ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa
23. február 2017
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ
Ján Belko, poslanec OZ
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ
Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov
Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Prezentácia Štúdie úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom
– architekt Jarina
5. Schválenie prijatia úveru na nasledovné aktivity – výstavba chodníkov,
modernizácia verejného osvetlenia, kúpa stroja na zemné práce
6. Schválenie postupu modernizácie verejného osvetlenia
7. Predaj prebytočného majetku obce – podmienky verejnej obchodnej súťaže.
8. Prenájom prebytočného majetku obce – priestory bývalej detskej ordinácie
9. Schválenie pripomienok k spracúvanému územnému plánu obce
10. Prerokovanie alternatív rekonštrukcie mosta k obecnému úradu
11. Informácia o možnosti podania projektov z Eurofondov – cezhraničná spolupráca
Slovensko – Poľsko, modernizácia učební ZŠ, nákup kompostérov, regulácia
Vyhniarského potoku, zateplenie budovy OÚ
12. Návrh VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov
13. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce
Staškov
14. Schválenie zápisov do kroniky za roky 2011 – 2014
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 9.00 hod.
v Spoločenskej sále na obecnom úrade. 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 za začiatku prítomných 6
poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Ku zmene programu podala návrh Mgr. Iveta Bartusková, nakoľko z pracovných povinností
musela odísť z rokovania skôr, požiadala, aby bod 14. bol premiestnený ako bod 4.
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014.
Starosta podal informáciu, že je potrebné doplniť program ešte o dva ďalšie body –
Schválenie odkúpenia budovy starej školy Polgrúň a Príloha k VZN obce Staškov o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia – ako body 14.
a 15.
Návrhová komisia:
predseda: Ing. Milan Veselovský
členovia: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Pavol Ďurkáč
overovatelia: Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie:

za:

6

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce čítal, na rokovaní OZ dňa 16. 12. 2016 bolo uložené:
a)
Obecnému úradu riešiť sťažnosť p. Korduliaka - odstránenie skládky dreva v zmysle
záverov stavebnej komisie.
Starosta konštatoval, že počas zimy sa to ešte neriešilo – úloha trvá.

b)
Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán – úradne neoverený nákres za účelom
výkupu pozemkov pod miestnu komunikáciu , šírka vykúpených pozemkov 6m v zmysle
grafickej prezentácie. Následne zvolať jednanie všetkých dotknutých vlastníkov.
Starosta vysvetlil, že k tomuto došlo – situácia sa však zmenila, kvôli tomu, že občania, ktorí
dávali podnet od zámeru odstúpili – otázkou je, či na tom obec bude aj napriek tomu.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že táto cesta je plánovaná
v územnom pláne – perspektívne by sa v tom teda malo pokračovať.
Starosta uviedol, že ak je vôľa pokračovať, kontaktuje geodeta a aj na základe záverov
komisie sa to potiahne ešte ďalej.
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Ján Belko a poslanec Ján Janošec.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Navrhla, aby sa to pri jednom geometrickom
pláne potiahlo ešte ďalej o dva, tri pozemky, no navrhla, či by nakoniec nebolo najlepšie
zavolať vlastníkov dotknutých parciel a dohodnúť sa s nimi.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: V súvislosti s vytyčovaním informoval prítomných,
že opäť v lokalite dochádza k problémom, ľudia sa opisujú kto má koľko prehradeného.
Navrhol, aby to tam geodeti vymerali celé, a potom sa to ponúklo ľuďom na odkúpenie,
v prípade, že majú prihradený pozemok.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Podala otázku, kto prácu geodetov zaplatí,
pretože to bude veľká čiastka. Potom obec bojuje o rozšírenie ciest, a teraz je zámer toto
odpredať - nepúšťala by sa do odpredaja ciest.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že zámerom nie je ľudí šikanovať, ale
uložiť im, aby si vysporiadali to, čo je nevysporiadané, podané... Jedná sa hlavne o hlavnú
ulicu – treba to zmerať a dať do poriadku. Ide o to, aby sa vec systémovo vyriešila.
Poslanec Pavol Ďurkáč navrhol, aby sa hlasovalo za starostov návrh dať vymerať aj časť
cesty.
Viacerí sa zhodli na tom, že toto sa bude musieť do budúcna doriešiť v rámci celej obce.
Mgr. Iveta Bartusková odišla z rokovacej miestnosti.
OZ obce Staškov
ULOŽILO
Vytýčiť od p. Burdu smerom hore ku bývalému vleku hranice miestnej komunikácie
a prístrešok p. Vanka.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko

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

c)
Obecnému úradu dať spracovať projektovú dokumentáciu ohľadom rekonštrukcie mostu
k obecnému úradu. Zachovať pôvodné šírkové pomery mosta postačujúce na jednosmernú
premávku. V rámci tohto bodu bol preriešený už aj samostatný bod programu.
Starosta podal informáciu, že prebehla súťaž, projektanti boli v obci, merali – spodná stavba,
že by sa zachovala, vrch by musel byť nový. Navrhujú, vzhľadom na to, že to už nie je veľký
cenový rozdiel, rozšíriť most na obojsmernú prevádzku. Dali starostovi tri alternatívy –
jednosmerný most – asi 400 000 €, obojsmerný cca 500 000 €, tretia varianta – šírkové
pomery aj pre dve nákladné automobily. Starosta sa prikláňal k návrhu na zmenu mostu na
dvojsmernú premávku so zachovaným chodníkom. Pri meraní a zisťovaní projektanti
upozornili starostu na to, že stav mostu je ďaleko horší ako pred piatimi rokmi – okamžite
doporučili znížiť hmotnosť na 7,5 t a nákladné autá úplne vylúčiť. Starosta uviedol, že
požiadal projektantov o nejaké jednoduché dočasné riešenie – úprava vrchných vrstiev,
nakoľko v súčasnosti nemá obec k dispozícii požadované financie.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ sa vrátila do rokovacej miestnosti.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Podala otázku, či sa v rámci havarijného
stavu nedá o niečo požiadať.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že most je obecný a dotačný systém na toto
nie je.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Projekt rekonštrukcie mosta realizovať na obojsmernú premávku.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

NEHLASOVAL:

0

a zároveň
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Zníženie nosnosti mosta k obecnému úradu na 7,5 t pre jednotlivé vozidlo na základe
stanoviska statika.
Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Návrhy boli prijaté.
Neskôr počas rokovania starosta premietol zaslané informácie o moste, ktoré obdržal
v priebehu dňa.
d)
Obecnému úradu na základe právneho stanoviska dodatok zmluvy predložený Družstvom
vlastníkov neštátnych lesov neakceptovať.
Úloha bola splnená.
e)
Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku obce, pozemok na Zákopčí bytovky –
CKN 6522/18, 6522/17, 6522/16, 6522/13, 6522/14, 6522/15, 6522/3 a pozemok nad IBV - CKN
408/1.
Samostatný bod rokovania.
f)
Uložilo stavebnej komisii vykonať obhliadku a navrhnúť riešenie – (Nekorancová Mária,
Staškov– Žiadosť o obnovenie zapojenia obecného rozhlasu pri rodinnom dome v časti Staškov –
Polgrúň. ).
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ, predseda stavebnej komisie: Podal informáciu, že
členovia stavebnej komisie vykonali obhliadku miesta, hovorili s manželom pani, ktorá sa
sťažovala. Sused vyššie rozhlas ale chce mať zapojený.

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Doplnil, že v lokalite sú dva rozhlasy. uviedol, či by nebolo
lepšie jeden inak natočiť, a druhý zmontovať a dať ho ďalej.

OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
OZ uložilo
a)
Obecnému úradu riešiť sťažnosť p. Korduliaka - odstránenie skládky dreva v zmysle záverov
stavebnej komisie. - Úloha trvá.
b)
Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán – úradne neoverený nákres za účelom
výkupu pozemkov pod miestnu komunikáciu , šírka vykúpených pozemkov 6 m v zmysle
grafickej prezentácie. Následne zvolať jednanie všetkých dotknutých vlastníkov.
c)
Obecnému úradu dať spracovať projektovú dokumentáciu ohľadom rekonštrukcie mostu
k obecnému úradu. Zachovať pôvodné šírkové pomery mosta postačujúce na jednosmernú
premávku.
Úloha splnená.
d)
Obecnému úradu na základe právneho stanoviska dodatok zmluvy predložený Družstvom
vlastníkov neštátnych lesov neakceptovať. Úloha splnená.
e)
Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku obce, pozemok na Zákopčí bytovky –
CKN 6522/18, 6522/17, 6522/16, 6522/13, 6522/14, 6522/15, 6522/3 a pozemok nad IBV - CKN
408/1. Úloha Splnená.
f)
Uložilo stavebnej komisii vykonať obhliadku a navrhnúť riešenie – (Nekorancová Mária,
Staškov– Žiadosť o obnovenie zapojenia obecného rozhlasu pri rodinnom dome v časti Staškov –
Polgrúň. ). Úloha Splnená.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0
K bodu č. 4. Schválenie zápisov do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014
Nakoľko komisia nemala výhrady, prítomní hlasovali za schválenie a následný prepis.

