájmu garáže formou osobitného zreteľa pánovi Palenikovi za cenu 30 €/ mesačne. Kvôli
podávaniu projektu bude rokovanie OZ aj v septembri, tu by sa prenájom schválil a od októbra by
garáž mohol p. Palenik užívať.
OZ Schválilo
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov – garáž pre Antona Páleníka, Staškov za cenu
30 €/ mesačne.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Starosta oboznámil p. Palenika o tom, že zámer bude riadne visieť na úradnej tabuli a webe 15 dní.
P. Palenik sa poďakoval a opustil rokovaciu miestnosť.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Starosta obce, Ing. Ladislav Šimčisko komentoval: Na rokovaní OZ dňa 09. júla bolo uložené:
a) Výkon

kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015 v porovnaní so
žiadosťami.

Helena Machovčáková, kontrolórka obce Staškov: Vysvetlila, že správu o výsledku
vykonania kontroly predložila. Uviedla, že správa sa berie na vedomie.
Nakoľko nemal nikto z prítomných nijaké otázky, bol schválený návrh uznesenia, a tým bola
úloha splnená.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Správu o výsledku kontroly dotácií z rozpočtu obce v r. 2015 – pokračovanie.

b) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie
majetku obce.
Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov: Podala informáciu, že ponuku zaslali
Komunálna poisťovňa a Generali poisťovňa. Oslovená bola aj Poisťovňa Union, ale odtiaľ
prišla odpoveď, že kvôli vysokej rizikovosti nebudú ponuku predkladať. Obec chcela poistiť
Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a turistický náučný chodník. Generali poisťovňa dala
ponuku so sumou 391 €, Komunálna poisťovňa ponuku so sumou 417, 78 €. Poistený je
združený živel, odcudzenie a vandalizmus – cena je na rok.
Prítomní sa zhodli na schválení ponuky poisťovne Generali. Úloha tak bola splnená.
OZ SCHVÁLILO
Ponuku na poistenie majetku obce od poisťovne Generali, a.s.

c) Obecnému úradu pripraviť usmernenie - podmienky pre čerpanie dotácii zložkami s
právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity. Podmienky daťschváliť OZ a následne
zapracovať do VZN. Termín do 31.8.2016.
Úloha splnená.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že pani kontrolórka si svoju úlohu v termíne
splnila, VZN bolo predložené ako pracovný materiál – táto problematika bude ako samostatný bod
v budúcom rokovaní OZ, dovtedy je potrebné si zaslaný materiál poriadne preštudovať.
d) Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania modernizácie verejného osvetlenia v obci formou
koncesnej zmluvy.
Úloha trvá.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že sa pracuje na projektoch – projektant
niekde navrhuje doplnenie svetiel, niekde rozšírenie. Uviedol, že bude potrebné nájsť si v priebehu
nasledujúceho týždňa aspoň pol dňa čas, prejsť celú dedinu a rozhodnúť, kde je potrebnú svetlo
doplniť. Jedno svietidlo s výložníkom bude stáť cca 400 €.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Navrhol, aby sa pri prechádzaní dedinou kvôli osvetleniu
preriešilo tiež osadenie cestných spomaľovačov a zrkadiel.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že obe záležitosti sú na dlho. Informoval, že sa
spojil s projektantkou na cestné značenie, no mala dovolenku, preto sa ešte nič neudialo. Zatiaľ by sa
riešilo len osvetlenie. Jednalo by sa len o časti obce, ktoré nie sú rekonštruované, jednalo by sa cca
o 200 svetiel. Opýtal sa, kedy by to prítomným vyhovovalo.
Prítomní sa podľa možností dohodli na termíne.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená žiadosť od pracovníka v novinovom stánku
firmy Topas.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pokračoval s informáciou o koncesii – vysvetlil, že je to
problematické, pretože koncesia znamená zverenie do správy a ministerstvo má s týmto problém, že
keď ide o dotáciu je tam obštrukcia z ich strany. Vysvetlil, že keď bude mať v správe osvetlenie iný
subjekt, a dôjde k nejakej poruche a obec zašle požiadavku – tá môže byť, nemusí byť vybavená.
Lepšie je mať všetko pod svojou kontrolou, kedy v prípade potreby môže obec hneď operatívne všetko
urobiť.
Informoval tiež, že sa spojil s českou firmou, ktorá vyrába svietidlá. Uviedol, že by obci dodali
svietidlá, jednalo by sa zhruba o 100 000 €, dali by obci päťročnú splatnosť, s tým, že by sa po dohode
cena nenavyšovala.
Pokračoval informáciou o tom, že na Polgrúni elektrikári podávali stĺpy zo záhrad do plotov, a staré
svietidlá sa mali prekladať na tieto stĺpy. Bol oslovený, či by obec v tejto časti nevedela dať už nové
svietidlá, nakoľko elektrikári tam natiahli aj káble. Jedná sa o 13 svietidiel. Jednalo by sa cca o 5000 €.
V rámci výmeny stĺpov bol vymenený aj kábel.
Starosta navrhol, aby bola výmena svietidiel v časti Polgrúň prijatá uznesením. Prítomní sa zhodli na
výmene svietidiel. Návrh bol schválený.

