Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 1.6.2010
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
1/ Otvorenie zasadnutia
p.starosta: privítal poslancov, zahájil zasadnutie OZ
2/ Program rokovania
p. starosta: program rokovania ste obdŕţali v pozvánke, chce niekto pozmeniť,
doplniť tento program
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 1
3/ Návrhová komisia: predseda: Ing. Krištofík Pavol
členovia: MUDr. Babiš Branislav
Mgr. Perďochová Vlasta
Overovatelia zápisnice: Ing. Šimčisko Ladislav
MUDr. Čulman Jozef
Hlasovanie: za 5, zdr. 0, proti
Zapisovateľka: Veselovská Mária
4/ Kontrola uznesenia:
p. starosta: komentoval, mali ste to v materiáloch, mate to pred sebou, body 1 – 8 splnené,
bod 9 – zmluva na rodný dom J. Kronera bola podpísaná 6.5.2010, kúpna cena 2 770 € +
DPH, bod – 9-13 – splnené, bod 14 - bola podpísaná úverová zmluva s DEXIA bankou,
ručenie je zmenkou a úrokové rozpätie 1,9 % + EURIBOR, bod 15- bola podpísaná zmluva
s dodávateľskou firmou, práce budú zahájené v 6/2010, bod 16 – splnené, bod 17 - úloha
trvá, dátum podania ţiadosti je 24.6.2010, bod 18-22 – splnené, uloţili ste – bod 1 – 4 – úloha
trvá, bod 5 – 6 – splnené, bod 7 – úloha trvá, bod 8 – obec môţe prijať VZN v zmysle
zák.369/1990 Zb., ktorou určuje pamätihodnosti obce, bod 9 - úloha splnená
Mgr. Perďochová: mali sme úlohu, riešili sme sťaţnosť p. Korduliaka, boli tam dané dve
sťaţnosti, hovoril, ţe všetko, čo sa týka mostíka, dá na súd, hovorili sme mu, aţ sa odvolá na
obecný úrad, bude sa to riešiť
Ing. Machovčák: chcel by som ohľadom mostíka, mám tu leteckú snímku, počul som, ţe
mostík – lavička u p. Pastorka je postavená načierno, nemajú stavebné povolenie, treba to
zlegalizovať, musí to riešiť stavebný úrad
p. starosta: čakáme, ako to dopadne s novým mostíkom, beţí územné konanie a stavebné
konanie
Ing. Krištofík: ak bude rozhodnutie právoplatné, potom budeme konať, musí sa podpísať
zmluva na pozemok
Ing. Šimčisko: nemusíme mu dať pozemok, oni majú svoju pravdu a pán Pastorek má tieţ
svoju pravdu, musí sa to riešiť
p. starosta: odvolanie pôjde na Krajský stavebný úrad, bude sa to riešiť
p. starosta: čo sa týka asfaltovania ciest, boli dané listy a informovanosť je dobrá, treba
frézovať cesty
Ing. Machovčák: treba cesty dobré urobiť, moţno by bolo dobré nejakého stavebného
technika, aby sa o to staral
p. Turiak Rudolf: /občan/ chcel by som, aby sa poriešil náš pľac, teraz nás tam topí, zničili
mi plot
p. starosta: dali ste si ţiadosť na náhradu škody, mali ste si dať ţiadosť na SEVAK
p. Turiak: dal som podklad podpísaný občanmi
p. starosta: je to súkromné vlastníctvo
Ing. Machovčák: chodím tam ku sestre, plot je v zlom stave, treba to riešiť
p. starosta: treba napísať sťaţnosť na SEVAK

p. Turiak: všetka voda tam stojí, stále nás tam topí
p. starosta: teraz sa kaţdý sťaţuje, vody je všade veľa, p. Turiak príďte zajtra na obecný
úrad, napíšeme ţiadosť o náhradu škody
p. starosta: sluţobné cesty, bol som v Bratislave - podpis zmluvy na kúpu rod. domu J.
