
Z Á P I S N I C A 

 

z plánovaného zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného  

dňa 28. apríla 2016 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ 

Ján Belko, poslanec OZ 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ 

Ján Janošec, poslanec OZ 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ 

Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ 

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ 

 

Ospravedlnení: 

Ján Belko, poslanec OZ 

Peter Fuček, poslanec OZ 

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:  

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov, 

 Michaela Urbaníková, účtovníčka obecného technického podniku 

Helena Machovčáková, hlavný kontrolórka obce 

Ladislav Perďoch, vedúci OTP 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 9.00 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 začiatku  zasadnutia bolo prítomných 6 

poslancov:  

- Mgr. Iveta Bartusková,  

- Ján Belko 

- Pavol Ďurkáč,  

- JUDr. Ľudmila Kvašňovská,  

- Terézia Šupčíková 



- Ing. Milan Veselovský  

OZ v Staškove bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

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

 

Program ostal nezmenený, bez doplnení. 

 

 Program  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesenia  

4. Rozpočtové opatrenie č. 3 – Obecný technický podnik  

5. Rozpočtové opatrenie č. 3 - obec  

6. Výročná správa a Účtovná závierka overená audítorom – Združenie TKO Semeteš n.o.  

7. Podanie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor“  

v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy:  

OPKZP-PO1-SC111-2016-10  

8. Predĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva  

9. Územný plán obce Staškov  

10. Rôzne  

11. Diskusia  
12. Záver 

 

OZ obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 
 

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

b) návrhovú komisiu:  
 

Predseda návrhovej komisie: Ján Janošec  

Členovia: Pavol Ďurkáč, Mgr. Iveta Bartusková  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  



PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 
K bodu č.  3:  Kontrola uznesenia 

 

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obe v roku 2015v porovnaní so 

žiadosťami 

 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Vyjadrila sa, že toto robí postupne, 

skontroluje časť, spracuje návrh správy, potom správu , ktorú doručuje poslancom OZ. Zatiaľ ešte 

nemá nič uzatvorené. Časť už odovzdala.  Nemôže sa čakať dokým skontroluje všetky.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Uviedol, že kontrolu čítal, niektoré veci sa mu ale nezdali. 

Napríklad dôchodcovia, prinesú doklady o nákupe potravín na guľaš, navrhol, či by sa to nedalo 

nejak upraviť, lebo čo iné oni vydokladujú. Do žiadosti ale nemôžu napísať, že na guláš.  

 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Vysvetlila, že na poskytovanie dotácií  má 

obec VZN, kde sú určené cieľové oblasti, na ktoré sa môžu poskytovať dotácie. Prečítala ich 

prítomným poslancom. Problém je, že niektoré zložky nemajú IČO, alebo sa  netrafia do cieľovej 

oblasti.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Zaujímalo ho, prečo tam zakaždým bolo napísané porušenie 

zákona – treba to teda nejak upraviť.   

 

 

Viacerí sa zhodli, že túto problematiku a okruh požiadaviek treba zjednotiť, treba osloviť 

vedúcich zložiek a upozorniť ich na  to, čo môže byť  v cieľovej oblasti. Treba im to jednoducho 

vysvetliť.  

 

Po zhodnotení argumentov prítomní súhlasili s tým, aby sa pripravila úprava VZN – podmienok 

pre čerpanie dotácií so zložkami s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity. 

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Správu z vykonanej kontroly dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v r. 2015.  

 

ULOŽILO 



 

Obecnému úradu pripraviť usmernenie - podmienky pre čerpanie dotácii zložkami s právnou 

subjektivitou a bez právnej subjektivity. Podmienky dať schváliť OZ a následne zapracovať do 

VZN. Termín do 31.8.2016.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

    

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

 

b) Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať obhliadku záhrady p. Antona Kadelu, 

Staškov. 

 

 

     c)    Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej a Grigovej o príspevok na  

            vybudovanie vodovodnej prípojky, vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.  