OZ SCHVÁLILO
Výmenu starých svietidiel po výmene stĺpov v lokalite - časť obce Polgrún za nové LED svietidlá
35 W, v počte kusov 13.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0

e) Vyúčtovať nájomcovi priestorov v areáli futbalového ihriska FK Staškov p. Jarmile Kráľovej,
elektrickú energiu za rok 2015, vypočítať ako priemer za roky 2013-2014, čo je 514 kWh.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že úloha je splnená.
f) Obecnému úradu osloviť projektanta o spracovanie projektu na dopravné značenie – osadenie
spomaľovačov a dopravných zrkadiel, ku obhliadke s projektantom prizvať členov stavebnej komisie
a poslancov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že projektantku oslovil, začiatkom septembra ho
má kontaktovať, v priebehu jesene by to naprojektovala.

g) Obecnému úradu pravidelne prezentovať v Spravodaji obce článok o nákladoch na odvoz odpadov,
robiť osvetu separovania odpadov zverejniť štatistiku nesprávneho separovania obce Staškov,
s popisom identifikácie odpadov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že zamestnankyňa obecného úradu p.
Veselovská pripravila článok, ktorý bol uverejnený v Spravodaji obce Staškov. Toto sa bude
opakovať.
h) Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Padycha Jozefa, v rozsahu obhliadky a vyžiadania si podkladov
k žiadosti.
Úloha trvá.

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – Základná škola Staškov
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka Základnej školy Staškov:

Komentovala predložený materiál. Základnej škole boli pridelené finančné prostriedky –
dotácia z Ministerstva školstva v dohodovacom konaní – prenesené kompetencie 50 523 € na mzdy a odvody. Zvýšil sa príspevok na učebnice o 603 € - okrem učebníc na cudzí jazyk
budú dotované aj učebnice na prvovku, znížil sa počet detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia – tu sa ubralo. Vrátili sa peniaze na lyžiarsky výcvik, ktoré škola dostala formou
dotácie – nebola cela vyčerpaná. V poslednej položke mala škola žiadosť o dotáciu v projekte
Volkswagen – do rozpočtu bolo zapracovaných 500 €. Vo výdavkovej časti bola navýšená
položka tarifný plat a úmerne prehodnotené odvody – hlavne za týmto účelom sa žiadalo
o dotáciu v dohodovacom konaní. Navýšená bola aj položka učebné pomôcky, o 184 €
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice a projekt
Volkswagen. O 875 € bola znížená nedočerpaná dotácia na lyžiarsky kurz a znížená bola aj
položka všeobecné služby.
Obecné zastupiteľstvo návrh uznesenia schválilo.
OZ SCHVÁLILO
Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov č. 2/2016
a zároveň
ZOBRALO NA VEDOMIE
Kontrolu úpravy rozpočtu Základnej školy.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 5: Správa o hospodárení za rok 2015 – Materská škola Staškov
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov:
Komentovala k predloženému materiálu. Vysvetlila, že ide o správu o hospodárení za celý rok
2015, pokúšali sa položky dodržať tak ako sú – položky čerpané cca na 100 %. ZA peniaze,
ktoré sa ušetrili v položke opravy a údržby sa dala vymaľovať kuchyňa.
OZ SCHVÁLILO:
Správu o hospodárení Materskej školy Staškov za rok 2015
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč

Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie Materská škola č. 1/2016
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov :
Vysvetlila, že vzhľadom k tomu, že sa od septembra otvára nová materská škola, bola potrebná úprava
rozpočtu. V prijímovej časti bola navýšená dotácia od obce o 9 784 € - ide o prostriedky na mzdy
a odvody zamestnancov v novej materskej škole. Od 1.9.2016 boli zvýšené tarifné platy
pedagogických zamestnancov o 6 % - tu ide o originálne kompetencie – sú povinnosťou obce.
Zvýšené boli prostriedky na dohodu správcovi multifunkčného ihriska.
Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Podala informáciu, že zisťovala zdroj financovania –
zatiaľ však nebolo nič zverejnené.
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov: Uviedla, že nevie akým spôsobom bude
toto obci refundovať štát. Pokračovala, že ďalej boli prehodnotené aj poplatky od rodičov v závislosti
od vyššieho počtu detí - navýšené o 500 €. Do rozpočtu bolo doplnené nájomné z multifunkčného
ihriska 300 € a sponzorské vo výške 200 € (jablká, jablková šťava).
Vo výdavkovej časti sú uvedené tarifné platy a odvody, navýšila sa položka poštové
a telekomunikačné služby – paušál na telefón do novej MŠ. Nedočerpaná položka - energie – znížená
o 400 €, navýšila sa položka ochranné prostriedky - zamestnanci (kuchárka, upratovačka v novej MŠ).
Ďalej boli navýšené položky všeobecné služby o 300 € a prídel do sociálneho fondu o 85 €, navýšená
položka dohody -910 € - dohoda pre správcu multifunkčného ihriska.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa riaditeľky materskej školy, kto bude voziť
stravu pre deti z nižného konca do novej materskej školy.
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Uviedla, že už je dlhšie dohodnuté, že to budú robiť pracovníci
Obecného technického podniku, ktorí rozvážajú obedy pre seniorov.
Starosta dal zavolať do rokovacej miestnosti účtovníčku obce Staškov, Bc. Máriu Čečotkovú.
Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov:
Vysvetlila, že v rozpočte boli narátané nové sily a vybavenie novej materskej školy.
Toto však robí v rozpočte rozdiel.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že peniaze je potrebné schváliť, čo je zrejmé aj
zo zákona, avšak nevie sa spôsob financovania.

OZ SCHVÁLILO

Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov č. 1/2016
a zároveň
ZOBRALO NA VEDOMIE
Kontrolu úpravy rozpočtu Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 7: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Staškov za školský rok 2015/2016
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov:
Podala informáciu, že túto je potrebné predkladať zo zákona.
OZ SCHVÁLILO
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Staškov za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 8: Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov: Podala informáciu, že sa mení
organizácia materskej školy, nakoľko vzniká nová trieda – materská škola bude mať teda 4
triedy. Podľa vyhlášky o rozsahu vyučovacej činnosti pedagogických zamestnancov do troch
tried materská škola nemusí mať zástupcu, od 4 tried a vyššie už v zmysle tohto nariadenia
materská škola musí mať zástupcu – zástupkyňou bude Helena Arendáriková, znižuje sa jej aj
hodinový úväzok z 28 na 23 hodín týždenne. Materská škola bude mať 4 triedy s celodennou
výchovnou starostlivosťou.
Vysvetlila, že v novej materskej škole budú dve pedagogické pracovníčky, a jedna
kumulovaná pracovníčka, ktorá bude pracovať na 4 hod. ako upratovačka, 4 hod. ako
kuchárka, teda bude v škôlke na celý úväzok.