Kronera, ihrisko pri škole by malo byť hotové do konca júna, v Martine – seminár
v súvislosti novelizácie zákona 369/1990 Zb. , Celoslovenský ZMOS, Krajský stavebný úrad
Ţilina – sťaţnosť Mgr. Latku, Ing. Burian, Ing. Pivarčí – doplnok č. 2 Územného plánu, ŢSR
Ţilina – prístupová cesta k rod. domu J. Kronera
Ing. Machovčák: ohľadom čoho bola daná sťaţnosť
p. starosta: ohľadom gátra na Polgrúni – Mgr. Latka, je to u pani prokurátorky
Ing. Machovčák: dal som pred rokom ţiadosť na územný plán, dúfam, ţe sa ţiadosť našla
a bude to tam zapracované, som majiteľom pozemku, pýtam sa ako to pokračuje
p. starosta: mám územný plán na stole, ešte som to neštudoval
Ing. Machovčák: dúfam, ţe sa to tam zapracovalo, moja ţiadosť je zaprotokolovaná, mám
originál, či bola rešpektovaná
p. starosta: kto má ešte nejaké pripomienky k uzneseniu
MUDr. Babiš: kde bude umiestnené ihrisko, do akého miesta pri škole, kde to vlastne bude,
na akom pozemku
p. starosta: bude to v blízkosti pozemku p. Pončku, schvaľovali sme to na minulom OZ
Ing. Machovčák: neschvaľovali sme miesto usadenia ihriska, ale len vybudovanie ihriska
a poloţky, zas to bude len k rodinným domom a budú sa sťaţovať
p. starosta: jednal som s p. Pončkom a dcérou p. Cisárikovej, nemajú námietky, ihrisko bolo
prejednané a schválené, kde to bude, je na to uznesenie
Ing. Machovčák: treba doniesť výkres, umiestnenie ihriska, situácia nebola predloţená
p. starosta: všetko to bolo predloţené a schválené, donesiem Vám to cez prestávku
Ing. Machovčák: chcem to vidieť, mám právo aby som to videl
p. starosta: prerušil rokovanie OZ a priniesol projekt na multifunkčné ihrisko k nahliadnutiu
poslancom
p. starosta: budeme pokračovať v rokovaní OZ, máme tu neprejednané ţiadosti z minulého
zastupiteľstva:
p. Oškrobaný Marián, Staškov 686 – odstúpenie od zmluvy o prenájme nebytových
priestorov uzatvorenej dňa 27.1. 2006 ku dňu 30.4.2010 z dôvodu nevyuţívania nebytových
priestorov.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Bc. Mário Koňušík, Staškov 672 – ţiadosť o prenájom priestorov na skúšanie hudobnej
skupiny v miestnosti Kultúrneho domu v Staškove do 31.12.2010, ktorú doteraz prenajímal
M. Oškrobaný, 2 hod .týţdenne.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo prenájom priestorov za cenu 10,12 € za mesiac.
p. Turiaková Boţena, Staškov č.132 – ţiadosť o finančnú výpomoc na vykopanie 100 m
vodovodnej prípojky, vykopali uţ 50 m a 50 m ešte ostáva vykopať, manţel je nezamestnaný,
z jedného platu sa to všetko nedá platiť.
p. starosta: komentoval, 50 m majú uţ vykopaných a treba ešte 50 m kopať
Ing. Machovčák: prispeli sme uţ niekomu
Mgr. Perďochová: nedávali sme nikomu
Ing. Machovčák: moţno nejaké hadice, p. Baščákovi, dajme mu tam 100 €
Ing. Krištofík: z čoho mu to dáme, v prebytku rozpočtu nemáme nič
Ing. Machovčák: tak aspoň 50 €
p. starosta: dajme mu 50 € na zakúpenie hadice
MUDr. Babiš: treba to dať na sociálnu komisiu

Ing. Krištofík: nie je to vec sociálnej komisie, mohlo by to byť formou nejakej výpomoci
MUDr. Čulman: zobral by som ţiadosť na vedomie
p. starosta: to sa nedá, môţeme schváliť alebo zamietnuť
Ing. Machovčák: treba dať hlasovať
p. starosta: podľa Vašich názorov odstúpime ţiadosť na sociálnu komisiu
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá OÚ ţiadosť o finančnú výpomoc Boţeny Turiakovej, Staškov č.132 odstúpiť na
sociálnu komisiu obecného zastupiteľstva v termíne do 15.6.2010.
