ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného
dňa 9. júna 2016
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ
Peter Fuček, poslanec OZ
Ján Janošec, poslanec OZ
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ
Ospravedlnený:
Ján Belko, poslanec OZ
Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:
Helena Machovčáková, hlavný kontrolórka obce
Ladislav Perďoch, vedúci OTP
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov
Emília Kajánková, účtovníčka zŠ Staškov
Michaela Urbaníková, účtovníčka OTP Staškov
Bc. Mária Čečotková,, účtovníčka obce Staškov
Mária Veselovská, pracovníčka obecného úradu
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 začiatku zasadnutia bolo prítomných 8
poslancov. OZ v Staškove bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov

Program ostal nezmenený.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Základná škola, Staškov 502 – Návrh na organizáciu Základnej školy pre školský rok 2016/2017
5. Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
6. Obecný technický podnik Staškov – Správa o hospodárení za rok 2015
7. Obecný technický podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
6. Správa nezávislého audítora za rok 2015
7. Záverečný účet Obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
8. Hodnotiaca správa 2015
9. Správa o hospodárení k 31.12.2015 – obec
10. Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2015

11. Územný plán obce
12. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2015
13. Rôzne
14. Diskusia

15 . Záver
OZ obce Staškov
A/ S CH V Á L I L O
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček
Členovia: Mgr. Iveta Bartusková, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková, Ján Janošec
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Starosta čítal úlohy uložené na rokovaní OZ 28. 4. 2016:
a) Výkon

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

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov: Vysvetlila prítomným , že
musela prerušiť kontrolu, pretože musela spracovať stanovisko ku záverečnému účtu, teraz už
bude zas pokračovať v kontrole, nakoľko to bude dávať na viackrát poslancom.
Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa na predpoklad ukončenia kontroly.
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov: Uviedla, že do konca roka.
Kontroluje podľa starého platného VZN, ak sa schváli nové VZN o poskytovaní dotácií,
podľa neho bude postupovať až v novom roku. Návrh nového VZN už spracovala, a je
pripravené na prerokovanie.
b) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie
majetku obce.
Starosta informoval, že zatiaľ prišla len jedna ponuka.
c) 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 bola splnená.
d) 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.
e) Obecnému úradu prešetriť odber elektrickej energie podľa žiadosti Jarmily
Kráľovej, Staškov 563 v športovom areáli počas uzatvorenej prevádzky.
Starosta podal informáciu, že riešil veci s dotknutou pani. Ona im napísala žiadosť s tým, že
na jej hodiny išli údajne aj iné odbery... Vysvetlil, že p. Kráľová nemá vlastné meranie, ide na
podružné meranie a tu sa jej vždy vypočíta reálny odber. Prečítal koľko spotreby kWh mala
v uplynulých rokoch. Počas prevádzky, ktorú tam reálne má minie oveľa menej. Uviedla, že
počas toho, kedy už nemala otvorenú prevádzku energia bola míňaná aj pri prerábke tribúny
...
Po prehodnotení situácie p. Peter Fuček, poslanec OZ: Vyjadril sa, aby sa teda
spriemerovali dva roky 2013/2014 a podľa toho sa to dá zaplatiť. Priemer predstavoval 514
kWh.
Prítomní súhlasili.
OZ obce Staškov
ULOŽILO
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.
f) Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality podľa žiadosti Bc. Nikoly
Cudrákovej – žiadosť o rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty k rodinnému
domu .
Úloha splnená.

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že sa stavebná komisia stretla na
mieste – problém je, že prístupová komunikácia, ktorá je zakreslená prakticky vôbec
neexistuje, lebo tam, kde je zakreslená ide potok, keby ju mala obec vybudovať stálo by to
veľké peniaze. Oni si vytvorili cestu cez súkromný pozemok – žiadajú, k potoku, aby sa im
zaplatila DN 300, 6m oni by si to už prisypali... Stavebná komisia navrhla, aby sa im táto
zakúpila.
Uvedené boli ďalšie takéto prípady, kedy potrebujú občania takúto pomoc.
Viacerí sa zhodli, že na to bohužiaľ nie sú financie.
OZ obce Staškov

