Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Staškov dňa 10.12.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných je 9 poslancov
Ing. Šimčisko: zahájil rokovanie OZ, schválime program ustanovujúceho zasadnutia od bodu 7,
zvolíme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Návrhová komisia v zloţení: predseda: PhDr. Gabriel Machovčák
členovia: Ján Dodek
MDDr. Ladislav Čulman
overovatelia zápisnice: Mgr. Jozef Latka
Pavol Ďurkáč
zapisovateľka: Veselovská Mária

Novozvolený starosta obce pán Ing. Ladislav Šimčisko zloţil zákonom predpísaný sľub
poslanca obce, prevzal insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Ján Dodek, Pavol Ďurkáč, MDDr. Ladislav
Čulman, Mgr. Ján Kubošek, Mgr. Jozef Latka, PhDr. Gabriel Machovčák, Jozef Zbončák,
Ing. Šimčisko: prihovoril sa ako novozvolený starosta, poďakoval za dôveru a zvolenie za
starostu obce.
Ing.Šimčisko: podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov treba poveriť jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta tohto zákona.
Poslanci navrhli Mgr. Latku. Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov
komisií: finančná, stavebná, sociálna, inventarizačná, likvidačná.
Poslanci navrhli:
Predseda finančnej komisie: Zbončák Jozef
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Predseda stavebnej komisie: Ďurkáč Pavol
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Predseda sociálnej komisie: MDDr. Čulman Ladislav
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Členovia finančnej komisie: Ing. Marián Ligocký, Ing. Šimon Koţák, Milan Veselka, Mgr.
Darina Vrbinárová
Vrbinárová, Peter Kudláček
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Členovia stavebnej komisie: Pavol Vrbinár, Rudolf Turiak, Jozef Smreček, Marián Turiak,
Vladimír
Sakson, Milan Veselovský st.,
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Členovia sociálnej komisie: Jozefa Machovčáková, Mgr. Alena Koţáková, Mgr. Jozefa
Poláčiková,
Ladislav Marschalko, PhDr. Anna Janíková
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Hlavná inventarizačná komisia: predseda: Mgr. Latka Jozef
členovia: Ing. Ladislav Šimčisko
Ján Dodek
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
.

Hlasovanie za odvolanie starej inventarizačnej komisie: za 9 zdr. 0 proti 0
Likvidačná komisia: predseda:
PhDr. Gabriel Machovčák
členovia:
Ján Belko
Mgr. Jozef Latka
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Hlasovanie za odvolanie starej likvidačnej komisie: za 9 zdr. 0 proti 0
Plat starostu:
Obecné zastupiteľstvo v Staškove určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu vo výške 2,20 násobku priemerného platu pracovníka
v národnom hospodárstve za r.2009.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Odmena poslanca:
p. Ďurkáč: navrhujem: 35 € v čistom
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje odmenu poslanca za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom
43,21 €.
Rôzne:
Ing. Šimčisko: treba zabezpečiť na nový traktor náhradný diel – zariadenie na posypávanie
miestnych komunikácií, mám cenové ponuky a návrh. Zabezpečil by to p. Kmeť: ponuka je
7 300 €
p. Belko: keby bol posypavač väčší, bolo by to oveľa drahšie
Mgr. Kubošek: mali by sme mať nejaké skládky na posypový materiál
p. Dodek: bolo by dobre dať aj dopredu pluh, aby sa mohlo aj rozhŕňať
Ing. Šimčisko: budeme posypávať, keď bude poľadovica a tam kde bude treba
Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje zakúpenie zariadenie na posypávanie miestnych komunikácií v cene 7 347,14 €.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tu zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so
Ţeleznicami SR Bratislava pre potreby získania kolaudačného rozhodnutia na stavbu :
Rekonštrukcia vodovodu Staškov. Rozsah vecného bremena bude vymedzený autorizačne
a úradne overeným geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena, ktorého
vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený. Poprosil by som Vás návrh zmluvy schváliť,
zabrali sme im 40 m2, ak bude znalecký posudok, budú to akceptovať.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje odplatnú Zmluvu o vecnom bremene medzi obcou Staškov a Ţeleznicami SR –
kriţovanie vodovodu 3x.
