
Z Á P I S N I C A 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného 

dňa 25. február 2022 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:  

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 
 

Ján Belko 

Ján Janošec 

JUDr. Štefan Pončka 

Terézia Šupčíková 

Ing. Milan Veselovský 

Patrik Gottwald 

  

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Bartusková 

                           Mgr. Ján Kubošek 

                                    Peter Fuček 

                                                                               

Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili: 

Mgr. Jana Jakubčíková, pracovníčka obce Staškov 

Bc. Mária Čečotková,   účtovníčka obce Staškov 

 

Program 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Rozpočtové opatrenie č.1/2022 ZŠ Staškov 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 CVČ  
6. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 08022022 – Úsek rozpočtovania, financovania a správy 

majetku obce Staškov 
7. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 21022022 – Úsek rozpočtovania, financovania a správy 

majetku obce Staškov  
8. Prevod majetku obce Staškov do správy Dobrovoľného hasičského zboru – cisternová 

automobilová striekačka s nadstavbou 

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

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



10. Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod investičnou akciou 

„Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu č. 48-060 most cez rieku Kysuca 

v k.ú. obce Staškov“ 

11. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže-predaj majetku, pozemky vo vlastníctve 

obce Staškov 

12. VZN č. 2/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady 

a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

13. Rozšírenie distribučného plynovodu, plynovodná prípojka SO 04.1,04.2- súhlas 

s odovzdaním majetku SPP 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 13.00 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 6 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: Ján Belko, JUDr. Štefan Pončka 

 

Hlasovanie:  ZA:  

                              Ján Belko 

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

                           

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

   

   Overovateľov zápisnice: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec                                               



      Prítomný poslanci : 6 Náhradník : 0 Ospravedlnení : 3 

Hlasovanie:  ZA:  

                              Ján Belko 

                              Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             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. 

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

Uložené bolo 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu dať vypracovať projekt na asfaltovanie priestoru 

pred ZŠ Staškov. Úloha trvá. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu pokračovať v projektových prípravách v zmysle 

Zmien a doplnkov č. 1- Územný plán obce Staškov v lokalite „IBV pod Kykuľou“, vrátane 

prepojenia na miestnu komunikáciu 4b okolo záhradného domčeka s.č. 29. Úloha trvá. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na parcelu CKN 

1642/4 zastavaná plocha o výmere 64 m2 vytvorená na základe GP č. 158/2021, vytvoril Ing. 

Bohuš Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom Horná 2167/77 Čadca úradne overil Ing. Terézia 

Targošová dňa 27.05. 2021 pod číslom 616/2021. Úloha trvá. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na parcelu 

CKN 1832/5 zastavaná plocha o výmere 26 m2 vytvorená na základe GP č. 252/2021, 

vytvoril Ing. Bohuš Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom Horná 2167/77 Čadca úradne overil 

Ing. Terézia Targošová dňa 30.07. 2021 pod číslom 9412021. Úloha splnená. 

 

e) Obecné zastupiteľstvo Stavebnému úradu riešiť žiadosť o odstránenie nelegálnych stavieb 

– časť obce Staškov „u Kožákov“. Úloha trvá.´ 

 

f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu riešiť právnou cestou odstránenie oplotenia vo 

vlastníctve majiteľov parcely CKN 1016/4, ktoré zasahuje do parciel CKN 233 a CKN 1015/1 

vo vlastníctve obce Staškov. Úloha trvá. 



 

g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odvedenie dažďovej vody 

z miestnej komunikácie lokalita  smer do centra dediny – žiadateľ p. Mgr. Peter Jurga. Úloha 

trvá. 

 

h) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť výzvu na odstránenie dreveného stĺpu 

verejného osvetlenia umiestneného na pozemku bez súhlasu a upozornenia majiteľov, p. Mgr. 

Jana Maslíková a p. Ing. Peter Maslík. Úloha trvá. 

 

 

i) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť o usadenie guľového zrkadla v časti 

Staškov Nižný koniec z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Pavol Badura Staškov. 

Úloha trvá. 

 

j) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu v stupni 

pre stavebné povolenie stavby verejného parkoviska za budovou zdravotného strediska s.č. 

589, na parcele  CKN- 112/1 - Zastavaná plocha a nádvorie. Úloha trvá. 

 
K bodu a) sa vyjadrila p. riaditeľka ZŠ Staškov Mgr. Mária Perďochová, že projektantovi 

poskytla všetky potrebné podklady vypracovaného projektu. Starosta k tomu dodal, že po 

vypracovaní projektu prebehne stavebné konanie a prípadná realizácia projektu. 

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č.1/2022 ZŠ Staškov 

K bodu rozpočtové opatrenie ZŠ Staškov sa vyjadrila k určitým položkám účtovníčka ZŠ 

Staškov p. Mgr. Emília Kajánková. 

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 č.1/2022 ZŠ Staškov. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E    



 

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 ZŠ Staškov. 

 
 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č.1/2022 Centrum voľného času  

K bodu rozpočtové opatrenie ZŠ Staškov sa vyjadrila k určitým položkám účtovníčka ZŠ 

Staškov p. Mgr. Emília Kajánková. 

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 č.1/2022 Centra voľného času. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E    

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 Centra voľného času. 

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 6: Správa o výsledku finančnej kontroly č. 08022022 – Úsek rozpočtovania, 

financovania a správy majetku obce Staškov 

K bodu sa vyjadril kontrolór obce Staškov Ing. Marcel Nekoranec. 



Preverenie o výsledku finančnej kontroly sa vykonalo v rámci raka 2021 celkovo bola 

dodržaná. Na niektorých položkách bolo prekročenie, ale je to vyrovnané a  akceptovateľné. 

Nebolo dodržané zverejňovanie v tom danom termíne. 

Jedáleň je po rekonštrukcií a je všetko dodržané. 

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. 08022022 – MŠ Staškov č.364, hlavného kontrolóra 

obce Staškov.  

 

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

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 08022022 – MŠ Staškov č.364, hlavného kontrolóra 

obce Staškov.  

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:       0 

 

K bodu č. 7: Správa o výsledku finančnej kontroly č. 21022022 – Úsek rozpočtovania, 

financovania a správy majetku obce Staškov  

K bodu sa vyjadril kontrolór obce Staškov Ing. Marcel Nekoranec a vysvetlil položky , ktoré 

boli vopred odoslané k nahliadnutiu. 

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. 21022022 – Úsek rozpočtovania, financovania 

a správy majetku obce Staškov, hlavného kontrolóra obce Staškov. 

 

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

Správu o výsledku finančnej kontroly č. 21022022 – Úsek rozpočtovania, financovania 

a správy majetku obce Staškov, hlavného kontrolóra obce Staškov. 

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 



                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:                0 

 

K bodu č. 8: Prevod majetku obce Staškov do správy Dobrovoľného hasičského zboru – 

cisternová automobilová striekačka s nadstavbou 

 
Materiály na prerokovanie boli vopred predložené k nahliadnutiu. 

 

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 majetku obce Staškov do správy DHZ: cisternová automobilová striekačka T815-CAS 

32.  

 

B/  S C H V A Ľ U J E    

Prevod majetku obce Staškov do správy DHZ: cisternová automobilová striekačka T815-CAS 

32.  

Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

 

K bodu č. 8: Prevod majetku obce Staškov do správy Dobrovoľného hasičského zboru – 

cisternová automobilová striekačka s nadstavbou 

 
P. Juraj  Páleník informoval OZ o cisternovej automobilovej striekačke, že je možné zaradiť do 

registra Ministerstva vnútra SR. 

 

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 zaradenie vozidla CAS 32-Tatra 815, ŠPZ: CA 840CX  



do evidencie Ministerstva vnútra SR. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E    

 Podanie žiadosti o zaradenie vozidla CAS 32-Tatra 815, ŠPZ: CA 840CX  

do evidencie Ministerstva vnútra SR. 

 

Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

                                                                         

K bodu č. 9: Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po 

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

 
Materiály na prerokovanie boli vopred predložené k nahliadnutiu. 

 

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.   8027 a to:parcela C-KN 1253/42  vodná plocha o výmere 137 m2 pod B86 spoluvlastnícky 

podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1356/86  ostatná plocha 

o výmere 494 m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:  1/120, Predávajúci: Machovčák Ladislav, 

Staškov ( v zastúpení Machovčáková,rod. Strýčková bytom Staškov)spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 47,46 €.   5,00€ / m2.LV č.   8036 a to:parcela C-KN 1253/14  vodná 

plocha o výmere 214 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200,LV č.   8036 a to:parcela 

C-KN 1292/1  Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  

11970/2419200,LV č.   8036 a to:parcela C-KN 1312/14  ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B 49 

spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200,LV č.   8037 a to:parcela C-KN 1292/7  Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 61 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200, Predávajúci: Janík 

Jozef, Staškov ( v zastúpení Janíková Mária ,rod. Čopková, Staškov)spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 13,38 €.   5,00€ /m2 . LV č.   8030 a to:parcela C-KN 2830/38  ostatná 

plocha o výmere 16 m2 pod B 8 spoluvlastnícky podiel:  16200/285120,LV č.   8042 a to:parcela C-

KN 1356/74  ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B 16 spoluvlastnícky podiel: 27/3456,LV č.   8053 

a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2 pod B 13 spoluvlastnícky podiel:  

27/1728,LV č.   8169 a to:parcela C-KN 1356/90  ostatná plocha o výmere 249 m2 pod B 13 

spoluvlastnícky podiel:  27/1728,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1253/27  vodná plocha o výmere 



151 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1253/28  

vodná plocha o výmere 103 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 

a to:parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  

48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1927/1  Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B 

77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 2042/7  ostatná plocha 

o výmere 78 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 

2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040, 

Predávajúca: Janíková Mária (r. Čopková), Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 132,08 €.  5,00€ / m2 . LV č.   8025 a to:parcela C-KN 1253/41 ostatná plocha o výmere 398 

m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  27433728/1881169920,LV č.   8025 a to:parcela C-KN 1253/41 

ostatná plocha o výmere 398 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel 4506192/1881169920,LV č.   

8026 a to:parcela C-KN 2830/35  ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B 48 spoluvlastnícky podiel:  

27433728/1881169920, LV č.   8027 a to:parcela C-KN 1253/42  vodná plocha o výmere 137 m2 

pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  29160/13063680, LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná 

plocha o výmere 900 m2 pod B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 

1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel: 

27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B49 spoluvlastnícky 

podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B49 

spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 

pod B 49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha 

o výmere 313 m2 pod B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:27433728/1881169920, parcela C-KN 

1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B108 spoluvlastnícky podiel: 

4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 108 spoluvlastnícky 

podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B108 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 

pod B108 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/83 

ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-

KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920, 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B49 spoluvlastnícky 

podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B49 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 pod 

B 49 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680, LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11  ostatná plocha 

o výmere 3 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č,8249 a to: parcela C-KN 

2042/12  ostatná plocha o výmere 125 m2 pod B26 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č, 

8056 a to:parcela C-KN 2042/13  ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920. LV č. 8058 a to:parcela C-KN 1253/29  vodná plocha o výmere 50 m2 pod B27 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č.8251 a to:parcela C-KN 2042/9  ostatná plocha 

o výmere 177 m2 pod B26 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č. 8058 a to:parcela C-KN 

2042/10  ostatná plocha o výmere 289 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela 

C-KN 2042/17  ostatná plocha o výmere 26 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/21  ostatná plocha o výmere 503 m2 pod B27 spoluvlastnícky 

podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/24  ostatná plocha o výmere 19 m2 pod B27 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920, Predávajúca: Kontríková Štefánia (r. Turčáková), 

Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 397,18 €.   5,00€ / m2 . LV č.  8015  

a to:,parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel:  

64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel:  97200/4147200, pod B 79 spoluvlastnícky podiel:  



97200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 

64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, B 79 spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200,LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 

m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, 

pod B 79 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č. 8013 a to:parcela C-KN1253/38 vodná plocha 

o výmere 29 m2pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200,  pod B 79 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č.8277 a to :parcela C-KN 

1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 3  spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 

spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, pod B 79  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 3  spoluvlastnícky podiel: 

64800/4147200, pod B 78  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, pod B 79  spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200, LV č. 8276 a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 3  

spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 62  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, 

Predávajúca: Pakošová Anna,rod. Cvinčeková Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 1011,68 €.   5,00€ / m2. LV č.   8025, parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 

pod B63 spoluvlastnícky podiel:  78382080/1881169920, LV č.   8026, parcela C-KN 2830/35 ostatná 

plocha o výmere 407 m2 pod B62 spoluvlastnícky podiel:  78382080/1881169920,LV č.  8039  a to 

:parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 

78382080/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B63 spoluvlastnícky 

podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B63 

spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 

pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/83 

ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/18811699, parcela C-KN 

1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, LV 

č. 8042 a to:parcela C-KN 1356/74  ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B80 spoluvlastnícky podiel: 

3/720, LV č. 8053 a to:parcela C-KN 1253/23  vodná plocha o výmere 529 m2 pod B38 

spoluvlastnícky podiel: 3/360, LV č. 8169 a to:parcela C-KN 1356/90  ostatná plocha o výmere 249 

m2 pod B38 spoluvlastnícky podiel: 3/360, Predávajúca: Pakošová Anna,rod. Koperová Staškov 

spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 501,46 €.   5,00€ / m2. LV č.8055 :parcela C-KN 

1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 

1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 

1356/21 ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64, parcela C-KN 2042/7 

ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64, parcela C-KN 2042/8 ostatná 

plocha o výmere 107 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64,LV č.8054 a to:parcela C-KN 1253/24 

vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B 13 spoluvlastnícky podiel:   1/64,parcela C-KN 1356/75 

ostatná plocha o výmere 356 m2 pod B 13  spoluvlastnícky podiel:   1/64, Predávajúca: Jozefa 

Machovčáková, rod.Balošáková Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 41,02 €.   

5,00€ / m2. LV č.   8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B133 

spoluvlastnícky podiel:  1306368/1881169920, LV č.  8039:parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 13063680/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 

podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 

1306368/1881169920,  pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha 

o výmere10 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 

podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 

1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 



podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B133 spoluvlastnícky 

podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/84 ostatná 

plocha o výmere 63 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 

spoluvlastnícky podiel: 1/480, LV č.8054 :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 

pod B119 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 m2 pod 

B119 spoluvlastnícky podiel:   1/384, LV č.8055 :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 

m2 pod B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 

pod B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o výmere 72 m2 pod 

B103spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod 

B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B103 

spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B103 

spoluvlastnícky podiel:   1/384, Predávajúca: Mária  Mikušová,  rod. Kaduchová,  Čadca, spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 58,23 €.  5,00€ / m2. LV č.  8015  a to:parcela C-KN 

2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:  3600/4147200,parcela 

C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č.  

