
  

Z Á P I S N I C A 

 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného 

dňa 30. apríla 2021 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

 

Mgr. Iveta Bartusková 

Peter Fuček 

Patrik Gottwald 

Ján Janošec 

Mgr. Ján Kubošek 

Terézia Šupčíková 

Ing. Milan Veselovský 

  

Ospravedlnení: Ján Belko 

                           JUDr. Štefan Pončka 

                           

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: 

Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov 

Ing. Júlia Jurgová, pracovníčka obce Staškov 

 

Program 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru na asfaltovanie miestnych komunikácií 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 23042021 Základná škola Staškov 

6. Prevod do správy majetku OTP 

7. Riešenie havarijného stavu situácie na plynovom zariadení v Základnej škole Staškov 

8. Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 2/2021 

9. Asfaltovanie miestnych komunikácií - schválenie jednotlivých úsekov  

10. Prijatie návratných zdrojov financovania – úveru  na asfaltovanie miestnych 

komunikácií 

11. Voľba prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2022-2025 Okresný súd Čadca 



  

12. Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Staškov – prerokovanie pripomienok 

občanov  

13. Prekládka verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3, 2562/1 

14. Predaj a zámena majetku obce Staškov – pozemky vo vlastníctve obce 

15. Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom 

brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková, rozšírenie hrobových 

miest cintorín 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver 

 

                              

 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 09.00 hod. v priestoroch 

vestibulu OÚ 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 prítomných 7 poslancov. OZ Staškov bolo schopné 

právoplatne sa uznášať. 

 

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

Návrhová komisia: 

Predseda návrhovej komisie:  Terézia Šupčíková 

členovia:    Mgr. Ján Kubošek, Peter Fuček 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:                 0 

 

Overovatelia: Ján Janošec, Ing. Milan Veselovský 

  

Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov.  

Prítomný poslanci : 7 Náhradník : 0 Ospravedlnení : 2 



  

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:                 0 

    

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia : 

 
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:  predložil prítomným zoznam úloh, jednotlivo sa k nim 

vyjadroval.  K odseku a) odpredaj budovy s.č. sa vyjadroval starosta na základe zisťovania záujmu 

odkúpenia a parciel v blízkosti budovy, navrhol vypracovanie geometrického plánu, kde by sa rozdelili 

jednotlivé pozemky a pristúpilo by sa k riešeniu žiadostí záujemcov o odkúpenie pozemkov v okolí 

budovy. Záujemcovia o kúpu budovy sa vyjadrili, že za sumu uvedenú v znaleckom posudku nie sú 

ochotní odkúpiť predmetnú budovu. K odseku b) sa vyjadril predseda stavebnej komisie Ing. Milan 

Veselovský,  ktorý opísal jednotlivé úseky, kde je vhodná a potrebná úprava povrchov ciest. Taktiež sa 

vyjadril k odseku c), kde jednoznačne vyjadril zamietavé stanovisko k žiadosti p. Ivana Mojteka a jeho 

manželka.  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

Uložené bolo 

 

a) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu informovať predbežných záujemcov 

o minimálnej predajnej cene v zmysle znaleckého posudku 01/2021 (vypracoval znalec Ing. 

Vladimír Badura ) a zistiť, či pretrváva ich záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Úloha 

splnená – po informácii o všeobecnej hodnote nehnuteľnosti v zmysle znaleckého posudku 

predbežní záujemcovia nemajú o kúpu záujem. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii vykonať obhliadku úsekov vyčlenených 

na úpravu povrchov ciest. Úloha splnená. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej komisii vykonať obhliadku predmetnej parcely 

v zmysle žiadosti p. Ivana Mojteka a manželky p. Oľgy Mojtekovej bytom Zákopčie Stred 

o povolenie prekopania pozemku parcela CKN 6522/3, katastrálne územie Staškov vo 

vlastníctve obce Staškov z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky. Úloha splnená. 

Stavebná komisia odporúča zamietnutie žiadosti. 
 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 



  

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k dodržaniu podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania – úveru na Opravu a údržba miestnych  

miestnych komunikácií formou asfaltovania   
 

K stanovisku hlavného kontrolóra obce Staškov sa vyjadril hlavný kontrolór obce Staškov, 

dôkladne vysvetlil podmienky úveru, ktorý bude financovať asfaltovanie miestnych 

komunikácií. Poslanci mali priestor na otázky, pýtali sa na dobu splácania, úrok a podobne.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru na opravu a údržbu miestnych  miestnych komunikácií – 

formou asfaltovania 

 

B/ B E R I E  N A  V E D O M I E 

  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru na opravu a údržbu miestnych  miestnych komunikácií – 

formou asfaltovania 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 



  

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 5: Správa o výsledku finančnej kontroly č. 23042021 Základná škola Staškov 

 

K finančnej kontrole v ZŠ Staškov sa vyjadril kontrolór obce, popísal jednotlivé úseky na 

ktorých vykonával kontrolu.  Rokovaciu miestnosť opustil poslanec Peter Fuček 10:37 h.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 23042021 v Základnej škole, Staškov . 

 

B/ B E R I E  N A V E D OM I E   

 

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 23042021 v Základnej škole, Staškov . 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              Peter Fuček 

 

 

K bodu č. 6: Prevod do správy majetku OTP 
 

Materiály boli vopred predložené, poslanci všetci jednohlasne schválili prevod majetku do 

správy OTP. Jednalo sa o štiepkovač, ktorý je využívaný pre účely malej kompostárne.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Prevod do správy majetku OTP – Štiepkovač Lumac Rambo HC 15. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Prevod do správy majetku OTP – Štiepkovač Lumac Rambo HC 15. 

 



  

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              Peter Fuček 

 

 

K bodu č. 7: Riešenie havarijného stavu situácie na plynovom zariadení v ZŠ Staškov 
 

Materiály boli vopred predložené. Tento stav bol v prvom rade preriešený na finančnej 

komisii. Finančná komisia odporúča výmenu plynového zariadenia v ZŠ Staškov. Riaditeľka 

ZŠ Staškov popísala možné varianty výmeny a predostrela ich poslancom, aby sami zhodnotili 

čo je pre ZŠ finančne najvýhodnejšie. Všetci poslanci sa zhodli na tom, že sa musí pristúpiť 

k riešeniu havarijnej situácie v ZŠ Staškov.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Riešenie havarijného stavu situácie na plynovom zariadení v ZŠ Staškov. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Riešenie havarijného stavu situácie na plynovom zariadení v ZŠ Staškov  a to spôsobom 

napojenia prístavby kotolne na existujúci vykurovací systém v hlavnej budove školy. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               Peter Fuček 

 

 



  

K bodu č. 8: Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 2/2021 

 

K príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce sa Staškov sa vyjadrila Bc. Mária Čečotková. 

Za finančnú komisiu sa vyjadril predseda finančnej komisie poslanec Peter Fuček ( do 

rokovacej miestnosti sa vrátil 10:53h). 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 2/2021. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 2/2021. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 9: Oprava a údržba miestnych  miestnych komunikácií formou asfaltovania  – 

schválenie jednotlivých úsekov 

 

Pri tomto bode sa poslanci pozastavili a diskutovali  o možných variantoch úpravy miestnych 

komunikácií. Poslanec Peter Fuček navrhol viaceré varianty akými by mohli byť miestne 

komunikácie upravované. Vyjadroval sa k technologickej časti asfaltovania a využitia 

stavebného odpadu ako podkladu pre asfaltovanie. Všetci sa zhodli na tom, že úprava musí 

byť v takej kvalite, aby vydržala všetky nepriaznivé vplyvy, ktoré budú na komunikácie 

pôsobiť. Úprava a údržba povrchov by bola hradená z bežných výdavkov.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Opravu a údržbu miestnych komunikácií formou asfaltovania  – schválenie jednotlivých 

úsekov. 
 



  

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Opravu a údržbu miestnych komunikácií formou asfaltovani v lokalitách :             

       -Kuchriská, hlavná trasa s výnimkou odbočky k domu s.č.  

– u Belkov 1 spojovacia komunikácia od parcely CKN č.5277 po parcelu CKN č.5304 

–   u Belkov 2 od zaasfaltovanej miestnej komunikácie až po dom s.č. s výnimkou 

odbočenia k  domu s.č. a k domu s.č. 

–  úsek smer Chata Skalovka od skončenia asfaltovej úpravy komunikácie v dĺžke  cca 

150 m 

–  úsek od štátnej cesty po dom s.č.  

–  úsek ľavého brehu rieky Kysuca hlavná trasa od lávky cez rieku Kysuca po Bahanský 

potok s prípojkami smerom ulica u Šinali, u Murgaši 

–  vyspravenie dier v asfaltovom povrchu od lávky cez  rieku Kysucu až po most cez 

rieku Kysucu k Obecnému úradu 

–  úsek do Letov hlavná trasa – bez asfaltového povrchu len vyspravenie a vyrovnanie 

povrchu štrkodrvou a asfaltovým postrekom s výnimkou všetkých odbočiek. 

 

C/ S C H V A Ľ U J E 

 

Zmenu technológie úprav miestnych komunikácií z pôvodnej penetračný makadam 

PMJ 50 mm na jednu vrstvu asfaltobetónu hr.70 mm. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 10: Prijatie návratných zdrojov financovania – na opravu a údržbu miestnych  

miestnych komunikácií formou asfaltovania 
 

Materiály boli zaslané vopred poslancom na zhodnotenie prínosu prijatia návratných zdrojov 

financovania. K úveru sa vyjadril aj kontrolór obce, ktorý vyjadril svoje súhlasné stanovisko. 

