
Z Á P I S N I C A 
 

 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného 

 dňa 8. marca 2018 

  
 

 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 

 

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: 

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov  

Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce  

Mgr. Anna Bukovanová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ Staškov 

Anna Smrečková, riaditeľka MŠ 

 

Občania Staškova 

 

Program 

  

   1. Otvorenie zasadnutia 

   2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

   3. Kontrola uznesenia 

   4. Zámer prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy  

   5. Návrh na zaradenie Školskej jedálne, Staškov 502, ako súčasť Základnej školy, Staškov    

        502 do siete škôl a školských zariadení 

  6.  Dodatok č. 5 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na    

        čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 

  7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – obec Staškov 

  8. Rôzne   

  9. Diskusia  

10. 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 7 

poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

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

Predložený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený v pôvodnom znení.  

 

Návrhová komisia: 

Predseda:  Ing. Milan Veselovský  

Členovia:  Mgr. Daniel Králik, Peter Fuček 

 

overovatelia:   Ján Janošec, Terézia Šupčíková 

 

Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.  

                        Hlasovanie:  ZA:      Mgr. Iveta Bartusková 

     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. : Kontrola uznesenia 

 

Na začiatku rokovania starosta privítal pána Vincenta Baculáka, ktorý sa zúčastnil rokovania 

OZ vo veci odkúpenia majetku. 

Starosta prítomným vysvetlil situáciu  na nákrese geometrického plánu. 

 

p. Baculák:  Uviedol, že cena 10 € za meter je veľa. 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Podala informáciu, že ponad uvedenú 

lokalitu vedie vysoké napätie, pozemky sa teda do budúcna nebudú môcť využiť ako stavebné 

ani nič podobné.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Konštatoval, že bude potrebné uhradiť geometrický 

plán – toto uhradí obec, no návrhy na vklad si bude hradiť kupujúci.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO: 

 

a)  Pozemky parc. CKN 1627/2 o výmere 129 m
2
, CKN 1627/3 o výmere 37 m

2
  a CKN    

    1627/4 o výmere 39 m
2
, vedené na LV 1179  sú prebytočným majetkom obce. 

 



b) Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Staškov – parc. CKN 1627/3 o výmere  

37 m
2
 a CKN 1627/2 o výmere 129 m

2
  za cenu 8 €/ m

2
 pre Ľudmilu Baculákovú, bytom 

Turzovka Stred   - s tým, že návrh na vklad zaplatí kupujúci, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme 

vysokého napätia a zároveň sú priľahlé k pozemku žiadateľky. 

 

c) Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Staškov – parc. CKN 1627/4 o výmere  

 39 m
2
  za cenu 8 €/ m

2
 pre JUDr. Ľudmilu Kvašňovskú a manžela Ing. Rudolfa 

Kvašňovského, obaja bytom Staškov, s tým, že návrh na vklad zaplatí kupujúci, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v ochrannom 

pásme vysokého napätia a zároveň je priľahlý k pozemku žiadateľov. 

 

                        Hlasovanie:  ZA:      Mgr. Iveta Bartusková 

   Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     Terézia Šupčíková 

     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:      0                

                             ZDRŽAL SA:       JUDr. Ľudmila Kvašňovská     

     NEHLASOVAL:      0      

          
Návrh bol prijatý. 

 

Na rokovanie OZ sa dostavila Anna Smrečková, riaditeľka MŠ so žiadosťou o uvoľnenie 

z funkcie riaditeľky MŠ. Uviedla, že dokončí školský rok, a bolo by dobré, aby si nový 

školský rok otvorila už nová pani riaditeľka.  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO: 

 
Anna Smrečková, Materská škola, Staškov– Žiadosť o uvoľnenie z funkcie riaditeľky 

materskej školy od 1. 8. 2018 z dôvodu odchodu do dôchodku. 