OZ SCHVÁLILO
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov na školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 9: Školský výchovno - vzdelávací program, Materská škola Staškov
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov:
V krátkosti vysvetlila, že sa jedná o nový výchovno – vzdelávací program, ktorý musí byť
predložený zriaďovateľovi a musí byť schválený.
OZ SCHVÁLILO:
Školský výchovno-vzdelávací program – Materská škola.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 10: Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na školský rok 2016/2017
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ Staškov:
Komentovala k predloženému materiálu. V tomto roku je tam uvedené vzdelávanie len jednej
novej zamestnankyne – p. Hruškovej – školenie na interaktívnej tabuli, nakoľko sú dve
interaktívne tabule, vzdelávacie programy, bola by škoda ich nevyužiť. Je to však iba
prihlásenie, uvidí sa či ju na vzdelávanie aj zavolajú. Môže to mať trvanie jedného až dvoch
rokov.
OZ SCHVÁLILO
Plán kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2016 – 2017.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 11: Školský poriadok Materskej školy Staškov

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ Staškov: Podala informáciu, že je v ňom vsunutá aj štvrtá
trieda, pracovná doba.

OZ SCHVÁLILO
Školský poriadok Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč

Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie obec č. 4/2016
Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov:
Komentovala predložený materiál. Daň z nehnuteľnosti, pozemky – navýšené o 3 511 € podľa
platby daných výmerov, daň z nehnuteľnosti – stavby o 1 244 €, tiež daň za psa. Tesla –
plechový sklad navýšené podľa nového nájomcu o 210 €, ukončený bol nájom EKOMT, za
nájom priestorov v Tesle bol pridaný doplatok z minulého roka 900 €, príjem z koncertu
6 822 €. Vyúčtované boli nájmy – Reštaurácia, potraviny Vráblová, vyradené knihy 27 €,
služby Ekomt, služby Kajánek Tesla. O sumu 7094 e boli navýšené vratky z elektriky, plynu
a vody, náhrada škody – nový stĺp 72 €. Stánky – Kronerov pohár navýšené o 216 €.
Navýšenie matričnej činnosti – od 1.1.2016 je navýšenie mzdy o 4%, Základná škola –
normatív – dofinancovanie 50 523 €, normatív z minulého roka – ostatok bol presunutý na
finančné operácie. Odmena CO skladníka 247 €, dotácie ŽSK 1100 €, Mikroregión Horné
Kysuce 100 €. Celkové príjmy boli navýšené o 75 109 €.
Vo výdavkovej časti – úrazové poistenie dobrovoľnícka prax 36 €, znížená bola elektrika –
preddavky sú nižšie ako sa predpokladalo, výpočtová technika – tu je potrebný počítač pre
kanceláriu dane. Tu podala informáciu, že dostali dve cenové ponuky, obe však na 700 € čisto
počítač. Vysvetlila, su na ňom drahé hlavne Office a Windows. Zvýšený bol kancelársky
materiál, nakoľko už je takmer vyčerpaný. Navýšená bola položka značky a spomaľovacie
retardery. Navýšená bola položka SPOZ, dotácie, koncert hudobnej skupiny.
Tu boli prítomní upozornení na to, že v rámci koncertu sa platí ešte poplatok aj SOZE, a tieto
poplatky za autorské práva sú vysoké.
Dotácia PKP – mažoretky 1 000 €, materská škôlka – navýšená o 1 374 € (mzda a prevádzka
podľa rozpočtu) a správca ihriska 910 €. Normatív – Základná škola 50 523 € dofinancovanie. Navýšená bola položka Projektové dokumentácie.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil prítomným, že projektové dokumentácie
boli navýšené preto, lebo sa ide stavať bytovka – obec získala dotáciu aj úver – tu bolo
dohodnuté s projektantom, že za 4 500 € dopracuje realizačnú dokumentáciu. 2000 € bolo
vyčerpaných na projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia, 3360 € na
rozšírenie turistického náučného chodníka a výstavba rozhľadne – projekt. Výkup pozemkov
– miestne komunikácie 390 €, stavebný dozor – Materská škola 950 €.
Rozpočet bol po úprave mínusový, presunom medzi položkami, ktoré neboli vyčerpané sa
stav vyrovnal.