Ing. Šimčisko: máme Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Staškov a Severoslovenské
vodárne a kanalizácie a.s. Ţilina. Predmetom kúpy je hmotný majetok – verejnej kanalizácie
vybudovanej v obci Staškov. Je vybudovaný kanalizačný zberač, okolo Kysuce na Niţnom
konci neboli vyriešené odbočky, ľudia sa nemohli pripájať, bolo treba situáciu riešiť a zo
zákona sme im povinní odbočky urobiť. Sú to vysoké náklady, bol návrh od SEVAKU aby
sme im kanalizačný zberač predali, poruchy na vlastné náklady opravili. Ak predáme
kanalizačný zberač odbočky sa poriešia.
p. Machovčáková: môţeme to odpredať so súhlasom poslancov 3/5 väčšinou pri hlasovaní.
p. Dodek: boli to financie štátu, platili sme za projekty, stavba bola vybudovaná, problémy
s obcami nie sú, odpredaj sa rieši symbolickými cenami.

Mgr. Latka: predávame kanalizačný zberač za dohodnutú cenu 3,33 €, keby sme to nepredali
museli by sme sa o to starať a pripojiť nové
p. Dodek: SEVAK je akciová spoločnosť, hodnota majetku je 1,7 miliardy. Obec Staškov je
vlastníkom akcií, som za odpredaj v dĺţke 1 788 m, je to stavba osobitného zreteľa.
Hlasovanie za stavbu hodnú osobitného zreteľa: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje stavbu Kanalizačný zberač „A“ materiál PVC DN 400 dĺţka 1 788 m ako stavbu
hodnú osobitného zreteľa.
Hlasovanie za odpredaj: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje odpredaj majetku obce – stavbu Kanalizačný zberač A materiál PVC DN 400
dĺţka 1 788 m SEVAK Ţilina, a.s., za ponukovú cenu.
Ing. Šimčisko: asfaltovanie ciest, mali sme tu tri faktúry za asfaltovanie, nebolo dané
geodetické zameranie, nevedeli sme špecifikovať rozsah prác, tie práce ktoré boli
fakturované, či boli oprávnené. Dali urobiť geodetické zameranie, ale zamerali všetko, čo má
zaplatiť obec aj SEVAK. Faktúry sme opäť vrátili. Faktúry boli podpísané bývalým
štatutárom obce, sú platné a chcú ich uhradiť. Bolo jednanie s firmou Alpine, s.r.o., vo veci
doriešenia fakturácie za asfaltovanie miestnych komunikácií. Na jednaní bol firmou Alpine
dodatočne predloţený záznam zo stavebného denníka zo dňa 7.7.2010, z ktorého vyplýva, ţe
tento deň bola poloţená vrstva ABS v mnoţstve 185,88 t. Po započítaní predloţeného
mnoţstva
bolo
konštatované,
ţe
v zmysle
zápisov
v stavebnom
denníku
podpísanýchvtedajším štatutárom Jánom Dodekom bolo na asfaltovanie miestnych
komunikácií pouţitých celkom 2 201,73 tony vrchnej vrstvy. Pri objemovej hmotnosti 2,392
tony/ m3 a priemernej hrúbky vrchnej vrstvy 5 cm bolo zaasfaltovaných celkom 18 409 m2
vrchnej vrstvy. Fakturovaných bolo 18 987,50 m2. Rozdiel činí 578,50 m2 v jednotkovej cene
9,1829 €/ m2, t.j. 5 312,31 € bez DPH, 6 321,65 € s DPH. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ
pripraví dodatok k zmluve č.2 zmluvy o dielo, v ktorom budú zohľadnené všetky naviac
a menej práce oproti pôvodnej zmluve a dodatku č.1. Objednávateľ opätovne vráti uţ
vystavené faktúry za vykonané práce a tie budú prepracované v zmysle vyššie uvedeného.
Chceli sme aby bolo všetko zaasfaltované, ale po druhej stránke to bolo nedoriešené, treba
odsúhlasiť dodatok zmluvy č.2, zaplatiť za práce. Ináč by sa to dalo riešiť len súdnou cestou.