 

 

 

 



  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Prijatie návratných zdrojov financovania – úver na opravu a údržbu miestnych  miestnych 

komunikácií formou asfaltovania vo výške 300tis.€ poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve na účely opravy a údržby miestnych komunikácií asfaltovým povrchom. 

Úroková sadzba 12 mesačný Euribor + 0,3 % p.a. na dobu 10 rokov. 
 

B/ S C H V A Ľ U J E 

Prijatie návratných zdrojov financovania – úver na opravu a údržbu miestnych  miestnych 

komunikácií formou asfaltovania vo výške 300tis.€ poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej 

úverovej zmluve na účely opravy a údržby miestnych komunikácií asfaltovým povrchom. 

Úroková sadzba 12 mesačný Euribor + 0,3 % p.a. na dobu 10 rokov. 
 

  

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 11: Voľba prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2022/2025 Okresný súd 

Čadca 

 

Poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s nomináciou nakoľko sú pracovne vyťažení.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Návrh prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2022/2025 Okresný súd Čadca. 

 

B/ N E N A V R H U J E 

 

Prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2022/2025 Okresný súd Čadca. 



  

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 12: Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Staškov – prerokovanie 

pripomienok občanov 

 

V rámci pripomienkovania boli vznesené 4 pripomienky od občanov, vlastníkov pozemkov, 

ktorých sa priamo dotýka zmena územného plánu. Starosta jednotlivé pripomienky prečítal 

a následne sa k nim vyjadrili dvaja pripomienkujúci, ktorí sa zúčastnili osobne OZ. P. Mgr. 

Dalibor Machovčák sa vyjadril, že mu zmena územného plánu doslova zničí stavebný 

pozemok. Výrazne nesúhlasil s plánovaným rozšírením verejnoobslužnej komunikácie. 

Zdôraznil, že šírka prístupovej komunikácie je zbytočne široká. Za vlastníka pozemku  

p. Ing. Rudolfa Kvašňovského sa prišla vyjadriť jeho manželka p. JUDr. Ľudmila Kvašňovská. 

Taktiež vyjadrila svoj nesúhlas a predniesla možnosti iného riešenia zmien v územnom pláne. 

Ďalej zdôraznila, že v žiadnom dokumente obec neuviedla skutočný dôvod preloženia 

pôvodnej plánovanej cesty a že tieto dôvody nie sú jej doteraz známe. Ďalej dôrazne vyzvala 

poslancov, aby nepristupovali k vyvlastňovaniu pozemkov na daný účel. Podotkla, že obec 

nemá ako odôvodniť nevyhnutnú mieru a účel vyvlastnenia ďalších pozemkov. Majitelia 

pozemkov v riešenej lokalite budú mať 2 prístupové cesty, v čom nie je podľa nej význam. 

Navrhla, aby bola prístupová cesta vybudovaná v pôvodnej trase okolo p. J. Burdu smerom 

pod Kykuľu a to v šírke 5m.  

Poslanci sa zhodli na tom, že v predmetnej lokalite sú neustále problémy s riešením 

prístupových ciest. Tento problém sa rieši už niekoľko rokov. Doteraz nedošlo k riešeniu, kde 

by boli spokojní všetci vlastníci parciel v danej lokalite.  

Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že neakceptujú pripomienky občanov k zmene 

územného plánu.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Pripomienky občanov k Zmene a doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov: 

p. Mgr. Dalibor Machovčák, bytom Staškov s.č.  

p. Oľga Jurgová, bytom Staškov s.č.  

p. Ing. Rudolf Kvašňovský, bytom Staškov s.č.  



  

p. Katarína Brisudová, bytom Staškov s.č. . 

 

B/ N E A K C E P T U J E  P R I P O M I E N K Y   O B Č A N O V 

 

Pripomienky občanov k Zmene a doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov: 

p. Mgr. Dalibor Machovčák, bytom Staškov s.č.  

p. Oľga Jurgová, bytom Staškov s.č.  

p. Ing. Rudolf Kvašňovský, bytom Staškov s.č.  

p. Katarína Brisudová, bytom Staškov s.č.  

 

  

Hlasovanie:  za akceptovanie pripomienok: 0 

 

 

 

             PROTI:    Patrik Gottwald 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

       

          ZDRŽAL SA:                 Mgr. Iveta Bartusková 

                                                  Peter Fuček 

                                                  Ján Janošec 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 – 

Nepomenovaná zmluva 

 

K preberanej problematike sa vyjadril p. Mgr. Juraj Buček, budúci stavebník rodinného domu. 

Vyjadril svoj súhlas s navrhovaným riešením vzniknutej situácie. Starosta obce vysvetlil 

nepomenovanú zmluvu medzi obcou a ďalšími účastníkmi. Náklady na prekládku bude znášať 

stavebník.  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Nepomenovanú zmluvu na prekládku verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 

2562/1 – Nepomenovaná zmluva medzi obcou Staškov a p. Mgr. Jurajom Bučkom 

a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. Hlubinovou. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 



  

Nepomenovanú zmluvu na prekládku verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 

2562/1 – Nepomenovaná zmluva medzi obcou Staškov a p. Mgr. Jurajom Bučkom 

a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. Hlubinovou. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 – 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí vecného bremena na prekládku verejného 

vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 uzavretú medzi budúcimi povinnými z 

vecného bremena p. Mgr. Jurajom Bučkom a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. 

Hlubinovou a investorom Obcou Staškov. Budúci oprávnený z vecného bremena : 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí vecného bremena na prekládku verejného 

vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 uzavretú medzi budúcimi povinnými z 

vecného bremena p. Mgr. Jurajom Bučkom a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. 

Hlubinovou a investorom Obcou Staškov. Budúci oprávnený z vecného bremena : 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 



  

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 – 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí vecného bremena na prekládku verejného 

vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 uzavretú medzi budúcim povinným z 

vecného bremena p. Ľuboslavom Drozdekom a investorom Obcou Staškov. Budúci 

oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí vecného bremena na prekládku verejného 

vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN 2562/1 uzavretú medzi budúcim povinným z 

vecného bremena p. Ľuboslavom Drozdekom a investorom Obcou Staškov. Budúci 

oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 



  

K bodu č. 14: Predaj a zámena majetku obce Staškov – pozemky vo vlastníctve obce 

 

Poslanci sa zhodli na odročení bodu č. 14 na nasledujúce OZ. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o predaj majetku obce Staškov ( pozemky) p. Ľudmile Baculákovej, bytom Turzovka  

alebo zámenu majetku obce Staškov ( pozemky) s pozemkami p. Ľudmily Baculákovej, 

bytom Turzovka , v katastrálnom území obce Staškov.  

 

 

 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Odročenie žiadosti o predaj majetku obce Staškov ( pozemky) p. Ľudmile Baculákovej, 

bytom Turzovka  alebo zámenu majetku obce Staškov ( pozemky) s pozemkami  

p. Ľudmily Baculákovej, bytom Turzovka , v katastrálnom území obce Staškov  

na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Staškov. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 15: Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po 

ľavom a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková, 

rozšírenie hrobových miest cintorína 

 

K výkupu pozemkov pod miestnou komunikáciou sa vyjadril starosta, nakoľko informoval 

poslancov OZ, že sa ďalej pokračuje s výkupom parciel.  

 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 



  

Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom brehu 

rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková a to nasledovné parcely: 

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel:  232200/4147200parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 

1727 m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

Predávajúca Korduliaková Miroslava, bytom Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 1087,40 €.   

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel:  50400/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č. 8013  a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

Predávajúci: Belko Jaroslav, bytom Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 235,85 €.   

 

LV č.  8023  a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8024  a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky 



  

podiel:343980/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B42 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8038  a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

Predávajúci: Cvinček Pavol, bytom Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 34,84 €.   

 

LV č.  8023  a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8024  a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky 

podiel:343980/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B42 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8038  a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

Predávajúci: Cvinček Marek, bytom Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 34,84 €. 

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B127 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B65 

spoluvlastnícky podiel:7560/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B65 spoluvlastnícky podiel:  7560/2419200,parcela C-KN 1312/14 

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B65 spoluvlastnícky podiel: 7560/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B65 

spoluvlastnícky podiel:  15120/2419200 

LV č.  8039 a to:parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha 

o výmere 9 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 

15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 

135,6/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 



  

15676416/1881169920parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

Predávajúci: Basová Jarmila,rod. Dusková,     bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 97,80 €.   

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B75 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

 LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B75 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B75 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B75 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Balala Ladislav, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 71,10 €.   

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200 

Predávajúci: Knižková Mária, rod. Gerová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 135,25 €.   

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200 

Predávajúci: Kuchyňková Emília, rod. Gerová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 135,25 €.   

LV č.8041 a to :parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B62 

spoluvlastnícky podiel: 21870/829440 

Predávajúci: Mravec Milan, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 54,80 €.   



  

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B53 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Maslík Emil,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 7,60€.   

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B56 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Martiníková Anna, rod. Maslíková,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 7,60€. 

 LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B56 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Mikitová Štefánia,  rod. Maslíková, bytom Kukučínova ,Čadca, spolu kúpna 

cena za jednotlivé podiely vo výške 7,60€.   

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:7/864,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod 

B59 spoluvlastnícky podiel: 7/864 

LV č.8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:  7/864,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 

11 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:  7/864,parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 23 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:  7/864 

Predávajúci: Ing. Kožák Šimon PhD.,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 115,95€. 