OZ obce Saškov
SCHVÁLILO

Zápisy do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 6: Schválenie prijatia úveru na nasledovné aktivity – výstavba chodníkov,
modernizácia verejného osvetlenia, kúpa stroja na zemné práce
Na rokovanie bola privolaná Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce, ktorá vysvetlila prítomným
spôsob schválenia uznesením pre banku, v ktorom budú uvedené jednotlivé účely.

OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Obecné zastupiteľstvo v obci Staškov podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení štatútu obce
Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 250 000 €, prijatie úveru vo výške 40 000 € a prijatie úveru 40 000 €
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, as. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného úradu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia investičného projektu:
- Vybudovanie chodníkov v obci Staškov 250 000 €
- Modernizácia VO v obci Staškov 40 000 €
- Kúpa mechanizmu na zemné práce 40 000 €
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:

Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0

NEHLASOVAL:

0

Vzhľadom na to, že na rokovanie sa zatiaľ nedostavil architekt, starosta pokračoval ďalšími
bodmi.
K bodu č. 7: Schválenie postupu modernizácie verejného osvetlenia
Starosta oboznámil poslancov o realizácii modernizácie verejného osvetlenia prostredníctvom
OTP – aby sa táto skutočnosť prijala uznesením.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Realizáciu modernizácie verejného osvetlenia v neriešených častiach obce prostredníctvom
obecného technického podniku.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 8: Predaj prebytočného majetku obce – podmienky verejnej obchodnej
súťaže
Prítomným boli premietnuté mapky jednotlivých lokalít, na ktorých sa nachádzajú dotknuté
pozemky.
Prvý pozemok parc. CKN 408/1 o výmere 305 m2 v k. ú. obce Staškov – návrhy cien:
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Navrhol cenu 20 € za m2.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Pozemok parc. CKN 408/1 o výmere 305 m2 v k. ú. Staškov je prebytočný majetok obce.
a zároveň
ULOŽILO
a) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku obce pozemok parc. 408/1
o výmere 305 m2 v k. ú. Staškov formou verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich
podmienok:

- minimálna cena 20 € / m2
- zverejnenie v týždenníku Kysuce
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
Ján Belko, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
NEHLASOVAL: 0
Na rokovanie sa dostavili občania Staškova, p. Ďurana s manželkou a pani Šperková ohľadom
vybudovania kanalizačnej prípojky v smere na Kýčeru k rodinným domom.
Starosta obce ich privítal v rokovacej miestnosti.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že bolo vydané územné
rozhodnutie – to vydáva obec Podvysoká, stavebné povolenie vydáva životné prostredie – tu
bola zaslaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Potom už treba realizovať. Obrátil sa na
poslancov – financovanie z rozpočtu obce je ich kompetenciou.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Podala otázku, či bol starosta na SEVAKU.
Starosta konštatoval, že tam sa to bude riešiť až vtedy, keď bude vydané stavebné povolenie.
Ale ako uviedol, nevidí to pozitívne.
P. Ďurana, občan Staškova sa vyjadril, že sa potrebujú z bytovky odsťahovať najneskôr
začiatkom mája, preto sa prišli opýtať, ako sa postupuje z ich žiadosťou.
Starosta navrhol, aby sa pomohlo a dala dotácia 5000 € na vybudovanie verejnej kanalizácie
v lokalite Kýčera.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Dotáciu v sume 5 000 € na vybudovanie kanalizácie pre novostavby rodinných domov v
lokalite Kyčera.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