 

                        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  

 

Návrh. bol prijatý. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce čítal prítomným jednotlivé úlohy uložené na 

predošlých rokovaniach OZ: 

 

a)  
Obecnému úradu rokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov a oplotenia v lokalite vyšný koniec, v 

prípade, že oplotenie zasahuje do pozemku, ktorý je majetok obce, a nezasahuje do miestnej 

komunikácie. Zastavanú výmeru obec ponúka na odpredaj. Jedná sa o vlastníkov nasledujúcich 

parciel – CKN 963/1 , CKN 966/1 , CKN 966/3 , CKN 966/4 a CKN 965.  

 

b)  
Stavebnému úradu obce Staškov začať konanie vo veci odstránenia stavieb na cudzom pozemku / 

pozemok vo vlastníctve obce/ , ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, nakoľko obecné 

zastupiteľstvo nesúhlasí s dodatočným odpredajom pozemkov. Jedná sa o vlastníkov stavieb na 

nasledovných parcelách - CKN 1016/4 , CKN 1015/2 , CKN 1013/1 , CKN 614 a CKN 615.  

Z tých istých dôvodov vyzvať vlastníka stavieb na nasledovných parcelách – CKN 1062 , CKN 

1063 , CKN 1064 , CKN 1065 a CKN 1074 na odstránenie oplotenia a zámeny pozemku pod 

hospodárskou budovou.  

 

c)  

Tomáš Gajdošík a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov  

Mgr. Kubošek Ján, Staškov  

Tibor Kuric a Mária Kuricová, Staškov  

Belko Milan, Olešná  
Žiadosť o začatie konania na odstránenie nelegálnych stavieb na obecnom pozemku.  

Obecnému úradu riešiť situáciu v zmysle žiadosti.  

 

d)  

Belko Milan Olešná a Ing. Marcela Rebrošová, Čadca  

Gajdošík Tomáš a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov  

Jurgová Oľga, Staškov  

Mgr. Kubošek Ján, Staškov  

Kuric Tibor a Kuricová Mária, Staškov  
Žiadosť o schválenie odvodnenia dažďovej vody na náklady obce Staškov.  

Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality a situácie v zmysle žiadosti.  

Bude sa riešiť pri návrhu rozpočtu.  

 

K hore uvedeným bodom: 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal prítomným informáciu, že dotknutí občania 

a vlastníci boli zvolaní na obecný úrad, kde s nimi prebiehalo jednanie, každý z nich podal vlastné 

stanovisko.  

 

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ:  Upozornil na to, že takéto problémy nie sú len v tejto časti obce, 

ale v celej dedine. Malo by sa teda postupovať tak, aby to bolo spravodlivé. 

 



Na základe podaných informácií sa prítomní rozhodli pokračovať v plnení uznesenia.  

 

e)  
Obecnému úradu riešiť neoprávnené užívanie pozemkov CKN 6522/13, 6522/17, 6522/16, 

6522/14 a 6522/15 prostredníctvom právneho zástupcu. Úloha trvá.  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že bol na tváre miesta s právnym zástupcom. 

Konštatoval, že by bolo dobré vyzvať ľudí žijúcich v tejto lokalite, aby už nezačínali s nijakou 

výsadbou a pozemky sa pokúsiť predať.  

 

f)  
Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať rozpočet na opravu hygienického zariadenia v 

prenajatých priestoroch a chodby pred sociálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP 

dohodne termín opravy. Úloha trvá.  

 

g) 

Obecnému technickému podniku vypracovať technické riešenie s cenovou ponukou na 

realizáciu odvodňovacieho žľabu v zmysle návrhu stavebnej komisie v lokalite u Kožákov pri 

dome Petra Baraníka. Úloha trvá. 

 

Vedúci OTP sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť rokovania OZ. 

 

h) 

Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa žiadosti p. Haluškovej – žiadosť o odvodnenie 

pozemku za rodinným domom. Úloha trvá. 

 

i) 

Stavebnej komisii prešetriť možnosti úpravy MK v miestnej časti U Letov. 

 

Stavebná komisia musela obhliadky pre nepriaznivé počasie odložiť.  

 

j) 

Obecnému úradu pripraviť návrh VZN – poplatok za réžiu v ŠJ pri ZŠ Staškov zvýšiť na 2 €.  

 

Samostatný bod. 
 

k) 
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa návrhu na vyradenie majetku – Obecný 

technický podnik.   