ZAMIETLO
Žiadosť Bc. Nikoly Cudrákovej o rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty k rodinnému z dôvodu

obmedzených finančných prostriedkov rozpočtu obce.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti:
PROTI:

0

Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Ing. Milan Veselovský

ZDRŽAL SA:

Mgr. Iveta Bartusková
Peter Fuček
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
NEHLASOVAL: 0

g) Obecnému úradu realizovať verejnej obchodnej súťaže na prenájom garáže, podmienky:
- minimálna cena nájmu 25 €/ mesiac
- nájom na dobu neurčitú
- výpovedná lehota 3 mesiace
Úloha splnená.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že súťaž bola publikovaná, uverejnená.,
prišla len jedna ponuka – od Pána Páleníka. Starosta otvoril pred ostatnými obálku – p.
Páleník navrhol v cenu prenájmu 51 € za mesiac.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom garáže v budove zdravotné stredisko pre p.
Antona Páleníka, bytom Staškov s ponukou ceny za prenájom garáže 51€/mesiac.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0
h) Obecnému úradu zistiť ceny a možnosti umiestnenia značenia a zrkadiel.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že toto zisťoval – zrkadlo stojí od
200 – do 500 €, umiestniť sa dá, je to dopravné zariadenie – bude sa musieť urobiť
jednoduchý projekt – ten bude treba dať schváliť na dopravný inšpektorát.
V súvislosti s týmto bodom prečítal žiadosti.
Žiadosť obyvateľov Staškov, radová výstavba za železnicou o osadenie spomaľovacieho prahu.
List od rodiny Sabelovej – žiadosť o podanie informácie, či sa plánujú osadiť zrkadlá na
železničnom prejazde nad železnicou od rod. domu v smeroch na Čadcu a Turzovku.
Hovoril, že podnet na osadenie zrkadla ku firme mu dal aj p. Ing. Stanislav Machovčák.
Ďalej mala podnet p. Haluščáková – na osadenie spomaľovača.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Dala podnet, či by sa nezvážilo usadenie zrkadla pri
Starej škole.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že to asi nie je reálne, čo sa týka financií, a potom by bolo
treba systémovo prejsť všetky uličky a miesta v Staškove. Skôr už by sa ale priklonil ku
spomaľovačom ako ku zrkadlám.
Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, aby sa systémovo prešla celá obec, v prvom rade, aby sa
spracoval projekt a potom to zapracovať ako nákladovú čiastku do budúcoročného rozpočtu. Stavebná
komisia môže prejsť dedinou...
JUDr. Ľudmila KVašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že poriešiť by sa to malo všade, ale zatiaľ
aspoň minimálne tie najhlavnejšie komunikácie.
OZ obce Staškov

ZOBRALO NA VEDOMIE
Žiadosť obyvateľov Staškov, radová výstavba za železnicou o osadenie spomaľovacieho prahu.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0
OZ obce Staškov zároveň
ULOŽILO
Obecnému úradu osloviť projektanta o spracovanie projektu na dopravné značenie – osadenie
spomaľovačov a dopravných zrkadiel, ku obhliadke dopravným inžinierom prizvať členov
stavebnej komisie a poslancov.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

i)

Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania modernizácie VO v obci formou
koncesnej zmluvy.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že oslovil projektanta, ktorý toto chystá,
v zmysle projektu sa pripraví rozpočet, aby sa vedelo koľko to bude všetko stáť.
A/ B E R I E N A

VEDOMIE

OZ Uložilo:
a) Výkon

kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu obce z roku 2015 v porovnaní so
žiadosťami.
Predložená správa z čiastočne vykonanej kontroly. Úloha trvá.

b) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie poisťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie
majetku obce. Úloha trvá
c) 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 splnená.
d) 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.

e) Obecnému úradu prešetriť odber elektrickej energie podľa žiadosti Jarmily
Kráľovej, Staškov 563 v športovom areáli počas uzatvorenej prevádzky.
f) Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality podľa žiadosti Bc. Nikoly
Cudrákovej – žiadosť o rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty k rodinnému
domu č. 286.
Úloha splnená.