 

S týmito bodmi sa čakalo na poslanca Ing. Milana Veselovského.  

 

d) Obecnému úradu zistiť podmienky možného prevodu nehnuteľnosti – bývalej  

školy v časti Polgrúň do majetku obce.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že zatiaľ bol odoslaný list na MŠ SR, 

odtiaľ im prišla odpoveď, že oni o takom majetku nevedia, že sa má obec obrátiť na MF SR.  

 

 

e) Obecnému úradu napísať zdôvodnenie zamietnutia žiadosti p. Huríka.  

Obec zamietla žiadosť z dôvodu, aby zabezpečila bezproblémový prístup všetkým majiteľom 

garáži k zadnej časti garáži, z dôvodu údržby a odvozu snehu v zimnom období.  

 

Úloha Splnená.  

 

 

f) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie  

majetku obce.  

 

Úloha trvá.  

 

g) Obecnému úradu preveriť na Železniciach SR či pozemky, ktoré predávajú sú pozemky  

v obci Staškov a za akú cenu ich predávajú.. 

  

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Vysvetlil, že železnice predávajú pozemky dva niekde 

pri uhoľných skladoch nejakých cca 100 m2, a potom stále sa predáva pozemok za koľajami cca 

3290 m2. Cena už je znížená. Uviedol, že by to obec mala v budúcnosti kúpiť.  



Prítomní sa zhodli, že bude dobré počkať, či sa ešte cena nezníži. P. Ďurkáč  uviedol, že financie 

treba pošetriť, lebo je potrebné robiť chodníky, ľudia na to apelujú. Tento pozemok až tak nesúri.  

 

Na rokovanie sa dostavil poslanec Ing. Milan Veselovský. Prítomní sa vrátili k bodom, ktoré boli 

uložené stavebnej komisii.  

 

 

a) Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať obhliadku záhrady p. Antona Kadelu, 

Staškov. 

 

 

     c)    Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej a Grigovej o príspevok na  

            vybudovanie vodovodnej prípojky, vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.  

 

Ing. Milan Večselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že obhliadka bola na miestach 

vykonaná. V prípade p. Kadelu – zatiaľ to tam zatopené nemal , naviezol tam hlinu, vyrovnal to, 

no upozornil ich, že s tým bude mať problém. Že vraj má rezervár deravé potrubie, a bude mu to 

tam opäť zatekať. Uvažovali teda, ak ho bude zasa topiť, zájsť tam ešte raz. Podľa nich to však nie 

je z rezerváru.  A ak nikto spomínaný rezervár nevyužíva, mohol by sa teda  zasypať  a ak by ho 

aj tak zatápalo, to už bude jeho problém, pretože to tam má znížené – to je problém každého, kto 

to má takto. Uviedol, že mu povedal, aby mu zavolal, keď ho bude zatápať, pôjdu sa tam ešte 

pozrieť. Tak sa dohodli. 

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol, že keby to išlo z toho potrubia , lebo prakticky voda je 

tam len keď prší, pozerali sa do studne, a je plná aj keď neprší – teda voda by mu tam tiekla aj 

vtedy.  

 

 

Ing. Milan Večselovský, poslanec OZ:  Aj tu boli na obhliadke, stretli sa s majiteľmi domov, 

preverili situáciu. Voda je ukončená pri moste, plánované sú napojiť dva domy nad, no im už bolo 

povedané, že sa napojiť nemôžu,. lebo to má slabý tlak. Že o tom jednali aj so SEVAKOM a tam 

im navrhli jedine to pretlačiť popod Olešňanku, odtiaľ by sa napojili tri domy,  no stavebná 

komisia zvažovala, že ak už pretlačiť, tak aspoň pre 5 domov, v prípade, že by sa tam ďalej ešte 

stavalo. Stavebná komisia odporučila, že by sa aspoň z časti mohlo pomôcť. S tým, že tieto 

problémy sa budú musieť riešiť po obci aj v ostatných prípadoch.  