 

Úloha bola splnená.  

 

Peter Fuček, poslanec OZ: Upozornil na to, že návrh na vyradenie má byť podložený 

fotografiami, technickými potvrdeniami.  

 

Členovia likvidačnej komisie Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, poslanci OZ konštatovali, že 

návrh na vyradenie bol riadne pripravený a podložený.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 



SCHVÁLILO: 

 
Vyradenie majetku Obecného technického podniku - na základe odporúčania členov 

Likvidačnej komisie podľa priloženého zoznamu. 

 

               Hlasovanie:  ZA:      Mgr. Iveta Bartusková 

   Pavol Ďurkáč 

     Ján Janošec 

     Mgr. Daniel Králik 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:     0                

                             ZDRŽAL SA:      Peter Fuček 

       NEHLASOVAL:    0  

 

Návrh bol prijatý. 

 

l) 

Obecnému úradu pripraviť znalecký posudok a priamy predaj majetku obce – pozemkov 

- CKN č. 4783 – orná pôda o výmere 153 m2 v podiele 1/3, LV č. 803 

- EKN č. 1020 – orná pôda o výmere 388 m2 v podiele 2/9, LV 3865 

- EKN č. 1021 – orná pôda o výmere 9 m2 v podiele 1/3, LV č. 4137 

 

Úloha pokračuje.  

 

Pri kontrole uznesenia starosta prečítal jednu z doručených žiadostí.  

 

Mária Niklová, Staškov– Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty k parcelám 

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Na zobrazenej mapke a nákrese vysvetlila 

situáciu a možnosti.  

 

Starosta konštatoval, že bude potrebné zvolať všetkých vlastníkov, aby sa medzi sebou 

dohodli. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

ZOBRALO NA VEDOMIE: 

 
Mária Niklová, Staškov – Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty k parcelám 

 
a zároveň 
 
ULOŽILO 

 
Obecnému úradu zvolať dotknutých občanov ohľadom prístupovej komunikácie. 

 

               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      

 

Návrhy boli prijaté. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

ZOBRALO NA VEDOMIE: 

 

Uložené bolo: 

a)  
Obecnému úradu rokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov a oplotenia v lokalite vyšný koniec, 

v prípade, že oplotenie zasahuje do pozemku, ktorý je majetok obce, a nezasahuje do miestnej 

komunikácie. Zastavanú výmeru obec ponúka na odpredaj. Jedná sa o vlastníkov nasledujúcich 

parciel – CKN 963/1 , CKN 966/1 , CKN 966/3 , CKN 966/4 a CKN 965.  

Úloha trvá.  

 

b)  
Stavebnému úradu obce Staškov začať konanie vo veci odstránenia stavieb na cudzom pozemku / 

pozemok vo vlastníctve obce/ , ktoré zasahujú do miestnej komunikácie, nakoľko obecné 

zastupiteľstvo nesúhlasí s dodatočným odpredajom pozemkov. Jedná sa o vlastníkov stavieb na 

nasledovných parcelách - CKN 1016/4 , CKN 1015/2 , CKN 1013/1 , CKN 614 a CKN 615.  

Z tých istých dôvodov vyzvať vlastníka stavieb na nasledovných parcelách – CKN 1062 , CKN 

1063 , CKN 1064 , CKN 1065 a CKN 1074 na odstránenie oplotenia a zámeny pozemku pod 

hospodárskou budovou.  

Úloha trvá.  

 

c)  

Tomáš Gajdošík a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov  

Mgr. Kubošek Ján, Staškov  

Tibor Kuric a Mária Kuricová, Staškov  

Belko Milan, Olešná  
Žiadosť o začatie konania na odstránenie nelegálnych stavieb na obecnom pozemku.  

Obecnému úradu riešiť situáciu v zmysle žiadosti.  

Úloha trvá.  

 

d)  

Belko Milan Olešná a Ing. Marcela Rebrošová, Čadca  

Gajdošík Tomáš a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov  

Jurgová Oľga, Staškov  

Mgr. Kubošek Ján, Staškov  

Kuric Tibor a Kuricová Mária, Staškov  
Žiadosť o schválenie odvodnenia dažďovej vody na náklady obce Staškov.  

Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality a situácie v zmysle žiadosti.  



Úloha trvá. Bude sa riešiť pri návrhu rozpočtu.  

 

e)  
Obecnému úradu riešiť neoprávnené užívanie pozemkov CKN 6522/13, 6522/17, 6522/16, 

6522/14 a 6522/15 prostredníctvom právneho zástupcu. Úloha trvá.  

 

 

f)  
Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať rozpočet na opravu hygienického zariadenia v prenajatých 

priestoroch a chodby pred sociálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP dohodne 

termín opravy. Úloha trvá.  

 

g) 

Obecnému technickému podniku vypracovať technické riešenie s cenovou ponukou na 

realizáciu odvodňovacieho žľabu v zmysle návrhu stavebnej komisie v lokalite u Kožákov pri 

dome Petra Baraníka. Úloha trvá. 

 

h) 

Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa žiadosti p. Haluškovej – žiadosť o odvodnenie 

pozemku za rodinným domom . Úloha trvá. 

 

i) 

Stavebnej komisii prešetriť možnosti úpravy MK v miestnej časti U Letov. 

 

j) 

Obecnému úradu pripraviť návrh VZN – poplatok za réžiu v ŠJ pri ZŠ Staškov zvýšiť na 2 €. 

Úloha splnená. 
 

k) 
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa návrhu na vyradenie majetku – 

Obecný technický podnik.  Úloha splnená. 

 

l) 

Obecnému úradu pripraviť znalecký posudok a priamy predaj majetku obce – pozemkov 

- CKN č. 4783 – orná pôda o výmere 153 m2 v podiele 1/3, LV č. 803 

- EKN č. 1020 – orná pôda o výmere 388 m2 v podiele 2/9, LV 3865 

- EKN č. 1021 – orná pôda o výmere 9 m2 v podiele 1/3, LV č. 4137 

 

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   

 

 



Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu č. 4: Zámer prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej   

                      školy  

   

Na rokovanie OZ sa dostavila Mgr. Anna Bukovanová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ Staškov.  

Zámery prenájmu nebytových priestorov boli vopred zaslané poslancom k nazretiu.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9 a ods. 

9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v období od 9.3.2018 do 16.5.2018  – nebytové priestory – telocvičňu v priestoroch Základnej 

školy, Staškov 502  Matejovi Čamborovi, Zákopčie, Stred   za  hodinu  10 € v zimných 

mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa –  športové aktivity – futsal.  

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   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
Prenájom majetku obce Staškov v správe Základnej školy v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) 

Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v období od 

19.2.2018 do 31.5.2018 – nebytové priestory – telocvičňu v priestoroch Základnej školy, 

Staškov 502   Jurajovi Pálenikovi, Staškov     v sume  za  hodinu  10 € v zimných mesiacoch 

a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa – športové aktivity – futbal.  

 

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      

          
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 

Prenájom majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v období od 23.2.2018 do 30.6.2018 – nebytové 

priestory – telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov    Kataríne Brisudovej, Staškov    

v sume  za  hodinu  10 € v zimných mesiacoch a 4 € v letných mesiacoch  v súlade so 

Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa – športové aktivity – volejbal.   

            

               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      

          
 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
Prenájom majetku Obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v období od 9.3.2018 do 28.5.2018 – nebytové 

priestory – chodbu  v priestoroch Základnej školy, Staškov 502  Silvii Gajdičiarovej, Stred 

Turzovka,   za  hodinu 5,- €  v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – športové aktivity – Zumba fitness. 

           

               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      

        

 

Návrhy boli prijaté.  

 

 K bodu č. 5.: Návrh na zaradenie Školskej jedálne, Staškov 502, ako súčasť Základnej   

                        školy, Staškov  502 do siete škôl a školských zariadení 

   

Tento bod bol na základe zaslaného opraveného uznesenia zo školského úradu upravený  na: 

Návrh na zmenu sídla Školskej jedálne ako súčasť Základnej školy Staškov 502 v sieti škôl 

a školských zariadení. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
Návrh na zmenu sídla Školskej jedálne, Staškov 90, ako súčasť Základnej školy, Staškov 

502 na Školská jedáleň, Staškov 502, ako súčasť Základnej školy, Staškov 502 v sieti 

škôl a školských zariadení. 