LV č. 8054 a to:parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B94 

spoluvlastnícky podiel:60480/2903040,parcela C-KN 1356/75  ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B94 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040 

LV č. 8055 a to:parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B85 

spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1927/1 



  

Trvalý trávny porast o výmere 14m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela 

C-KN 2042/7  ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 

60480/2903040,parcela C-KN 2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B85 

spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040 

Predávajúci: Šimanica Anton, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 267,15€. 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha 

o výmere 9 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 

12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 

1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 

12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680 

Predávajúci: Mročková Mária, rod. Turčiaková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 62,75€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 

m2 pod B9 spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 



  

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 

Predávajúci: Kudláčová Mária, rod. Hnidková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,90€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 

m2 pod B100 spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

Predávajúci: Pončková Terézia, rod.Perďochová , bytom Podvysoká , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 76,75€. 

LV č.  8031  a to:parcela C-KN 4124/5 ostatná plocha o výmere 29m2 pod B5 spoluvlastnícky 

podiel:  23/96 

LV č.  8032  a to:parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68m2 pod B3 spoluvlastnícky 

podiel: 144/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha o výmere 246m2 pod B3 

spoluvlastnícky podiel:144/1728 

LV č.  8042  a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel:150/3456 

LV č.  8053  a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529m2 pod B11 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

LV č.  8169  a to:parcela C-KN 1356/90 ostatná plocha o výmere 249m2 pod B11 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

Predávajúci: Lištvanová Oľga,   rod. Lištvanová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 413,85€. 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel:  1/144,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B123 spoluvlastnícky podiel: 1/144 



  

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

Predávajúci: Čečotka Rastislav, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 134,88€. 

LV č.  8042  a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584m2 pod B74 

spoluvlastnícky podiel:  60/6912 

LV č.  8053  a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529m2 pod B36 

spoluvlastnícky podiel:  144/13824 

LV č.  8169  a to:parcela C-KN 1356/90 ostatná plocha o výmere 249m2 pod B36 

spoluvlastnícky podiel:  144/13824 

Predávajúci: Čišecká Jana,  rod. Machovčáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 65,84€. 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B77 

spoluvlastnícky podiel:  21600/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B77 spoluvlastnícky podiel: 21600/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B77 spoluvlastnícky podiel: 21600/4147200 

Predávajúci: Šviková Jozefa,  rod. Pokrývková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 101,15€. 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416//1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 156764161881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 



  

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 156764161881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11 ostatná  plocha o výmere 3 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/12 ostatná  plocha o výmere 125 

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/13 ostatná  plocha 

o výmere 88 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

LV č. 8057 a to:parcela C-KN 2042/14 ostatná  plocha o výmere 1 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/15 ostatná  plocha o výmere 597 

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/16 ostatná  plocha 

o výmere 178 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/18 

ostatná  plocha o výmere 8 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 

2042/19 ostatná  plocha o výmere 32 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 

56700/3265920,parcela C-KN 2042/20 ostatná  plocha o výmere 113 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920 

LV č.  8058  a to :parcela C-KN 1253/29 vodná plocha o výmere 50 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/9 ostatná  plocha o výmere 177 

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/10 ostatná  plocha 

o výmere 289 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/17 

ostatná  plocha o výmere 26 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-

KN 2042/21 ostatná  plocha o výmere 503 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 

28350/3265920,parcela C-KN 2042/24 ostatná  plocha o výmere 19 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B17 

spoluvlastnícky podiel: 57600/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 

m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 57600/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel:15840/1658880,parcela C-KN 2260/5 ostatná 

plocha o výmere 269 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880,parcela C-KN 

2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel:15840/1658880 



  

LV č.8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B17 

spoluvlastnícky podiel:  15840/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 

15840/1658880 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel:  72000/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

Predávajúci: Prachniar Pavol, bytom Staškov 661, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely 

vo výške 1358,29€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B34 spoluvlastnícky 

podiel: 9/3456,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B34 spoluvlastnícky 

podiel:  9/3456 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B34 

spoluvlastnícky podiel:  153/6912 

Predávajúci: Pupíková Milena, r. Fujáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 68,68€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B46 spoluvlastnícky 

podiel: 138/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B46 

spoluvlastnícky podiel:  138/1728 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B41 

spoluvlastnícky podiel:  117/3456 



  

Predávajúci: Hrušková Darina, rod. Machovčáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 224,24€. 

LV č. 8054 a to:parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B68 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1356/75  ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B68 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040 

LV č. 8055 a to:parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 

pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1927/1 Trvalý 

trávny porast o výmere 14m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 

2042/7  ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 

7560/2903040,parcela C-KN 2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040 

Predávajúci: Pupíková Terézia, rod. Grečmalová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 33,20€. 

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č.  8028  a to :parcela C-KN 2830/36 ostatná plocha o výmere 634 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č.  8029  a to :parcela C-KN 2830/37 ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400,parcela C-KN 1356/86  ostatná  

plocha o výmere 494 m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

Predávajúci: PhDr. Machovčák Gabriel, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 47,10€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B33 spoluvlastnícky 

podiel: 9/3456,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B33 spoluvlastnícky 

podiel:  9/3456 



  

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B52 

spoluvlastnícky podiel:  153/6912 

Predávajúci: Smrečková Katarína, rod. Hrtúsová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 68,68€. 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Bytčánková Terézia, rod. Balalová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 71,10€. 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Kadelová Mária, rod. Balalová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 71,10€. 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci:Mgr. Kováčiková Jana (r. Balalová), Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 71,10€. 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8028  a to :parcela C-KN 2830/36 ostatná plocha o výmere 634 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8029  a to :parcela C-KN 2830/37 ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8030  a to :parcela C-KN 2830/38 ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 3/176 



  

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod 

B81 spoluvlastnícky podiel: 1/320,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 

pod B81 spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8041  a to :parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B78 

spoluvlastnícky podiel: 4860/829440 

Predávajúci: Tomáš Šperka,, Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

42,85€. 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Marta Čišecká, rod. Kajánková, Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Anna Grečmalová, rod. Kajánková,Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 



  

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Ľudmila Šperková, rod. Kajánková,Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 

LV č.  8042  a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B22 

spoluvlastnícky podiel:1/64, pod B48 spoluvlastnícky podiel: 54/3456, pod B50 

spoluvlastnícky podiel: 54/3456 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod  B99 

spoluvlastnícky podiel:23040/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 

pod  B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod  B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-

KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

LV č.8053 a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2 pod  B18 

spoluvlastnícky podiel:1/32, pod  B24 spoluvlastnícky podiel:54/1728, pod  B25 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

LV č. 8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

Predávajúci: Jozef Hlubina,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 583,98€. 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920, 



  

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel: 1088640/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920 

LV č.8012 a to: parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod  B22 

spoluvlastnícky podiel:23040/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 

pod  B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod  B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-

KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

LV č. 8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B22 

spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

Predávajúci: Milan Turčák,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 357,77€. 

LV č.  8036  a to:parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 84 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200,parcela C-KN 1312/14 

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200 

Predávajúci: Anna Lištvanová, rod. Gerová    bytom Staškov, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 113,20€. 



  

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Patrik Gottwald,   bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 44,95€. 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B71 

spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Michal Gottwald,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely 

vo výške 44,95€. 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod 

B72 spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Pavla Tkáčová Gottwaldová,   bytom Raková , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 44,95€. 

 LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 

9 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná 

plocha o výmere10 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 

1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 

3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 

313 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná 

plocha o výmere 63 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 



  

Predávajúci: Mária Haluščáková, rod. Sekerková,   bytom Staškov, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 18,85€. 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192 /1881169920 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 

9 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná 

plocha o výmere10 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 

1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 

4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 

313 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11  ostatná plocha o výmere 3 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/12  ostatná plocha o výmere 125 

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/13  ostatná plocha 

o výmere 88 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 

LV č. 8057 a to:parcela C-KN 2042/14  ostatná plocha o výmere 1 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/15  ostatná plocha o výmere 597 

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/16  ostatná plocha 

o výmere 178 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/18  

ostatná plocha o výmere 8 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-

KN 2042/19  ostatná plocha o výmere 32 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/20  ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 

LV č. 8058 a to:parcela C-KN 1253/29  vodná plocha o výmere 50 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/9  ostatná plocha o výmere 177 

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/10  ostatná plocha 

o výmere 289 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/17  

ostatná plocha o výmere 26 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-

KN 2042/21  ostatná plocha o výmere 503 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/24  ostatná plocha o výmere 19 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 



  

Predávajúci: Jozef Turiak,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 384,10€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B47 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B47 spoluvlastnícky 

podiel:  1/288 

Predávajúci: Terézia Heglasíková, rod. Beleštiaková,  bytom Staškov , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 5,40€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288, pod B55 spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  

o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlastnícky podiel:  1/288, pod B55 spoluvlastnícky podiel: 

1/144 

Predávajúci: Kristína Rafajová,rod. Beleštiaková,  bytom Raková , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 16,25€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel:  1/288 

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B108 

spoluvlastnícky podiel: 40/14336,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha  o výmere 356 m2 pod 

B108 spoluvlastnícky podiel:  40/14336 

Predávajúci: Drahomíra Maslíková, rod. Beleštiaková,  bytom Staškov ,spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 33,85€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B59 spoluvlastnícky 

podiel: 18/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:  18/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B77 

spoluvlastnícky podiel:  18/3456, 

Predávajúci: Janka Krišťáková, rod. Kuderavá,  bytom Staškov.spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,50€. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B58 spoluvlastnícky 

podiel: 36/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel:  36/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel:  36/3456, 

Predávajúci: Jarmila Jarošová, rod. Kuderavá, bytom Turzovka Stred ,spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 63,06€. 