Nájomníci bytov v nadstavbe zdravotného strediska Staškov 589 – ţiadosť o výmenu
meračov plynu za riadne merače, vzhľadom k tomu, ţe bolo preukázané, ţe s meračmi, ktoré
majú doteraz sa dá manipulovať, prípadne aby boli tieto merače odstránené a spotreba plynu
bola prepočítaná opäť na plochy bytov
Ing. Machovčák: podľa zákona by mali byť v bytoch merače, ale aj podľa plochy by to bolo
dobré
p. starosta: máme tu ešte sťaţnosť od nájomníkov bytov v NZS na bývalých nájomníkov
bytu č.7 – Miroslava a Magdalénu Kováčikových, ktorý poškodili oba merače plynu, čím
poškodili aj ostatných nájomníkov, plyn, ktorý oni spotrebovali, bol rozpočítaný medzi
jednotlivé byty, pre ostatných bola nevýhodne prepočítaná spotreba plynu. Ţiadajú OÚ, aby
túto situáciu riešil s rodinou Kováčikových a rozdiel bol započítaný rodine Kováčikovej.
Sťaţnosť sa riešila, bola tu kompetentná osoba, ktorá na ich ţiadosť odčítala spotrebu plynu.
OZ ukladá obecnému úradu preveriť moţnosti merania dodávky tepla do bytov v nadstavbe
zdravotného strediska č. 589 a zistiť náklady na realizáciu v termíne do 20.6.2010 a vyţiadať
od nájomcov bytov podklady o odčítaní meračov tepla v jednotlivých bytov nadstavby
zdravotného strediska č. 589 do 15.6.2010.
Ţiadosť obyvateľov obce Staškov časť pod Groňom o prerokovanie a riešenie otázok: prečo
nemajú vybudovaný verejný vodovod, vyriešenie pripojenia na kanalizačnú sieť domov,
úpravy cesty s odvodnením povrchovej vody v prípade návalových a trvalejších daţďov
tečúcej z Groňa.
p. starosta: komentoval, nemajú tam vodu, kanál, musíme to poriešiť od pondelka budeme
upravovať cestu
OZ ukladá obecnému úradu poţiadať SEVAK Ţilina o vybudovanie vodovodnej prípojky pre
občanov obce Staškov časť u Murgaši pod Groňom, ktorí o to poţiadali ţiadosťou zo dňa
16.5.2010 v termíne do 15.6.2010.
Sťaţnosť občanov obce Staškov časť u Kotasov o riešenie prístupovej cesty ku Kysuci
p. starosta: komentoval, poţiadali sme o vyjadrenie právneho zástupcu obce JUDr. Miroslava
Stopku, ktorý po preštudovaní spisového materiálu dospel k záveru, ţe ide o osobný spor
dvoch obyvateľov obce a to p. Šamaja a pána Bučka, ktorý nie je v jeho kompetencii riešiť.
So sťaţnosťou sa môţeme vysporiadať tak, ţe sa pokúsime o zmierlivé vyriešenie sporu
medzi zainteresovanými stranami aj formou nájomnej zmluvy. V prípade, ţe zmierlivé
riešenie sporu neprichádza do úvahy, jedinou moţnosťou je odkázať sporové strany na
občianske súdne konanie a to či uţ v otázkach ochrany osobnosti alebo v otázke určenia
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Na obecnom zastupiteľstve sa to uţ viackrát riešilo,
doporučujem sťaţnosť zobrať na vedomie.
