Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 12.11.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 poslancov
Ing. Šimčisko: zahájil rokovanie OZ, poďakoval poslancom za prácu v tomto volebnom
období, p. riaditeľke Základnej školy, p. riaditeľke Materskej školy, zamestnancom obecného
úradu, všetkým poprial pevné zdravie, tým čo sa rozhodli kandidovať aby boli úspešní vo
voľbách, tí, čo sa rozhodli nekandidovať, aby si užili to pokojné obdobie, aby neboli
zaťažovaní obecnými problémami a našim riaditeľkám a zamestnancom obecného úradu
prajem, aby z nasledujúcich volieb bolo také obecné zastupiteľstvo – poslanci a taký starosta,
aby bola dobrá spolupráca a naša obec vopred nasledovala.
Ing. Machovčák: chcel by som za Vás pani poslanci, ak môžem v mene nás poďakovať za
všetko to obdobie aj bývalému starostovi, teraz by som chcel hlavne poďakovať súčasnému
zástupcovi starostu, ktorý sa v dobrom mene a v plnej miere dobre zhostil situácie, ktorá v
obci nastala, ďakujem všetkým.
Ing. Šimčisko: chcel by som poprosiť poslancov, aby si prevzali drobné upomienkové
predmety
Mgr. Mariaková: chcela by som sa aj poďakovať poslancom a ostatným za vedenie školy,
poďakovať za dobrú spoluprácu a pomoc, popriať veľa zdravia a pohody v ďalšom živote.
p. Smrečková: ja by som sa tiež chcela poďakovať za pomoc a spoluprácu
Ing. Šimčisko: môžeme pokračovať v rokovaní, máme program rokovania, budeme hlasovať
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Návrhová komisia: predseda: Mgr. Perďochová Vlasta
členovia: Ján Belko
Mgr. Jozef Latka
overovatelia zápisnice: Ing. Machovčák Stanislav
Ing. Krištofík Pavol
zapisovateľka: Veselovská Mária
Ing. Šimčisko: budem komentovať kontrolu uznesenia, p. Hurinová poslala list na kataster
ohľadom pozemku u Rovňanov na základe sťažnosti občanov, nakoľko na tomto území sa
vykonáva realizácia stavby, na ktorú nevydala obec Staškov povolenie. Mali sme zistiť, kde je
7 rúr, ktoré sme dostali z TKO Semeteš, bývalý starosta povedal, že sú zabudované
Ing. Machovčák: nech dá písomnú odpoveď, treba mu napísať list. Chcem sa opýtať, čo sa
merali cesty a sú tam rozdiely budú sa vracať peniaze.
Ing. Šimčisko: na základe merania je vypracovaná príloha, treba upraviť fakturáciu
asfaltovania ciest občanom podľa skutočnej zisteného stavu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: izoláciu vetracích otvorov z kúpeľní a namontovanie zvončekov v nadstavbe
zdravotného strediska urobí p. Chrenšť
Programový rozpočet Obce Staškov k 1.1.2010
Ing. Šimčisko: bol spracovaný, treba schváliť
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2010
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady na rok 2011.
Ing. Krištofík: zasadala finančná komisia a navrhuje upraviť ceny vo VZN v týchto
položkách:

vodné a stočné na výšku rovnakú ako má firma SEVAK, tuhý komunálny odpad § 20 /TKO/
odst. 1 o výšku inflácie /1,6%/ na 4,1 € za 1 žetón a 8,2 €/ 1 občan/ 1 rok , odst.2 podnikatelia:
na 4,3 €/ 1 žetón, VoK 8,2 €/ občan/ rok, odst. 3 : FO, alebo PO, ktorá má trvalý alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať stavbu alebo jej časť /vlastník rekreačnej
chaty, chalupy/, objekt /ak nie je stavbou/, je povinná uhradiť paušálny poplatok: 15,3 €/4
žetóny. Príloha a počet žetónov ostáva v platnosti.
Hlasovanie za návrh finančnej komisie: za 7 zdr. 0 proti 0
Rôzne:
Ing. Šimčisko: zasadala sociálna komisia a navrhla sociálnu výpomoc pre Horčičákovú Annu,
bytom Staškov č. 350 vo výške 40 € . Navrhla 100 € na mikulášske balíčky pre polosiroty a
deti z detských domovoch, ktoré majú trvalý pobyt v Staškove.
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať: 40 € pre p. Horčičákovú Annu ako sociálnu výpomoc:
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
100 € na mikulášske balíčky pre polosiroty a deti v detských domovoch, ktoré majú trvalý
pobyt v Staškove. Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Žiadosť DHZ Staškov o odpredaj hasičskej striekačky a výťažku z predaja na zakúpenie
novej, výkonnejšej.
Ing. Šimčisko: bol za mnou p. Janošec, ohľadom odpredaja hasičskej striekačky, doporučil by
som im to schváliť
Ing. Machovčák: nie je to stará striekačka, nedávno sa kúpila, aby sa nepredala pod cenu
Ing. Krištofík: veď asi vedia za koľko ju majú predať, aby bola cena čo najvýhodnejšia OZ
schválilo možnosť odpredaja hasičskej striekačky v zmysle žiadosti DHZ Staškov s tým, že
definitívny odpredaj bude schválený zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti0
Žiadosť: Spoločenstvo vlastníkov bytov, Staškov č. 808 o zriadenie spoločnej kanalizačnej
prípojky, nakoľko sa jedná o spoločné pripojenie na jedno prípojné miesto.
Ing. Šimčisko: komentoval
OZ schválilo kanalizačnú prípojku budovy č. 808 bytového domu s tým, že 50% bude
spoluúčasť obce na spoločne využívanej prípojky.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
Ing. Krištofík: finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu určiť prevádzkovateľa
multifunkčného ihriska a predložiť prevádzkový poriadok ihriska na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Machovčák: chcel by som sa opýtať či sú pripravené voľby
p. Hurinová: komisie zasadali, všetko je v poriadku
Ing. Šimčisko: dávam návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba prečítať návrh na uznesenie
Hlasovanie za uznesenie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: prítomní poslanci obecného zastupiteľstva navrhli rozdelenie nevyčerpaného
zostatku finančných prostriedkov z kapitoly odmeny poslanci a komisie nasledovne: poslanci
1 190 €, zamestnanci obecného úradu 2 000 €, zostatok 372 € poukázať ako sponzorský dar
Farskému úradu Staškov.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 17.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť

Ing. Ladislav Šimčisko
zástupca starostu vykonávajúci úlohy
starostu v plnom rozsahu

I. overovateľ
Ing. Stanislav Machovčák

II. overovateľ
Ing. Pavol Krištofík