  

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B60 spoluvlastnícky 

podiel: 18/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B60 

spoluvlastnícky podiel:  18/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B78 

spoluvlastnícky podiel:  18/3456, 

Predávajúci: Jaroslava Dejová,  rod. Kuderavá,  bytom Staškov ,spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,50€. 

V č.8013 a to :parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B86 spoluvlastnícky 

podiel:   87300/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha  o výmere 789 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel: 87300/4147200, 

Predávajúci: Ján Dej,,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

86,05€. 

 

LV č.8090 a to :parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:   87300/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha  o výmere 

1727 m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:    87300/4147200, 

LV č.8017 a to :parcela C-KN 2429/10 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 pod B3 

spoluvlastnícky podiel:  1/4 

LV č.8020 a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:   87300/4147200 

Predávajúci: Marián Dej,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 113,75€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha  o výmere 

9 m2 pod B8105spoluvlastnícky podiel:    545915/110565018, 

LV č.8035 a to :parcela C-KN 1292/8 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 pod B79 

spoluvlastnícky podiel:  1/360 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018 



  

Predávajúci: Mária Dejová, rod. Janíková,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 23,69€. 

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B53 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B53 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040 

LV č.8055 a to :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:6480/2903040,parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela 

C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B45 spoluvlastnícky 

podiel:6480/2903040,parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040 

Predávajúci: Machovčiak Jaroslav,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 28,45€. 

LV č.8055 a to :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B101 

spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   

45360/2903040,parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B101 

spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 

m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040 

LV č.4498 a to :parcela C-KN 1925/3 Trvalý trávny porast o výmere 90 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel:   1/1 

Predávajúci: Machovčák Peter,  bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 490,80€. 

LV č.   8059 a to: parcela C-KN 1253/30 vodná plocha o výmere 792 m2 pod B8 

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1253/31 vodná plocha o výmere 975 

m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1253/32 vodná plocha 

o výmere 83 m2 pod B8spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1997/3 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  

204120/3265920,parcela C-KN 2042/23 ostatná plocha o výmere 68 m2 pod B8 



  

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2042/25 ostatná plocha o výmere 18 

m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2129/4 Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 28 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/326592,parcela C-KN 

2129/5 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  

204120/3265920,parcela C-KN 2166/3 Trvalý trávny porast o výmere 1557 m2 pod B8 

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2166/4 Trvalý trávny porast 

o výmere 75 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920 

Predávajúci: Prachniarová Júlia, r. Sýkorová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 1171,35€. 

 

 

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B84 

spoluvlastnícky podiel:   1/28,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 m2 pod 

B84 spoluvlastnícky podiel:   1/28 

Predávajúci: Poláčková Ľubomíra, r. Kajánková,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 364,60€. 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11 ostatná  plocha o výmere 3 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/12 ostatná  plocha o výmere 125 

m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/13 ostatná  plocha 

o výmere 88 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

LV č.  8058  a to :parcela C-KN 1253/29 vodná plocha o výmere 50 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/9 ostatná  plocha o výmere 177 

m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/10 ostatná  plocha 

o výmere 289 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/17 

ostatná  plocha o výmere 26 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-

KN 2042/21 ostatná  plocha o výmere 503 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 

28350/3265920,parcela C-KN 2042/24 ostatná  plocha o výmere 19 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

Predávajúci: Mgr. Božena Fojtíková, r. Kajanková,  bytom Olešná , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 55,30€. 

LV č. 8041 a to:parcela C-KN 1253/20 vodná  plocha o výmere 416 m2 pod B51 

spoluvlastnícky podiel: 21600/829440, pod B68 spoluvlastnícky podiel: 21600/829440 



  

LV č. 8042 a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná  plocha o výmere 584 m2 pod B54 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Maslík Milan,  bytom Okružná, Púchov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 115,90€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha  o výmere 9 

m2 pod B8105spoluvlastnícky podiel:    122850/6142501 

LV č.8035 a to :parcela C-KN 1292/8 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 pod B57 

spoluvlastnícky podiel:  7/480 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501 

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B50 

spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B50 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B50 spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B50 

spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 

Predávajúci: Janík Pavel,  bytom Olešná , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

162,90€. 

LV č. 664 a to:parcela C-KN 1922/2 orná pôda o výmere 75 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel:  1/1, parcela C-KN 1923/4 trvalý  trávnatý porast o výmere 8 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel:  1/1 

Predávajúci: Kubánková Anna r. Točoňová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 415,00€. 

LV č. 3027a to:parcela C-KN 2029/4 orná pôda o výmere 35 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel:  1/1 

Predávajúci: Pavol Turiak,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 175,00€. 



  

B/ S C H V A Ľ U J E  

  

Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom brehu 

rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková a to nasledovné parcely: 

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel:  232200/4147200parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 

1727 m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200 

Predávajúca Korduliaková Miroslava, bytom Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 1087,40 €.   

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel:  50400/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č. 8013  a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B64 

spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200 

Predávajúci: Belko Jaroslav, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 235,85 €.   

 

LV č.  8023  a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 



  

LV č.  8024  a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky 

podiel:343980/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B42 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8038  a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

Predávajúci: Cvinček Pavol, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 34,84 €.   

 

LV č.  8023  a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8024  a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky 

podiel:343980/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B42 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

LV č.  8038  a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B24 

spoluvlastnícky podiel: 58968/55282509, pod B96 spoluvlastnícky podiel:343980/55282509 

Predávajúci: Cvinček Marek, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 34,84 €. 

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B127 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B65 

spoluvlastnícky podiel:7560/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B65 spoluvlastnícky podiel:  7560/2419200,parcela C-KN 1312/14 

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B65 spoluvlastnícky podiel: 7560/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B65 

spoluvlastnícky podiel:  15120/2419200 

LV č.  8039 a to: parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha 

o výmere 9 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 

15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 



  

o výmere 87 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920,parcela C-KN 

135,6/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B131 spoluvlastnícky podiel: 

15676416/1881169920parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B131 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920 

Predávajúci: Basová Jarmila,rod. Dusková,     bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 97,80 €.   

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B75 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

 LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B75 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B75 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B75 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Balala Ladislav, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 71,10 €.   

 

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200 

Predávajúci: Knižková Mária, rod. Gerová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 135,25 €.   

 

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B61 

spoluvlastnícky podiel:  120960/2419200 



  

Predávajúci: Kuchyňková Emília, rod. Gerová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 135,25 €.   

 

LV č.8041 a to :parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B62 

spoluvlastnícky podiel: 21870/829440 

Predávajúci: Mravec Milan, bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 54,80 €.   

 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B53 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Maslík Emil,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 7,60€.   

 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B56 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Martiníková Anna, rod. Maslíková,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 7,60€. 

  

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B56 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 

Predávajúci: Mikitová Štefánia,  rod. Maslíková, bytom Kukučínova , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 7,60€.   

 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:7/864,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 7/864,parcela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod 

B59 spoluvlastnícky podiel: 7/864 



  

LV č.8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:  7/864,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 

11 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:  7/864,parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 23 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:  7/864 

Predávajúci: Ing. Kožák Šimon PhD.,  bytom Staškov., spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 115,95€. 

 

LV č. 8054 a to:parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B94 

spoluvlastnícky podiel:60480/2903040,parcela C-KN 1356/75  ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B94 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040 

LV č. 8055 a to:parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B85 

spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela 

C-KN 2042/7  ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 

60480/2903040,parcela C-KN 2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B85 

spoluvlastnícky podiel: 60480/2903040 

Predávajúci: Šimanica Anton, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 267,15€. 

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha 

o výmere 9 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 

12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920,parcela C-KN 



  

1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B137 spoluvlastnícky podiel: 

12369672/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B137 

spoluvlastnícky podiel: 12369672/1881169920 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680 

Predávajúci: Mročková Mária, rod. Turčiaková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 62,75€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 

m2 pod B9 spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 

 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B9 

spoluvlastnícky podiel:   368550/55282509 

Predávajúci: Kudláčová Mária, rod. Hnidková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,90€. 

 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 

m2 pod B100 spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B100 

spoluvlastnícky podiel:   884520/55282509 

Predávajúci: Pončková Terézia, rod.Perďochová , bytom Podvysoká , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 76,75€. 

 



  

LV č.  8031  a to:parcela C-KN 4124/5 ostatná plocha o výmere 29m2 pod B5 spoluvlastnícky 

podiel:  23/96 

LV č.  8032  a to:parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68m2 pod B3 spoluvlastnícky 

podiel: 144/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha o výmere 246m2 pod B3 

spoluvlastnícky podiel:144/1728 

LV č.  8042  a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel:150/3456 

LV č.  8053  a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529m2 pod B11 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

LV č.  8169  a to:parcela C-KN 1356/90 ostatná plocha o výmere 249m2 pod B11 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

Predávajúci: Lištvanová Oľga,   rod. Lištvanová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 413,85€. 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel:  1/144,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B123 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B124 

spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod 

B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144 

Predávajúci: Čečotka Rastislav, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 134,88€. 