g) Obecnému úradu realizovať verejnej obchodnej súťaže na prenájom garáže, podmienky:
- minimálna cena nájmu 25 €/ mesiac
- nájom na dobu neurčitú
- výpovedná lehota 3 mesiace
Úloha splnená.
h) Obecnému úradu zistiť ceny a možnosti umiestnenia značenia a zrkadiel.
ii)

Obecnému úradu pripraviť systém dobudovania modernizácie VO v obci formou
koncesnej zmluvy.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Starosta privítal občanov Staškova – pani Hegyovú a pani Čulákovú.
p. Čuláková: Obrátil a sa na zastupiteľstvo s prosbou, jej situáciu poznajú – neustále ju
vytápa. K dispozícii boli aj fotky, podľa ktorých vysvetľovala svoju situáciu. Uviedla, že to je
preto, lebo v susedstve sú vysoko položení, uviedla že z betónov suseda jej valila do dvora
voda.
Poslankyňa Terézia Šupčíková uviedla, že p. Čuláková si aj kopala kanál. Ona dodala, že
nový.
Poslankyňa Terézia Šupčíková uviedla, že pred tým tam tiež stála voda, ale nie v takom
množstve.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že sa musia ako susedia medzi
sebou dohodnúť a nejak sa to pokúsiť vyriešiť.

Ján Janošec, poslanec OZ: Konštatoval, že hasiči tam boli čerpať vodu a zistili –
kanalizácia kolo cesty nejde do spadu, ale do protispadu, lebo ďalej už je to vyššie. Pán
V susedstve uviedol, že to vyrieši jedine výkop kanála, urobil by to na vlastné náklady, lenže
je tam problém s pozemkami. Prekopal by to od firmy až po Bahanu.
p. Čuláková: Opýtala sa, vzhľadom na to, že má rodinný dom celý navlhnutý, múry
navlhnuté, pleseň, obklad okolo domu jej celý padá, kto jej to zaplatí.
Prítomní sa zhodli, že by p. Čulákovej by stačil súhlas vlastníka.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že ak pán sused hovoril, že to vybuduje, treba sa
spojiť s vlastníčkou pozemku, aby jej poskytla súhlas.
Starosta uviedol, že to vzadu sa musí vyriešiť jedine tou cestou ako sa hovorilo, vpredu má
ambíciu obec v budúcom roku robiť chodníky a tam by sa riešila aj dažďová kanalizácia,
odvodnenie, pokiaľ nenastane nejaký problém. Vzadu si to musia poriešiť vlastníci.
p. Hegyová: Chcela poprosiť obecný úrad, aby starším ľuďom, ktorým nemá kto pomôcť
pokosiť záhrady, aby im mohli z prevádzok prísť pokosiť.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že to nejde naraz. Starších je v obci viac,
a technický podnik má po obci mnoho roboty, ktorú treba spraviť. Každému sa vyjde
v ústrety, ale treba počkať a prejaviť trochu porozumenia, lebo to skutočne hneď v ten
moment nejde.
Ladislav Perďoch, vedúci OTP: Uviedol, že je to prvý rok, čo nemá pokosenú dedinu, nie
to koscov. Až keď sa to dorobí – aj cintorín, potom sa to bude riešiť po obci. Má požiadaviek
viacero, ale teraz sa to nedá, treba najprv obecné, potom ostatné.
Starosta doplnil, že sa opravujú vymyté cesty, to sa opravovalo, mimo stavby škôlky,
s kosením sa teda muselo počkať. Je najmenej zobrať ľudí a zafinancovať ich, ale z čoho.
Obec sa snaží na toto brať ľudí z úradu práce.
Prítomní sa po prediskutovaní rozlúčili.
K bodu č. 4: Základná škola, Staškov 502 – Návrh na organizáciu ZŠ pre školský rok
2016/2017
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Uviedla, že predložený návrh bol
predložený aj rade školy. Vyjadrila sa ku predloženému materiálu, ktorí mali poslanci
k dispozícii už vopred. Upozornila na niektoré časti. Informovala o počte detí, počte hodín,
Školský klub detí, k CVČ podala informáciu o tom, že maximálne bude 14 krúžkov podľa
rozpočtu....
Starosta sa vyjadril, že by bol radšej, keby bolo viacero krúžkov, nikto nezakázal tvorbu
krúžkov.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že treba zvážiť, či je treba na
pozícii vedúcej v školskej jedálni plný úväzok, či by nestačilo len pár hodín.