8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 62 

spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8013  a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha 

o výmere 29 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8277  a to:parcela C-KN 

1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 

3600/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 62 

spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV  č.8061  a toparcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 67 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  13/14336,parcela C-KN 2129/7 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  13/14336,parcela C-

KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  

13/14336,LV č.  8032 a to:parcela C-KN 4111/5 Orná pôda o výmere 68 m2 pod B 19 spoluvlastnícky 

podiel:  24/1728,parcela C-KN 4124/6 Orná pôda o výmere 246 m2 pod B 19 spoluvlastnícky podiel:  

24/1728,LV č.  8041 a to:parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B 48 

spoluvlastnícky podiel: 576/82944,LV č.  8042 a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná  plocha o výmere 

584 m2 pod B 31 spoluvlastnícky podiel: 24/3456,LV č.  8010  a to:parcela C-KN 1253/36 vodná 

plocha o výmere 2 m2 pod B 8 spoluvlastnícky podiel: 1/56, LV č.  8012  a to:parcela C-KN 1253/33 

vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 1253/34 

vodná plocha o výmere 671 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2260/4 

ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2337/19 

ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336, Predávajúci: Badura 

Štefan,   rod. Badura   Staškov  spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 87,01 €.   5,00€ / 

m2. LV č.8012:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B14 spoluvlastnícky 

podiel:69120/1658880, parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod 

B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 

pod B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, LV č.8061:parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 67 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  69120/1658880, parcela C-KN 2129/7 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  69120/1658880, 

parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  

69120/1658880, Predávajúci: Mgr. Kožák Šimon,  rod. Kožák,  Staškov spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 597,45 €.   5,00€ / m2. LV č.  8015  a to: parcela C-KN 2341/4 Trvalý 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/858633/8025/133?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n&pos=49.425007,18.698262,19


trávny porast o výmere 43m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel:  75600/4147200,parcela C-KN 2343/2 

vodná plocha o výmere 102 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200,parcela C-KN 2341/4 

Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B30 spoluvlastnícky podiel:  15120/414720,parcela C-KN 

2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B30 spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV č.  8020  

a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel: 75600/4147200,parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B30 

spoluvlastnícky podiel: 15120/414720, LV č. 8013  a to:parcela C-KN1253/38 vodná plocha o výmere 

29 m2pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 

15120/414720,LV č. 8277 a to :parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2pod B 1 

spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 

75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV 8276 a to :parcela C-KN 

2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30 

spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LVč.7892a to:parcela C-KN 2429/7 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 11 m2 pod B2 spoluvlastnícky podiel: 3/40,parcela C-KN 2429/7 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 11 m2 pod B5 spoluvlastnícky podiel: 7/40, LV č. 8025a to: parcela C-

KN1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2pod B148 spoluvlastnícky podiel: 1/6048,LV č. 8026 

a to:parcela C-KN 2830/35 ostatná  plocha o výmere 407 m2 pod B144 spoluvlastnícky 

podiel:1/6048,LV č. 8039  a to: parcela C-KN1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2pod B148 

spoluvlastnícky podiel: 1/604,parcela C-KN 1356/79 ostatná  plocha o výmere 9 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/80 ostatná  plocha o výmere 10 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/81 ostatná  plocha o výmere 6 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/82 ostatná  plocha o výmere 87 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/83 ostatná  plocha o výmere 313 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/84 ostatná  plocha o výmere 63 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048, Predávajúca: : Bytčánková Jarmila, rod. Turiaková, Staškov spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 231,15 €.   5,00€ / m2. LV č.   8025 parcela C-KN 1253/41 

vodná plocha o výmere 398 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel:  2177280/1881169920, LV č.   8027 

parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  

136080/13063680, LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B121 

spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 

pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha 

o výmere10 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/81 

ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 

1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 

2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B121 

spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 

pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  

vodná plocha o výmere 458 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680,parcela C-KN 

1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680,parcela 

C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680, 

Predávajúci: Jaroslav Kozub, r. Kozub, Rajecké Teplice, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely 

vo výške 69,66 €.   5,00€ / m2. LV č.8015a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 

43m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel:  32400/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 

102 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č.8020a to :parcela C-KN 2429/4 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV 

č. 8013  a to:  parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 

32400/4147200,LV č. 8277  a to:parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 76 



spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha 

o výmere 1090 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 

2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 76 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV 

č.7893 a to :parcela C-KN 2429/9 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 9 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel: ¼, Predávajúca: Alena  Drahniaková,   rod. Maslíková,  Raková, spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 163,01 €.   5,00€ / m2. LV č.8015a to:parcela C-KN 

2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel:  1/96,parcela C-KN 

2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8020a to :parcela 

C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 

1/96,LV č. 8013 a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 120 spoluvlastnícky 

podiel: 1/96,LV č.8277a to:parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 100 

spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 

pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8276a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha 

o výmere 1727 m2 pod B 100 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8061a to :parcela C-KN 2129/6 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288,parcela C-KN 

2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288,parcela C-

KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288, 

Predávajúca: Janka Čuláková ,   rod. Chabrečková,  Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 252,15 €.   5,00€ / m2. LV č.8025:parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 

398 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, LV č. 8039 a to :parcela C-KN 

1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, 

parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  

9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 95spoluvlastnícky 

podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 95 

spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 

pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha 

o výmere 313 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, Predávajúci: 

Emil Mroček, rod. Mroček,  Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 46,51 €. 

5,00€ / m2. LV č.8025:parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, LV č. 8039a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/79 

ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, 

parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  

17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 

m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha 

o výmere 63 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, Predávajúca: Lenka 

Marschalková, rod. Mročeková, Nový Jičín, ČR, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 

85,27 €. 5,00€ / m2. LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 102 

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,LV č.8039a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 

pod B 102  spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 

102  spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 102 



spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,LV č. 8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 

pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 84 m2  pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,parcela C-KN 1312/14 ostatná 

plocha o výmere182 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,LV č. 8037:parcela C-KN 

1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2  pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  

59850/2419200 , Predávajúci: Petr Beleščak,rod. Beleščak, Bohumín, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 687,06 €. 5,00€ / m2. LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý 

trávny porast o výmere 43m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel:  8640/4147200,parcela C-KN 2343/2 

vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č. 8013  a to:  

parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 

18640/4147200,LV č. 8277  a to: parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 91 

spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.   8025parcela C-

KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 127 spoluvlastnícky podiel:  

653184/1881169920,LV č.  8030  a to :parcela C-KN 2830/38 Ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 

22 spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/79 

ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  

653184/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 127  spoluvlastnícky 

podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 127  

spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 

pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920 ,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha 

o výmere 63 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920 ,LV č.8042 a to :parcela C-

KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B 67 spoluvlastnícky podiel: 1/1920,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 

8640/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 91 

spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.   8053 a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha 

o výmere 529 m2 pod B 29 spoluvlastnícky podiel:  1/960,LV č.   8169 a to:parcela C-KN 1356/90  

ostatná plocha o výmere 249 m2 pod B 29 spoluvlastnícky podiel:  1/960,LV č.6189 a to:parcela C-