Mgr. Kubošek: do konca roka máme mať ešte jedno zastupiteľstvo, treba dať stanovisko od
právnika, nie sme si istí, či je to dobré
p. Dodek: zmluva bola podpísaná, podpisoval som tonáţe do denníka m3, neboli podpísané
m2, bol problém s tonáţou, sú ulice kde sú väčšie hrúbky asfaltu
p. Ďurkáč: dohoda bola iná
Mgr. Latka: mali sme postupovať v zmysle zmluvy, čo bolo schválené obecným
zastupiteľstvom, keď som sa pýtal, ţe peňazí je dosť, máme podpísané zmluvy a dodatky,
starosta podpísal zmluvu bez OZ a hneď aj dodatok v jeden deň, má platiť len to čo schválilo
OZ. Stavebný denník musí byť dvojmo, musí to byť rovnako, obidve strany majú stavebný
denník.
Ing. Šimčisko: chceli nás dať na súd, neakceptovali ţiadne námietky, firma nemala
geodetické zameranie, treba zistiť čo je spoluúčasť SEVAKU, musíme dobre zváţiť čo
urobíme, keď príde znalec, bude geodetické zameranie – m2, tony nás nezaujímajú.
Mgr. Latka: vrchná vrstva asfaltu mala byť 5 cm a niekde je len 3 cm
p. Dodek: Sepka – dodávateľ – mala zaplatiť 6 200 m2 asfaltu
Mgr. Latka: asfaltovalo sa pre obec a pre SEVAK, musíme zaplatiť len čo schválilo obecné
zastupiteľstvo
p. Ďurkáč: môţeme zaplatiť podľa dohody
p. Dodek: zaasfaltovalo sa navyše, robili sa odvodňovačky, vstup do obce
p. Zbončák: v geodetickom zameraní to je, ale nevieme koľko má platiť SEVAK. My máme
zaplatiť 19 075,96 €.

Ing. Šimčisko: nevieme, či je geodetické zameranie dobré, aké sú vrstvy asfaltu
p. Dodek: poţiadavka bola 5 cm
Mgr. Latka: cesty sa mali valcovať, vyrovnávať, nebolo to pripravené. Sú tu aj fakturácie
prác, ktoré sa nerobili
Ing. Šimčisko: čo urobíme, zaplatíme faktúry, schválime výšku úveru, dáme to preskúmať
právnikovi. Treba rozhodnúť, či to budeme vymáhať právnou cestou.
Ing. Gajdošík: treba dať urobiť kvalifikovaný odhad
Ing. Šimčisko: dal som asfalty zmerať, pribliţuje sa to geodetickému zameraniu
p. Dodek: môţem zistiť u SEVAKU koľko mala zaplatiť Sepka
Ing. Šimčisko: keby tých 7 700 m2 bolo dobrých a zameranie bolo dobré, bolo by to
v poriadku
p. Zbončák: ak číslo od SEVAKU nenarastie, potom sa v cene nič nezmení
Mgr. Latka: upozorňujem Vás, ţe je tu porušená zmluva ktorá vyšla z výberového konania,
musíme zaplatiť to, čo bolo schválené obecným zastupiteľstvom a na asfalty musí byť záruka
Ing. Šimčisko: tak čo ideme robiť, odloţíme to a dáme právnikovi posúdiť, zaplatiť máme len
čo bolo v zmluve, schválené obecným zastupiteľstvom
p. Dodek: metrov je viac ako bolo v zmluve, treba schváliť úver
Mgr. Latka: stále bolo peňazí dosť a teraz je málo, treba vysvetliť koľko treba doplatiť
a koľko zobrať úver
Ing. Šimčisko: treba doplatiť 280 tis. €
Mgr. Latka: máme tu dva návrhy: od Mgr. Kuboška: odloţiť to a dať to na posúdenie
právnikovi a riešiť na budúcom OZ a druhý môj návrh je to, ţe máme zaplatiť len to, čo bolo
vo výberovom konaní a bolo schválené obecným zastupiteľstvom, dávam návrh na ukončenie
diskusie k tomuto bodu
Ing. Šimčisko: iná je zmluva, iný dodatok, iné sú faktúry, mal som s nimi dojedané ţe faktúry