OZ zobralo sťaţnosť občanov obce Staškov časť u Kotasov na vedomie.
Ţiadosť Janka a Milan Krajčírovci, Staškov u Pupíka 368 – upozornenie na pretrvajúcu, zatiaľ
neriešenú situáciu stojatej vody pri hlavnej ceste v časti obce od Pupíka. Jestvujúce kanály sú
prelomené, zapchaté a starostlivosť o ne je zanedbaná, je podmývaná hlavná cesta a ţeleznica.
Ţiadajú o otvorenie a riešenie tohto problému.
p. starosta: od Machovčákov do Hatali popri ceste bol kanál zasypaný a zlikvidovaný, treba
to riešiť

Ing. Machovčák: kde sa stala chyba, treba to riešiť
p. starosta: robili sa chodníky popri ceste
OZ ukladá ţiadosť manţelov Krajčírovcov Staškov č.368 odstúpiť stavebnej komisii na
prešetrenie moţnosti riešenia odvodnenia uvedenej lokality do 10.6.2010.
5/ Čerpanie rozpočtu za I.Q.2010 Obec Staškov
p. starosta: komentoval príjmy a výdavky rozpočtu
Ing. Machovčák: poloţka daň za uţívanie verejného priestranstva, čoho sa to týka
p. starosta: keď sú hody, vyberá sa za stánky a počas roka pri predajoch pred OÚ
p. starosta: ak uţ nemá nikto nič k čerpaniu rozpočtu, dám hlasovať
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo čerpanie rozpočtu obce Staškov za I.O.2010
6. Rôzne
p. starosta: cesta u Kamenišťakov – treba vykúpiť pozemky, je vypracovaný geometrický
plán , je tam 20 vlastníkov, 374 m po 3 € za 1m, sú tam nové domčeky, nemajú tam cestu,
cesta nie je vysporiadaná
Ing. Machovčák: najskôr by som asi vykúpil pozemky okolo úradu, centrum
Ing. Šimčisko: sú to veľké metre a vykupovať pozemky po 3 € za 1 m2 je veľká suma pre
cestu, ktorá bude slúţiť občanom
p. starosta: 80 % ciest nemáme vysporiadaných
Ing. Šimčisko: nechal by som všetko po voľbách
p. starosta: máme tu zastávku u Nekoranca, pozemok nemáme vysporiadaný
Ing. Šimčisko: pozemok sa mal jednať pred stavbou zastávky, nie teraz, keď je zastávka
postavená
Ing. Machovčák: navrhoval by som 1,5 € za m2, či ti prijme alebo nie, treba s nimi
porozprávať
p. starosta: budeme hlasovať, kto je za to, aby sa prejednávala zastávka u Nekoranca
Hlasovanie: za 3 zdr. 3 proti 0
p. starosta: návrh neprešiel
Ţiadosť o finančnú výpomoc Jozefa Machovčáka, Staškov č.50 v ťaţkej ţivotnej situácii,
nemá nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti
OZ uloţilo OÚ ţiadosť o finančnú výpomoc Jozefa Machovčáka, Staškov č. 50 odstúpiť na
sociálnu komisiu obecného zastupiteľstva v termíne do 15.6.2010.
Ţiadosť: mesto Turzovka – financovanie voľno časových aktivít – ţiadosť o stanovisko. Od
1.1.2011 budú obce dostávať finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie podľa počtu
obyvateľov obce. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v CVČ a v ŠSZČ dostanú aj
obce, ktoré ich nemajú na svojom území zriadené. Výšku dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa na záujmové vzdelávanie bude obec určovať všeobecne záväzným nariadením obce. Na
základe uvedeného ţiadajú o uzavretie vzájomnej dohody o úhrade finančných prostriedkov
za deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú záujmové krúţky v Centre voľného
času v meste Turzovka.
p. starosta: komentoval, v priebehu júna bude podaná ţiadosť o zriadenie CVČ Staškov na
ministerstvo školstva SR.