KN 2445/14 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 6 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 1/15,parcela 

C-KN 2445/17 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 3 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 1/15, 

Predávajúca: Jozefa Machovčáková, rod.Michnáčová, Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 52,45€. 5,00€ / m2 

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.   8027 a to:parcela C-KN 1253/42  vodná plocha o výmere 137 m2 pod B86 spoluvlastnícky 

podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B86 

spoluvlastnícky podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 

m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:  1/120,LV č.   8040 a to:parcela C-KN 1356/86  ostatná plocha 

o výmere 494 m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:  1/120, Predávajúci: Machovčák Ladislav, 

Staškov ( v zastúpení Machovčáková,rod. Strýčková bytom Staškov)spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 47,46 €.   5,00€ / m2.LV č.   8036 a to:parcela C-KN 1253/14  vodná 

plocha o výmere 214 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200,LV č.   8036 a to:parcela 

C-KN 1292/1  Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  



11970/2419200,LV č.   8036 a to:parcela C-KN 1312/14  ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B 49 

spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200,LV č.   8037 a to:parcela C-KN 1292/7  Zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 61 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200, Predávajúci: Janík 

Jozef, Staškov( v zastúpení Janíková Mária ,rod. Čopková, Staškov)spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 13,38 €.   5,00€ /m2 . LV č.   8030 a to:parcela C-KN 2830/38  ostatná 

plocha o výmere 16 m2 pod B 8 spoluvlastnícky podiel:  16200/285120,LV č.   8042 a to:parcela C-

KN 1356/74  ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B 16 spoluvlastnícky podiel: 27/3456,LV č.   8053 

a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2 pod B 13 spoluvlastnícky podiel:  

27/1728,LV č.   8169 a to:parcela C-KN 1356/90  ostatná plocha o výmere 249 m2 pod B 13 

spoluvlastnícky podiel:  27/1728,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1253/27  vodná plocha o výmere 

151 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1253/28  

vodná plocha o výmere 103 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 

a to:parcela C-KN 1356/21  ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  

48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 1927/1  Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B 

77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 2042/7  ostatná plocha 

o výmere 78 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,LV č.   8055 a to:parcela C-KN 

2042/8  ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040, 

Predávajúca: Janíková Mária (r. Čopková), Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 132,08 €.  5,00€ / m2 . LV č.   8025 a to:parcela C-KN 1253/41 ostatná plocha o výmere 398 

m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  27433728/1881169920,LV č.   8025 a to:parcela C-KN 1253/41 

ostatná plocha o výmere 398 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel 4506192/1881169920,LV č.   

8026 a to:parcela C-KN 2830/35  ostatná plocha o výmere 407 m2 pod B 48 spoluvlastnícky podiel:  

27433728/1881169920, LV č.   8027 a to:parcela C-KN 1253/42  vodná plocha o výmere 137 m2 

pod B 49 spoluvlastnícky podiel:  29160/13063680, LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná 

plocha o výmere 900 m2 pod B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 

1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel: 

27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B49 spoluvlastnícky 

podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B49 

spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 

pod B 49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha 

o výmere 313 m2 pod B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:27433728/1881169920, parcela C-KN 

1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B108 spoluvlastnícky podiel: 

4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 108 spoluvlastnícky 

podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B108 

spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 

pod B108 spoluvlastnícky podiel: 27433728/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-KN 1356/83 

ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920,parcela C-

KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/1881169920, 

LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  vodná plocha o výmere 458 m2 pod B49 spoluvlastnícky 

podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B49 

spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 pod 

B 49 spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680, LV č. 8056 a to:parcela C-KN 2042/11  ostatná plocha 

o výmere 3 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č,8249 a to: parcela C-KN 

2042/12  ostatná plocha o výmere 125 m2 pod B26 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č, 

8056 a to:parcela C-KN 2042/13  ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920. LV č. 8058 a to:parcela C-KN 1253/29  vodná plocha o výmere 50 m2 pod B27 



spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č.8251 a to:parcela C-KN 2042/9  ostatná plocha 

o výmere 177 m2 pod B26 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,LV č. 8058 a to:parcela C-KN 

2042/10  ostatná plocha o výmere 289 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,parcela 

C-KN 2042/17  ostatná plocha o výmere 26 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel: 

103680/3265920,parcela C-KN 2042/21  ostatná plocha o výmere 503 m2 pod B27 spoluvlastnícky 

podiel: 103680/3265920,parcela C-KN 2042/24  ostatná plocha o výmere 19 m2 pod B27 

spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920, Predávajúca: Kontríková Štefánia (r. Turčáková), 

Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 397,18 €.   5,00€ / m2 . LV č.  8015  

a to:,parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel:  

64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel:  97200/4147200, pod B 79 spoluvlastnícky podiel:  

97200/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 

64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, B 79 spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200,LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 

m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, 

pod B 79 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č. 8013 a to:parcela C-KN1253/38 vodná plocha 

o výmere 29 m2pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200,  pod B 79 spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č.8277 a to :parcela C-KN 

1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 3  spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 78 

spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, pod B 79  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 3  spoluvlastnícky podiel: 

64800/4147200, pod B 78  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, pod B 79  spoluvlastnícky podiel: 

97200/4147200, LV č. 8276 a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 3  

spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B 62  spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200, 

Predávajúca: Pakošová Anna,rod. Cvinčeková Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 1011,68 €.   5,00€ / m2. LV č.   8025, parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 

pod B63 spoluvlastnícky podiel:  78382080/1881169920, LV č.   8026, parcela C-KN 2830/35 ostatná 

plocha o výmere 407 m2 pod B62 spoluvlastnícky podiel:  78382080/1881169920,LV č.  8039  a to 

:parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 

78382080/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B63 spoluvlastnícky 

podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B63 

spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 

pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, parcela C-KN 1356/83 

ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/18811699, parcela C-KN 

1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel: 78382080/1881169920, LV 

č. 8042 a to:parcela C-KN 1356/74  ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B80 spoluvlastnícky podiel: 

3/720, LV č. 8053 a to:parcela C-KN 1253/23  vodná plocha o výmere 529 m2 pod B38 

spoluvlastnícky podiel: 3/360, LV č. 8169 a to:parcela C-KN 1356/90  ostatná plocha o výmere 249 

m2 pod B38 spoluvlastnícky podiel: 3/360, Predávajúca: Pakošová Anna,rod. Koperová Staškov 

spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 501,46 €.   5,00€ / m2. LV č.8055 :parcela C-KN 

1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 

1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 

1356/21 ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:   1/64, parcela C-KN 1927/1 

Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64, parcela C-KN 2042/7 

ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64, parcela C-KN 2042/8 ostatná 

plocha o výmere 107 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:1/64,LV č.8054 a to:parcela C-KN 1253/24 

vodná plocha o výmere 1686 m2 pod B 13 spoluvlastnícky podiel:   1/64,parcela C-KN 1356/75 

ostatná plocha o výmere 356 m2 pod B 13  spoluvlastnícky podiel:   1/64, Predávajúca: Jozefa 



Machovčáková, rod.Balošáková Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 41,02 €.   

