ZÁPISNICA
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného
dňa 21. júla 2017
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
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. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.
4. Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, účel: Podpora zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 13.00 hod.
v Zasadacej miestnosti 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 5
poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
V úvode starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko vysvetlil, že neplánované rokovanie OZ bolo
zvolané kvôli predkladaniu žiadostí na realizáciu projektov.
Program rokovania nebol pripomienkovaný, ani doplnený, schválený bol v pôvodnom znení.
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Milan Veselovský
Členovia: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
overovatelia: Peter Fuček, Mgr. Iveta Bartusková
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI: 0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0
K bodu č. 3. : . Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách“.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že toto uznesenie sa už
schvaľovalo, no bolo ho potrebné preschváliť v novom znení – doplnená bola jedna veta.
Obe cné zastupiteľstvo

obce Staškov

S CH V Á L I L O
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP–PO2-SC222-201613, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce Staškov a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 - 2022.
2.

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 6 757,36 eur rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č.4: Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, účel: Podpora
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu, že je možnosť získať na tento účel
od 5000 € do 30 000 €. Konštatoval, že je tam ale spolufinancovanie vo výške 5 %, čo je max.
1500 €. Uviedol, že by v novej zbrojnici chceli dorobiť podlahu + ešte jednu miestnosť, ktorá
by sa tiež celkovo prerobila a zariadila, a vybetónoval by sa vchod. Zmestili by sa tam takto
obe autá.
Starosta uviedol, že by chcel podať žiadosť opäť na zberný dvor, preto treba dávať pozor, aby
sa tieto dva projekty a úpravy s nimi spojené nebili.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
S CH V Á L I L O
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo VII.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, vyhlásená 17.07.2017 na realizáciu projektu
„Prestavba časti budovy s.č. 277 pre účely požiarnej zbrojnice“, ktorý bude realizovaný
obcou Staškov, účel: „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na
účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona 526/2010Z.z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%, čo predstavuje sumu 1 500 €.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 5: Rôzne
Ladislav Perďoch, vedúci OTP Staškov: Vysvetlil prítomným, že bol oboznámený s tým,
že je v hore kôrovec, obec má v časti, kde rezala drevo aj na krov ešte stromy, ktoré vyznačili,
je potrebné ich zrezať. Predstavuje to cca 16 m3
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
S CH V Á L I L O
Výrub dreva v lese vo vlastníctve obce na pni v množstve 16 m3, z dôvodu napadnutia dreva
kôrovcom.
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Starosta následne čítal žiadosti.
1. Anton Korduliak, Staškov – žiadosť o odkúpenie časti parcely CKN 740/2.
Obe cné zastupiteľstvo

obce Staškov

ULOŽILO
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku v zmysle žiadosti.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že ešte stará prevádzka, ktorá
fungovala pri MNV, figuruje v Obchodnom registri – obec bola vyzvaná, aby toto bolo
zrušené.
Obe cné zastupiteľstvo

obce Staškov

S CH V Á L I L O
Schvaľuje zrušenie:
Obchodné meno: Samostatná prevádzkareň pri Obecnom úrade Staškov, bez právneho
nástupcu
Oddiel: Pšn,
Číslo vložky: 10172/L
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0

2. Eva Urbaniková, Staškov Žiadosť o náhradu za používanie súkromného priestranstva pri
stavbe chodníkov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že p. Urbaníková toto s manželom
prejednala, a žiada viac. P. Urbaníková je ústretová a pustila pracovníkov na svoj pozemok,
odkiaľ sa vykonávali práce spojené s výstavbou chodníkov.
Obe cné zastupiteľstvo

obce Staškov

S CH V Á L I L O
Eva Urbaniková, Staškov č. 186 Žiadosť o náhradu za používanie súkromného priestranstva
pri stavbe vo výške 200€, s tým, že do budúcna si p. Urbaníková nebude robiť nárok na
žiadnu náhradu spojenú s výstavbou chodníka, realizovanou Obecným technickým podnikom.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Peter Fuček
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0

3. FK Slávia Staškov - Žiadosť o navýšenie finančnej dotácie pre rok 2017 o 3000 €.
Peter Fuček, poslanec OZ: Uviedol, že je to pre žiakov a dorast, ktorí postúpili do 3. a 2.
ligy Sever.
Starosta vysvetlil aká je situácia v rozpočte obce, že je ešte naplánovaných veľa vecí na
vybavenie a vybudovanie. Výťažok z koncertu slúžil na zaplatenie hudobnej skupiny
a technických záležitostí s tým spojených, za zvyšok starosta objednal lavice a stoly pre
kultúrne podujatia, nakoľko tieto sa stále požičiavajú zo susedných obcí, a sú s tým spojené
ďalšie náklady.
Dal hlasovať za schválenie žiadosti:
Hlasovanie: ZA:

Peter Fuček

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Mgr. Iveta Bartusková
Pavol Ďurkáč
Ján Janošec
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
NEHLASOVAL:

0

Prítomní sa zhodli na tom, aby sa žiadosť prerokovala na riadnom rokovaní OZ, pri úprave
rozpočtu, aby boli prítomní všetci z poslancov a vyjadrili sa.
Obe cné zastupiteľstvo

ZOBRALO

NA

obce Staškov

VEDOMIE

FK Slávia Staškov - Žiadosť o navýšenie finančnej dotácie pre rok 2017 o 3000 €, s tým, že
bude preriešená pri úprave rozpočtu na najbližšom rokovaní OZ.

Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol Ďurkáč
Ján Janošec

Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: Peter Fuček
NEHLASOVAL:

0

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie za ukončené.
V Staškove, dňa ..............................

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

..................................................
Peter Fuček
overovateľ č. I

..............................................
Mgr. Iveta Bartusková
overovateľ č. II