 

Viacerí sa zhodli, že tieto služby by mal poskytovať SEVAK – voda sa predsa bude platiť im.  

 

Zhodli sa na tom, že sa dá 200 € na jeden rodinný dom – v tomto prípade na 5.  

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Dotáciu vo výške 1 000 € na vybudovanie vodovodnej prípojky k rodinným domom za 

nasledovných podmienok: dimenzia potrubia pre minimálne 5 domov, s pripojením ďalších 2 

rodinných domov.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

   Ján Belko  

   Pavol Ďurkáč  

   Ján Janošec  



   JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

   Terézia Šupčíková  

   Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 
 

h) Komisii životného prostredia a ochrany prírody vykonať obhliadku v k. u.  

obce Staškov s dôrazom na čistotu obce, prípadne upozorniť občanov na  

znečistené priestory nachádzajúce sa v ich okolí.  

 

Úloha trvá.  

 

Viacerí , ktorí sa zúčastnili čistiacich brigád a čistiaceho dňa, zložky, OÚ  sa zhrozili nad 

niektorými časťami obce, nenormálne skládky .  

 
OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE  

 

Na rokovaniach OZ bolo ULOŽENÉ:  

 

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015 v  

porovnaní so žiadosťami.  

Predložená správa z vykonanej kontroly. Úloha trvá.  

 

b) Stavebnej komisii na základe žiadosti vykonať obhliadku záhrady p. Antona  

Kadelu, Staškov.  

Obhliadka vykonaná.  

 

c) Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčekovej a Grigovej o príspevok na  

vybudovanie vodovodnej prípojky, vo vzťahu k okolitým nehnuteľnostiam.  

Úloha splnená.  

 

d) Obecnému úradu zistiť podmienky možného prevodu nehnuteľnosti – bývalej  

školy v časti Polgrúň do majetku obce.  

Bol odoslaný list na Ministerstvo školstva SR, následne na Ministerstvo financií SR.  

 

e) Obecnému úradu napísať zdôvodnenie zamietnutia žiadosti p. Huríka.  

Obec zamietla žiadosť z dôvodu, aby zabezpečila bezproblémový prístup všetkým majiteľom 

garáži k zadnej časti garáži, z dôvodu údržby a odvozu snehu v zimnom období.  

Úloha Splnená.  

 

f) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie  

majetku obce.  

Úloha trvá.  

 

g) Obecnému úradu preveriť na Železniciach SR či pozemky, ktoré predávajú sú pozemky  

v obci Staškov a za akú cenu ich predávajú.  

Úloha splnená.  

 



h) Komisii životného prostredia a ochrany prírody vykonať obhliadku v k. u.  

obce Staškov s dôrazom na čistotu obce, prípadne upozorniť občanov na  

znečistené priestory nachádzajúce sa v ich okolí.  

Úloha trvá.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

   Ján Belko  

   Pavol Ďurkáč  

   Ján Janošec  

   JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

   Terézia Šupčíková  

   Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

K bodu č. 4:  Rozpočtové opatrenie č. 3 – Obecný technický podnik  

 

 

Michaela Urbaníková, účtovníčka Obecného technického podniku:  
Komentovala predložený materiál. V prijímovej časti zapracovali do rozpočtu dotáciu z úradu 

práce, podpísané sú dve zmluvy, vo výdavkovej časti bola rozčlenená spoluúčasť úradu práce 

a spoluúčasť OTP na jednotlivých projektoch 94 %  % 6 % spoluúčasť má OTP. Potom ďalší 

projekt na 9 mesiacov z úradu práce  80 %, z OTP 20 % ,  presuny medzi položkami , pridalo sa 

na sociálny fond, položka konzultačné služby vo verejnom obstarávaní, presuny medzi položkami 

v Rodnom dome J. Kronera  vymieňal sa vodomer.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil  prítomným , že verejné obstarávanie  prischlo 

Michaele Urbaníkovej. Verejné obstarávanie  sa buď deje v elektronickom trhovisku od 5000 € - 

bežne dostupný tovar , - toto elektronické trhovisko dáva obec robiť pani, ktorá  v tomto vie 

pracovať. Keď sa dobre špecifikuje, čo sa chce kúpiť a uvedie maximálnu cenu  - vtedy sa dá aj 

výrazne ušetriť, ľudia sa hlásia, vyberú sa tí s najnižšími cenami – tí ešte medzi sebou súťažia.  