prerobia, prispôsobia zmluve, dostanem nové faktúry a nové podklady a na základe toho to
môţem zaplatiť, zoberieme úver, treba to vyriešiť
Mgr. Latka: chcem aby si mi to vysvetlil, nejaká suma bola zazmluvnená a teraz treba
vysvetliť novým poslancom, koľko treba zaplatiť, treba im povedať rozdiel
Ing. Šimčisko: v slovenských korunách bola zmluva 4,5 mil. Sk, dodatok + 1,5 mil. Sk, ktorý
nebol schválený a 3 mil. Sk bolo objednané bez schválenia obecného zastupiteľstva
Mgr. Latka: obecné zastupiteľstvo schválilo 4,5 mil. Sk a máme platiť 9 mil. Sk a 4,5 mil. Sk
z bývalých poslancov nikto neschválil
p. Dodek: zaasfaltovalo sa viac, bola určená komisia z poslancov a chodilo sa po obci
Ing. Šimčisko: nie je problém s tým, ţe sa zaasfaltovalo viac ale tie kroky, ktoré mali
nasledovať pri asfaltovaní, nenasledovali
Mgr. Latka: zaráţajúce je to, ţe p. kontrolórka len teraz dala k tomu stanovisko, kde bola
doteraz
p. Machovčáková: p. starosta má poţiadal, tak som to dala, plnila som iné uznesenia
Mgr. Latka: máme aj také uznesenie, koľko ideme platiť za asfalty a keby Ťa starosta
nepoţiadal o vyjadrenie, tak nám dnes nič k tomu nepredloţíš
p. Dodek: zabezpečím údaje v súvislosti so spoluúčasťou Vsepky pri asfaltovaní miestnych
komunikácií v obci.
Ing. Šimčisko: dobre, prijmeme návrh na uznesenie
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať:
-dať prehodnotiť zmluvu o dielo a dodatky za asfaltovanie právnikovi
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
-zobrať úver vo výške 280 tis. €
p. Zbončák: navrhujem zobrať úver na 6 rokov, 4 roky by sme asi nezvládli
Ing. Gajdošík: výhodnejšia je dlhšia doba

Ing. Šimčisko: navrhol by som 8 rokov, budeme hlasovať:
1 návrh: doba splácania 6 rokov
Hlasovanie: za 5 zdr. 4 proti 0
OZ schvaľuje navýšenie zmluvy o termínovanom úvere č.31/006/10 o sumu 180 tis. €. Spolu
čerpanie
úveru vo výške 280 tis. € s dobou splácania 6 rokov.
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať, máme tu návrh prevádzkového poriadku multifunkčného
ihriska, treba to schváliť
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba schváliť odmenu pre správcu ihriska.
Ing. Šimčisko: správcom je pán Ľudovít Poláčik a navrhol by som odmenu 130 € mesačne
v hrubom, v letnom období a v zimnom období alikvotnú čiastku od pouţívania ihriska.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo odmenu pre správcu multifunkčného ihriska obce Staškov v sume 130 €
mesačne v hrubom, v letnom období. V zimnom období bude odmena alikvotná v závislosti
od pouţívania ihriska.
Ing. Šimčisko: budeme rokovať o škole a škôlke
Mgr. Latka: dal by som návrh aby sa o škole a škôlke nerokovalo
Mgr. Mariaková: poprosila by som materiály prejednať, mali sme radu školy, ktorá
materiály prejednala, máme tu úpravu rozpočtu na rok 2010, ktorá je v rámci nášho rozpočtu
a preklasifikovanie vlastných beţných príjmov vo výške 4 810 € na kapitálové. Tieto budú
pouţité na úhradu faktúry za realizáciu investičných prác v prístavbe telocvične ZŠ Staškov.