5,00€ / m2. LV č.   8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B133 

spoluvlastnícky podiel:  1306368/1881169920, LV č.  8039:parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 13063680/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 

podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 

1306368/1881169920,  pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha 

o výmere10 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 

podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 

1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha 

o výmere 87 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky 

podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B133 spoluvlastnícky 

podiel: 1306368/1881169920, pod B154 spoluvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/84 ostatná 

plocha o výmere 63 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel: 1306368/1881169920, pod B154 

spoluvlastnícky podiel: 1/480, LV č.8054 :parcela C-KN 1253/40 vodná plocha o výmere 1686 m2 

pod B119 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356 m2 pod 

B119 spoluvlastnícky podiel:   1/384, LV č.8055 :parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 

m2 pod B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 

pod B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o výmere 72 m2 pod 

B103spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod 

B103 spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B103 

spoluvlastnícky podiel:   1/384, parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B103 

spoluvlastnícky podiel:   1/384, Predávajúca: Mária  Mikušová,  rod. Kaduchová,  Čadca, spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 58,23 €.  5,00€ / m2. LV č.  8015  a to:parcela C-KN 

2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:  3600/4147200,parcela 

C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č.  

8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 62 

spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8013  a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha 

o výmere 29 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8277  a to:parcela C-KN 

1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 

3600/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 62 

spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,LV  č.8061  a toparcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 67 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  13/14336,parcela C-KN 2129/7 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  13/14336,parcela C-

KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:  

13/14336,LV č.  8032 a to:parcela C-KN 4111/5 Orná pôda o výmere 68 m2 pod B 19 spoluvlastnícky 

podiel:  24/1728,parcela C-KN 4124/6 Orná pôda o výmere 246 m2 pod B 19 spoluvlastnícky podiel:  

24/1728,LV č.  8041 a to:parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere 416 m2 pod B 48 

spoluvlastnícky podiel: 576/82944,LV č.  8042 a to:parcela C-KN 1356/74 ostatná  plocha o výmere 

584 m2 pod B 31 spoluvlastnícky podiel: 24/3456,LV č.  8010  a to:parcela C-KN 1253/36 vodná 

plocha o výmere 2 m2 pod B 8 spoluvlastnícky podiel: 1/56, LV č.  8012  a to:parcela C-KN 1253/33 

vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 1253/34 

vodná plocha o výmere 671 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2260/4 

ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2260/5 

ostatná plocha o výmere 269 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,parcela C-KN 2337/19 

ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336, Predávajúci: Badura 

Štefan,   rod. Badura   Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 87,01 €.   5,00€ / 

m2. LV č.8012:parcela C-KN 1253/33 vodná plocha o výmere 1544 m2 pod B14 spoluvlastnícky 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/858633/8025/133?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n&pos=49.425007,18.698262,19


podiel:69120/1658880, parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B14 

spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod 

B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, parcela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2 

pod B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/1658880, LV č.8061:parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 67 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  69120/1658880, parcela C-KN 2129/7 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  69120/1658880, 

parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:  

69120/1658880, Predávajúci: Mgr. Kožák Šimon,  rod. Kožák,  Staškov spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 597,45 €.   5,00€ / m2. LV č.  8015  a to: parcela C-KN 2341/4 Trvalý 

trávny porast o výmere 43m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel:  75600/4147200,parcela C-KN 2343/2 

vodná plocha o výmere 102 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200,parcela C-KN 2341/4 

Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B30 spoluvlastnícky podiel:  15120/414720,parcela C-KN 

2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B30 spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV č.  8020  

a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B1 spoluvlastnícky 

podiel: 75600/4147200,parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B30 

spoluvlastnícky podiel: 15120/414720, LV č. 8013  a to:parcela C-KN1253/38 vodná plocha o výmere 

29 m2pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 

15120/414720,LV č. 8277 a to :parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2pod B 1 

spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 

75600/4147200, pod B 30  spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LV 8276 a to :parcela C-KN 

2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 75600/4147200, pod B 30 

spoluvlastnícky podiel: 15120/414720,LVč.7892a to:parcela C-KN 2429/7 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 11 m2 pod B2 spoluvlastnícky podiel: 3/40,parcela C-KN 2429/7 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 11 m2 pod B5 spoluvlastnícky podiel: 7/40, LV č. 8025a to: parcela C-

KN1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2pod B148 spoluvlastnícky podiel: 1/6048,LV č. 8026 

a to:parcela C-KN 2830/35 ostatná  plocha o výmere 407 m2 pod B144 spoluvlastnícky 

podiel:1/6048,LV č. 8039  a to: parcela C-KN1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2pod B148 

spoluvlastnícky podiel: 1/604,parcela C-KN 1356/79 ostatná  plocha o výmere 9 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/80 ostatná  plocha o výmere 10 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/81 ostatná  plocha o výmere 6 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/82 ostatná  plocha o výmere 87 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/83 ostatná  plocha o výmere 313 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048,parcela C-KN 1356/84 ostatná  plocha o výmere 63 m2 pod B148 

spoluvlastnícky podiel:1/6048, Predávajúca: : Bytčánková Jarmila, rod. Turiaková, Staškov spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 231,15 €.   5,00€ / m2. LV č.   8025 parcela C-KN 1253/41 

vodná plocha o výmere 398 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel:  2177280/1881169920, LV č.   8027 

parcela C-KN 1253/42 vodná plocha o výmere 137 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:  

136080/13063680, LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B121 

spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 

pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha 

o výmere10 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/81 

ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 

1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B121 spoluvlastnícky podiel: 

2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B121 

spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 

pod B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/1881169920,LV č. 8040 a to:parcela C-KN 1253/18  



vodná plocha o výmere 458 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680,parcela C-KN 

1356/85  ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680,parcela 

C-KN 1356/86  ostatná  plocha o výmere 494 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680, 

Predávajúci: Jaroslav Kozub, r. Kozub,Rajecké Teplice, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo 

výške 69,66 €.   5,00€ / m2. LV č.8015a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 

pod B 93 spoluvlastnícky podiel:  32400/4147200,parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 

m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č.8020a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č. 8013  

a to:  parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 

32400/4147200,LV č. 8277  a to:parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 76 

spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha 

o výmere 1090 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 

2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 76 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200,LV 

č.7893 a to :parcela C-KN 2429/9 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 9 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel: ¼, Predávajúca: Alena  Drahniaková,   rod. Maslíková,  Raková, spolu 

kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 163,01 €.   5,00€ / m2. LV č.8015a to:parcela C-KN 

2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel:  1/96,parcela C-KN 

2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8020a to :parcela 

C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 

1/96,LV č. 8013 a to:parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 120 spoluvlastnícky 

podiel: 1/96,LV č.8277a to:parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 100 

spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č. 8090 a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 

pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8276a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha 

o výmere 1727 m2 pod B 100 spoluvlastnícky podiel: 1/96,LV č.8061a to :parcela C-KN 2129/6 

Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288,parcela C-KN 

2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 11 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288,parcela C-

KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 23 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288, 

Predávajúca: Janka Čuláková ,   rod. Chabrečková,  Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 252,15 €.   5,00€ / m2. LV č.8025:parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 

398 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, LV č. 8039 a to :parcela C-KN 

1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, 

parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  

9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 95spoluvlastnícky 

podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 95 

spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 

pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha 

o výmere 313 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, parcela C-KN 1356/84 

ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/1881169920, Predávajúci: 

Emil Mroček, rod. Mroček,  Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 46,51 €. 