Žiadatelia sa rozlúčili a odišli z rokovacej miestnosti.
K bodu č. 5: Prezentácia Štúdie úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom
– architekt Jarina
Starosta privítal na rokovaní Ing. arch. Ivana Jarinu s manželkou.
Hostia svoj návrh aj premietli. Vysvetlili, že vytvárajú námestia vo viacerých obciach, mimo
ostatnej činnosti.
Na základe vizualizácie vysvetlili rozloženie zelene, použitie kameňa, vytvorenie oddychovej
zóny, dreveného pódia, použitie prírodného materiálu. Pretvorenie vstupu na obecný úrad,
doplnenie estetických prvkov...
Vizualizácia a návrh bol prednesený informatívne, prítomní sa zhodli na tom, že takáto
premena verejného priestranstva v obci je otázkou budúcnosti, momentálne na to vôbec nie sú
financie.
Pán architekt sa vyjadril k tomu, že ak sa bude robiť projekt, bude samozrejmé, že s návrhmi
a pripomienkami bude počítať.
Starosta uviedol, že je to len predstava, na základe ktorej by sa pokračovalo s projektom.
Ján Belko, poslanec OZ: Navrhol, aby sa vizualizácia zverejnila v Spravodaji obce Staškov,
aby boli aj takto oboznámení občania.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Štúdiu úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom vypracovanú architektom
Jarinom.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Prítomní sa vrátili k bodu predaja prebytočného majetku obce Staškov – pozemky na Zákopčí.
Starosta premietol mapu, na ktorej bola zobrazená lokalita dotknutých pozemkov. Položil
otázku, či sa ide ponúkať spoločne, alebo jednotlivo. Navrhol cenu 10 €/ m2.

Prítomní sa zhodli na tom, že cena sa nebude rozlišovať podľa jednotlivej parcele. Súhlasili
s predajom parciel jednotlivo.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Pozemky parc. CKN 6522/18 o výmere 1446 m2, 6522/17 o výmere 272 m2, 6522/16
o výmere 208 m2, 6522/13 o výmere 1017 m2, 6522/14 o výmere 232 m2, 6522/15 o výmere 75
m2, 6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov sú prebytočným majetkom obce.
a
ULOŽILO
a) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku obce pozemky parc. CKN
6522/18 o výmere 1446 m2, 6522/17 o výmere 272 m2, 6522/16 o výmere 208 m2, 6522/13
o výmere 1017 m2, 6522/14 o výmere 232 m2, 6522/15 o výmere 75 m2, 6522/3 o výmere
271 m2v k. ú. Staškov formou verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich podmienok:
a) Pozemky možno predávať aj jednotlivo
b) minimálna cena 10 € / m2
c) inzercia v týždenníku Kysuce

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 9: Schválenie pripomienok k spracúvanému územnému plánu obce
Starosta informoval, že sa stretla komisia, spoločne prezreli časti návrhu územného plánu
a doplnili určité lokality ako časti na výstavbu. Prítomným návrh predložil aj na rokovaní OZ
a oboznámil ich so závermi členov komisie.
Prítomní sa zhodli na schválení pripomienok komisie.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Pripomienky k územnému plánu obce.

Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
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. 12: Informácia o možnosti podania projektov z Eurofondov – cezhraničná
spolupráca Slovensko – Poľsko, modernizácia učební ZŠ, nákup kompostérov, regulácia
Vyhniarského potoku, zateplenie budovy OÚ
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu o možnosti podania projektov,
o ktoré by sa chcel uchádzať. V rámci mikroprojektu spolupráca SR – Poľsko by možno
zapracoval aj spomínané pódium. K modernizácii učební ZŠ pani riaditeľka spolu so
zástupkyňami pripravuje podklady – išlo by o jazykové učebne, laboratórium... Chystá sa
výzva na nákup kompostérov, zateplenie budovy OÚ – vraj sa má zmierniť podmienka
prenájmu plochy. Regulácia Vyhniarskeho potoka – z protipovodňových opatrení, obec
Staškov je uvedená ako jedna, z tých čo sa môžu uchádzať na základe povodňovej štatistiky.
V tomto prípade je potrebné uvoľniť 300 € na vypracovanie štúdie, s týmto ísť na
ministerstvo a pokúsiť sa s tým pohnúť ďalej.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
a) Zapojenie sa obce do projektov
b) vypracovanie Štúdie - regulácia Vyhniarskeho potoka.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
V súvislosti s reguláciou starosta spomenul ako sa v uplynulých dňoch na Kysuci nazbierali
ľadové kryhy cca 400 m, bolo to problematické, preto sa pred všetkými poďakoval hasičom,
že promptne prišli a pomáhali, tiež na hranici s Podvysokou. Pomáhali na ihrisku, čerpali
vodu pri telocvični...