Potom sú veci, ktoré idú mimo elektronického trhoviska – malé súťaže robí zamestnankyňa OÚ, 

čo sa týka vestníka to si tiež obec objednáva. Verejné obstarávanie je veľmi zložitý proces.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Uviedla, že by rada mala prehľad o tom, koľko 

bolo rozpočtované, a koľko sa reálne minulo, koľko sa ušetrilo v rámci toho, že si to obec robila 

sama.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že na to sa odpovedať nedá, keď získa obec 

dotáciu, na nej sa nemôže ušetriť. Nemôže byť vytvorený ani zisk.  

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ:  Uviedla, že teda na záver chce vidieť nejaké 

vyúčtovanie a tam uvidí jednotlivé položky.  

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Obecný technický podnik - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016  



 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

zároveň 

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Kontrolu úpravy rozpočtu Obecného technického podniku.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 3 - obec  

 

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov:  

Komentovala predložený materiál. Zmeny nastali v položke podielové dane – doplatok z roku 

2015, sponzorský dar kaplnka, zvýšený bol príspevok na učebnice, ponížil sa lyžiarsky kurz , 

dotácia na voľby, dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu, ponížená dotácia na viacúčelové 

ihrisko,  predaj pozemkov bol navýšený, predaj majetku obce tak isto. Vo výdavkovej časti nová 

položka značky a spomaľovacie retardéry, servis, údržba golf navýšený, údržba budov navýšená, 

z toho bola úprava  pre hasičov.  

 

Starosta tu upozornil na to, že treba doplniť 1000 € schválených na prípojku vody.  

 

Pokračovala navýšené boli GP, projekty agentúry, aktualizované voľby, poplatok za úver, 

divadelný súbor dotácia...  Projektová dokumentácia navýšená o 16 000 €, Výsledok hospodárenia 

je 248 €. 

 

Starosta prečítal žiadosť od mažoretiek, ktorá súvisela z rozpočtom obce. 

Klub Pohyb, Krása, Presnosť Staškov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mažoretky 

– dotácia bude použitá na majstrovstvá  Európy v Púchove a majstrovstvá sveta v Chorvátsku.... 

   



Pripomenulo sa, že v tomto roku už dostali 1500 €, vždy zoberú naraz celú dotáciu. 

 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Navrhla, aby sa im prispelo aspoň 1000 €.  

 

K tomu, že by bolo dobré niečo prispieť sa pridal aj poslanec J. Belko.  

 

Prítomní sa zhodli, že sa prerieši žiadosť pri ďalšom rokovaní OZ v júni.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Klub Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov 602, 023 53 Staškov – žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na majstrovstvá Európy v Púchove a na majstrovstvá sveta v Chorvátsku – predložiť na 

najbližšie rokovanie.. 

  

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal informáciu, že navštívili p. Deja, a ten súhlasil so 

zníženou cenou.  

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Odkúpenie pozemku pod obecnú cestu CKN 6412/3 o výmere 216 m2 – ostatná plocha za cenu 

1,40 €/ m2, CKN 6158/4 o výmere 55 m2 – zastavaná plocha za cenu 0,40 €/m2 a  

CKN 6420/2 o výmere 164 m2 – ostatná plocha za cenu 0,40 €/m2 – parcele vznikli z EKN 10599, 

LV. č. 6672 v k.ú. Staškov, na základe GP č. 23/2016, vypracovaný Ing. Annou Tomašcovou, 

overený 21. 03. 2016 pod č. 292/2016 Ing. Teréziou Targošovou od vlastníka Jozefa Deja, bytom 

Staškov.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  



NEHLASOVAL: 0 

 

 OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Obec – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

K bodu č. 6: Výročná správa a Účtovná závierka overená audítorom – Združenie TKO 

Semeteš n.o.  

