ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného
dňa 22. februára 2019
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ
Ján Belko, poslanec OZ
Peter Fuček, poslanec OZ
Patrik Gottwald, poslanec OZ
Ján Janošec, poslanec OZ
JUDr. Štefan Pončka, poslanec OZ
Terézia Šupčíková, poslanec OZ
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ
Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:
Helena Machovčáková, kontrolórka obce
Helena Arendáriková, riaditeľka MŠ Staškov
Mgr. Edita Bytčáková, účtovníčka MŠ Staškov
Ing. Emília Maloušová - riaditeľka OCR Kysuce
Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola uznesenia.
4. Oboznámenie s činnosťou s OCR Kysuce – riaditeľka p. Maloušová.
5. Materská škola Staškov – Správa o hospodárení za II. polrok 2018.
6. Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č.1/2019.
7. Odovzdanie majetku obce Staškov do správy Základnej školy Staškov - Stavebné úpravy
strešnej konštrukcie ZŠ Staškov.
8. Schválenie podpísania Záložnej zmluvy č. 500/361/2016 – Štátny fond rozvoja bývania.
9. Schválenie podpísania Záložnej zmluvy č. 0034-PRB/2016/Z – Ministerstvo dopravy
a výstavby SR.
10. Schválenie podpísania Zmluvy o zriadení vecného bremena – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie a.s.
11. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov – prízemie budovy č. 25.
12. Predaj majetku obce – parc. CKN 6522/18 a CKN 6522/3 – schválenie podmienok verejnoobchodnej súťaže.
13. Zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
14. VZN č.1/2019 obce Staškov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov.
15. Rôzne.
16. Diskusia.
17. Záver.

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09.30 hod.
v Spoločenskej sále na Obecnom úrade v Staškove. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
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, v úvode sa nedostavila poslankyňa Mgr. Iveta Bartusková, poslanec Štefan Hnitka
ospravedlnil svoju neúčasť. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal prítomným informáciu, že návrh programu bol
zaslaný vopred, kvôli prípadným navrhovaným zmenám, aby bol doplnený ešte pred riadnym
zverejnením na úradnej tabuli. Vysvetlil, že je to kvôli zmene legislatívy. Pôvodný program
nebol zmenený, ani doplnený.
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Milan Veselovský
Členovia: Ján Janošec, Peter Fuček
overovatelia: Ján Belko, Patrik Gottwald
Písaním zápisnice bola poverená Eva Šperková, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Prítomným premietol jednotlivé úlohy.
a) Vedúcemu Obecného technického podniku dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a chodby pred sociálnym zariadením v
Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP dohodne termín opravy.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že realizácia sa uskutočnila, ešte je
potrebné dokončiť niektoré práce.

b) Obecnému úradu zvolať jednanie s obcou Zákopčie a dotknutými vlastníkmi o ďalších
možnostiach riešenia užívania pozemkov vo vlastníctve obce.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že o uvedenej problematike sa bude ešte
v rámci rokovania hovoriť. Informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že komunikoval s novým
pánom starostom obce Zákopčie – potrebuje ešte čas, aby sa vo veci zorientoval, budú spolu
rokovať.
c) Obecnému úradu zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov v obci v časti Nižný koniec
Bahana, k MŠ Staškov a k obecnému úradu.
- Označenie jednotlivých miestnych častí obce, významných objektov v obci, hydranty
- Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, že sa pracuje na projektoch, dopravný
inšpektorát nesúhlasí s umiestnením prechodu pre chodcov oproti škôlky na nižnom konci.
K bodom d), e), j), k)
d) Mária Niklová, Staškov– Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty k parcelám
Obecnému úradu zvolať dotknutých občanov ohľadom prístupovej komunikácie.
e) Obecnému úradu vypracovať projektovú dokumentáciu dažďovej kanalizácie v časti obce
vyšný koniec – pod vlekom.
j) JUDr. Mgr. Patrícia Mináč Malicherová a Mgr. Pavol Mináč – Žiadosť o zabezpečenie výstavby
verejného osvetlenia.
Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v zmysle žiadosti. Pripraviť rozpočet nákladov
a technické riešenie.

k) Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Staškov – pod
bývalým vlekom, pripraviť rozpočet a technické riešenie.
Na rokovanie starosta priniesol projekty, ktoré boli premietnuté prítomným poslancom.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že v prípade doplnenia verejného
osvetlenia dal pripraviť jednoduché projekty, aby mohol byť zhotovený rozpočet. Rozpočet na
osvetlenie na nižnom konci (k žiadosti p. Mináča) s DPH 2 365 €, lokalita pod vlekom –
rozpočet 4 143 € s DPH. Konštatoval, že je potrebné toto zobrať na vedomie a riešiť realizáciu
pri najbližšej úprave rozpočtu.
V prípade rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie – riešia sa lokality U Krátkych, oproti
pizzerii, u Sultána, ďalej siete v prípade cesty okolo p. Burdu a v lokalite pod vlekom. Vysvetlil
prítomným situáciu na jednotlivých nákresoch, s tým, že najproblematickejšou je lokalita pod
vlekom – pod cestu sa už nedá nič umiestniť. Bude sa riešiť iná varianta.
f) Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu

miestnej komunikácie v časti obce u Letov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že projektová dokumentácia by mala byť
hotová v máji, nakoľko sa to v zimnom období nedarí dobre zamerať.
g) Vedúcemu OTP zabezpečiť vyčistenie priekopy miestnej komunikácie časť obce u Letov,
vyspraviť diery, vyčistiť zanesenú rúru pri ceste oproti domu p. Vyhniara.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že úlohy sa budú realizovať v jarnom
období.
h) Stavebnej komisii vykonať obhliadku priestorov MŠ Staškov – nižný koniec.
Ing. Milan Veselovský, predseda stavebnej komisie: Informoval prítomných, že obhliadka vykonaná
bola. Zhodli sa na tom, že niektoré z obhliadnutých vecí sú v havarijnom stave. Bude potrebné opraviť
upchaté kanalizačné potrubie, z hygienického dôvodu bude potrebné v kuchyni vymeniť staré umývadlo
a zakúpiť nový pracovný stolík. Hygiena pripomienkuje, že v kuchyni tiež chýba odsávač pary.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: V súvislosti s problematikou prečítal prítomným žiadosť
Materskej školy o schválenie dotácie na opravu školskej jedálne.

Helena Arendáriková, riaditeľka MŠ Staškov: Vyjadrila sa k stene v kuchyni, ktorá sa kvôli
absencii odsávača vzduchu ničí, a je potrebné ju čo chvíľa premaľovať. Videla by riešenie
v tom, že by sa stena dala osekať a riadne obložiť. Konštatovala, že hovorila aj so starostom
a všetky práce a materiál s najnutnejšími zariadeniami by stál cca 3000 €. Poprosila starostu,
aby kvôli bezpečnosti niekoho poslal pozrieť sa na podbitie škôlky, po zime už z neho trčia
dosky.
Ján Belko, poslanec OZ: Podal informáciu, že navštívil škôlku a uviedol, že v prípade
kuchyne ide už o havarijný stav.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že uvedené s pani riaditeľkou prešiel. Navrhol,
aby OZ žiadosť zobrala na vedomie a riešila ju pri najbližšej úprave rozpočtu.
Peter Fuček, poslanec OZ: Upozornil na to, že by bolo potrebné zistiť ako má vlastne taká kuchyňa
vyzerať, ako má byť vybavená. Tiež upozornil, že v rámci transparentnosti, je potrebné predložiť
minimálne tri cenové ponuky na obecný úrad. Konštatoval, že ak sa budú práce realizovať, je za to, aby
tieto robil Obecný technický podnik, pretože na to bol zriadený.

i) Obecnému úradu rokovať so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. o navýšení
jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Bod programu.
l) Dominika Malík, Čadca – Žiadosť o vytýčenie cesty parc. CKN 4247/1 totožná s EKN 10782,
k. ú. Staškov. Obecnému úradu vytýčiť cestu z oboch strán, okolo hraníc pozemkov žiadateľky
a suseda J. Šperku.

m)
- Obecnému technickému podniku vykonať prieskum trhu za účelom zabezpečenia predbežných
cenových ponúk na opravu oplotenia areálu futbalového štadióna na nasledovné varianty:
- výmena oceľovej nosnej konštrukcie a opláštenia z plechu za nové so zachovaním pôvodných stĺpikov
- nové betónové oplotenie prefabrikované
iné riešenie – napr. konštrukcie z plastu
- stavebnej komisii posúdiť predložené cenové návrhy a technické riešenie a vybrať najvhodnejší
variant.
Ing. Milan Veselovský, predseda stavebnej komisie: Podal informáciu, že bola vykonaná obhliadka
súčasného oplotenia ihriska vymeniť by sa malo 176 bežných metrov oplotenia a vstupnú bránu.
Uviedol, že stĺpiky na pôvodnom oplotení sú odhnité. Členovia stavebnej komisie prešli viaceré varianty
nového oplotenia ihriska. Betónový plot alebo vlnitý plech, pletivo vôbec neprichádza do úvahy
a ostatné varianty z finančného hľadiska nie sú pre obec priechodné. Stavebná komisia preto navrhla
ako riešenie betónový plot vo výške 2 m a dĺžke 176 bežných metrov a vymeniť vstupnú bránu.