OZ SCHVALILO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – obec

a zároveň
ZOBRALO NA VEDOMIE
Predloženú správu o hospodárení k 30. 6. 2016
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 13: Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Prítomní nemali k výročnej správe nijaké pripomienky.
OZ SCHVÁLILO
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 14: . Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2015
Prítomní nemali ani k tomuto bodu nijakú pripomienku.
OZ SCHVÁLILO

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

zároveň bez pripomienok
OZ SCHVÁLILO
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 15: Zverenie majetku obce do správy Obecného technického podniku – detské
ihriská

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil prítomným, že ihriská podliehajú počas
roka revíziám, vytvára sa plán kontrolnej činnosti, je potrebné viesť si dokumentáciu,
odstraňovať nedostatky – tieto odstraňuje Obecný technický podnik, preto by bolo dobré dať
ihriská do správy Obecnému technickému podniku a v rozpočte na budúci rok vytvoriť
položku na revízie.
OZ SCHVÁLILO
Zverenie majetku obce do správy Obecného technického podniku – detské ihriská.
Detské ihrisko nižný koniec: obstarávacia cena 3 598,80 €, odpisy 175 €, zostatková cena
3 423,80 €.

Detské ihrisko vyšný koniec: obstarávacia cena 3 463,20 €, odpisy 0 €, zostatková cena
3 463,20 €.
.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

K bodu č. 16: Schválenie záložnej zmluvy č. 500/361/2016 na výstavbu bytového domu zo
ŠFRB
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že ako bolo schválené, za úver na novú
bytovku sa ručí budovou obecného úradu. Teraz už prišla konkrétna zmluva, konkrétny text.
OZ SCHVÁLILO
Záložnú zmluvu č. 500/361/2016 na výstavbu bytového domu zo ŠFRB.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, čo sa týka bytovky – prebieha súťaž na
piloty, začne sa od septembra, keď sa dokončí škôlka. V druhej polovici septembra by obec chcela
urobiť piloty, a do konca roka minimálne základy, ak bude čas možno aj poschodie, ale reálne sú
základy. Na samotnú výstavbu je 24 mesiacov, čiže do siedmeho mesiaca 2018.

K bodu č. 17: Schválenie prolongácie úverov na prefinancovanie investičných projektov
obce: „Cesta nás tam dovedie“, kód: 22420120021
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa jedná o cestu k Rodnému domu
Jozefa Kronera. Tu bol prijatý úver na prefinancovanie. Dodnes však obec nemá refundovanú
požadovanú čiastku – vznikli komplikácie na strane partnera projektu z Českej republiky,

a kým toto nebude v poriadku, peniaze obec nedostane. Obe strany tak teraz musia urobiť
prolongáciu úverov.
Na základe podaných informácií
OZ SCHVÁLILO návrh uznesenia
a) Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prolongáciu úveru na základe Zmluvy o Municipálnom
úvere - Eurofondy (B) č. 31/009/14 vo výške 36 275,63 EUR, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR +
úrokové rozpätie 1,65 %, na dobu 1 roka, poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a. s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely
zabezpečenia financovania investičných projektov:
„Cesta nás tam dovedie – kód ITMS: 22420120021, realizovaný v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013,
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti
cezhraničného územia a životného prostredia, Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
a dostupnosti pohraničia.“
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej blanko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny
úveru na dlhodobý termínovaný úver.