5,00€ / m2. LV č.8025:parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, LV č. 8039a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/79 

ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, 

parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  

17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 1 

spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 

m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha 



o výmere 63 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:  17962560/1881169920, Predávajúca: Lenka 

Marschalková, rod. Mročeková, Nový Jičín, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 85,27 

€. 5,00€ / m2. LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 102 

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,LV č.8039a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 

pod B 102  spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 

102  spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B 102  

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B 102 

spoluvlastnícky podiel:  5/72 ,LV č. 8036 a to :parcela C-KN 1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 

pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 84 m2  pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,parcela C-KN 1312/14 ostatná 

plocha o výmere182 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  59850/2419200 ,LV č. 8037:parcela C-KN 

1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2  pod B 28 spoluvlastnícky podiel:  

59850/2419200 , Predávajúci: Petr Beleščak,rod. Beleščak, Bohumín, spolu kúpna cena za 

jednotlivé podiely vo výške 687,06 €. 5,00€ / m2. LV č.  8015  a to:parcela C-KN 2341/4 Trvalý 

trávny porast o výmere 43m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel:  8640/4147200,parcela C-KN 2343/2 

vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č. 8013  a to:  

parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 

18640/4147200,LV č. 8277  a to: parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 91 

spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.  8020  a to :parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a 

nádvorie  o výmere 105 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.   8025parcela C-

KN 1253/41 vodná plocha o výmere 398 m2 pod B 127 spoluvlastnícky podiel:  

653184/1881169920,LV č.  8030  a to :parcela C-KN 2830/38 Ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 

22 spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,LV č.  8039  a to :parcela C-KN 1253/17 vodná plocha 

o výmere 900 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/79 

ostatná plocha o výmere 9 m2  pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 

1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  

653184/1881169920,parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 127  spoluvlastnícky 

podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B 127  

spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920,parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 

pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920 ,parcela C-KN 1356/84 ostatná plocha 

o výmere 63 m2 pod B 127  spoluvlastnícky podiel:  653184/1881169920 ,LV č.8042 a to :parcela C-

KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B 67 spoluvlastnícky podiel: 1/1920,LV č. 8090 

a to:parcela C-KN 2337/20 ostatná  plocha o výmere 1090 m2 pod B 110 spoluvlastnícky podiel: 

8640/4147200,LV č. 8276  a to:parcela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o výmere 1727 m2 pod B 91 

spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,LV č.   8053 a to:parcela C-KN 1253/23 vodná plocha 

o výmere 529 m2 pod B 29 spoluvlastnícky podiel:  1/960,LV č.   8169 a to:parcela C-KN 1356/90  

ostatná plocha o výmere 249 m2 pod B 29 spoluvlastnícky podiel:  1/960,LV č.6189 a to:parcela C-

KN 2445/14 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 6 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 1/15,parcela 

C-KN 2445/17 Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 3 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 1/15, 

Predávajúca: Jozefa Machovčáková, rod.Michnáčová, Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé 

podiely vo výške 52,45€. 5,00€ / m2 

Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 



                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                   PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 10: Žiadosť o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod investičnou 

akciou „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu č. 48-060 most cez rieku 

Kysuca v k.ú. obce Staškov“ 

 
Materiály na prerokovanie boli vopred predložené k nahliadnutiu. 

Starosta sa vyjadril k účelu výstavby mostu. Kontrolór Ing. Marcel Nekoranec navrhol riešiť 

predaj pozemkov na realizáciu mostného objektu individuálnym spôsobom za navrhnutú cenu 

1,00€/m2. Poslanec JUDr. Štefan Pončka namietol a navrhol cenu aká  je na Výkup pozemkov 

pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom brehu rieky Kysuca od 

mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková za 5,00€/m2.Zastupiteľstvo OÚ odsúhlasilo 

informovať žiadateľa o výške kúpnej ceny 5,00€/m2. 

 

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 ŽSK č. 05837/2021/OSMal-1 o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod 

investičnou akciou „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu č. 48-060 most cez 

rieku Kysuca v k.ú. obce Staškov“. 

 

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

Žiadosť ŽSK č. 05837/2021/OSMal-1 o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod 

investičnou akciou „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu č. 48-060 most cez 

rieku Kysuca v k.ú. obce Staškov“. 

 

C/ U K L A D Á 

Obecnému úradu informovať  žiadateľa o výške kúpnej ceny 5€/m2, ktorú požaduje obec, na 

koľko za rovnakú cenu vykupuje obec pozemky pod verejno - prospešné stavby. 

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 



 

K bodu č. 11: Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže-predaj majetku, pozemky vo 

vlastníctve obce Staškov 
K vyhodnoteniu verejnej obchodnej súťaže-predaj majetku, pozemky vo vlastníctve obce 

Staškov boli doručené dve cenové ponuky zaslané v zalepenej obálke. Pred ich otvorením tieto 

obálky boli dôkladne skontrolované poslancami OZ Staškov. Boli riadne zalepené 

a neporušené. 

1.Obálka – pod dohľadom OZ otvorila a prečítala Bc. Mária Čečotková-pracovníčka obce. 

Cenová ponuka bola od žiadateľa p. Martin Kováčik a Andrea Kováčiková - ponúknutá cena 

21,65€/m2. 

2. Obálka – pod dohľadom OZ otvorila a prečítala Bc. Mária Čečotková-pracovníčka obce. 

Cenová ponuka bola od žiadateľa p. Ing. Dušan Bobek  -  ponúknutá cena   25,02€/m2. 

OZ schválilo víťaza verejnej obchodnej súťaže s najvyššou ponúknutou cenou. Na základe 

schváleného predaja ukladá obecnému úradu uzatvoriť kúpno predajnú zmluvu. 

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 

Výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce, pozemky vo vlastníctve obce 

Staškov. 

 

B/ V Y H O D N O T I L O 

Výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce, pozemky vo vlastníctve obce 

Staškov. 

Dve doručené ponuky do verejnej obchodnej súťaže-predaj majetku vo vlastníctve obce 

Staškov CKN 300 o výmere 171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, CKN 301 o výmere 

129 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, CKN 740/3 o výmere 79 m2 druh pozemku 

trvalý trávnatý porast, CKN 373 o výmere 90 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, CKN 

377 o výmere 127 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, CKN 378 o výmere 271 m2 druh 

pozemku trvalý trávnatý porast, CKN 379 o výmere 290 m2 druh pozemku trvalý trávnatý 

porast, CKN 384 o výmere 334 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast v celkovej výmere 

1491m2. 

 

C/  S C H V A Ľ U J E   

Výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce, pozemky vo vlastníctve obce 

Staškov. 

Predaj majetku obce na základe vyhodnotenia doručených súťažných ponúk, kde bola 

vybraná ponuka s najvyššou celkovou cenou od záujemcu:  Ing. Dušan Bobek, Žilina, za 

celkovú sumu: 37 300 € v celkovej výmere 1491m2 cena za m2 je 25,02 €/m2. 

 

D/ U K L A D Á 

Obecnému úradu uzavrieť kúpno - predajnú zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže. 

 
Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 



                            

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 12: VZN č. 2/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia 

výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

 

K bodu sa vyjadril kontrolór obce Staškov Ing. Marcel Nekoranec a vysvetlil položky , ktoré 

boli vopred odoslané k nahliadnutiu. 