Práce na oplotení sa začnú od marca.
n) Obecnému úradu v spolupráci s právnym zástupcom obce pripraviť analýzu k otázke najvhodnejšej
právnej formy organizácie Obecný technický podnik , poprípade pripraviť podklady na založenie
spoločnosti Obecný technický podnik Staškov, s. r. o.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že chcel dať urobiť právnu analýzu renovovanému
právnikovi, ktorý dlhoročne rieši samosprávu, no zaslal cenovú ponuku na 15 000 €.
Oslovená bola aj finančná správa, odkiaľ prišlo stanovisko s odporúčaním, aby obec oslovila
certifikovaného daňového poradcu, ktorý sa vyjadrí k plateniu a neplateniu DPH. Novelizovaný bol
však zákon, kde boli pravidlá zmiernené.
o) Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku na základe žiadosti p. Františka Chrobáka.
Ing. Milan Veselovský, predseda stavebnej komisie: Členovia komisie vykonali obhliadku pozemku,
nachádza sa v blízkosti Kaplnky v Jelitove. Neodporučili pozemok odpredať, nakoľko nie je pre obec
prebytočný a môže sa v budúcnosti využiť ešte na parkovisko, alebo pre stavbu chodníka.

Obe cné zastupiteľstvo
A/ B E R I E

NA

o b c e S t a š k o v uznesením č. 2/2019

VEDOMIE

Uložené bolo

a) Vedúcemu Obecného technického podniku dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a chodby pred sociálnym zariadením v
Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP dohodne termín opravy. Práce zrealizované.
b) Obecnému úradu zvolať jednanie s obcou Zákopčie a dotknutými vlastníkmi o ďalších
možnostiach riešenia užívania pozemkov vo vlastníctve obce.
Úloha pokračuje – v jednaní s novým starostom obce.
c) Obecnému úradu zabezpečiť označenie prechodu pre chodcov v obci v časti Nižný koniec
Bahana, k MŠ Staškov a k obecnému úradu.
- Označenie jednotlivých miestnych častí obce, významných objektov v obci, hydranty

- Osadenie dopravných zrkadiel na nepriehľadné miesta. Úlohy pokračujú.
d) Mária Niklová, Staškov– Žiadosť o riešenie problému prístupovej cesty k parcelám
Obecnému úradu zvolať dotknutých občanov ohľadom prístupovej komunikácie.
Úloha pokračuje – projektová dokumentácia.
e) Obecnému úradu vypracovať projektovú dokumentáciu dažďovej kanalizácie v časti obce
vyšný koniec – pod vlekom. Príprava druhej varianty.
f) Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v časti obce u Letov. Úloha trvá.
g) Vedúcemu OTP zabezpečiť vyčistenie priekopy miestnej komunikácie časť obce u Letov,
vyspraviť diery, vyčistiť zanesenú rúru pri ceste oproti domu p. Vyhniara.
Úlohy trvajú – realizácia v jarnom období.
h) Stavebnej komisii vykonať obhliadku priestorov MŠ Staškov – nižný koniec. Stavebná komisia
vykonala obhliadku.

i) Obecnému úradu rokovať so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. o navýšení
jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena v zmysle zmluvy o zriadení vecného
bremena. Bod programu.

j) JUDr. Mgr. Patrícia Mináč Malicherová a Mgr. Pavol Mináč – Žiadosť o zabezpečenie výstavby
verejného osvetlenia.
Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v zmysle žiadosti. Pripraviť rozpočet nákladov
a technické riešenie. Vypracovaný projekt.

k) Obecnému úradu riešiť rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Staškov – pod
bývalým vlekom, pripraviť rozpočet a technické riešenie. Vypracovaný projekt.
l) Dominika Malík, Čadca – Žiadosť o vytýčenie cesty parc. CKN 4247/1 totožná s EKN 10782,
k. ú. Staškov.
Obecnému úradu vytýčiť cestu z oboch strán, okolo hraníc pozemkov žiadateľky
a suseda J. Šperku. Bude riešené v jarnom období.
m)
- Obecnému technickému podniku vykonať prieskum trhu za účelom zabezpečenia predbežných
cenových ponúk na opravu oplotenia areálu futbalového štadióna na nasledovné varianty:
- výmena oceľovej nosnej konštrukcie a opláštenia z plechu za nové so zachovaním pôvodných stĺpikov
- nové betónové oplotenie prefabrikované
iné riešenie – napr. konštrukcie z plastu
- stavebnej komisii posúdiť predložené cenové návrhy a technické riešenie a vybrať najvhodnejší
variant. Úloha splnená.

n) Obecnému úradu v spolupráci s právnym zástupcom obce pripraviť analýzu k otázke najvhodnejšej
právnej formy organizácie Obecný technický podnik , poprípade pripraviť podklady na založenie
spoločnosti Obecný technický podnik Staškov, s. r. o. Úloha splnená.
o) Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku na základe žiadosti p. Františka Chrobáka.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Zároveň
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 3/2019

B/ Z A M I E T A
Na základe doporučenia stavebnej komisie - Žiadosť Františka Chrobáka o odkúpenie parcely EKN
10730/1 z dôvodu budúceho využitia pozemku pre obecné účely.

Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0
PROTI:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0

Návrh bol prijatý.
V rámci kontroly uznesenia OZ riešilo žiadosť MŠ Staškov, bolo prijaté uznesenie.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 4/2019

B/ B E R I E N A V E D O M I E
a) Stavebná komisia vykonala obhliadku priestorov Materskej školy, Staškov – nižný koniec.
b) Žiadosť Materskej školy Staškov o schválenie dotácie na opravu školskej jedálne – riešiť pri prvej
úprave rozpočtu obce.