OZ zobralo na vedomie ţiadosť Mesta Turzovka o financovanie voľno časových
aktivít v CVČ.
Ţiadosť o pridelenie bytu – Jaroslav Gomboš, Staškov 673
OZ zobralo ţiadosť o pridelenie bytu na vedomie a obecný úrad vedie ţiadosť v evidencií
uchádzačov o byt, nakoľko nie voľný ţiadny byt.
Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Marián Haladej, Staškov č.168
p. starosta: komentoval, časť pozemku sme predali Jednote, je tam cesta
Ing. Machovčák: nech tam zájde stavebná komisia, nech sa vyjadrí k tomu

p. starosta: pošlem tam stavebnú komisiu, nech sa k tomu vyjadrí, je novela stavebného
zákona
OZ odstúpilo ţiadosť o odkúpení obecného pozemku – majetku obce Mariána Haladeja,
Staškov č. 168 stavebnej komisii v termíne do 15.6.2010.
p. Kicoš Viliam, Staškov č. 589 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy prenájmu bytu
v nadstavbe zdravotného strediska, boli urobené nejaké stavebné práce, ktorými sa predišlo
k zamákaniu bytu a plesneniu
p. starosta: p. Kicoš tam má ešte nejaký dlh, je na Vás, ako to rozhodnete
Ing. Machovčák: treba predĺţiť nájomnú zmluvu do konca roka alebo na jeden rok, urobiť
protokol
MUDr. Čulman: predĺţiť nájomnú zmluvu do konca roka
Ing. Krištofík: mal by mať nájomné zaplatené a potom predĺţiť nájomnú zmluvu, porušíme
uznesenie
Ing. Šimčisko: doporučil by som predĺţiť nájomnú zmluvu po uhradení dlhu
MUDr. Babiš: doporučil by som odloţiť ţiadosť na budúce rokovanie OZ
Ţiadosť o úpravu nájomnej zmluvy – p. Štefan Papaj – firma STOMASOS
OZ ukladá obecnému úradu ţiadosť o úpravu nájomnej zmluvy odstúpiť finančnej komisii
obecného zastupiteľstva v termíne do 15.6.2010, prepočítať nájomné.
p. starosta: musel som preloţiť zasadnutie OZ, kolaudovala sa Základná škola Staškov
Ing. Gajdošík: preberala sa Základná škola, všetko sa prebralo a skontrolovalo
p. starosta: všetko sa skolaudovalo, prebralo a skontrolovalo
p. starosta: bol som v 11.5.2010 v Martine na seminári v súvislosti novelizácie zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zástupcu starostu nevolí OZ ale starosta, ako starosta obce
môţem zvolať zasadnutie OZ minimálne 1 krát za tri mesiace, je to v mojej kompetencii
7. Diskusia
p. starosta: má niekto niečo do diskusie
Ing. Šimčisko: kancelária vedúcej ŠJ umiestnená v priestoroch novej kuchyne je
nevyhovujúca a predkladám dve alternatívy umiestnenia kancelárie, ktoré vypracoval
projektant Ing. Jurga. V prvej alternatíve je umiestnenie kancelárie v priestore novej jedálne
a v druhej alternatíve je kancelária umiestnená v exteriéri medzi kotolňou a jedálňou.
Poslanci nahliadli do projektov a schválili komisiu pre riešenie kancelárie vedúcej školskej
jedálne v ZŠ a pre úpravu miestnych komunikácií v zloţení:
Ing. Ladislav Šimčisko, Ing. Stanislav Machovčák, Ing. Pavol Krištofík
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Machovčák: ak nemá nikto nič, dávam návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Krištofík: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
p. starosta: ukončil zasadnutie OZ o 20.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.
Ján Dodek
starosta obce
I. overovateľ
Ing. Šimčisko Ladislav

II. overovateľ
MUDr. Čulman Jozef