Ján Janošec, poslanec OZ: Podal otázku, či by sa nedalo prijať pod krúžky členov do 30
rokov.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov: Uviedla, že limit na jednu vedúcu je 200
stravníkov – toto je optimálne odporúčanie. Keby sa prijímal nový zamestnanec, tak by bola
podmienka nižší pracovný čas. K otázke pána Janošca uviedla, že to bude zvažovať.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov 502 pre školský rok 2016/2017.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 5: Návrh VZN obce Staškov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce.
Návrh VZN bol zaslaní poslancom vopred.
Mária Veselovská, pracovníčka obecného úradu: Podala informáciu, že od 1. 7. 2016 je
novž zákon o odpadoch – kvôli tomuto bolo potrebné pripraviť nové VZN. Návrh už visel.
Uviedla, že ak bude mať obec zberný dvor, zmena vo VZN sa vykoná dodatkom k VZN.
Uviedla, že základná zberná spoločnosť je ENVIPAK, Semeteš bude robiť to čo doteraz – no
zmluva je len dokonca júna so SEMETEŠ, n.o. Ďalej uviedla, že je potrebné upozorniť
nejakou formou občanov, aby sa dobre triedil odpad – plasty, sklo....
Na rokovanie boli prizvaná účtovníčka obce kvôli zmluve so SEMETEŠOM.
Prítomní sa priklonili k tomu, aby sa to neustále propagovalo v novinách.
Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, aby sa uložilo obci – aby sa pravidelne v spravodaji
obce prezentovalo, koľko obec platí za odpady a odvozy a neustále sa upozorňovalo na
separovanie a robila by sa takáto osveta.

JUDr. Ľudmila Kvašňovská: Priklonila sa k tomu, že ľudia potrebujú čísla, aby videli aká
je situácia.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Zdôraznil, aby sa dalo vedieť ľuďom koľko obec
dopláca za nich, a že keď to takto pôjde ďalej bude sa poplatok zvyšovať.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že toto by obec zo zákona robiť
nemala. V poplatku by mali byť všetky náklady obce spojené s touto službou. Malo by to byť
prenesené na občanov...
Viacerí podotkli, aby sa veľkoobjemový zber odpadu konal aspoň dvakrát do roka.
Starosta uviedol, že keď bol na stretnutí Správnej rady TKO Semeteš, dozvedel sa, že Staškov
suverénne najhoršie separuje. Nová firma bude zbierať separ, a to, čo bude nesprávne
vyseparované , budú účtovať obci.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Navrhol, aby sa v spravodaji uviedlo aj nejaké
porovnanie s ostatnými obcami . nejaká štatistika o tom, ako sa separuje v ostatných obciach.
Zhodli sa aj na tom, aby sa uviedlo, aký odpad kam patrí (čo je plast, čo je kov...)
Rokovaciu miestnosť opustila poslankyňa Mgr. Iveta Bartusková.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
VZN obce Staškov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce

Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: Mgr. Iveta Bartusková
Poslankyňa Mgr. Iveta Bartusková sa vrátila do rokovacej miestnosti.
OZ obce Staškov

ULOŽILO
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.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu o tom, že obci končí zmluva 30. 6.
2016 s TKO Semeteš – je treba ju predĺžiť.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Dodatok č. 3 predĺženie Zmluvy o odvoze odpadov, TKO Semeteš n. o. na dobu určitú jeden rok.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 6: Obecný technický podnik Staškov – Správa o hospodárení za rok 2015
Materiál mali poslanci OZ doručení k nazretiu vopred.
Michaela Urbaníková, účtovníčka OTP Staškov: Komentovala predložený materiál.
Poukazovala na plnenie rozpočtu v % hodnote.
Peter Fuček, poslanec OZ: Upozornil na to, že je treba dopísať na záver sumár či je to 0
alebo mínus. Doplniť treba tiež depozit na mzdy 3811 – mzdy 2015.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO

Správu o hospodárení za rok 2015 - Obecný technický podnik Staškov.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 7: Obecný technický podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Aj tento materiál mali k nahliadnutiu poslanci vopred.
Michaela Urbaníková, účtovníčka OTP Staškov: Komentovala predložený materiál podľa
položiek. Do prijímov zapracovali 328 € to je spoluúčasť na ľudí cez úrad práce – toto
žiadajú od obce. Napočítaná bola dotácia od úradu práce, zapracovaných bolo 152 000 €,
ktoré sa dostali na vybudovanie novej materskej školy. Vo výdavkoch je to navýšené
o spoluúčasť na ľudí cez úrad práce, k tomu je pripočítané OBP – na pracovné pomôcky, tak
isto tu boli zapracované peniaze na novostavbu materskej školy 152 000 €.
Starosta upozornil na to, že toto sa bude teda musieť doriešiť pri úprave rozpočtu obce.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – Obecný technický podnik Staškov
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8: Správa nezávislého audítora za rok 2015
Na rokovanie sa dostavila účtovníčka obce Staškov, Bc. Mária Čečotková. Všetky materiály
mali poslanci na prezretie zaslané vopred. Nemali nijaké otázky.
OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora za rok 2015

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Hlasovanie: ZA:

K bodu č. 9: Záverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Ani tu nič prítomní nepripomienkovali. Je to vlastne správa o hospodárení za rok 2015.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 10: Hodnotiaca správa 2015
Tento bod súvisel s predošlým je to ako príloha záverečného účtu.
K bodu č. 12: Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2015
B/ B E R I E

NA

VEDOMIE

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2015

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 13: Územný plán obce
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že k tomuto bodu sa zišla komisia – vyšiel
z nej zápis, ktorý mali prítomní vopred k nazretiu.
Nikto nemal nijaké otázky ani pripomienky.
OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
Zápisnicu z riešenia územného plánu zo stretnutia dňa 12.5.2016.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková

Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Starosta oboznámil prítomným, že o 13.00 hod. by sa chceli dostaviť na rokovanie mamičky
dievčat, ktoré sa venujú mažoretkovému športu v obci.
K bodu č. 14: Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2015
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Uviedla, že materiál čítala, a je to napísané dobre.
Kronikárka uviedla, že nemala nijaké výhrady od členov komisie. V prípade poslancov –
opravila pár preklepov v texte a na podnet pani poslankyne JUDr. Ľudmily Kvašnovskej
opravila chybný údaj.
Kroniku za rok 2015 prítomní odobrili. Môže ísť na zapísanie do knihy.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok 2015
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 15: Rôzne
Starosta prítomným čítal predložené žiadosti.
1. Žiadosť p. Jozefa Padycha, Staškov o finančný príspevok na kanalizačnú prípojku.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce Staškov: Prečítal aj stanovisko sociálnej komisie navrhuje prešetrenie skutočného stavu stavebnej komisii, nakoľko po prešetrení prijímov
v domácnosti bolo zistené. že žiadateľ nie je v hmotnej núdzi.

Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ, predsedníčka sociálnej komisie: Doplnila, že
vzhľadom na to, že má obec na toto VZN, a v ňom sú stanovené určité okruhy, sociálna
komisia by niečo takéto ani nemala riešiť. Peniaze v tejto položke sú určené pre ľudí, ktorí sú
skutočne v hmotnej núdzi.
Starosta: Vyjadril sa pri tomto bode, čo sa týka sociálneho, že buď sa to úplne zruší, lebo je
to smiešna čiastka, alebo sa tam pridá riadne, aby sa skutočne mohlo reálne pomôcť. Aj
v prípade nejakej tragédie, nečakanej udalosti... Doporučoval aby sa pri tvorbe nového
rozpočtu na to myslelo. Navrhoval, že ak to má v rozpočte ostať, treba to posilniť, 500 € je
strašne málo.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Navrhla, aby sa to tam uviedlo ako položka
mimoriadne....
Prítomní sa zhodli, že sa to posunie ešte z úcty k p. Padychovi aspoň na obhliadku stavebnej
komisii.
OZ obce Staškov
ULOŽILO
Ukladá stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Padycha Jozefa, v rozsahu obhliadky a vyžiadania
si podkladov k žiadosti.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