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0
0
0

K bodu č. 4: Oboznámenie s činnosťou s OCR Kysuce – riaditeľka p. Maloušová.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných o problematike, na rokovanie
pozval riaditeľku OCR Kysuce.
Ing. Emília Maloušová, riaditeľka OCR Kysuce: Poďakovala za pozvanie. Vysvetlila, že
Organizácia cestovného ruchu Kysúc vznikla v roku 2012 na základe Zákona o podpore
cestovného ruchu. Hlavnou činnosťou OCR je predovšetkým marketing, propagácia –
zviditeľnenie Kysúc ako atraktívne miesto pre návštevníkov. Prítomným priniesla na ukážku
propagačné materiály, ktoré v priebehu rokov OCR vydala. Uviedla, že zo zákona musí
organizácia podporovať svojich členov. V súčasnosti sú pokryté skôr Horné Kysuce.
Organizáciu tvoria obce a podnikateľské subjekty, každý rok sa členovia dohodnú aké projekty
sa budú podporovať. OCR má svoje orgány. Organizácia má možnosť dostať štátnu dotáciu od
Ministerstva dopravy a výstavby SR a je to vždy vo výbere dane za ubytovanie v členských
obciach. Členské subjekty každoročne platia členský príspevok, obce platia členský príspevok
– výber dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, minimálne však 500 €. Všetkým obciam sa
vracia 100 % členského príspevku. V tomto roku sa členské subjekty dohodli, že sa viac bude
podporovať infraštruktúra. Podala informáciu, že OCR našla človeka, ktorý by sa chcel pustiť
do projektu Strieborná Kysuca (cyklotrasa), tiež sa informovala na ministerstve, že by mal byť
schválený zákon na podporu cyklodopravy.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 5/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
a) Členstvo v Organizácii cestovného ruchu Kysuce.
b) Zástupcu obce v OCR Kysuce – starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska
Hlasovanie: ZA:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka

Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 5: Materská škola Staškov – Správa o hospodárení za II. polrok 2018.
Materiál bol vopred zaslaný poslancom k nahliadnutiu.
Mgr. Edita Bytčáková, účtovníčka MŠ Staškov: Komentovala predložený materiál. Za
ušetrené financie sa zakúpili potrebné veci pre deti, čo nebolo vyčerpané sa vrátilo naspäť
úradu.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

o b c e S t a š k o v uznesením č. 6/2019

NA VEDOMIE

Materská škola Staškov – Správa o hospodárení za II. polrok 2018
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 6: Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č.1/2019.
Mgr. Edita Bytčáková, účtovníčka MŠ Staškov: Komentovala predložený materiál, ktorý bol
vopred zaslaný poslancom k nahliadnutiu. Vysvetlila, že ide o presuny medzi položkami.
Helena Arendáriková, riaditeľka MŠ Staškov: Vysvetlila, že sa vyskytli náklady, s ktorými
nepočítali – vybuchol vysávač. Ďalej by riešila týmito presunmi vyhotovenie pracovnej dosky
s dresom do kuchyne materskej školy. Cez úrad práce sa jej podarilo zohnať silu, niečo sa ušetrí.
Potrebovala by zakúpiť kosačku. Na vyšný koniec by chcela zakúpiť malý záhradný domček, aby
doň mohli uložiť náradie pre deti, ktoré sa skladuje v súčasnosti v plynovej kotolni.

Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 7/2019

B/ S CH VA Ľ U J E
Materská škola Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 7: Odovzdanie majetku obce Staškov do správy Základnej školy Staškov - Stavebné
úpravy strešnej konštrukcie ZŠ Staškov.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 8/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
Odovzdanie majetku obce Staškov do správy Základnej školy Staškov – stavebné
úpravy strešnej konštrukcie ZŠ Staškov.

Odovzdávajúci:

Obec Staškov, J. Kronera č. 588, 023 53 Staškov, IČO: 00314293
V zastúpení: Ing. Ladislavom Šimčiskom, starostom Obce Staškov

Preberajúci:

Základná škola Staškov
IČO: 37812114
V zastúpení: Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka ZŠ Staškov

Obec Staškov odovzdáva Stavebné úpravy strešnej konštrukcie telocvične ZŠ Staškov
nasledovne:

OC spolu:
Oprávky:
ZC:

55 983,43 €
0,00 €
55 983,43 €

Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0

0
0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 8: Schválenie podpísania Záložnej zmluvy č. 500/361/2016 – Štátny fond rozvoja
bývania.
Zmluva bola vopred zaslaná poslancom k nahliadnutiu.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 9/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
Podpísanie Záložnej zmluvy č. 5020/361/2016 – Štátny fond rozvoja bývania
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0