Hlasovanie:
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 18: Prerokovanie výsledkov kontroly NKÚ zameranej na účinnosť verejných
prostriedkov vynaložených na komunálne služby v obci Staškov, konanej v období od 3.2.
2016 do 3.6.2016
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že prítomní vedia o tom, že na obci
prebiehala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Závery kontroly boli zaslané aj
poslancom OZ. Na základe zistených nedostatkov obci dali odporúčania. Kontrolovali
cintorín, verejné osvetlenie, miestne komunikácie, zeleň... Uviedol, že z jeho pohľadu ide
skôr o formálne nedostatky.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Výsledky kontroly NKÚ zameranej na účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na
komunálne služby v obci Staškov, konanej v období od 3.2.2016 do 3.6.2016.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 19: Zmluva na právne služby
Ing. Ladislav Simčisko, starosta obce: V advokátskej kancelárii, ktorá poskytovala obci
právne služby došlo k úmrtiu jedného zo spoločníkov, firma prestala pracovať. Zvyšný dvaja
si rozdelili obce, Staškov si zobral JUDr. Strapáč. Čiže stará zmluva bude ukončená, a nová
podpísaná len do konca roka, potom bude opäť súťaž.
OZ SCHVÁLILO
a)

Dohodu o ukončení mandatnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Advokátskou
kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD, s.r.o.
b)
Mandátnu zmluvu na právne služby s advokátskou kanceláriou
JUDr. Strapáč, PhD, s.r.o.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 20: Nájom pozemkov pod stavbu turistickej rozhľadne
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že s projektantom nemohli pod rozhľadňu
nájsť vhodný pozemok, ktorý treba vysporiadať. Riešil sa teda pozemok vo vlastníctve a aj
v správe Slovenského pozemkového fondu. Bola podaná žiadosť na prenájom pozemku, s tým
že sa schváli žiadosť na prenájom a nasledovné odkúpenie pozemku. Vysvetlil, že je to
v lokalite, ako je umiestnený kríž. Podal informáciu, že ide o dlhodobý proces.
OZ SCHVÁLILO:
Nájom pozemkov pod stavbu turistickej rozhľadne CKN 4418/8 k.ú. Staškov a následné
odkúpenie.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 21: Územný plán obce Staškov – prieskumy a rozbory
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že boli predložené prieskumy
a rozbory, z týchto bude spracované zadanie a to sa bude schvaľovať.
Materiál bol zaslaný aj poslancom OZ.
OZ SCHVÁLILO
Rozbory a prieskumy k Územnému plánu obce Staškov.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 22: Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa už schvaľuje prenájom – 25€/
mesačne.
OZ SCHVÁLILO
Zámer prenájmu nebytových priestorov – garáž o rozlohe 23,56 m2 v budove
zdravotného strediska č. s. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179
v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, v sume 25 €/ 1 mesiac, v termíne od 1.9.2016 do 31.8.2017 p.
Viliamovi Kicošovi a manželke Márii, bytom Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec Staškov chce umožniť nájomcom garážovanie
osobného automobilu v garáži nachádzajúcej sa v budove, v ktorej nájomca s rodinou
užíva aj nájomný byt, nakoľko uvedenú garáž užíva od 01.01.2005.
Počet poslancov: 9

Prítomných: 5

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

K bodu č. 23: Kronika obce Staškov – I. polrok 2016
Materiály boli predložené členom komisie, ktorá ma mať tieto predložené vždy ku polroku
daného kalendárneho roku. Celý zápis kroniky schvaľujú poslanci k 30. 6. nasledujúceho
kalendárneho roku.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Predložené zápisy do obecnej kroniky za I. polrok 2016 členom komisie na odsúhlasenie
zápisov do obecnej kroniky.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Podala informáciu, že je potrebné stanoviť cenu za
m2 k výkupu pozemkov – ide o rozšírenie cesty v lokalite pri bývalom vleku po ľavej strane.
Bol vypracovaný geometrický plán – tento je potrebné zapísať. K zapísaniu sú potrebné
súhlasy vlastníkov pozemkov so zápisom, potom by nasledovalo odkúpenie. Ide o 335 m2. Po
pravej strane sa vykupovalo za 1 €/ m2. Vysvetlila, že by vzniklo aj obratisko pre autá.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že sa chystá výkup okolo Kysuce.
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Doplnila, že sa jedná približne o 23 000 m2,
a v prípade, že by sa vykupovalo za sumu 4 €, išlo by o cca 95 000 € - čo je priveľa.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Navrhol, aby sa jednalo o cene 1 €/ m2, tak ako to bolo aj
na ľavej strane.
Poslanec Ján Janošec odišiel z rokovacej miestnosti. O bode sa hlasovalo po jeho návrate.
OZ SCHVÁLILO
Odkúpenie pozemkov na rozšírenie cesty CKN 1057, po ľavej strane smerom ku
bývalému lyžiarskemu vleku za cenu 1,- jedno €.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0

ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0

Po odhlasovaní začala prestávka.
K bodu č. 24: Rôzne
Po prestávke starosta obce čítal jednotlivé žiadosti a listy.
1. Stredoslovenská energetika – distribúcia: Žiadosť o vyjadrenie k možnosti majetkového
vysporiadania elektroenergetického zariadenia (ERZ) v prospech SSE-D, a.s.
OZ SCHVÁLILO
Stredoslovenská energetika – distribúcia: Žiadosť o vyjadrenie k možnosti majetkového
vysporiadania elektroenergetického zariadenia (ERZ) v prospech SSE-D, a.s.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
0
0
0

2. Roman Stredňanský a manželka Alena Stredňanská, Staškov– Žiadosť o dodatok ku
kúpnej zmluve zo dňa 29.4.2016 – parcela CKN 1356/72 o výmere 121 m2 – ostatná plocha
je totožná s parcelou CKN 1356/1 o výmere 121 m2 – ostatná plocha.
OZ SCHVÁLILO
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29. 4. 2016 pre Romana Stredňanského a manželku
Alenu, Staškov – parcela č. CKN 1356/72 o výmere 121 m2 – ostatná plocha je totožná
s parcelou CKN 1356/1 o výmere 121 m2 – ostatná plocha.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč

Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

3. Peter Šperka a manželka Michaela Šperková, Staškov– Žiadosť o vybudovanie verejnej
kanalizácie do Časti Kýčera, katastrálne územie obce Staškov – nakoľko táto časť obce bola
zahrnutá do územného plánu obce Staškov a bola tam povolená výstavba rodinných domov.
4. Ján Jurga, Oľga Jurgová, Staškov– Žiadosť o rozšírenie verejného vodovodu – nakoľko
verejný vodovod nie je potiahnutý do konca Ul. Jozefa Kronera a k plánovanej novostavbe
ako aj k okolitým domom nie je možné zriadiť prípojku na verejný vodovod.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že SEVAK by niečo pomohol refinancovať
na hranici pozemkov. Ide tu v oboch prípadoch o rozšírenie – kanalizácie, vodovodu. Starosta
vysvetlil, že inžinierske siete sa riešia v záväznom súhlase obce ku povoleniu. A tu v prípade,
že občan chce stavať na danom pozemku, súhlas sa dá, ale za týchto podmienok –
vybudovanie vodovodnej prípojky na vlastné náklady atď... Uviedol, že je smutné, že ma
obec málo peňazí – pretože by malo byť prvoradé, aby tam toto bolo, bez toho, aby obec na to
niekto vyzýval. Obec však na to nemá. Takéto veci by sa ale určite mali podporovať.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že treba pomôcť občanom aspoň tak, že sa dajú
vyhotoviť projekty.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Podala otázku, koľko by stáli tieto projekty.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že cca 1000 €. Táto položka bola uvedená
aj v rozpočte. Dajú sa urobiť projekty, a keď sa všetko narozpočtuje, potom sa uvidí čo ďalej.
Prítomní sa v oboch prípadoch zhodli na vypracovaní projektov.
OZ SCHVÁLILO
Žiadosť - Petra Šperku a manželky Michaely, o vybudovanie kanalizácie do časti Kýčera, katastrálne
územie obce Staškov, s tým že obec dá vyhotoviť projektovú dokumentáciu na vybudovanie

kanalizácie na obecné náklady k rodinným domom v lokalite Staškov Kýčera, potrebných
pri stavebnom povolení.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

a zároveň OZ SCHVÁLILO
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného vodovodu na obecné
náklady k pozemku Jána Jurgu a manželky Oľgy, Staškov.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0
Kontrolórka obce upozornila na potrebu schválenia kontroly činnosti na druhý polrok 2016.
OZ bez pripomienok SCHVÁLILO