Mgr. Latka: na rade školy som nebol, materiály som dostal v utorok a rada bola v stredu,
materiály som nepozeral, materiály by mali byť najmenej tri dni doručené poslancom
a doručené na obecný úrad, nemôţete ich skôr doručiť, ako ich prejednala rada školy, dávam
tento návrh, aby sa o týchto materiáloch nerokovalo
Mgr. Bartusková: úprava je v rámci rozpočtu školy
Mgr. Mariaková: áno, financie dostávame postupne, úpravu robíme len v rámci nášho
rozpočtu, od obce nič nepýtame, presúvanie poloţiek je beţná vec, ktorá sa robí aj v iných
školách a škôlkach
Mgr. Latka: hneď prvé tu máme preklasifikovanie vlastných príjmov, máme uznesenie, kde
bolo uloţené stavebnej komisii premerať vec v prístavbe, máme správu kontrolórky, dodnes
nebola predloţená interpelácia poslancovi, ako to bolo prevedené, doporučujem tieto
materiály stiahnuť z rokovania, uznesenie treba splniť, práce sú predraţené, môţeme to
prerokovať na budúcom OZ
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu p. poslanca, aby sa materiály stiahli z rokovania
Hlasovanie: za 2 zdr. 4 proti 2
Ing. Šimčisko: návrh neprešiel, budeme rokovať
Materská škola: úprava poplatkov na stravu, budú upravené na dve desatinné miesta
v rovnakom treťom finančnom pásme pre deti aj dospelých stravníkov MŠ z dôvodu rastu
cien potravín a tovarov.
Mgr. Latka: predkladateľom návrhu je pani riaditeľka školy, nech nám to vysvetlí
Ing. Šimčisko: nie je tu, ospravedlnila sa, ide o navýšenie o 0,07 €, robili prepočty, budeme
hlasovať
Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: ďalej máme ţiadosť o schválenie výšky nájmu pre CVČ Raková vo výške
0,50 € na jednu hodinu krúţkovej činnosti v Materskej škole Staškov. Je to symbolická cena,
treba to schváliť.
Mgr. Latka: je v tom všetko započítané, elektrika, plyn, je to smiešna suma, malo sa to
riadne prepočítať

p. Zbončák: treba to schváliť, je to pre naše deti v MŠ
Hlasovanie: za 8 zdr. 1 proti 0
Materská škola: úprava rozpočtu na rok 2010
Mgr. Kajánková: komentovala, v príjmoch sa navýšili poplatky od rodičov, upravili sme
výdavky v jednotlivých poloţkách
Ing. Šimčisko: mate nejaké pripomienky, ak nie budeme hlasovať
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať, Základná škola – úprava rozpočtu na rok 2010 v ŠJ
Mgr. Kajánková: komentovala, máme úpravy v jednotlivých poloţkách
Mgr. Kubošek: pozastavil som sa nad tým vodným, prečo bolo plánované 500 a máme 0
Mgr. Kajánková: doposiaľ sme nedostali faktúru za vodu, ale aj tak ju nemáme z čoho
zaplatiť, dohodli sme sa, ţe ju zaplatíme na budúci rok, treba zaplatiť energie
Mgr. Mariaková: mali sme rozpočet na rok 2010 na úrovni roku 2007, vedúca ŠJ mala
upravený úväzok, treba platiť elektriku, plyn. Platí sa za starú jedáleň a máme zálohové
faktúry na novú jedáleň. Museli sme z niečoho ubrať, aby sme to mohli všetko poplatiť
a vedúcu ŠJ máme na plný úväzok, obec nám na to nič nedala.
Mgr. Kubošek: z čoho sa odvíja vedúcej ŠJ plat
Mgr. Latka: počíta sa podľa tabuľky
Mgr. Mariaková: pán poslanec nemáte pravdu, súčasťou vyhlášky o základnej škole
a školskej jedálni, školskom stravovaní je doporučené, ţe od počtu stravníkov sa stanoví
úväzok vedúcej ŠJ. Dostala som uznesenie, ţe mám prehodnotiť úväzok vedúcej ŠJ, aby mala
osem hodín.
Mgr. Latka: keď zoberieme uznesenie a zápisnicu z 11/2009, v rozpočte základnej školy –
kapitálové výdavky sú 3 320 € bolo presunuté zo ŠJ do školy, rozprávate ţe nemáte peniaze
a ostalo Vám 3 320 €, presunuli ste ich do školy na kapitálové výdavky a teraz nám
rozprávate, ţe nemáte za čo zaplatiť vodu. Nie je moţné, aby bolo vodné 0. Čo sa týka starej
školy, nebola tam daná ani koruna, nebolo tam nič urobené. Keď nemáte peniaze, mali ste
pýtať navýšenie rozpočtu.