Ďalej informoval prítomných o tom, že sa dal vypracovať jednoduchý projekt na prípojku
plynu a vody na ihrisko.
Starosta sa pozastavil nad budovou č. 25 a sociálnymi bytmi v nej – sú v katastrofálnom
stave, je treba tento problém vyriešiť, bola tam pred tým aj komisia, a na základe záverov
členov je to tam úplne zničené. Budovu by bolo najlepšie predať, a byty zrušiť, pretože sa
ničí.
Z rokovania odišla Mgr. Iveta Bartusková.
Prítomní sa dohodli na prijatí uznesenia o nepredlžovaní nájomných zmlúv.
OZ obce Staškov
ULOŽILO
Obecnému úradu nepredlžovať nájomné zmluvy nájomníkom sociálnych bytov v budove
bývalej pošty č. 25.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Na rokovanie OZ sa dostavil Peter Svrček – budúci nájomca priestorov reštaurácie
a príslušenstva na ihrisku. Pred pristúpením k podpisu zmluvy ho pozval na rokovanie, aby
všetkých oboznámil o tom, ako si predstavuje svoju činnosť.
Pán Svrček sa chcel poinformovať o technických záležitostiach – elektrina, voda, kúrenie,
informoval, že podľa dopytu vie urobiť viaceré hudobné akcie v obci...
Poslanec Pavol Ďurkáč sa pozastavil nad tým, že záujemca si nebol vopred obzrieť priestory
a zistiť technické náležitosti.
Pán Svrček sa vyjadril, že vzhľadom na to, že tam prevádzka fungovala, považoval to za
samozrejmé. Čo sa akcií týka, na základe podujatí obce by ohol doplniť na leto ešte niečo
navyše. Vonku v areály by chcel zriadiť malé detské ihrisko pre deti, vie urobiť večerné
kino... Chcel by tam robiť aj oslavy – do zmluvy zapracovať klauzulu, že priestor sa môže
prenajať aj tretej osobe, pokiaľ by si všetko priniesla. Vyžiadal si zaslať návrh zmluvy.
Starosta navrhol p. Svrčekovi, aby si pobehal potrebné, v prípade nejakej prekážky, aby čím
skôr informoval obec. Zmluva sa bude riešiť až potom.

Pán Svrček následne odišiel.
K bodu č. 15: Návrh VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov
Starosta podal otázku, či má niekto z prítomných nejakú výhradu voči predloženému VZN.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania na území obce Staškov
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 13: Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
obce Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu o tom, že spolu s kontrolórkou
absolvoval školenie – z tohto podnetu boli pripravené nové zásady odmeňovania:
- prvý nedostatok bol, ak sa schváli odmena pre poslancov a nie je uvedená v odmeňovacom
poriadku, je to problém,
- ďalej zvýšená odmena pre členov komisií – predsedov,
- na zváženie odmena pre sobášiacich poslancov za sobáš...
Ďalej vysvetlil nový pridaný bod – starosta navrhol, aby zástupkyňa Terézia Šupčíková
pomohla s pozemkami zamestnankyni slečne Mravcovej, nakoľko popri obsiahlej agende sa
v tomto postupuje pomaly, je potrebné dennodenne komunikovať s ľuďmi a oslovovať ich –
takéto niečo musí byť v odmeňovacom poriadku, ako zástupkyňa starostu totiž nemôže mať
nijakú dohodu, zmluvu s obcou ako poslanec – všetko sa musí odvíjať len z odmeňovacieho
poriadku. Uvedené bolo aj zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti.
Poslankyňa Terézia Šupčíková sa vyjadrila, že ak sa zdá prítomným 150 € v hrubom za
mesiac veľa, nemusí vôbec túto prácu vykonávať, chce s týmto ale pomôcť urýchliť proces
zápisu geometrických plánov - cesta okolo Kysuce. Konštatovala, že bude na úrade možno
mesiac, nakoľko časovo jej to nebude vychádzať.