 

Predložený materiál mali k dispozícii poslanci vopred.  

 

OZ obce Staškov 

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Združenie TKO Semeteš, n.o. - Výročná správa a Účtovná závierka overená audítorom.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

K bodu č. 7:  Podanie žiadosti na projekt „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na 

zberný dvor“  v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy:  

OPKZP-PO1-SC111-2016-10  

 

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal informáciu, že je pripravená žiadosť, je 

doprojektované, obec sa ide uchádzať, treba schváliť uznesenia, aj keď tam ešte nie sú sumy., tie 

sa tam dopíšu.  Stavebný projekt bol vypracovaný aj schválené stavebné povolenie. Ide o projekt 



z EUROFONDOV, vo všetkých projektoch sa prepočítava efektívnosť – hodnota za peniaze.  

Kvôli zmene zákona sa niektoré veci museli odtiaľ odstrániť. V novom projekte sa obec uchádza 

mimo iného aj o traktor, zberné nádoby.... 

 

Od 1.7.2016  sa bude meniť VZN na základe zmeny zákona.  

 

OZ  obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

a) Predloženie Žiadosti o NFP na SO v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na realizáciu 

projektu s názvom „Úprava priemyselného areálu obce Staškov na zberný dvor“.  

 

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie realizovaného 

projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu a neoprávnených výdavkov projektu v 

sume 0,00 EUR.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

 

K bodu č. 8:  Predĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva  

 

V súvislosti s podaním žiadosti na projekt treba schváliť aj toto, je to ako príloha ku projektu.  

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Predĺženie platnosti Plánu odpadového hospodárstva.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

K bodu č. 9:  Územný plán obce Staškov  



 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Proces beží, zmluvy sú podpísané, pracuje zatiaľ 

obstarávateľ...  Vyzývajú sa inštitúcie, ktoré sú potrebné osloviť, vyzývali sa občania, hlásilo sa 

to, bolo to vyvesené na webe obce.  

 

Zhrnul pripomienky z predošlých rokov spolu s aktuálnymi pripomienkami.  

 

Prítomní navrhli, aby sa tam už dali zapracovať celé lokality, hlavne tie, kde je perspektíva  

výstavby rodinných domov.  

 

Dohodli sa na spoločnom stretnutí ohľadom územného plánu na 12. 05. 2016 o 12. 00 hod., na 

základe toho by potom zavolali k tomu projektanta – tejto téme je potrebné venovať osobitný čas.  

 

K bodu č. 10:  Rôzne  

 

Starosta čítal jednotlivé žiadosti. 

 
1 . Spolok rodákov Jozefa Kronera – Žiadosť o poskytnutie súhlasu na použitie priestorov 

Rodného domu Jozefa Kronera a zapožičanie stanu v dňoch od 1. do 9. júla 2016, počas konania 

2. ročníka maliarskeho plenéru Maľované pod Grapou.  

 

 

OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera o Žiadosť o poskytnutie súhlasu na použitie priestorov 

Rodného domu Jozefa Kronera a zapožičanie stanu v dňoch od 1. do 9. júla 2016, počas konania 

2. ročníka maliarskeho plenéru Maľované pod Grapou.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

Ladislav Perďoch, vedúci OTP Staškov:  Požiadal poslancov, aby  sa požičiavanie stanu úplne 

zrušilo – stan je úplne v zlom stane – teraz sa čistí na ihrisku. Väčšinou  sa  požičiava, keď prší – 

je to zaplesnené, čierne.  Potom nebude stan, keď ho bude treba.  

 

 

ZRUŠILO 

 

Uznesenie z rokovania OZ č. 4/2015 pod A/ SCHVAĽUJE, bod č. 10. zo dňa 29. 05. 2015 o 

výpožičke Party stanu.  