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
a zároveň
POVERILO

Hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

Starosta obce otvoril diskusiu:

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Chcel sa informovať, či sa bude čistiť cesta pri kostole,
kde po silnej búrke bola z hory naplavená hlina. Nedalo sa tam prejsť ani autom. Uviedol, či
by nebolo dobré dať tam nejaký zachytávač, pretože to tam bude stále horšie.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:
nespevnená cesta.

Konštatoval, že toto sa deje všade, kde je

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Podala informáciu, že by bolo dobre osloviť aj Povodie
Váhu, pretože Bahana je celá zanesená štrkom, zapchatá.
OZ ULOŽILO
Stavebnej komisii riešiť znečistenie miestnej komunikácie v časti obce IBV pod Kykuľou
z nespevnenej komunikácie.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
Terézia Šupčíková

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že asi tri roky späť bola možnosť
si vziať ľudí z úradu práce v rámci projektu povodňových opatrení – bolo ich 10 a stále čistili
potoky. Už zo dva roky ale takáto možnosť nie je. Oznámil, že už od roku 2014 má
požiadavku na Povodí Váhu, okolo bytovky pri Kysuci to odbagrovali, ostatné už nechali tak.
Pokiaľ nevznikne mimoriadna situácia, nebude vyhlásený nejaký stupeň povodne, danú vec
neriešia.
Ďalším bodom bolo zrušenie novinového stánku v obci.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Podala informáciu, že ho rušia jedine v Staškove,
že má malé tržby.
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ: Doplnila informáciu, že novinové stánky boli zrušené
aj v Čadci. Konštatovala, že každé veľké nákupné centrum má predaj novín.
Na rokovanie OZ sa dostavil pracovník v novinovom stánku.

Starosta ho privítal.
Pán, ktorý sa dostavil na rokovanie uviedol, či by nemohol stánok obecný úrad zobrať pod
seba, a či by úrad neprispel na chránenú dielňu. Ľudia sa sťažujú. Uviedol, že on sám tam
nemusí byť zamestnaný, môže tam byť niekto z obce, ale ľudia chceli písať petíciu na obecný
úrad. Opýtal sa teda, či by novinový stánok a chránenú dielňu nemohla prevádzkovať obec.
Stánok sa údajne zatvára z ekonomických dôvodov. Pre firmu už sú podstatné teraz len
kamenné obchody.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ:
chránenú dielňu.

Konštatovala, že nevie, či môže mať obec

Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Uviedla, že by tu ale išlo o podnikanie.
Zamestnanec novinového stánku odišiel z rokovacej miestnosti.
Ján Janošec, poslanec OZ: Opýtal sa, čo je ešte potrebné ku kolaudácii hasičskej zbrojnice.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že je potrebné sa v tomto obrátiť na pána
Ing. Kubinca, ktorý ma na starosti stavebný úrad.

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Opýtal sa ako je na tom vývoz plechoviek.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že mu bolo sľúbené, že sa uskutoční
viackrát do roka, ak sa tak nestalo, musí volať na TKO.

Starosta sa na záver poďakoval prítomným za účasť a upozornil ich na to, že koncom
septembra sa bude konať mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva.
Nakoľko bol program rokovania OZ vyčerpaný, rokovanie obecného zastupiteľstva bolo
ukončené o 12.30 hod.

V Staškove dňa ...............................

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov

Terézia Šupčíková
Overovateľ I.

Mgr. Iveta Bartusková
Overovateľ II.