2. Žiadosť Dany Balošákovej, Staškov o vybudovanie cesty v lokalite od Saksona po Chatu
Skalovka.

Peter Fuček, poslanec OZ: Vzhľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov
obce v obecnom rozpočte navrhol žiadosť zamietnuť. Uviedol, že všetkých ľudí
chápe, že to žiadajú, keď chodia za prácou aj do zahraničia, že vidia ako je to tam
všetko urobené. Žiaľ s prostriedkami u nás to možné zatiaľ nie je.

Viacerí sa k tomu priklonili, a boli toho názoru, že keby boli financie, tak by sa pomohlo
každému.
OZ obce Staškov

ZAMIETLO
Žiadosť Dany Balošíkovej, Staškov o vybudovanie cesty v lokalite od Saksona po
Chatu Skalovka z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov rozpočtu obce.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

3. Žiadosť o predlženie a rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty CKN 6412 v lokalite Jelitov až
po posledný r. dom.– Alojz Heglasík a manželka Terézia, Staškov, Bohuslav Rafaj a manželka
Kristána, Raková a Ján Maslík a manželka Drahomíra, Staškov .
Aj v prípade tejto žiadosti sa opakoval postup – nie sú finančné prostriedky.
OZ obce Staškov

ZAMIETLO
Žiadosť o predlženie a rozšírenie a spevnenie prístupovej cesty z dôvodu obmedzených finančných
prostriedkov rozpočtu obce.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vrátil sa k téme garáží na Polgúni. Dal sa tak ako sa
dohodlo vypracovať GP. Starosta vysvetlil na zobrazenom geometrickom pláne situáciu.
Uviedol, že nič sa nejde meniť, len treba schváliť zámer prenájmu. Predmetný pozemok bol
zameraný, a časť sa nachádza v záhrade p. Čečotku. Vysvetlil, že garáž p. Kamenišťáka meraním sa zistilo, že garáž má 30 cm odsunutú a garáž má na svojom pozemku.
Zámer odpredaja majetku obce pre Romana Stredňanského a manželku Alenu Stredňanskú,
Staškov .
OZ obce Staškov

SCHVÁLILO
Zámer odpredaja majetku obce – na základe vypracovaného GP č. 26/2016 dňa 5.5.2016
vyhotovený Milanom Šimanicom, úradne overený Ing.Teréziou Targašovou, dňa 30.5.2016 pod
č.603/2016.Pozemok parc. CKN č. 4815/5 o výmere 22 m2 -zastavaná plocha LV 1179, v
katastrálnom území obce Staškov pre Romana Streďanského a manž. Alenu Streďansku,
rod.Poláčkovu obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce za cene 4,67-€/m2, v súlade s § 9a 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, na ktorý mali v minulosti schválené
odkúpenie tohto pozemku a zaplatili kúpnu cenu v sume 3100.-Sk dňa 28.8.2007, ale k odpredaju
nedošlo.

Počet poslancov: 9

Prítomných: 8

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Zámer odpredaja majetku obce – na základe vypracovaného GP č. 26/2016 dňa 5.5.2016
vyhotovený Milanom Šimanicom, úradne overený Ing.Teréziou Targašovou,dňa 30.5.2016 pod
č.603/2016.

Pozemok parc. CKN č. 4815/6 o výmere 3 m2 -zastavaná plocha LV 1179, v katastrálnom
území obce Staškov pre Miroslava Čečotku bytom Staškov, vo vlastníctve obce za cene 1€/m2, v súlade s § 9a 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 bol v minulosti zamenený za pozemok pod miestnu komunikáciu .