 

LV č.  8042  a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584m2 pod B74 

spoluvlastnícky podiel:  60/6912 

LV č.  8053  a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529m2 pod B36 

spoluvlastnícky podiel:  144/13824 

LV č.  8169  a to:parcela C-KN 1356/90 ostatná plocha o výmere 249m2 pod B36 

spoluvlastnícky podiel:  144/13824 



  

Predávajúci: Čišecká Jana,  rod. Machovčáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 65,84€. 

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B77 

spoluvlastnícky podiel:  21600/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B77 spoluvlastnícky podiel: 21600/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B77 spoluvlastnícky podiel: 21600/4147200 

Predávajúci: Šviková Jozefa,  rod. Pokrývková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 101,15€. 

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416//1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 156764161881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 156764161881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 15676416/1881169920, pod B60 spoluvlastnícky podiel: 

3919104/1881169920 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11 ostatná  plocha o výmere 3 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/12 ostatná  plocha o výmere 125 



  

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/13 ostatná  plocha 

o výmere 88 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

LV č. 8057 a to:parcela C-KN 2042/14 ostatná  plocha o výmere 1 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/15 ostatná  plocha o výmere 597 

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/16 ostatná  plocha 

o výmere 178 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 2042/18 

ostatná  plocha o výmere 8 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,parcela C-KN 

2042/19 ostatná  plocha o výmere 32 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 

56700/3265920,parcela C-KN 2042/20 ostatná  plocha o výmere 113 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920 

LV č.  8058  a to :parcela C-KN 1253/29 vodná plocha o výmere 50 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/9 ostatná  plocha o výmere 177 

m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/10 ostatná  plocha 

o výmere 289 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/17 

ostatná  plocha o výmere 26 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-

KN 2042/21 ostatná  plocha o výmere 503 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel: 

28350/3265920,parcela C-KN 2042/24 ostatná  plocha o výmere 19 m2 pod B13 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B17 

spoluvlastnícky podiel: 57600/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 

m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 57600/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel:15840/1658880,parcela C-KN 2260/5 ostatná 

plocha o výmere 269 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880,parcela C-KN 

2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel:15840/1658880 

LV č.8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B17 

spoluvlastnícky podiel:  15840/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel: 

15840/1658880 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 



  

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B16 

spoluvlastnícky podiel:  72000/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200 

Predávajúci: Prachniar Pavol, bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 1358,29 €. 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B34 spoluvlastnícky 

podiel: 9/3456,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B34 spoluvlastnícky 

podiel:  9/3456 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B34 

spoluvlastnícky podiel:  153/6912 

Predávajúci: Pupíková Milena, r. Fujáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 68,68€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B46 spoluvlastnícky 

podiel: 138/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B46 

spoluvlastnícky podiel:  138/1728 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B41 

spoluvlastnícky podiel:  117/3456 

Predávajúci: Hrušková Darina, rod. Machovčáková, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 224,24€. 

 

LV č. 8054 a to:parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B68 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1356/75  ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B68 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040 



  

LV č. 8055 a to:parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 

pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 1927/1 Trvalý 

trávny porast o výmere 14m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,parcela C-KN 

2042/7  ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel: 

7560/2903040,parcela C-KN 2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040 

Predávajúci: Pupíková Terézia, rod. Grečmalová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 33,20€. 

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č.  8028  a to :parcela C-KN 2830/36 ostatná plocha o výmere 634 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č.  8029  a to :parcela C-KN 2830/37 ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B43 

spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400,parcela C-KN 1356/86  ostatná  

plocha o výmere 494 m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400 

Predávajúci: PhDr. Machovčák Gabriel, bytom Staškov  , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 47,10€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B33 spoluvlastnícky 

podiel: 9/3456,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B33 spoluvlastnícky 

podiel:  9/3456 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B52 

spoluvlastnícky podiel:  153/6912 

Predávajúci: Smrečková Katarína, rod. Hrtúsová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 68,68€. 

 



  

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to: parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Bytčánková Terézia, rod. Balalová, bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 71,10€. 

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Kadelová Mária, rod. Balalová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 71,10€. 

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680 

Predávajúci: Mgr.Kováčiková Jana (r. Balalová), Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 71,10€. 

 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8028  a to :parcela C-KN 2830/36 ostatná plocha o výmere 634 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8029  a to :parcela C-KN 2830/37 ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8030  a to :parcela C-KN 2830/38 ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 3/176 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B81 

spoluvlastnícky podiel: 1/320,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod 



  

B81 spoluvlastnícky podiel: 1/320,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 

pod B81 spoluvlastnícky podiel: 1/320 

LV č.  8041  a to :parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B78 

spoluvlastnícky podiel: 4860/829440 

Predávajúci: Tomáš Šperka,, Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

42,85€. 

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B97 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Marta Čišecká, rod. Kajánková, Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Anna Grečmalová, rod. Kajánková,Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 



  

 

LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel:  19200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 

pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod 

B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8013  a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 

pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B98 

spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 

m2 pod B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200 

Predávajúci: Ľudmila Šperková, rod. Kajánková, Raková , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 89,92€. 

 

LV č.  8042  a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B22 

spoluvlastnícky podiel:1/64, pod B48 spoluvlastnícky podiel: 54/3456, pod B50 

spoluvlastnícky podiel: 54/3456 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod  B99 

spoluvlastnícky podiel:23040/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 

pod  B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod  B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-

KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

LV č.8053 a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2 pod  B18 

spoluvlastnícky podiel:1/32, pod  B24 spoluvlastnícky podiel:54/1728, pod  B25 

spoluvlastnícky podiel:54/1728 

 

LV č. 8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B99 

spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

Predávajúci: Jozef Hlubina,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 583,98€. 



  

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920, 

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel: 1088640/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B70 

spoluvlastnícky podiel: 31352832/1881169920, pod B87 spoluvlastnícky podiel: 

1088640/1881169920 

LV č.8012 a to:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod  B22 

spoluvlastnícky podiel:23040/1658880,parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 

pod  B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha 

o výmere 14 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod  B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-

KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

LV č. 8061 a to :parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B22 

spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 11 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN 2129/8 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel: 

23040/1658880 

 

Predávajúci: Milan Turčák,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 357,77€. 

 



  

LV č.  8036  a to:parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 84 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200,parcela C-KN 1312/14 

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel: 101304/2419200 

Predávajúci: Anna Lištvanová, rod. Gerová    bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 113,20€. 

 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Patrik Gottwald,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 44,95€. 

 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B72 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B71 

spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Michal Gottwald,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely 

vo výške 44,95€. 

 

LV č.  8036  a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B73 

spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN  1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182 

m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel:1/60 

LV č.  8037  a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod 

B72 spoluvlastnícky podiel: 1/60 

Predávajúci: Pavla Tkáčová Gottwaldová,   bytom Raková , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 44,95€. 



  

  

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 

LV č.  8026  a to :parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 

9 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná 

plocha o výmere10 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 

1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 

3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B6 

spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 

313 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná 

plocha o výmere 63 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel: 3265920/1881169920 

Predávajúci: Mária Haluščáková, rod. Sekerková,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 18,85€. 

 

LV č.  8025  a to :parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192 /1881169920 

LV č.  8027  a to :parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680 

LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 

9 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná 

plocha o výmere10 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 

1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 

4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B104 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 

313 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha 

o výmere 494 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11  ostatná plocha o výmere 3 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/12  ostatná plocha o výmere 125 



  

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/13  ostatná plocha 

o výmere 88 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 

LV č. 8057 a to:parcela C-KN 2042/14  ostatná plocha o výmere 1 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/15  ostatná plocha o výmere 597 

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/16  ostatná plocha 

o výmere 178 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/18  

ostatná plocha o výmere 8 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-

KN 2042/19  ostatná plocha o výmere 32 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/20  ostatná plocha o výmere 113 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 

LV č. 8058 a to:parcela C-KN 1253/29  vodná plocha o výmere 50 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/9  ostatná plocha o výmere 177 

m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/10  ostatná plocha 

o výmere 289 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/17  

ostatná plocha o výmere 26 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela C-

KN 2042/21  ostatná plocha o výmere 503 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/24  ostatná plocha o výmere 19 m2 pod B23 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920 

Predávajúci: Jozef Turiak,   bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 384,10€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B47 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B47 spoluvlastnícky 

podiel:  1/288 

Predávajúci: Terézia Heglasíková, rod. Beleštiaková,  bytom Staškov , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 5,40€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288, pod B55 spoluvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  

o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlastnícky podiel:  1/288, pod B55 spoluvlastnícky podiel: 

1/144 

Predávajúci: Kristína Rafajová,rod. Beleštiaková,  bytom Raková , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 16,25€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel: 1/288,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlastnícky 

podiel:  1/288 



  

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B108 

spoluvlastnícky podiel: 40/14336,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha  o výmere 356 m2 pod 

B108 spoluvlastnícky podiel:  40/14336 

Predávajúci: Drahomíra Maslíková, rod. Beleštiaková,  bytom Staškov , spolu kúpna 

cena za jednotlivé podiely vo výške 33,85€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B59 spoluvlastnícky 

podiel: 18/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B59 

spoluvlastnícky podiel:  18/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B77 

spoluvlastnícky podiel:  18/3456, 

Predávajúci: Janka Krišťáková, rod. Kuderavá,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,50€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B58 spoluvlastnícky 

podiel: 36/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B58 

spoluvlastnícky podiel:  36/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B76 

spoluvlastnícky podiel:  36/3456, 

Predávajúci: Jarmila Jarošová, rod. Kuderavá, bytom Turzovka Stred , spolu kúpna cena 

za jednotlivé podiely vo výške 63,06€. 