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 

 

VZN č. 2/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady 

a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E   

 

VZN č. 2/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady 

a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 

 

 
Hlasovanie:  ZA: Patrik Gottwald 

                              Ján Belko                    

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

K bodu č. 13: Rozšírenie distribučného plynovodu, plynovodná prípojka SO 04.1,04.2- 

súhlas s odovzdaním majetku SPP 

 

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 distribučného plynovodu, plynovodná prípojka SO 04.1,04.2- súhlas s odovzdaním 

majetku SPP. 

 



B/  S C H V A Ľ U J E   

 

Prevod rozšíreného distribučného plynovodu, plynovodná prípojka SO 04.1,04.2- do majetku 

SPP. Prevod rozšíreného distribučného plynovodu na základe zmluvy č. 1000011018 

o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP a to prevod vybudovaného plynárenského 

zariadenia v sume 3477,44€ do vlastníctva SPP. 

 

 
Hlasovanie:  ZA: Patrik Gottwald 

                              Ján Belko                    

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

 

K bodu sa vyjadril starosta. Prebieha diskusia poslancov OZ.   

Poslanec Ján Janošec opustil miestnosť o 11:50hod 

Vrátil sa poslanec Ján Janošec do miestnosti o 11:57hod. 

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 územného plánu v lokalite Staškov nižný koniec (bývala píla Matlák) 

parcely CKN 2494,CKN 2493, CKN 2492, CKN 2491,ktoré sú súčasťou celej lokality 

bývalej píly, ktorá je v územnom pláne vedená ako priemyselná zóna. Nedopatrením neboli 

uvedené parcele zahrnuté v predmetnej zmene a ostali vedené ako pozemky pre obytné plochy 

– rodinné domy. Žiadateľ žiada o zmenu na priemyselnú zónu. 

 

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

Žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite Staškov nižný koniec (bývala píla Matlák) 

parcely CKN 2494,CKN 2493, CKN 2492, CKN 2491,ktoré sú súčasťou celej lokality 

bývalej píly, ktorá je v územnom pláne vedená ako priemyselná zóna. Nedopatrením neboli 

uvedené parcele zahrnuté v predmetnej zmene a ostali vedené ako pozemky pre obytné plochy 

– rodinné domy. Žiadateľ žiada o zmenu na priemyselnú zónu. 

 
Hlasovanie:  ZA Patrik Gottwald 

                              Ján Belko                    



                              Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

    

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

K bodu č. 14: 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 

Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce a to parcela CKN 1832/5 o výmere 26 m2 

zastavaná plocha a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely CKN 1832/1 GP č. 252/2021, 

vypracoval Ing. Bohuš Krištiak, dňa 12.7.2021, úradne overený Ing. Teréziou Targošovou 

úradne overený dňa 30.7.2021 pod č. 94/2021. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce a to parcela CKN 1832/5 o výmere 26 m2 

zastavaná plocha a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely CKN 1832/1 GP č. 252/2021, 

vypracoval Ing. Bohuš Krištiak, dňa 12.7.2021, úradne overený Ing. Teréziou Targošovou 

úradne overený dňa 30.7.2021 pod č. 94/2021. 

 
Hlasovanie:  ZA: Patrik Gottwald 

                              Ján Belko                    

                              Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

K bodu č. 14: 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 

K žiadosti o zámenu predmetných pozemkov bola prítomná p. Mgr. Mária Haladejová. 

  

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

 



Žiadosť o odkúpenie majetku ( prípadne zámenu) vo vlastníctve obce Staškov  CKN 1832/5 

o výmere 26 m2 zastavaná plocha a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely CKN 1832/1 GP 

č. 252/2021 vypracovaný Ing. Bohuš Krištiak dňa 12.7.2021, úradne overený Ing.Teréziou 

Targošovou úradne overený dňa 30.7.2021 pod č. 94/2021 formou zámeny v súlade s § 9a 

ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľ p. Mgr. Mária Haladejová, 

bytom Staškov. 

 

B/ S C H V A Ľ U J E 

Zámer zámeny prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov a to parcela CKN 1832/5 

o výmere 26 m2 zastav. plocha a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely CKN 1832/1 GP  

č. 252/2021 vypracovaný Ing. Bohuš Krištiak dňa 12.7.2021, úradne overený Ing.Teréziou 

Targošovou úradne overený dňa 30.7.2021 pod č. 94/2021 za parcely vo vlastníctve 

zamieňajúcej p. Mgr. Márie Haladejovej, Staškov, CKN 1356/75 ostatná plocha 356m2 

(17,61m2 výmera podielu), CKN 1356/21 ostatná plocha 72m2(3,56m2 výmera podielu), CKN 

2042/8 ostatná plocha 107m2(5,29m2 výmera podielu), CKN 1253/28 vodná plocha 103m2 

(5,1m2 výmera podielu), CKN 2042/7 ostatná plocha 78m2(3,86m2 výmera podielu)- 

v celkovej výmere podielov 35,43m2. 

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné zamieňané parcely sú pre obec 

prebytočným majetkom a obec ich nevyužíva pričom zámenou predmetných pozemkov dôjde 

k vysporiadaniu obecných pozemkov pod miestnou komunikáciou. Žiadateľ uhradí všetky 

poplatky spojené s prevodom predmetných nehnuteľností. 

 

 
Hlasovanie:  ZA: Mgr. Iveta Bartusková 

                              Ján Belko           

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

 

 

 

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:              0 

 

K bodu č. 14: 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 

 



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku CKN 225 trvalý trávnatý porast o výmere 189 m2 za 

navrhovanú cenu 21,80€/m2, žiadateľ  Martin Kovačik a manželka Andrea Kovačíková, 

Staškov. 

 

B/ Z A M I E T A 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku CKN 225 trvalý trávnatý porast o výmere 189 m2 za 

navrhovanú cenu 21,80€/m2, žiadateľ  Martin Kovačik a manželka Andrea Kovačíková, 

Staškov. 

 
Hlasovanie:  ZA: Patrik  Gottwald 

                              Ján Belko                    

                              Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

 

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:               0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

K bodu č. 14: 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 

Žiadosť o vybudovanie asfaltovej prístupovej cesty k rodinným domom - Tibor Kuric a Mária 

Kuricová,– Milan Belko a Marcela Rebrošová, – Tomáš Gajdošík a Veronika Gajdošíková.   

 

B/ B E R IE  NA V E D O M I E 

Žiadosť o vybudovanie asfaltovej prístupovej cesty k rodinným domom - Tibor Kuric a Mária 

Kuricová,– Milan Belko a Marcela Rebrošová, – Tomáš Gajdošík a Veronika Gajdošíková.   

 

Starosta sa vyjadril, že takýchto žiadostí je viac a treba to zobrať na vedomie a postupne 

žiadosti podľa rozpočtu asfaltovať. Na ďalšom zastupiteľstve sa bude riešiť úprava rozpočtu, 

následne bude známa výška voľných finančných prostriedkov. 

Vedúci OTP  Peter Palica sa vyjadril: je pravda, že cesta nie je asfaltovaná, dosypáva sa 

štrkom. 

Hlasovanie:  ZA: Patrik  Gottwald 

                              Ján Belko                    

                              Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský  

 



                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:                 0 

 

K bodu č. 14: Rôzne  44:40 

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 pozemok vo vlastníctve obce Staškov par. CKN 6131/1, žiadateľ 

Miroslav Mravec. 

 

B/ U K L A D Á 

Stavebnej komisii riešiť žiadosť od žiadateľa Miroslava Mravca o odkúpenie par. 

CKN6131/1. 