Starosta uviedol, že všetky zamestnankyne majú širokú agendu a veľa roboty, nedá sa
napredovať tak rýchlo, ako si to predstavovali. Uviedol, že nebolo doriešené ani zastupovanie
starostu, je potrebné to dorobiť. Doplnil, že v takomto rozsahu ako teraz sa ešte pozemky ešte
nevykupovali.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa k tomu, aby sa v tomto bode
uviedlo časové rozmedzie – rozsah počtom hodín, alebo mesiace.
Ján Belko, poslanec OZ: Konštatoval, že s návrhom problém nemá, ale priklonil sa k tomu,
aby sa uviedlo nejaké časové rozmedzie, nie je problém to v prípade potreby predĺžiť.
Navrhol obdobie na rok.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Priklonil sa tiež k tomu, aby sa to okresalo na nejaké
obdobie – teraz na rok 2017.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Staškov
s účinnosťou od 1.1.2017.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Ďalej prítomní prejednávali prílohu k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Prílohu č. 4 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a žiaka školského zariadenia
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik

JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 14: Odkúpenie budovy starej školy – Polgrúň
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že Ing. Kubinec vypracoval
znalecký posudok – obec dostala ponuku na odkúpenie budovy. Ohodnotená bola na 1150 €.
Znalecký posudok dal prítomným k nahliadnutiu. Ak má obec záujem, je potrebné prijať
uznesenie – chcú za to 100 €, ale do dvoch rokov je potrebné začať niečo s objektom robiť –
účel je zriadiť múzeum školstva horných Kysúc, ak do dvoch alebo piatich rokov nezačne
majetok užívať na poskytovanie verejnoprospešnej činnosti je povinný zaplatiť rozdiel medzi
kúpnou cenou a primeranou cenou (cena znaleckého posudku).
Ak si to obec odkúpi, v prvom rade to bude musieť ohradiť a dať zákaz vstupu, je možnosť že
sa bude dať niečo s budovou robiť.
OZ obce Staškov
SCHVAĽUJE
Odkúpenie budovy školy Polgúň č. 313 na parcele KN 5765 v k. ú. Staškov za cenu 100 € na
verejnoprospešné služby podľa zákona 278/ 1993 o správe majetku štátu podľa § 11 ods. 2
písm. a) a § 11 ods. 3 od Slovenská republika – Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina.
Celkový počet poslancov:

9

Počet prítomných poslancov: 7

Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
K bodu: Rôzne
Starosta čítal jednotlivé žiadosti.
1. Žiadosť p. Františka Kudláča, Staškov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi .
V tejto veci zasadala aj sociálna komisia, ktorá prehodnotila všetky potrebné údaje –
doporučila neposkytnúť dávku, na základe dostatočného príjmu.

Viacerí sa zhodli na tom, že tieto peniažky by mali byť skutočne len na veľmi krízové
prípady, v prípade tragédie, pohromy.
OZ obce Staškov
ZAMIETLO
Žiadosť p. Františka Kudláča, Staškov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi .
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0
PROTI:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
ZDRŽAL SA:
Mgr. Daniel Králik
NEHLASOVAL: 0
2. Nanokon, s.r.o., Staškov č. 310, 023 53 Staškov – Žiadosť o prerokovanie možnosti
realizácie vstupu do projektovaného polyfunkčného objektu.
OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
Nanokon, s.r.o., Staškov č. 310, 023 53 Staškov – Žiadosť o prerokovanie možnosti realizácie
vstupu do projektovaného polyfunkčného objektu.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
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: V súvislosti s Ing. Jozefom Bučkom podal
informáciu že v časti, kde obec plánuje vykupovať pozemky pod cestu okolo Kysuce
vykonáva výkup aj on. Pán Ing. Buček tu má svoj podiel, a tiež podiel napísaný na jeho firmu.
Navrhol obci do budúcna, že by nepredával svoje podiely, ale všetko by sa riešilo formou
zámeny pozemkov.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO

Výkup pozemkov pre obecné účely od Ing. Jozefa Bučeka a firmy JOBUING, s.r.o. formou
zámeny pozemkov.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Pripomenula, že potrebuje zobrať na
vedomie nejaké materiály. Prítomní prijali body bez pripomienok. Materiál im bol vopred
doručený.
OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu návratných zdrojov financovania.
Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

Hlasovanie: ZA:

OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
OZ obce Staškov
ZOBRALO NA VEDOMIE
Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
3. ZOSZ včelárov v Čadci – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na propagáciu
včelárenia.
Prítomní sa zhodli na neposkytnutí požadovanej dotácie.
OZ obce Staškov
ZAMIETLO
ZOSZ včelárov v Čadci – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na propagáciu
včelárenia.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0
PROTI:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
4. Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vrátil sa k starej žiadosti rodiny Baculákovej. Aby
sa to doriešilo – ohľadom umiestnenia garáže – bolo by dobré, aby tvar miesta obhliadla

stavebná komisia. Žiadosť sa mala riešiť pri výkupe pozemkov okolo Kysuce – na čom sa
začína pracovať.
Žiadosť Vincenta Baculáka a manželky Ľudmily, bytom Turzovka – o prenájom pozemku na
časti parc. CKN 1356/76 o výmere 50 m2 v k.ú. Staškov na 10 roky za účelom umiestnenia
prefabrikovanej garáže.
B/ U K L A D Á
Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Baculáka.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0
PROTI:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Ján Janošec, poslanec OZ: Informoval prítomných o záujme hasičov o ďalšiu miestnosť
v budove technického podniku. V pláne majú postaviť aj vežu, dokončiť práce na zbrojnici.
Bude možnosť podania projektov na rekonštrukciu. Chceli by tam parkovať auto, upraviť ešte
vchod do zbrojnice, vežu kvôli sušeniu hadíc.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Doplnil, že toto naceňoval, vyšlo mu to cca 50 000 €
a je dosť reálne, že by mohli získať 30 000 € - za toto by sa to dalo urobiť, plus je tam 5 %
spoluúčasť.
Na rokovanie bol prizvaný vedúci OTP, Ladislav Perďoch. Vyjadril sa k budove technického
podniku. Miestnosť mala byť pre tretí traktor, možno sa nájde iná varianta.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Podanie žiadosti pre DHZ Staškov o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:

Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0

ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0
Ján Janošec, poslanec OZ: Ďalej podal návrh na nadkrytie schodov vedľa hasičského klubu
a klubu záhradkárov – večne sú tam neporiadky,... Či by sa nenašiel nejaký materiál, urobil by
sa spoločný vchod.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že sa musí pozrieť čo je na budove
naprojektované, podľa toho sa veci zariadia. Malo by to aj nejako vyzerať...
Poslanec Ján Janošec odišiel z rokovacej miestnosti.
K bodu: Prenájom prebytočného majetku obce – priestory bývalej detskej ordinácie
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že je potrebné uviesť minimálnu cenu
investície a čas – dĺžka nájmu. Pôjde to osobitným zreteľom.
Pani kontrolórka upozornila na to, že k hlasovaniu musí byť prítomná 3/5 väčšina poslancov.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Doplnenie zámeru prenájmu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov - nebytový priestor:
- bývalý priestor detského lekára v budove Staškov č.589- pre firmu JLC DENT,
s.r.o.
Nájomca si dá na vlastné náklady spracovať projektovú dokumentáciu vrátane stavebného
rozpočtu, podmienka obce umiestnenie plynového kotla v priestoroch detskej
ambulancie, následne projektová dokumentácia bude predmetom rokovania OZ, náklady
budú odpočítané z budúceho nájmu, nájom na dobu určitú.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec chce rozšíriť služby poskytovania stomatologickej
ambulancie.
-

Nájom na dobu určitú max. 10 rokov, výška investície minimálne 26 000€,
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

Starosta na záver pozval prítomných na divadelné predstavenie dňa 25. 3. 2017 – Divadelný
súbor Galiba. Koná sa v rámci 4. ročníka divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste – obec
získala z Fondu na podporu umenia 1500 €.
V rámci diskusie podal otázku poslanec Pavol Ďurkáč: Informoval, že veľa ľudí sa pýta, čo
sa bude robiť v klube pod OÚ, v ktorom bol predtým textil. Keďže má byť od mája zatvorená
Stará škola – či sa narodeniny a oslavy, posedenia nebudú dať realizovať tam.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že nad tým sa pozastavili, ale je
potrebné prijať uznesením nejaký nájom, vzhľadom na to, že to bude slabšie, variť sa tam
nebude – treba dať menšiu cenu oproti starej školy.
OZ obce Staškov
SCHVÁLILO
Možnosť poskytnutia priestorov v klube pod obecným úradom na rôzne spoločenské
udalosti - za náhradu energií a opotrebovanie inventáru v cene 25€ na jednu akciu.
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Pavol Ďurkáč
Mgr. Daniel Králik
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL: 0

Program rokovania OZ bol vyčerpaný. Starosta vyhlásil rokovanie za ukončené. Ďalšie
rokovanie bolo naplánované na 27. 4. 2017.
V Staškove, dňa ......................................
....................................................
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov

................................................
Mgr. Daniel Králik
Overovateľ I.

..................................................
Terézia Šupčíková
Overovateľ II.