 

LV č.8032 a to :parcela C-KN 4111/5 orná pôda o výmere 68 m2 pod B60 spoluvlastnícky 

podiel: 18/1728,parcela C-KN 4124/6 ostatná plocha  o výmere 84 m2 pod B60 

spoluvlastnícky podiel:  18/1728, 

LV č.8042 a to :parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha  o výmere 584 m2 pod B78 

spoluvlastnícky podiel:  18/3456, 

Predávajúci: Jaroslava Dejová,  rod. Kuderavá,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 31,50€. 

 

LV č.8013 a to :parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:   87300/4147200,parcela C-KN 1253/39 vodná plocha  o výmere 789 

m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel: 87300/4147200, 



  

Predávajúci: Ján Dej,,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

86,05€. 

 

LV č.8090 a to :parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:   87300/4147200,parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha  o výmere 

1727 m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:    87300/4147200, 

LV č.8017 a to :parcela C-KN 2429/10 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 pod B3 

spoluvlastnícky podiel:  1/4 

LV č.8020 a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:   87300/4147200 

Predávajúci: Marián Dej,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 113,75€. 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha  o výmere 

9 m2 pod B8105spoluvlastnícky podiel:    545915/110565018, 

LV č.8035 a to :parcela C-KN 1292/8 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 pod B79 

spoluvlastnícky podiel:  1/360 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B105 

spoluvlastnícky podiel:   545915/110565018 

Predávajúci: Mária Dejová, rod. Janíková,  bytom Staškov  spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 23,69€. 

 

 

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B53 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 

m2 pod B53 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040 



  

LV č.8055 a to :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:6480/2903040,parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040,parcela 

C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B45 spoluvlastnícky 

podiel:6480/2903040,parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B45 

spoluvlastnícky podiel:   6480/2903040 

Predávajúci: Machovčiak Jaroslav,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 28,45€. 

 

LV č.8055 a to :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B101 

spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 

m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha 

o výmere 72 m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   

45360/2903040,parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B101 

spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040,parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 

m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:   45360/2903040 

LV č.4498 a to :parcela C-KN 1925/3 Trvalý trávny porast o výmere 90 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel:   1/1 

Predávajúci: Machovčák Peter,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 490,80€. 

 

LV č.   8059 a to: parcela C-KN 1253/30 vodná plocha o výmere 792 m2 pod B8 

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1253/31 vodná plocha o výmere 975 

m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1253/32 vodná plocha 

o výmere 83 m2 pod B8spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 1997/3 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  

204120/3265920,parcela C-KN 2042/23 ostatná plocha o výmere 68 m2 pod B8 

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2042/25 ostatná plocha o výmere 18 

m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2129/4 Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 28 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/326592,parcela C-KN 

2129/5 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  



  

204120/3265920,parcela C-KN 2166/3 Trvalý trávny porast o výmere 1557 m2 pod B8 

spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920,parcela C-KN 2166/4 Trvalý trávny porast 

o výmere 75 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:  204120/3265920 

Predávajúci: Prachniarová Júlia, r. Sýkorová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 1171,35€. 

 

LV č.8054 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B84 

spoluvlastnícky podiel:   1/28,parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 m2 pod 

B84 spoluvlastnícky podiel:   1/28 

Predávajúci: Poláčková Ľubomíra, r. Kajánková,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 364,60€. 

 

LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11 ostatná  plocha o výmere 3 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/12 ostatná  plocha o výmere 125 

m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/13 ostatná  plocha 

o výmere 88 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

 

LV č.  8058  a to :parcela C-KN 1253/29 vodná plocha o výmere 50 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/9 ostatná  plocha o výmere 177 

m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/10 ostatná  plocha 

o výmere 289 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN 2042/17 

ostatná  plocha o výmere 26 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,parcela C-

KN 2042/21 ostatná  plocha o výmere 503 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel: 

28350/3265920,parcela C-KN 2042/24 ostatná  plocha o výmere 19 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920 

Predávajúci: Mgr. Božena Fojtíková, r. Kajanková,  bytom Olešná , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 55,30€. 

 

LV č. 8041 a to:parcela C-KN 1253/20 vodná  plocha o výmere 416 m2 pod B51 

spoluvlastnícky podiel: 21600/829440, pod B68 spoluvlastnícky podiel: 21600/829440 

LV č. 8042 a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná  plocha o výmere 584 m2 pod B54 

spoluvlastnícky podiel: 216/82944 



  

Predávajúci: Maslík Milan,  bytom Okružná ,Púchov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 115,90€. 

 

LV č.8023 a to :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 209 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501 

LV č.8024 a to :parcela C-KN 2830/33 ostatná plocha o výmere 158 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501,parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha  o výmere 9 

m2 pod B8105spoluvlastnícky podiel:    122850/6142501 

LV č.8035 a to :parcela C-KN 1292/8 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 pod B57 

spoluvlastnícky podiel:  7/480 

LV č.8038 a to :parcela C-KN 1253/16 vodná plocha o výmere 585 m2 pod B91 

spoluvlastnícky podiel:   122850/6142501 

 

LV č.8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod B50 

spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie  

o výmere 84 m2 pod B50 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200,parcela C-KN 1312/14  

ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B50 spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200 

LV č.8037 a to :parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 61 m2 pod B50 

spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 

Predávajúci: Janík Pavel,  bytom Olešná , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

162,90€. 

 

LV č. 664 a to:parcela C-KN 1922/2 orná pôda o výmere 75 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel:  1/1, parcela C-KN 1923/4 trvalý  trávnatý porast o výmere 8 m2 pod B1 

spoluvlastnícky podiel:  1/1 

Predávajúci: Kubánková Anna r. Točoňová,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 415,00€. 

 

LV č. 3027a to:parcela C-KN 2029/4 orná pôda o výmere 35 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel:  1/1 



  

Predávajúci: Pavol Turiak,  bytom Staškov , spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 175,00€. 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

OZ sa zúčastnila právna zástupkyňa a syn p. Ireny Kožákovej. Právna zástupkyňa poslancom 

predniesla celú situáciu ohľadne kúpi pozemkov. Zdôraznila, že uvedené parcely boli 

odčlenené z E parciel, ktoré boli na základe uznesenia v roku 2004 schválené na odpredaj 

obecným zastupiteľstvom. Vtedy bol schválený odpredaj predmetných E parciel. Zo strany p. 

Ireny Kožákovej nedošlo k zápisu na katastrálnom úrade, avšak ona tieto parcely riadne obci 

zaplatila, na čo má aj pokladničný doklad.  Nehnuteľnosti užíva pokojne, nerušene 

a dobromyseľne až doposiaľ.  Vzhľadom na zdravotný stav p. Ireny Kožákovej právna 

zástupkyňa zdôraznila a poprosila o rýchle riešenie vzniknutej situácie zo strany OZ. 

K žiadosti vysvetlila aj novovzniknutý geometrický plán, kde grafická časť dokazuje totožné 

zameranie a odchylka v celkovej výmere činí 37 m2. Nakoľko nejde o nové odčlenenie alebo 

zmenu v užívaní a vo vlastníctve, dané pozemky má žiadateľka v oplotení už niekoľko rokov 

a navyše na časti pozemkov stojí žiadateľkin rodinný dom.  

Poslanci diskutovali a zhodli sa jednohlasne na tom, že odpredané metre sa nemôžu odpredať 

opätovne. Zhodli sa ďalej na tom, že je potrebné vypracovať znalecký posudok, ale len na 

rozdielne metre ( t.j. 37m2).  Zároveň odsúhlasili zverejnenie zámeru prebytočného majetku 

obce Staškov.  

  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce Staškov CKN 4516/5 orná pôda 24 m2, CKN 

4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý 

trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná plocha 

319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, CKN 

4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10.02. 2021 Miroslavom Ripelom – 



  

GEOMER, sídlo Lipová  , 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Terézia Targošová 

č. 165/2021 zo dňa 11.03. 2021. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce Staškov CKN 4516/5 orná pôda 24 m2, CKN 

4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý 

trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná plocha 

319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, CKN 

4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10.02. 2021 Miroslavom Ripelom – 

GEOMER, sídlo Lipová  , 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Terézia Targošová 

č. 165/2021 zo dňa 11.03. 2021. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov CKN 

4516/5 orná pôda 24 m2, CKN 4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny porast 

16 m2, CKN 4519/4 trvalý trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 

4521/4 zastavaná plocha 319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 

zastavaná plocha 4 m2, CKN 4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10.02. 

2021 Miroslavom Ripelom – GEOMER, sídlo Lipová , 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne 

overil Ing. Terézia Targošová č. 165/2021 zo dňa 11.03. 2021 ( celková výmera 743 m2), 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadateľ p. Irena Kožáková, bytom Staškov s.č. 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka užíva predmetné parcely v dobrej viere viac ako 

40 rokov. Parcely sú súčasťou záhrady pri rodinnom dome s.č. . Žiadateľke bol schválený 

odpredaj na základe Uznesenia č. 9/2004 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Staškov 

konaného dňa 03.09. 2004 parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10773 v celkovej výmere 



  

709 m2. Parcely boli zamerané GP č. 74/2003, ktorý mal slúžiť ako podklad v rámci projektu 

ROEP. K zápisu predmetného GP č. 74/2003 a kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Staškov 

a žiadateľkou na Katastrálnom úrade nedošlo. Pôvodná výmera činila 709 m2. Vznikom 

nového GP č. 97/2020 vznikol rozdiel vo výmere parciel  

34 m2. 