Ing. Šimčisko: ak nikto nemá nič, budeme hlasovať
Mgr. Kubošek: je to nezmyselné, aby vodné a stočné bolo 0, treba to opraviť
Mgr. Latka: materiál ktorý bude predloţený na obecné zastupiteľstvo musí zodpovedať
zákonom
p. Zbončák: keď sa poloţka tento rok nečerpá, musí sa presunúť do budúceho roka a navýšiť
Mgr. Latka: dávam návrh na stiahnutie z rokovania tento materiál, budeme rokovať na
budúcom OZ
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: sťahujem tento materiál z rokovania
Mgr. Mariaková: dávam opätovnú ţiadosť na zakúpenie vybavenia školskej jedálne, ktorá
nebola schválená
Mgr. Latka: bolo to všetko schválené v rámci rozpočtu
Mgr. Mariaková: nedostala som uznesenie a ani peniaze
Ing. Šimčisko: bolo to schválené v celkovej úprave rozpočtu obce
OZ ukladá obecnému úradu urýchlene zabezpečiť doručenie financií v súvislosti s úpravou
rozpočtov pre rok 2010 ZŠ a ŠJ Staškov.
Ing. Šimčisko: čo sa týka ešte školy, informoval som sa u pána Kubinca ohľadom tých dvoch
tried, ako je to v súlade so stavebným zákonom. Právny stav je takýto, máme vydané stavebné
povolenie. Bola rekonštrukcia školy, ale nie rekonštrukcia triedy. Triedy sa zrekonštruovali
a nezbúrali sa, musíme poţiadať o kolaudáciu a zmenu stavby pred dokončením. Bude treba
vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu k tomu. Musí poţiadať Stavebný úrad
Rakovú, aby nám tú časť skolaudovala, lebo stavba nie je skolaudovaná.

Mgr. Latka: chcem sa opýtať, kto to zaplatí
Ing. Šimčisko: zaplatí to zriaďovateľ
Mgr. Latka: som proti tomu, nechcel som isť k tým projektom, sú tam štyri triedy. Projekt je
aj na ministerstve, mali sme v roku 2011 znovu ţiadať, ako to chceme dať do súladu s tým, ţe
sú tam WC. Máme uznesenie, ţe sa to pôjde premerať, Ing. Machovčák sa tu vyjadroval, ţe je
to predraţené. Doporučujem, aby sme to tam išli premerať. Odmietam platiť niekomu za to,
čo neurobím, keď sa ukáţe, ţe je to tam všetko v poriadku, potom sa to zaplatí, je to
protiprávne. Mala sa opraviť stará škola.
Ing. Šimčisko: stav je protiprávny, treba vypracovať jednoduchý projekt a skolaudovať, úrad
musí dať vypracovať projekt a zabezpečiť kolaudáciu rekonštruovaných a opravených
priestorov v prístavbe telocvične základnej školy.
Mgr. Kubošek: porušenie zákona je jedna vec a dané to do právneho stavu je druhá vec
p. Dodek: dali sme projekt, zahrnula sa tam aj prístavba, mysleli sme si ţe to prejde, ale na
ministerstve nám prístavbu odrezali, peniaze nám dali len na školu, škola sa skolaudovala
Mgr. Mariaková: na budúci rok budem potrebovať ešte jednu triedu, treba to poriešiť
a zobrať na vedomie. Povedali ste mi ţe to nie je moja starosť, musí to vyriešiť zriaďovateľ.
Mgr. Latka: nie je to tak ako ste povedali, povedal som ţe podporujem Váš názor plne, ţe
o to a koľko tých tried bude sa musí starať zriaďovateľ, lebo Vy ste povedali ţe zriaďovateľ
sa nestará a Vy ste si to museli urobiť sama. Plne Vás v tomto podporujem.