Počet poslancov: 9

Prítomných: 8

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

4.

a) Žiadosť Spolku Rodákov Jozefa Kronera o zmenu účelu dotácie – dotácia na maliarsky
plenér Maľované pod Grapou vo výške 1000 €.
b) Žiadosť 6 kusov monografie obce Staškov pre umelcov plenéra.
Starosta ako podnet k úprave VZN kvôli žiadostiam, mal by sa uviesť aj termín ak sa
poskytujú peniaze na nejakú akciu – dokedy bude produkt na svete.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol, že presne toto bol dôvod, aby sa upravilo VZN, aby sa
peniaze míňali na účel dotácie.
Peter Fuček, poslanec OZ: Uviedol, že treba trochu upraviť štylizáciu žiadosti – do
uznesenia, lebo sa žiada o zmenu z jedného na druhé.
Niektorí sa opýtali, či sa suma neschválila na poly – časť na knihu, časť na plenér.
Starosta uviedol, že je prijaté uznesenie, a je to aj v zápisnici – podpísané, účel bol len na
knihu – sedela na rokovaní pri tom aj účtovníčka, ktorá to hneď zapisovala do rozpočtu.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Konštatovala, že pre toto by bolo najlepšie, aby si žiadosť
napísali ako každá zložka, zložky si nevypisujú detailne na čo potrebujú dotácie.
Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, aby sa žiadosť dala zamietnuť, peniaze aby sa presunuli do
budúceho roka na knihu. Poskytnutie kníh treba schváliť.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Dala druhý návrh, bola za schválenie účelu.
Starosta konštatoval, že súhlasí s podporením vydania knihy. Je to z úcty k rodine Kronerovej, treba
to podporiť, tak to bolo aj schválené.
Viacerí uviedli, nech sa to podmieni teda tým, že ak sa do konca roku predloží doklad o výdavkoch na
knihu, tak sa mu to preplatí.

OZ obce Staškov
NESCHVAĽUJE
Žiadosť Spolku Rodákov Jozefa Kronera o zmenu účelu dotácie z projektu publikácie pamätí
Zuzany Kronerovej–Vaňousovej na projekt 2. ročník maliarskeho plenéra Maľované pod
Grapou.
Hlasovanie: ZA:

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

OZ obce Staškov

SCHVÁLILO
Poskytnutie 6 kusov monografie obce Staškov pre umelcov 2. ročníka maliarskeho plenéra
Maľované pod Grapou.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

5.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie PKP
Na rokovanie OZ sa dostavili viaceré mamičky detí, ktoré sa venujú mažoretkovému športu.
Starosta opäť prečítal žiadosť.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: V prvom rade, ako uviedla, je treba činnosť mažoretiek
a úspešnú reprezentáciu pochváliť. Problém ale je, že k dnešnému dňu je obecný rozpočet už
v mínuse. Strašne radi by podporili dievčatá, ale v tejto dobe to nebude možné – taký je stav rozpočtu.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, že aj ona sama má mažoretku a trénerku
dcéru, vidí koľko sa toho vynaloží na túto činnosť, koľko financií to stojí, bola by škoda, keby toto