NEHLASOVAL:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 9: Schválenie podpísania Záložnej zmluvy č. 0034-PRB/2016/Z – Ministerstvo
dopravy a výstavby SR.
Zmluva bola vopred zaslaná poslancom k nahliadnutiu.
B/ S CH V A Ľ U J E
Podpísanie Záložnej zmluvy č. 0034-PRB/2016/Z – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0

0
0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 10: Schválenie podpísania Zmluvy o zriadení vecného bremena – Severoslovenské
vodárne a kanalizácie a.s.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že so SEVAKOM na základe uznesenia
jednal o zvýšení ceny.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 11/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
Schválenie podpísania Zmluvy o zriadení vecného bremena – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s. – zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej odplate za vecné bremeno
v celkovej výške 2 958,96 €.
Hlasovanie: ZA:

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI:
ZDRŽAL SA:

0
0

NEHLASOVAL:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 11: Prenájom nebytových priestorov obce Staškov – prízemie budovy č. 25.
Bod bol odložený až na čas po obedňajšej prestávke, nakoľko sa v popoludňajších hodinách mal
dostaviť žiadateľ.
K bodu č. 12: Predaj majetku obce – parc. CKN 6522/18 a CKN 6522/3 – schválenie
podmienok verejno - obchodnej súťaže.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Premietol prítomným mapku s vyznačenými pozemkami.
Podal informáciu, že už v minulosti bola pripravená verejno-obchodná súťaž.
V súvislosti s problematikou prečítal prítomným žiadosť p. Ivana Mojteka a manželky Oľgy,
Zákopčie, - o odkúpenie parcely CKN 6522/18 o výmere 1446 m2, ponúkol cenu 8 €/m2.
Informoval prítomných o tom, že sú aj iní záujemcovia o uvedený pozemok. Navrhol, aby sa
schválili podmienky verejno-obchodnej súťaže – išlo by o dva pozemky CKN 6522/18 o výmere
1446 m2 a pozemok CKN 6522/3 o výmere 271 m2.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 14/2019

B/ SCHVAĽUJE
Podmienky verejnej obchodnej súťaže pri predaji majetku obce – pozemku parc. CKN
6522/18 o výmere 1 446m2 v k.ú. obce Staškov, a parc. č. 6522/3 o výmere 271 m2
- minimálna cena 10,-€, za 1 m2,
- uverejnenie v regionálnej tlači Kysucké noviny
- vyhlasovateľ súťaže má právo uprednostniť záujemcu o obidva pozemky.
Počet všetkých poslancov: 9
Hlasovanie: ZA:

PROTI:
ZDRŽAL SA:

Počet prítomných: 7

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
0
0

NEHLASOVAL:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
Po prerokovaní bodu bola vyhlásená obedňajšia prestávka.
Na rokovanie OZ sa dostavila poslankyňa Mgr. Iveta Bartusková.
K bodu č. 13: Zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil problematiku – obec dala zamerať chodníky ku
kolaudácii, urobiť geometrické plány. Výsledok bol taký, že vzhľadom na to, že sa nerobil zelený
pás, to čo bolo vykúpené ostalo v záhradách občanov. Týka sa to p. Kováčikovej, p. Čulákovej
a rod. Urbaníkovej. P. Kováčikovú je ale potrebné riešiť prednostne, pretože jej v chodníku ostali
ešte nejaké metre. Je potrebné schváliť zámer zámeny pozemkov.

Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 13/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
Zámer zámeny majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe geometrického plánu č. 8/2019, vyhotoveným
dňa 23.01.2019 geodetom Jánom Markuliakom, overeným dňa 06.02.2019 pod číslom 89/2019 Ing.
Teréziou Targošovou
- par. CKN 2444/15 o výmere 45 m2, zastavaná plocha, k. ú. Staškov (totožná s EKN 8687, LV
6071) vo vlastníctve p. Ľudmily Kováčikovej, bytom Staškov .
- s parc. CKN 2461/4 o výmere 49 m2, záhrada, k.ú. Staškov, LV 1179 vo vlastníctve obce Staškov,
Ul. J. Kronera č. 588, 023 53 Staškov
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec má záujem vysporiadať majetkové vzťahy pod stavbou
chodníka pre peších.

Počet všetkých poslancov: 9

Počet prítomných: 7

Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:

0
0

NEHLASOVAL:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 14: VZN č.1/2019 obce Staškov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov.
Návrh VZN bol vopred zaslaný poslancom k nahliadnutiu, bol riadne zverejnený na úradnej tabuli
obce Staškov a na webovej stránke obce.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Starosta podal informáciu, že k pôvodnému VZN sa
vyjadrila prokuratúra a našla v ňom nedostatky. Je potrebné staré zrušiť a nové schváliť.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ S CH V A Ľ U J E

o b c e S t a š k o v uznesením č. 15/2019

VZN č. 1/2019 obce Staškov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov
Hlasovanie: ZA:
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:

0
0

NEHLASOVAL:

0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
K bodu č. 15: Rôzne.
Na rokovanie OZ sa dostavila poslankyňa Mgr. Iveta Bartusková.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že ho oslovil pán, ktorý by chcel do
prenájmu priestory v budove bývalej Tesly. Priestory má v súčasnosti v nájme p. Kajánek. Oslovil
ho, aby sa dostavil na rokovanie OZ.
Na rokovanie Obecného zastupiteľstva sa dostavila RNDr. Edita Sabelová ako vedúca Mažoretiek
EDIT Staškov. Na obec bola zaslaná aj žiadosť.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Prečítal prítomným Žiadosť Mažoretiek EDIT Staškov
o zvýšenie refundácie nájmu za telocvičňu.
Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že sa oboznámil s výsledkami mažoretiek. Uviedol, že
je to obdivuhodné, čo dokázali a v akých vysokých súťažiach sa pohybujú. Upozornil na to, že to
čo robia mažoretky zo Staškova, robia po väčšine mestá. To čo dokázali je úžasné, no sú vysoko
nad tým, na čo obec finančne má.
JUDr. Štefan Pončka, poslanec OZ: Podal informáciu, že v krúžku je 70 detí, a je potrebné ich
podporiť. Bol sa pozrieť aj na tréningy, a uviedol, že je to skutočne obdivuhodné.
Peter Fuček, poslanec OZ: Podal otázku, či by nebola priechodná varianta byť súčasťou CVČ.
Je to varianta, kedy by sa nič nedoplácalo, ale je to o komunikácii.
RNDr. Edita Sabelová, vedúca Mažoretiek EDIT Staškov: Konštatovala, že v CVČ boli, ale bol
problém v tom, že počas týždňa mali ako krúžok povolených len málo hodín – 2 hodiny týždenne,
čo je pre trénovanie málo. Rovnako musela podvojne robiť administratívu – pre CVČ a pre
občianske združenie, bolo toho veľa, ale problém s tým nemala. Ale preto, že to bol chaos začali
fungovať ako jeden klub – občianske združenie.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že sa pani riaditeľka ZŠ vyjadrila, že
viackrát dávala mažoretkám možnosť byť súčasťou CVČ. Čo sa týka bezpečnosti – tak isto sa
môže stať úraz aj v CVČ aj v občianskom združení. Upozornil na to, že v starej škole boli dievčatá
dokonca bez dozoru. Po finančnej stránke sa vyjadril, že sa naráža len na nízku výšku dotácie od
obce. Zdôraznil ale, aby sa neprihliadalo len na to. Dopláca sa aj na starú školu – platí sa
vykurovanie, elektrika, voda. Niečo sa obci vráti od nájomcov, zvyšok obec dopláca. Škola platí
nájom, keď tam niekto nie čo má, zaplatí si to. Obec tam má len knižnicu. Najviac ju využívajú
práve mažoretky. Podľa jeho názoru by bolo najlepšie riešenie byť súčasťou CVČ. Naráža sa stále
na futbalistov – tiež sa dožadujú viac, ale obec viac nemá, keď to nepôjde skončia. Na obec sú
úplne iné požiadavky – asfaltovanie ciest, chodníky. Ku budove starej škole – po rekonštrukcii
dostala obec odporúčanie, aby sa v nej neskákalo, pretože to nevydržia stropy. Mažoretkám sa aj
tak vyšlo v ústrety.
RNDr. Edita Sabelová, vedúca Mažoretiek EDIT Staškov: Uviedla, čo sa týka CVČ – mažoretky
majú veľa členiek z okolitých obcí: z Rakovej, Podvysokej, Olešnej, z Čadce a Turzovky –
problém bol, že deti nie sú zo Staškova. Bolo tam veľa sporných vecí, s ktorými sa stretávala.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal otázku, koľko prispievajú ostatné obce na deti,
ktoré navštevujú záujmovú činnosť, a nie sú zo Staškova. Zdôraznil, že tak ako prispieva obec
Staškov dotáciami na zložky a záujmovú činnosť, tak to nerobí nikto iný v okrese.
RNDr. Edita Sabelová, vedúca Mažoretiek EDIT Staškov: Podala informáciu, že žiadala obce,
no prispela iba obec Olešná – 300 €. Vyjadrila sa, že ak by sa stali súčasťou CVČ mohli by to byť
iba určité kategórie – malé deti, ktoré nie sú ešte školopovinné alebo seniorky – nevie či s tým
nebude problém, a rovnako tréning je potrebný viac hodín v týždni, v CVČ sú to len 2 hodiny.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:
s riešením.

Navrhol, aby sa dohodli s riaditeľkou ZŠ a prišli

JUDr. Štefan Pončka, poslanec OZ: Konštatoval, že je potrebné hľadať kompromis, pretože by
bolo veľkou škodou, keby mažoretky skončili.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal otázku, či by v letných mesiacoch nemohli
mažoretky trénovať aj vonku, tak ako hasiči a futbalisti.
RNDr. Edita Sabelová, vedúca Mažoretiek EDIT Staškov: Vysvetlila prítomným, že to nie je
možné. Iné sú choreografie pre mažoretky, ktoré klasicky pracujú s paličkou a iné pre gymnastické
cvičenia, ktoré robia dievčatá v súčasnosti.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Navrhol, aby sa stretli starosta, riaditeľka ZŠ, CVČ,
vedúca mažoretiek a predseda za komisiu Kultúry, športu a mládeže a prísť s riešením.

Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

NA

o b c e S t a š k o v uznesením č. 24/2019

VEDOMIE

Mažoretky EDIT ,Staškov 602 – Žiadosť o zvýšenie refundácie nájmu za telocvičňu

C/ U K L A D Á
Predsedovi komisie pre Kultúru, šport a mládež zvolať spoločné rokovanie zástupcov
mažoretiek, riaditeľky ZŠ , vedúcej CVČ a starostu , za účelom zaradenia mažoretiek pod CVČ
pri ZŠ Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Na rokovanie OZ sa dostavil p. Chovanec, ktorý má záujem o prenájom časti priestorov v budove
bývalej Tesly. Na mieste sa bol aj pozrieť.
p. Chovanec: Oboznámil prítomných s tým, že priestory by chcel využiť na výrobu brán, zábradlí
– nerezová výroba. Momentálne má výrobu v Turzovke, ale priestory tam sú malé.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil prítomným, že by to muselo byť formou
verejno-obchodnej súťaže.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 26/2019

A/ P R E R O K O V A L O
Ústnu žiadosť - p. Chovanca o prenájom nebytových priestorov obce Staškov – časť prízemia
budovy s.č.623 / bývalá Tesla/
B/ U K L A D Á
Obecnému úradu dať výpoveď z nájmu súčasnému nájomcovi p. Kajánkovi, a pripraviť
verejno- obchodnú súťaž na prenájom časti prízemia budovy s.č. 623 , za nasledovných
podmienok : minimálna cena nájmu je 11 eur/m2 / ročne , refundácia nákladov za energie ,
vodné a stočné , prípadné potrebné stavebné úpravy priestorov na vlastné náklady , nájom na
dobu neurčitú , výpovedná doba 6 mesiacov.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková

Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť - Emília Čagalová, Staškov – Žiadosť o zámenu
parciel .
V súvislosti so žiadosťou sa na rokovanie dostavil p. Čagala. Starosta prítomným prečítal
žiadosť a vysvetlil situáciu.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 21/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
Zámer zámeny majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov:
- parc. CKN 5542/2 o výmere 244 m2 v k. ú. Staškov, LV 1179 a CKN 5543/2 o výmere 315 m2 v k.
ú. Staškov, LV 1179 vo vlastníctve obce Staškov, Ul. J. Kronera č. 588, 023 53 Staškov – vytvorené
na základe geometrického plánu č. 3/2019, vyhotovil dňa 23.01.2019 Ing. Lukáš Marťák – GEODET
- s parc. CKN 4807/7 o výmere 534 m2 v k. ú. Staškov, LV 7534, vytvorenej na základe
geometrického plánu č. 3/2019, vyhotovil dňa 23.01.2019 Ing. Lukáš Marťák – GEODET
- a parc. CKN 4564/5 o výmere 135 m2 v k. ú. Staškov, LV 4260
- a parc. CKN 4807/8 o výmere 4 m2 v k. ú. Staškov, LV 4260 vo vlastníctve p. Emílie
Čagalovej, rod. Latkovej, bytom Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľa a zámenou obec
získa vlastníctvo pod miestnou komunikáciou.

Počet všetkých poslancov: 9
Hlasovanie: ZA:

Počet prítomných: 8

Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček

Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:

NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0

0
0

Návrh bol prijatý.
Následne starosta prečítal prítomným list od p. Františka Vojára, bytom Staškov v zastúpení
občanov, ktorých podpisy sú prílohou k listu – Oprava cesty popri rieke Kysuca – otvorený list
obecnému zastupiteľstvu. K listu sú priložené aj fotografie.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že je tam potrebné urobiť minimálne 5
metrovú širokú cestu. Ide o asfaltovanie dvoch kilometrov cesty, na čo by obec potrebovala cca
300 000 €. Podal informáciu, že v prípade tejto cesty je vôbec problém, aby vznikla parcela,
pretože ide o súkromné pozemky a sú vlastníci, ktorí nechcú podpísať ani zápis geometrického
plánu, pričom neprichádzajú vôbec o vlastníctvo.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

o b c e S t a š k o v uznesením č. 27/2019

NA VEDOMIE

Otvorený list p. Františka Vojára poslancom obecného zastupiteľstva – Oprava cesty popri rieke
Kysuca s prílohami – petícia občanov a fotografie technického stavu cesty.
C/ U K L A D Á
Obecnému úradu v zmysle platnej legislatívy riešiť petíciu občanov Staškova, priloženú
k otvorenému listu.
Hlasovanie: ZA:

Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský

PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.