 

 

B/ S C H V A Ľ U J E  N A  Z V E R E J N E N I E 

 

Zámer predaja prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov CKN 4516/5 orná pôda 24 

m2, CKN 4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 

trvalý trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná 

plocha 319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, 

CKN 4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10.02. 2021 Miroslavom 

Ripelom – GEOMER, sídlo Lipová , 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Terézia 

Targošová č. 165/2021 zo dňa 11.03. 2021 ( celková výmera 743 m2), z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – žiadateľ p. Irena Kožáková, bytom Staškov s.č.  

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka užíva predmetné parcely v dobre viere viac ako 

40 rokov. Parcely sú súčasťou záhrady pri rodinnom dome s.č. . Žiadateľke bol schválený 

odpredaj na základe Uznesenia č. 9/2004 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Staškov 

konaného dňa 03.09. 2004 parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10773 v celkovej výmere 

709 m2. Parcely boli zamerané GP č. 74/2003, ktorý mal slúžiť ako podklad v rámci projektu 

ROEP. K zápisu predmetného GP č. 74/2003 a kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Staškov 

a žiadateľkou na Katastrálnom úrade nedošlo. Pôvodná výmera činila 709 m2. Vznikom 

nového GP č. 97/2020 vznikol rozdiel vo výmere parciel 34 m2. 

Na základe vyššie uvedených skutočností obec Staškov stanovuje cenu na výmeru 709 m2 za 

3€/m2 , čo činí spolu 2127 € a vzniknutý rozdiel 34 m2 obec Staškov stanovuje cenu za 1m2 

určenú v zmysle znaleckého posudku.  

 

Žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s vypracovaním znaleckého posudku a prevodom 

majetku v katastri nehnuteľností. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 



  

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Materiály boli poslancom OZ zaslané k nahliadnutiu-bez pripomienok. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok z vyúčtovania nájmu a služieb v sume 703, 28 € 

žiadateľka p. Mária Kicošová, bytom Staškov s.č. . 

 

B/ S C H V A Ľ U J E  

 Žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok z vyúčtovania nájmu a služieb v sume 703, 28 € 

žiadateľka p. Mária Kicošová, bytom Staškov s.č. . Dlžná suma bude uhradená do 30.12.2021. 

 Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

                                                                                                  

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci OZ sa jednotne zhodli a uložili stavebnej komisií riešiť danú žiadosť. 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia na príjazdovú cestu IP 28a obytná zóna na 

ulici Staškov u Kožákov, prístupová cesta na CKN 4432/1, CKN 4437/2 a CKN 2810/1 

katastrálne územie Staškov, žiadateľ p. Juraj Vlček, bytom Staškov s.č. . 



  

 

B/ U K L A D Á 

 

Stavebnej komisii riešiť žiadosť o určenie použitia dopravného značenia na príjazdovú cestu 

IP 28a obytná zóna na ulici Staškov u Kožákov, prístupová cesta na CKN 4432/1, CKN 

4437/2 a CKN 2810/1 katastrálne územie Staškov, žiadateľ p. Juraj Vlček, bytom Staškov  

s.č. . 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

K žiadosti sa vyjadril p. Pavol Perďoch a jeho manželka Mária Perďochová. Zdôraznili, že 

cesta je výrazne poškodená a je nutná jej oprava. Vzhľadom k frekventovanosti dopravy je 

cesta poškodená a jamy na ceste sa neustále zväčšujú.  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o rekonštrukciu miestnej komunikácie lokalita „smer k bývalému lyžiarskemu vleku“ 

žiadatelia p. Pavol Perďoch a manželka p. Mária Perďochová, bytom Staškov s.č. . 

 

B/ B E R I E  N A  V E D O M I E  

Žiadosť o rekonštrukciu miestnej komunikácie lokalita „smer k bývalému lyžiarskemu vleku“ 

žiadatelia p. Pavol Perďoch a manželka p. Mária Perďochová, bytom Staškov s.č. . 

 Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 



  

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

OZ jednoznačne schválili žiadosť p. Petra Svrčka, o zníženie nájmu a to do uvedeného 

termínu. 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK Slávia Staškov, žiadateľ Peter 

Svrček P&P music, bytom Oščadnica s.č. . 

 

B/ S C H V A Ľ U J E   

 

Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK Slávia Staškov, žiadateľ Peter 

Svrček P&P music, bytom Oščadnica s.č.  do termínu 30.04. 2021. Znížené platby za nájomné 

a služby podľa predchádzajúcej dohody bude platné do 30.4.2021. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 



  

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci sa zhodli na tom, že existujúca cesta sa zapíše v rámci nového geometrického plánu.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o zamapovanie existujúcej cesty na parcelách CKN 5436/4 a EKN 5466 

v katastrálnom území Staškov – časť u Mravcov Lazy, žiadateľka Anna Matláková, bytom 

Staškov . 

 

 

 

B/ S C H V A L U J E   

 

Žiadosť o zamapovanie existujúcej cesty na parcelách CKN 5436/4 a EKN 5466 

v katastrálnom území Staškov – časť u Mravcov Lazy, žiadateľka Anna Matláková, bytom 

Staškov . 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že klubovňa sa využije na iné účely.  



  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o povolenie využívať priestory klubovne za účelom nacvičovania hudobnej kapely, 

žiadatelia p. Peter Čišecký, bytom Staškov  a p. Dávid Gulčík, bytom Staškov . 

 

B/ Z A M I E T A    

 

Žiadosť o povolenie využívať priestory klubovne za účelom nacvičovania hudobnej kapely, 

žiadatelia p. Peter Čišecký, bytom Staškov  a p. Dávid Gulčík, bytom Staškov z dôvodu iného 

plánovaného využitia. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Starosta prečítal žiadosť žiadateľky o vyasfaltovanie cestnej komunikácie. Nakoľko sa v danej 

lokalite uvažuje výstavba, zatiaľ tam obec nebude riešiť asfaltovanie komunikácie, z dôvodu 

jej poškodenia. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o vyasfaltovanie a odvodnenie cestnej komunikácie časti Staškov Kyčera, žiadatelia 

občania predmetnej lokality v zastúpení p. Michaely Šperkovej, bytom Staškov s.č. . 

 

B/  B E R I E  N A  V E D O M I E   

 

Žiadosť o vyasfaltovanie a odvodnenie cestnej komunikácie časti Staškov Kyčera, žiadatelia 

občania predmetnej lokality v zastúpení p. Michaely Šperkovej, bytom Staškov s.č. .  



  

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci sa jednohlasne zhodli na schválení zmeny účelu poskytnutej dotácie pre FK Staškov. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok 2021 pre potreby 

FK Slávia Staškov. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Zníženie výšky poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Staškov FK Slávia Staškov o sumu 12 tis. 

€ pre účely zavlažovania trávnika na futbalovom ihrisku, vzhľadom na kvalifikovanie 

výdavku ako výdavku kapitálového, ktorý bude realizovaný z kapitálových výdavkov obce 

Staškov.  

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 



  

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

                                                                                                  

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Žiadatelia predstúpili pred poslancov OZ a vysvetlili im danú situáciu a pripomienky k svojej 

žiadosti o odkúpenie parciel ,na ktoré dali vypracovať geometrický plán. Žiadali odkúpenie 

parciel, ktoré využívajú v dobrej viere už 41 rokov. Poslanci si ich vypočuli a zhodli sa na 

tom, že majetok obce je prebytočný a že sa môže odpredať. Tým pádom v ďalšom uznesení 

schválili aj samotný zámer odpredaja predmetných parciel. 

 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely CKN 976/5 zastavaná plocha o výmere 27 m2 

a CKN 976/6 zastavaná plocha o výmere 40 m, katastrálne územie Staškov, vytvorené na 

základe GP č. 43/2019 GEODETIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája , 023 02 Krásno nad Kysucou, 

úradne overil Ing. Terézia Targošová č. 721/2019 dňa 02.07. 2019. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely CKN 976/5 zastavaná plocha o výmere 27 m2 

a CKN 976/6 zastavaná plocha o výmere 40 m, katastrálne územie Staškov, vytvorené na 

základe GP č. 43/2019 GEODETIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája , 023 02 Krásno nad Kysucou, 

úradne overil Ing. Terézia Targošová č. 721/2019 dňa 02.07. 2019. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 



  

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce Staškov parcely CKN 976/5 

zastavaná plocha o výmere 27 m2 a CKN 976/6 zastavaná plocha o výmere 40 m2, 

katastrálne územie Staškov, vytvorené na základe GP č. 43/2019 GEODETIKA Ján Kubuš, 

sídlo 1. Mája , 023 02 Krásno nad Kysucou, úradne overil Ing. Terézia Targošová č. 721/2019 

dňa 02.07. 2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia p. Pavol Perďoch 

a manželka p. Mária Perďochová, bytom Staškov . 

 

B/ S C H V A Ľ U J E  N A  Z V E R E J N E N I E 

 

Zámer odpredaja prebytočného majetku obce Staškov parcely CKN 976/5 zastavaná plocha 

o výmere 27 m2 a CKN 976/6 zastavaná plocha o výmere 40 m2, katastrálne územie Staškov, 

vytvorené na základe GP č. 43/2019 GEODETIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája , 023 02 Krásno 

nad Kysucou, úradne overil Ing. Terézia Targošová č. 721/2019 dňa 02.07. 2019 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, žiadatelia p. Pavol Perďoch a manželka p. Mária Perďochová, 

bytom Staškov . 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia užívajú predmetné parcely v dobrej viere 41 

rokov. Predmetné parcely sú súčasťou záhrady  pri rodinnom dome žiadateľov a čiastočne 

zastavané hospodárskou budovou. 