všetko nevyužili na top súťažiach. Robia pre to všetko, vie že je rozpočet napnutý, v tomto roku sa im
dalo najmenej oproti iným rokom. Prikláňa sa k tomu, aby sa im prispelo aspoň 1000 €.
Mamičky sa vyjadrili, že je to dosť, nie každý rodič na to má, pokiaľ sa to nepodporí takto, tak sa to
inak nedá. Či už je to futbal alebo iný šport, môže byť obec rada, že sa v nej niečo koná, a že sa tým
deťom venujú. Dievčatá do toho dávajú všetko, prežívajú to. Financie sa zháňajú , kde sa dá.
V diskusii sa prelínali viaceré názory. Prítomní konštatovali, že sa nemôže zobrať jednému, aby sa
mohlo dať druhému. Pri pripomienkach na futbalistov sa vyjadril
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Uviedol, že by bol nerád, aby sa to tak bralo, raz sa to odsúhlasilo, tak
to treba nechať tak, opýtal sa prítomných, či vedia o tom , aké majú futbalisti výdavky, koľko majú
mužstiev, treba sa im venovať, chodia mimo každý týždeň...
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslanky§a OZ: Navrhla, aby sa vyriešilo, odkiaľ by sa dalo vziať
tých 1000 €.
Starosta len podotkol, že ho mrzí, že sa píše, že opätovne niekomu niečo dal, pritom to schválili
a odsúhlasili všetci poslanci.
Mamičky zdôraznili, že toto je šport pre dievčatá.
Všetci súhlasne konštatovali, že nikto sa nestavia proti mažoretkám.
Starosta konštatoval, že inak sa pozerá na dospelých, inak na deti – 1000 € by dal, ak by Spolok
peniaze na knihu neminul, presunuli by sa na budúci rok -. inú možnosť nevidel, od inokadiaľ sa
zobrať nedalo, na jednej strane chce pomôcť mažoretkám, na druhej je prísľub podporiť knihu .
Navrhol zobrať z kapitoly kultúrne podujatia obce s tým , že je predpoklad ak bude výťažok
z pripravovaného koncertu podporiť naše mažoretky.

OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie PKP – Mažoretky, v sume 1 000€ za
účelom spolufinancovania účasti na Majstrovstvách sveta v Chorvátsku. Finančné prostriedky budú
vyčlenené z položky kultúrne podujatia oddiel 0. 820. S tým, že pri úprave rozpočtu budú finančné
prostriedky v tejto položke prehodnotené.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Poslanec Daniel Králik uviedol, že svoju odmenu daruje mažoretkám.

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či sa schvaľovali žiadosti
o zmenu v územnom pláne aj čiastkovo, potrebovala by mať schválenú uznesením kvôli
súdnemu konaniu.
6.
Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov o zmenu v územnom pláne na parcelách CKN č. 4796/3 a EKN
1035 v katastrálnom území obce Staškov, za účelom výstavby výrobnej haly.
Ján Janošec, poslanec OZ: Opýtal sa či sa na tom mieste zachová cesta.
OZ obce Staškov

SCHVÁLILO
Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov o zmenu v územnom pláne na parcelách CKN č. 4796/3 a EKN
1035 v katastrálnom území obce Staškov, za účelom výstavby výrobnej haly.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Peter Fuček
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
NEHLASOVAL: 0

V rámci diskusie starosta podla informáciu , že dotácia na bytový dom je zatiaľ neoficiálne
schválená – treba dorobiť realizačnú dokumentáciu. Zákazka bude pre Obecný technický
podnik.
Pozval prítomných na nasledujúce divadelné predstavenie v rámci divadelnej prehliadky Po
Kronerovej ceste 3.
Poslanec Peter Fuček sa opýtal na cenové ponuky na Teslu – prítomní ho informovali, že
neboli akceptované pre nízku cenu.
Poslankyňa JUDr. Ľudmila Kvašňovská upozornila na to, že ľudia neparkujú vo dvoroch, ale
na miestnej komunikácii, zdôraznila, aby sa aspoň prostredníctvom tlače upozornilo na to, že
je to zakázané.
Poslanec Mgr. Daniel Králik konštatoval, že budú potrebné značky o zákaze parkovania,
prípadne to riešiť v extrémnych prípadoch sankciami – inak sa tento problém nevyrieši.

Poslanec Ing. Milan Veselovský pozval prítomných na nadchádzajúci tradičný hasičský
turnaj, ktorý sa bude konať 2. júla 2016´ v areáli FK Slávie Staškov.
Prítomní sa na záver dohodli na termínoch ďalších rokovaní OZ.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Termíny rokovania OZ: 18. 8. 2016 o 9.00hod., 20. 10. 2016 o 9.00hod., 8.12. 2016 o 9.00hod.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta ukončil rokovanie OZ v Staškove.
V Staškove, dňa .........................................

...............................................
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

.....................................................
Terézia Šupčíková
OVEROVATEĽ I.

.........................................
Ján Janošec
OVEROVATEĽ II.