 

Starosta na mape ukázal o akú lokalitu má záujem odkúpiť žiadateľ p. Miroslav Mravec. 

P.Miroslav Mravec vysvetlil situáciu okolo vody keď prší, voda naráža do brehu  vylieva sa 

a berie kamene a breh. Chce spevniť breh aby mu nezatopila voda  dom. 

Zástupkyňa starostu Terézia  Šupčíková sa pýta p. Miroslava Mravca, či prejednal kúpu 

pozemku zo susedmi  a ich súhlas. 

Starosta sa vyjadril, že stavebná komisia urobí obhliadku  na tvare miesta a prehodnotí 

žiadosť. 

Hlasovanie:  ZA: Ján Belko                    

                             Patrik Gottwald 

                             Ján Janošec 

                             JUDr. Štefan Pončka 

                             Terézia Šupčíková 

                             Ing. Milan Veselovský 

                             

                    PROTI:                0 

          ZDRŽAL SA:                0 

      NEHLASOVAL:                0 

      NEPRÍTOMNÝ:               0 

 

 

 Pozvaní hostia na prehodnotenie projektu na realizáciu stavby „Krížová cesta 

Staškov“–  realizácia 14-tich zastavení krížovej cesty v obci Staškov v časti na Grúni 

smerom od Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie po drevený kríž na 

Vrchmostoch, ako projektu na podporu zachovania kultúrneho dedičstva.  

 

Diskusia: 

 



Starosta privítal členov DVNL Staškov, zástupcov iniciatívy výstavby „ Krížovej cesty“, p. 

farára obce Staškov PhDr. Mgr. Jozefa Šamaja o 11:59 hod. 

Predstavenstvom DVNL p. RNDr. Ján Sabelom bol starosta oslovený, že sú výhrady k výstavbe 

„ Krížovej cesty“. Starosta preto pozval na OZ vyššie uvedených členov, na objasnenie 

projektu. 

Zástupcovia  iniciatívy oslovili starostu o pomoc vybudovania projektu „ Krížovej cesty“, ešte 

v roku 2021. Na OZ v Staškove  dňa 30.04.02021  starosta predstavil zámer projektu 

poslancom OZ a bol schválený a prijatý. Hlasovali poslanci OZ za projekt: Mgr.Bartusková, 

Fuček, Gottwald, Janošec, Mgr. Kubošek, Šupčíková, Ing.Veselovský. Prvý krát o tom boli 

poslanci informovaní a vedeli o trase a boli nadšení zo zámeru.   Následne bol vypracovaný 

projekt. Bola prejdená trasa, aj vytýčené body kde by sa zastavenia mohli nachádzať. Starosta 

ukázal prezentáciu. Začal trasou kde budú určité zastavenia. 12- zastavení je na pozemkoch 

obce a dve vo vlastníctve občanov, ktorí boli oslovení a súhlasia. Boli vytýčené body zastavení 

na jednotlivých pozemkoch. 

Nasledovala ukážka kaplnky, stvárnenie jednotlivých zastavení - drevorezba, na ktorej už 

rezbár z Oravy pracuje. Bude to zverejnené na stránke obce Staškov aj na stránke farského 

úradu. Zbierka už začala.  

Za predstavenstvo sa vyjadril predseda DNVL p. RNDr. Ján Sabela. Mali zasadanie 

a prejednávali tento projekt. Jedná sa hlavne o cestu v tejto lokalite teraz tam zvážajú drevo 

a chodia po súkromných parcelách. Je pravda, že sa cesta za posledným odvozom poničila, 

bude sa musieť opraviť prístup. Jediná šanca dostať sa k drevu a obsluhovať ho je touto 

cestou. Z tohto titulu sa vždy vozilo tade. Nemali žiadne konkrétne informácie, iba že sa tam 

niekde plánuje stavať „ Krížova cesta“. Trasa nebola nijakým spôsobom poslancom 

predstavená. Takú informáciu dostal. Predstavenstvo DNVL dalo nasledujúce stanovisko 

1. Predstavenstvo DNVL - nie je proti vybudovaniu „ Krížovej cesty“ na Staškove. 

2. Predstavenstvo DNVL-  nemá oficiálne informáciu o trase „ Krížovej cesty“, ani ďalšie 

informácie 

3. Predstavenstvo DNVL- je proti obmedzeniu na hore uvedenú cestu v lokalite, na koľko sa 

nebude dať obhospodarovať poľnohospodárske pozemky. Predstavenstvo DNVL navrhuje 

hľadať iné vyhovujúce riešenie pre všetkých tak, aby bola možná obslužnosť v lokalite nad 

kaplnkou aj v budúcnosti. 

4. Lokalita nad kaplnkou je v budúcnosti vhodná na investičnú bytovú výstavbu vzhľadom na 

možnosť napojenia na plynovú a kanalizačnú sieť obce  čo v budúcnosti bude nutné túto 

lokalitu obslúžiť cestou. 

DNVL sa bude v budúcnosti zaoberať všetkými cestami po ktorých sa vozí drevo. Pokiaľ obec 

bude realizovať opravu ciest v lokalitách kde sa vozí drevo, treba osloviť predstavenstvo a oni 

prispejú. Prispeli na opravu cesty v r.2014, i v minulom roku.  

P. Pavol Jaroš ak sa zistia závady po ťažbe treba prísť a dá sa to do pôvodného stavu. 

Starosta vysvetlil: -„Zákon o vecnom bremene“- cesty, realizované pred rokom 1990 a obec 

ako správca komunikácie má povinnosť sa starať. 

                             - „Územný plán na výstavbu rodinných domov“ – nenabúra výstavbu 

rodinných domov „ Krížová cesta“,  bude umiestnená tak, aby do budúcna nebránila pre 

výstavbu rodinných domov. 

P. farár obce Staškov PhDr. Mgr. Jozef Šamaj sa vyjadril, že je rád a ďakuje za 

podporu   výstavby„ Krížovej cesty“. Teší sa z toho, že sa dá vyjsť autom ku kaplnke na Grúni  

a máme byť hrdí na to, čo sa  vybuduje spoločne a ďakuje za to. Chce  povzbudiť túto 

myšlienku a vyriešiť ju v pokoji. 



Starosta usmernil diskusiu a vysvetlil, presné umiestnenie zastavení „ Krížovej cesty“, aby do 

budúcna nenarušili využitie na iné účely. 

Vyjadrili sa i zástupcovia iniciatívy výstavby „ Krížovej cesty“ sú vďační. Koho oslovili boli 

nadšení a chcú podporiť tento projekt a súhlasia i vlastníci pozemku na ktorých bude 

umiestnené zastavenie. Poďakovali sa starostovi o vybavenie projektu, aj ostatným za 

podporu. Diskusia na danú tému bola následne ukončená.  

 

K bodu č. 15: Diskusia. 

 

Poslanec JUDr. Štefan Pončka – otázka sceľovanie pozemkov – starosta sa vyjadril - 7 rokov 

je tomu čo sa dal vypracovať projekt a dal sa na pozemkový úrad a čakáme v poradovníku. 

 

Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta vyhlásil rokovanie OZ za 

ukončené. 

 

V Staškove dňa  25.02. 2022 

 

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

Ing. Ladislav Šimčisko 

               starosta obce 
      

 

 

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

         Overovateľ I.                               Overovateľ II. 

         Ján Janošec                                                                           Ing. Milan Veselovský 
 

 