 

Cena za 1 m2 bude určená na základe znaleckého posudku.  

 

Žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené s vypracovaním znaleckého posudku a prevodom 

majetku v katastri nehnuteľností. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 



  

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Predmetnú žiadosť uložili k riešeniu stavebnej komisii. Žiadosť bude riešená až po 

odporúčaní stavebnej komisie.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 2739 o výmere cca 2,6 m2, žiadateľ p. Peter Maslík, 

bytom Staškov s.č.. 

 

B/ U K L A D Á 

 

Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 2739 o výmere cca 2,6 m2, 

žiadateľ p. Peter Maslík, bytom Staškov s.č. . 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Predmetnú žiadosť uložili k riešeniu stavebnej komisii. Žiadosť bude riešená až po 

odporúčaní stavebnej komisie.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 



  

 

Žiadosť o pridanie verejného osvetlenia k rodinnému domu s.č. , žiadateľ p. Peter Baraník 

a manželka p. Terézia Baraníková, bytom Staškov s.č. . 

 

B/ U K L A D Á 

 

Stavebnej komisii riešiť žiadosť o pridanie verejného osvetlenia k rodinnému domu s.č. , 

žiadateľ p. Peter Baraník a manželka p. Terézia Baraníková, bytom Staškov s.č. . 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

K rozšírenia cenníka sa vyjadril vedúci OTP p. Peter Palica , ktorý rozprával o tom, že 

občania majú záujem o túto službu zapožičania vlečky. Poslanci diskutovali o prijateľnej 

sume za zapožičanie a zhodli sa na sume 10€ za hodinu. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Rozšírenie cenníka s poskytovaním služieb OTP o prenájom vlečky v sume 10€/hod. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

  

Rozšírenie cenníka s poskytovaním služieb OTP o prenájom vlečky v sume 10€/hod. 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 



  

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci OZ sa vyjadrili k tomu, žeby sa mala spísať dohoda bez nároku na financovanie 

realizácie vyasfaltovania prístupovej cesty, nakoľko sa jedná o parcelu, ktorá je majetkom 

obce. 

Odchod poslanca Petra Fučka o 14:09hod. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o povolenie vyasfaltovania prístupovej cesty k rodinnému domu s.č.  parcely CKN 

108/16, CKN 108/17 a CKN 108/19, žiadateľ p. Marián Turiak a manželka p. Eva Turiaková, 

bytom Staškov s.č.  , na vlastné náklady. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Žiadosť o povolenie vyasfaltovania prístupovej cesty k rodinnému domu s.č.  parcely CKN 

108/16, CKN 108/17 a CKN 108/19 na vlastné náklady. Podrobnejšie podmienky budú 

uvedené v písomnej dohode uzatvorenej medzi žiadateľmi a obcou Staškov. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              Peter Fuček 

 



  

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

K žiadosti o odkúpenie obecného pozemku sa jednohlasne zhodli poslanci OZ, žeby bolo 

dobre, aby to zhodnotila stavebná komisia.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely CKN 300 o výmere 171m druh pozemku 

trvalý trávnatý porast a CKN 301 o výmere 129 m druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

žiadatelia p. Martin Kováčik a manželka p. Andrea Kováčiková, bytom Staškov s.č.. 

 

 

 

B/ U K L A D Á 

 

Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely CKN 300 o výmere 

171m druh pozemku trvalý trávnatý porast a CKN 301 o výmere 129 m druh pozemku trvalý 

trávnatý porast, žiadatelia p. Martin Kováčik a manželka p. Andrea Kováčiková, bytom 

Staškov s.č. . 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Na základe žiadosti firmy jednohlasne schválili poslanci OZ predlženie nájmu o 3 mesiace.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 



  

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o predlženie nájmu o 3 mesiace t.j. do 31.05. 2021 z dôvodu predĺženia termínu 

stavebných prác na nových priestorov firmy, žiadateľ ISM Ing. Stanislav Machovčák, sídlo 

Jozefa Kronera s.č. . 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Žiadosť o predlženie nájmu o 3 mesiace t.j. do 31.05. 2021 z dôvodu predĺženia termínu 

stavebných prác na nových priestorov firmy, žiadateľ ISM Ing. Stanislav Machovčák, sídlo 

Jozefa Kronera s.č.. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

OZ uložilo obecnému úradu pripraviť technické riešenie a dodatok nájomnej zmluvy na 

priestory v bude s.č.  v zmysle žiadosti. Nájomca Pitbike, s.r.o. má záujem využívať časť 

priestorov, ktoré má v nájme Slovak Telekom,a.s.. 

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o odovzdanie časti prenajatých priestorov budovy s.č.  

 

B/ B E R I E  N A  V E D O M I E 

  

Žiadosť Slovak Telekom, a.s.o odovzdanie časti prenajatých priestorov budovy s.č.  



  

 

C/ U K L A D Á 

 

Obecnému úradu pripraviť technické riešenie a dodatok nájomnej zmluvy na priestory budovy 

s.č. v zmysle prerokovanej žiadosti. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

                                                                                                  

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Starosta obce sa vyjadril k zložitosti príprav v prípade rozšírenia hrobových miest na 

cintoríne. Vzhľadom k náročnosti sa zlúči rozšírenie hornej časti aj dolnej časti cintorína, 

poprípade jedna z parciel bude slúžiť na rozšírenie parkovacích miest pri cintoríne. Do úvahy 

by v budúcnosti pripadal aj urnový háj, ktorý by bol v blízkosti domu smútku.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Rozšírenie hrobových  miest na cintoríne v hornej a dolnej časti, parcely EKN 4000, EKN 

4001/1,EKN 4001/2, EKN 3998, EKN 3999 a CKN 3453, CKN 3454, CKN 3444/1, CKN 

3443/1, CKN 3442/1, CKN 3440/1. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

  

Rozšírenie hrobových miest na cintoríne v hornej a dolnej časti, parcely EKN 4000, EKN 

4001/1,EKN 4001/2, EKN 3998, EKN 3999 a CKN 3453, CKN 3454, CKN 3444/1, CKN 

3443/1, CKN 3442/1, CKN 3440/1. 

 



  

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Poslanci sa zhodli na sume 5€/m2 na výkup chodníkov, tak ako sa vykupujú pozemky pod 

cyklotrasou pri rieke Kysuca.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Cenu za výkup pozemkov pod chodníkmi pre peších  popri štátnej ceste v obci Staškov 

v sume 5€/ m2. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

 

Cenu za výkup pozemkov pod chodníkmi pre peších  popri štátnej ceste v obci Staškov 

v sume 5€/ m2. 
 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 



  

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

                                                                                                  

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Starostovi obce bol ústne predstavený zámer realizácie krížovej cesty.  Vzhľadom k lokalite sa 

samotný zámer poslancom páčil. V obci Staškov je takáto iniciatíva vítaná.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

  

Zámer realizácie krížovej cesty  v obci Staškov , v lokalite od „Kaplnky na Grúni ku Kríži“ na 

Vrchomstoch – aktivita občanov obce. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E 

 

 Súčinnosť a spoluprácu obce pri realizácii  krížovej cesty  v obci Staškov , v lokalite od 

„Kaplnky na Grúni ku Kríži“ na Vrchomstoch – aktivita občanov obce. 
 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

OZ uložilo obecnému úradu vypracovať geometrický plán, ktorý bude zahŕňať aj riešenie 

žiadostí od p. Delinčáka a p. Baduru. 

  



  

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parciel majetku pri budove s.č. , v zmysle 

zámerov obce a žiadosti občanov. 

 

B/ U K L A D Á 

  

Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na oddelenie parciel majetku pri budove 

s.č. v zmysle zámerov obce a žiadosti občanov. 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

Po odporúčaní stavebnej komisie bola žiadosť zamietnutá.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť p.  Ivana Mojteka a manželky p. Oľgy Mojtekovej bytom Zákopčie Stred  

o povolenie prekopania pozemku parcela CKN 6522/3, katastrálne územie Staškov vo 

vlastníctve obce Staškov z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky. 

 

B/ Z A M I E T A 

  

Žiadosť p. Ivana Mojteka a manželky p.Oľgy Mojtekovej bytom Zákopčie Stred  o povolenie 

prekopania pozemku parcela CKN 6522/3, katastrálne územie Staškov vo vlastníctve obce 



  

Staškov z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky v zmysle odporúčania stavebnej 

komisie. 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

 

OZ berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov žiadateľa p. Petra Koperu.  

 

O b e  c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e    S t a š k o v 

A/ P R E R O K O V A L O 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Staškov pod garážou, žiadateľ p. Peter 

Koper , Staškov . 

 

B/ B E R I E  N A  V E D O M I E 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Staškov pod garážou, žiadateľ p. Peter 

Koper , Staškov . 

 

 

 

Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                               Peter Fuček 

         Patrik Gottwald 

                              Ján Janošec 

                              Mgr. Ján Kubošek 

                              Terézia Šupčíková 

                              Ing. Milan Veselovský 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 



  

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 

 

 

 
 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie OZ za 

ukončené. 

 

 

V Staškove dňa  03.06. 2021 

 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

               starosta obce 

      

 

 

 

 

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

         Overovateľ I.                               Overovateľ II. 
    Ing. Milan Veselovský                                                                                   Ján Janošec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