 
               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  

 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 6:  Dodatok č. 5 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu   

                      dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach   

                      obce Staškov 

 

Návrh dodatku k VZN bol spracovaný podľa požiadaviek a riadne  zverejnený obvyklým 

spôsobom 15 dní pred rokovaním OZ. 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
 Dodatok č. 5 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce 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      

 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu č. 7:  Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – obec Staškov 

 

Na rokovanie OZ bola prizvaná Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov. Komentovala 

predložený materiál, ktorý bol vopred zaslaný k nahliadnutiu poslancom OZ. 

 

Peter Fuček, poslanec OZ:  Podal informáciu, že rozpočet, ktorý bol zasielaný sa a uvedený 

materiál sa líši. Ak sa teda niečo zmení ešte mimo rokovania finančnej komisie, bolo by dobré 

zasielať aktuálny materiál. 

 

Pri rozpočte starosta informoval, že je potrebné zapracovať financie na žiakov Základnej 

školy a Materskej školy, ktoré sa budú vyplácať spoločnému školskému úradu v Rakovej.  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – obec 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  

 

Návrh bol prijatý.  

 

  K bodu č. 8: Rôzne 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  Podal informáciu o možnosti výstavbe domova 

sociálnych služieb, a ponuke priestorov pre charitu v budove č. 25.  Problém je však 

financovanie týchto objektov a síl v nich.  

 

Starosta sa vrátil k priestoru, kde mal byť umiestnený dom seniorov – či by nebolo dobré 

začať stavať ďalšiu bytovku.  

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Konštatovala, že aj bytovka je dobrá, ale 

skôr cíti potrebu dorobiť centrum obce – opraviť zdravotné stredisko a sústrediť sa na túto 

lokalitu.  Ak bytovku, rak sa viac zamerať na malé bytíky pre starších. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že by to mohla byť bytovka viac 

zamerať na starších, mohol by tam byť už aj výťah. Bolo by dobré toto odsúhlasiť, aby sa 

mohlo vstúpiť do rokovania s projektantom a postupne pripravovať podklady.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov  

 

SCHVÁLILO 

 
Zámer výstavby nového bytového domu, lokalita za obecným úradom. 

 
               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      

       

 

Návrh bol prijatý. 

 

Starosta ďalej prítomných informoval o projekte kompostoviska. TKO Semeteš ako 

združenie obcí má záujem sa uchádzať o dotáciu na vybudovanie kompostoviska. Je potrebné 

sa zložiť na spolufinancovanie prípravných prác. Informoval, že sa na takéto kompostovisko 

bol pozrieť s viacerými v Rakúsku. V zmysle už teraz platnej legislatívy by toto malo byť 

funkčné.  

 

 



 

 

Obhospodarovanie lesných pozemkov obce Družstvom vlastníkov neštátnych lesov Staškov. 

 

B/ S CH V A Ľ U J E 

 

Uzatvorenie zmluvy o obhospodarovaní lesných pozemkov obce Družstvom vlastníkov 

neštátnych lesov Staškov – vzťahujúca sa na všetky lesné pozemky obce Staškov 

v podiele 1/1. 

 

               Hlasovanie:  ZA:      Mgr. Iveta Bartusková 

   Pavol Ďurkáč 

     Peter Fuček 

     Ján Janošec 

     JUDr. Ľudmila Kvašňovská 

     Terézia Šupčíková 

     Ing. Milan Veselovský 

                                       PROTI:    Mgr. Daniel Králik 

                             ZDRŽAL SA:      0      

     NEHLASOVAL:     0 

 

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

 

 

V Staškove, dňa  

 

 

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

  Ing. Ladislav Šimčisko 

         starosta obce 

 

  

...............................................    .................................................... 
     Ján Janošec         Terézia Šupčíková  

     Overovateľ I.              Overovateľ II. 

 

 