Ing. Šimčisko: nemôţu bez kolaudácie učiť deti v triedach
Mgr. Latka: mala sa opraviť stará škola a urobiť tam štyri triedy ako sme o tom rozprávali,
názor nebol zlý
Mgr. Mariaková: pán poslanec prečo ste sa s tým nezaoberali a prečo ste s tým nezačali
Ing. Šimčisko: oslovím p. Larišovú z Rakovej, aby zistila skutočný stav a dala mi k tomu
stanovisko, či to treba kolaudovať alebo nie
Mgr. Mariaková: bola tam aj rekonštruovaná druhá trieda, je na to kolaudačné rozhodnutie
Mgr. Latka: tu triedu budoval zriaďovateľ
p. Dodek: boli peniaze, robila sa beţná údrţba, kolaudáciu nebolo treba.
OZ schvaľuje komisiu v zloţení všetkých poslancov obce a starostu obce na kontrolu rozsahu
prevedenia stavebných prác učebne v prístavbe telocvične ZŠ Staškov. Termín 14.12.2010
o 14.00 hod.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ak si pamätáme, bolo uznesenie a schválený predbeţný súhlas na odpredaj
hasičskej striekačky, musí byť zmluva predloţená na obecné zastupiteľstvo.
OZ schvaľuje predaj hasičskej striekačky podľa uznesenia č.14/2010 písm. A/9 v zmysle
zákona / znalecký posudok, inzerát/.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Rastislav Perďoch a manţ. Dagmar Perďochová, bytom Vysoká nad Kysucou 1223
o odpredaj majetku obce pozemku CKN 407 m2.
Ing. Šimčisko: vysvetlil ohľadom odpredaja pozemku, treba jednať vo veci zriadenia obecnej
komunikácie na parcelách CKN č. 403, 408,410, aby tam bol prístup k stavebným pozemkom.
Ţiadosť zoberieme na vedomie a OZ ukladá obecnému úradu jednať vo veci zriadenia
obecnej komunikácie na parcelách CKN č. 403,408,410.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Kordez, s.r.o., Raková 1159 – ukončenie nájomnej zmluvy v budove č. 25 ku dňu
1.12.2010.
Mgr. Latka: môţeme to zrušiť dnešným dňom
OZ schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 25 nájomca
Kordez, s.r.o., Raková 1159 k dňu 10.12.2010.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0

Ţiadosť: Drahoslava Chrobáková, Staškov č.25 - predĺţenie nájomnej zmluvy v budove č. 25
na dobu 1 rok.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Drahoslava Chrobáková, Staškov č. 25 - namontovanie satelitu na budove č. 25 pre
byt.
OZ schvaľuje namontovanie satelitu, ale na vlastné náklady.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: v budove č. 25 a v bytovom dome č. 858 sa nám uvoľnil byt, mame ţiadosti,
treba schváliť nájomcu.
Poslanci prerokovali ţiadosti a schválili:
OZ schvaľuje prenájom bytu v dome č. 25 pre p. Evu Maslíkovú, t.č. bytom Staškov č.808 od
15.12.2010. Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje prenájom bytu v dome č. 858/12 pre nájomcu p. Kristínu Škulavíkovú /rod.
Arendárikovú/, bytom Staškov č. 496 od 15.12.2010.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
OZ zamietlo ţiadosť Andreja Kadelu, bytom Staškov č.646 o pridelenie bytu.
OZ zamietlo ţiadosť Boţeny Mlkvikovej, Turzovka č.311 o pridelenie dvojizbového bytu.
Sťaţnosť občanov obce Staškov z pľacu u Kotasov z 6.12.2010.
p. Dodek: bolo dané stanovisko právnika, tento problém je starý asi 15 rokov, p. Šamajová si
pozemok osvedčila, jednal som s nimi
Mgr. Latka: treba premerať pozemky a potom riešiť, p. Šamaj chodník zahradil a nedá sa
tam chodiť, pozemok si osvedčili
p. Ďurkáč: sú to súkromné pozemky, obec to nemôţe riešiť, musia si to sami riešiť súdnou
cestou
Mgr. Latka: dal by som to premerať, ako bolo uznesenie, treba to predloţiť
p. Dodek: bola tam p. Tomašcová
OZ zobralo sťaţnosť na vedomie.