 



Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

2. Krištofíková Anna, Staškov - Žiadosť o vyšetrenie odtoku dažďovej vody zo strechy budovy 

prevádzok.  

 

Treba to urobiť.  

 

ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Krištofíková Anna, Staškov - Žiadosť o vyšetrenie odtoku dažďovej vody zo strechy budovy 

prevádzok.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

3. Bc. Nikola Cudráková, Staškov– Žiadosť o rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty k 

rodinnému domu.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa jedná o cestu v Staškove za Bahanou. 

Bolo by dobré, keby sa tam išla pozrieť stavebná komisia.  

 

OZ obce Staškov  

 

 

ULOŽILO 

 

Stavebnej komisii vykonať obhliadku danej lokality.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  



  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

4. Mgr. Jana Janíková, Staškov– Žiadosť o zrušenie nájmu garáže pod obecným bytom č. 589/14.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že sú dve nové žiadosti o prenájom garáže – 

jednu podal p. Pakoš, druhú p. Pálenik.  

 

Viacerí sa priklonili k tomu, že by sa to malo dať Pakošovcom. Kontrolórka zavolala 

zamestnankyňu OÚ Mgr. Janu Balážovú kvôli prenájmu garáže.  

 

Opýtali sa jej na cenu nájmu. Odvetila, že Kicošovcom sa obnovuje zmluva každý rok, dvihol sa 

im nájom, p. Janíková taký ešte nemala.  

 

Kontrolórka sa vyjadrila, že bude potrebná súťaž, nakoľko sú viacerí žiadatelia.  

 

OZ obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 

Žiadosť Mgr. Jany Janíkovej o ukončenie nájmu garáže pod obecným bytom - zdravotné stredisko 

k  30. 6. 2016.  

 

a 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu realizovať verejnej obchodnej súťaže na prenájom garáže, podmienky:  

- minimálna cena nájmu 25 €/ mesiac  

- nájom na dobu neurčitú  

- výpovedná lehota 3 mesiace  
 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

Starosta podal informáciu, že pretože nesúhlasia futbalisti s tým, aby sa pred Kronerovým 

pohárom menili nájomcovia v areáli FK Slávie Staškov, tak p. Svrček naznačil, že záujem asi 

nemá, vzhľadom na to, že sa nedostavil.  

Kronerov pohár majú futbalisti teda zabezpečený. 



 

 

5. Jarmila Kráľová, Staškov - Žiadosť o prešetrenie odberu elektrickej energie v športovom areáli 

počas uzatvorenej prevádzky  

 

6. Jarmila Kráľová, Staškov – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v 

športovom areáli FK Slávia Staškov.  

 

 

7. Jarmila Kráľová, Staškov – Žiadosť o zmenu v zmluve o nájme – zrušenie článku „Ostatné 

dojednania“, článok č. VII. bod č. 1.  

 

 

P. Kráľová sa dostavila na rokovanie. Ku odberu el. energie  sa vyjadrila, aby si všimli prítomní 

dátumy, počas svojej neprítomnosti jej na hodinách nabehli vysoké hodnoty. Určite však ona taký 

odber mať nemohla.  

 

Je to potrebné vysvetliť na základe vyúčtovania.  

 

Ďalej pani Kráľová uviedla, že sa jej p. Fuček opýtal, či ide robiť Kronerov pohár, informovala, 

že taká bola dohoda, že keď sa to podarilo aj vlani, tento rok tam môže byť zas.  

 

Starosta jej vysvetlil, že situácia je taká, že p. Svrček sa k tomu akosi nemá, vzhľadom na to, že 

mu ujde Kronerov pohár.  Zákon o majetku hovorí, že by  mala byť súťaž, upozornila na to p. 

kontrolórka. Rozmýšľalo sa teda predĺžiť nájom na júl, august, dovtedy by prebehla súťaž, od 1. 9 

. by sa to vyriešilo, kto tam ostane. Na dva mesiace podľa starých podmienok, a zrušenie článku 

oni nemôžu posúdiť bez p. Fučka.  