Starosta pokračoval čítaním žiadostí:
Strootman Henri Hubertus Johannes, Kroonsingel , Malden, – Žiadosť o odkúpenie
pozemku C-KN 1631/1, totožná s parcelou 1073/1.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 23/2019

B/ U K L A D Á
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku podľa žiadosti p. Strootman Henri
Hubertus Johannes.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Ján Perďoch, Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku – parc. CKN č. 759, t.t.p. o výmere
173 m2 v k.ú. Staškov, LV č. 1662
Obe cné zastupiteľstvo
B/ U K L A D Á

o b c e S t a š k o v uznesením č. 20/2019

Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku v zmysle žiadosti Jána Perďocha.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková

Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.

Štefan Perďoch – žiadosť o odkúpenie pozemku - časť parcele EKN 10730/1
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 22/2019

B/ U K L A D Á
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku podľa žiadosti Štefana Perďocha.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Družstvo vlastníkov neštátnych lesov, v zastúpení Mgr. Ján Kubošek, predseda DVNL obce
Staškov – Žiadosť o zateplenie západnej steny prenajatých priestorov.
Ján Janošec, poslanec OZ: Vysvetlil prítomným, že by bolo potrebné zatepliť prednú stranu,
skutočne premŕza. Účtovníčka tam sedí celý deň, je tam zima.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

o b c e S t a š k o v uznesením č. 18/2019

NA VEDOMIE

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov, v zastúpení Mgr. Ján Kubošek, predseda DVNL obce
Staškov – Žiadosť o zateplenie západnej steny prenajatých priestorov.

C/ S CH V A Ľ U J E
Zástupcu obce na rokovaniach DVNL Staškov – Teréziu Šupčíkovú, poslankyňu OZ
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Ján Jurga, bytom Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku: parc. CKN 109 o výmere 788 m2,
LV 1179.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že postup by mal byť taký, že by mal byť
pozemok prebytočným majetkom obce, následne by mala byť vyhlásená verejno-obchodná
súťaž.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

o b c e S t a š k o v uznesením č. 17/2019

NA VEDOMIE

Ján Jurga, bytom Staškov – Žiadosť o odkúpenie pozemku: parc. CKN 109 o výmere 788 m2,
LV 1179.
C / U K LA D Á
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku podľa žiadosti Jána Jurgu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:

0
0
0

NEPRÍTOMNÝ:

0

Návrh bol prijatý.
NANOKON, s.r.o., Staškov – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe
administratívneho sídla spoločnosti.
Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 19/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
NANOKON, s.r.o., Staškov – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej
stavbe administratívneho sídla spoločnosti.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu o tom, že zvažuje v obci pripravovať
z podujatí krátke videá, ktoré by boli potom vysielané na káblovej televízii tak, ako to majú aj
okolité obce – v rámci propagácie.
Ďalej prítomných informoval o výstave venovanej Jozefovi Kronerovi, ktorá sa uskutoční
v Bratislave, otvorená bude 11.3.2019. Výstava bude putovná, a príde aj do obce – niekedy v čase
Kronerovho pohára.
V ďalšom bode konštatoval, že by mali poslanci schváliť nové zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce – zaslali by sa členom finančnej komisie, kde by sa pripravili.
Na záver informoval prítomných o projektoch, do ktorých sa chce obec zapojiť. Išlo by
o cezhraničný projekt s obcou Valašská Bystřice – myšlienkou by bolo rozšírenie prebiehajúcej
divadelnej prehliadky o jedno letné divadelné predstavenie pri Kronerovom dome. Ďalej je
možnosť podať žiadosť na rozšírenie kamerového systému v obci, projekt na výmenu trávnika na
ihrisku pri škole. Upozornil aj na projekt ,,WIFI pre Teba“, kde je potrebné schváliť aj uznesenie.

Obe cné zastupiteľstvo

o b c e S t a š k o v uznesením č. 16/2019

B/ S CH V A Ľ U J E
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „WIFI pre Teba –
obec Staškov“, kód výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, operačný program Integrovaná
infraštruktúra 2014 – 2020.
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov v sume 1000 EUR.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.
V závere, na rokovanie predložila kontrolórka obce Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Obe cné zastupiteľstvo
B/ B E R I E

NA

o b c e S t a š k o v uznesením č. 25/2019

VEDOMIE

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
Peter Fuček
Patrik Gottwald
Ján Janošec
JUDr. Štefan Pončka
Terézia Šupčíková

Ing. Milan Veselovský
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEHLASOVAL:
NEPRÍTOMNÝ:

0
0
0
0

Návrh bol prijatý.

16. Diskusia.
JUDr. Štefan Pončka, poslanec OZ: Oboznámil prítomných so záujmom obnoviť v obci BEH
SNP.
Peter Fuček, poslanec OZ: Informoval sa o aplikácii paggo.online.
17. Záver.
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie za ukončené.
V Staškove, dňa
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Ján Belko
Overovateľ I.

Patrik Gottwald
Overovateľ II.