Ing. Šimčisko: treba schváliť inventarizačné komisie pre ZŠ, MŠ, obec:
ZŠ Staškov v zloţení: Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Vlasta Perďochová,
Mgr. Anna Bukovanová
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
MŠ Staškov v zloţení: Anna Dlhopolčeková, Zuzana Nekorancová, Emília Perďochová
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Obecný úrad v zloţení: Bc. Jana Baláţová, Bc. Milka Hurinová, Ľubica Ligocká,
Mária Veselovská, Bc. Jana Bytčánková.
Hlasovanie: za 9 zdr.0 proti 0
OZ odvoláva predchádzajúcich členov inventarizačnej komisie.
Ing. Šimčisko: prišlo nám vyjadrenie z ministerstva na neoprávnené výdavky na školu. Písali
sme odvolanie, treba zaujať nejaké stanovisko. Neoprávnených výdavkov je veľa, v projekte
bolo murivo PORFIX a fakturovali YTONG, boli opätovne vyfakturované WC.
Mgr. Latka: treba vyčísliť výšku neoprávnených výdavkov samostatne
Ing. Šimčisko: vznikla nám škoda, treba zaujať stanovisko, bolo treba ţiadať zmenu v
projekte
Mgr. Latka: kaţdá zmena musí byť dohodnutá s ministerstvom, vznikla nám škoda, chcem
aby to bolo vyčíslené v celkovej sume a rozpísané jednotlivé poloţky, bolo uznesenie, WC
boli urobené a znovu sa fakturovali
p. Dodek: všetko som prechádzal so stavebným dozorom, neviem prečo to vyfakturovali
p. Zbončák: pochybil stavebný dozor, firma, projektant alebo štatutár, je toho veľa, mal by
niesť za to nejakú zodpovednosť, ale aj projekt nebol dobrý
p. Dodek: bola daná zmena projektu na radiátory, hneď sa namontovali

Ing. Šimčisko: firma musí fakturovať podľa schválenej zmeny, faktúra bola podpísaná
stavebným dozorom , štatutárom, bola podľa starého, keby som sa s tým nebol zaoberal, prišli
by sme o 2 mil. Sk. Treba prijať uznesenie
OZ ukladá obecnému úradu pripraviť do najbliţšieho rokovania OZ všetky nezrovnalosti pri
rekonštrukcií ZŠ Staškov. Vyčísliť všetky neoprávnené výdavky. Na budúce OZ prizvať
zástupcu firmy Stavospol Turzovka, stavebný dozor.
Diskusia:
Mgr. Latka: starosta chcem aby si nás poinformoval, ako je to s tým gátrom, pani
kontrolórka ja som Ti podal interpeláciu a do 30 dní som mal dostať vyjadrenie ako si robila
tu kontrolu keď v rozpočte školy nie sú tie peniaze, ako môţe organizácia niečo robiť keď
nemá na to peniaze, trvám na tom, aby si mi doloţila písomný podklad.
Ing. Šimčisko: ohľadom gátra môţem informovať to, ţe nebolo dané rozhodnutie
o odstránení gátra, celý proces prebehol opätovne. Pán Kubinec nie je si sám istý a dal
poţiadavku na Metodické usmernenie na Krajský stavebný úrad.
Mgr. Latka: chcel by som, aby ste mi vţdy dali kópiu listu, čo sa podniklo ohľadom gátra,
aby som mal podklady v prípade ţaloby na spôsobenú škodu.
Ing. Šimčisko: treba dohodnúť termín zastupiteľstva
Poslanci sa dohodli na termíne zastupiteľstva, ktoré bude: 20.12.2010 o 14.00 hod.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba určiť sobášiacich z radov poslancov.
OZ schvaľuje sobášiacich z radov poslancov Mgr. Jozef Latka, Ján Dodek pre volebné
obdobie 2010-2014.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Ďurkáč: návrh na ukončenie diskusie:
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Dodek: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba zmeniť predsedu návrhovej komisie, Mgr. Bartusková musela odísť, bol
schválený: PhDr. Gabriel Machovčák
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I.overovateľ
Mgr. Jozef Latka

II. overovateľ
Pavol Ďurkáč