 

Prítomní sa napokon dohodli na tom, aby sa to za pôvodných podmienok nájom predlžil až do 

konca októbra. 

 

 

OZ obce Staškov  

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu prešetriť odber elektrickej energie.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

 

 

 



OZ obce Staškov 

 

SCHVÁLILO 

 

 

Predlženie nájmu nebytových priestorov v športovom areáli FK Slávia Staškov za súčasných 

podmienok do 31. 10. 2016.  

 

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

 

OZ obce Staškov 

 

ZAMIETA 

 

Jarmila Kráľová, Staškov – Žiadosť o zmenu v zmluve o nájme – zrušenie článku „Ostatné 

dojednania“, článok č. VII. bod č. 1.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

P. Kráľová sa rozlúčila a z rokovania OZ odišla.  

 

8. Easy Way, s.r.o., U Hluška, Hurbanova 2291/7, 022 01 Čadca – Žiadosoť o odkúpenie 

nehnuteľnosti – budovy Bývalej Tesly – za cenu 70 000 €.  

 

Prítomní sa zhodli na tom, že je to malá suma. Minimálne 100 000 €.  

 

Ján Belko, poslanec OZ:  Vyjadril, že žiadosť je vlastne od neho a jeho spoločníka. Tá cena je 

navrhnutá ako reálna cena. Bolo by to na byty.  

 

 

OZ obce Staškov 

 



ZOBRALO NA VEDOMIE 

 

Easy Way, s.r.o., U Hluška, Hurbanova 2291/7, 022 01 Čadca – Žiadosť o odkúpenie 

nehnuteľnosti – budovy Bývalej Tesly – za cenu 70 000 €.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

Z rokovania OZ sa ospravedlnil poslanec Ing. Milan Veselovský a odišiel z rokovacej miestnosti.  

 

Starosta podal informáciu o výzve na projekt cezhraničnej spolupráce SR- ČR. Prečítal 

prítomným o aké zámery by sa dalo uchádzať. Opýtal sa či sa má o toto zaujímať, a či má dať 

pripraviť nejaký projekt. Prítomní súhlasili, že každá výzva je dobrá.  

 

 

Starosta ďalej informoval o možnosti  doplnenia modernizácie verejného osvetlenia v obci formou 

koncesnej zmluvy. Vysvetlil, že koncesia by spočívala v tom, že koncesionárby prevzal odbery el. 

energie, mal by na starosti údržbu a koncesia by bola na 10 rokov – pre človeka, ktorý VO v obci 

už doteraz robil. Údržbu by si objednal u Obecného technického podniku, teda by ju nerobil on, 

ale OTP a platil by im za to. Obec by platila 18 659 € ročne, počas 10 rokov. Sú dve možnosti – 

čakať na dotáciu, alebo to riešiť prostredníctvom koncesie.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že by rada videla minimálne ešte 

jednu ponuku, aby to vedela porovnať.  

 

 

OZ obce Staškov 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania modernizácie verejného osvetlenia v obci formou 

koncesnej zmluvy.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 



Prítomní sa vrátili k téme osadenia  značiek a zrkadiel do rizikových častí obce. Prediskutovali 

viaceré rizikové oblasti,   

 

 

ULOŽILO 

 

Obecnému úradu zistiť ceny a možnosti umiestnenia značenia a zrkadiel.  

 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková  

  Ján Belko  

  Pavol Ďurkáč  

  Ján Janošec  

  JUDr. Ľudmila Kvašňovská  

  Terézia Šupčíková  

  Ing. Milan Veselovský  

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0 

 

Na záver sa prítomní dohodli na rokovaní OZ na 9. júla 2016 o 9.00 hod.  

 

 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie OZ o 14. 00 hod. 

 

 

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

 

 

 

 

............................................................ 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

 

 

.....................................................    .......................................................... 

Terézia Šupčíková      JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

Overovateľ I.      Overovateľ II. 


