Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 30.4.2010
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
Mgr. Latka: chcem sa opýtať ohľadom centra obce, sú to body o ktorých budeme hovoriť,
uznesenie je platné
p. starosta: rozpočet je schválený, v rozpočte na rok 2009 poloţka centrum obce nebola,
uznesenie je jedna vec a rozpočet druhá
Mgr. Latka: boli peniaze zo strelnice, mali sa dať na centrum obce, všetko bolo schválené,
prečo to nebolo dané do rozpočtu
p. starosta: mám tu čerpanie rozpočtu, centrum obce tam nie je, pýtaj sa k programu
Mgr. Latka: pýtam sa k programu, čo ideme robiť s tým centrom obce, uznesenia boli prijaté
p. starosta: rozpočet na rok 2009 bol schválený, upravený a ţiaľ centrum obce tam nie je
p. starosta: mate ešte niekto niečo k programu, ak nie budeme hlasovať, kto je za, aby sme sa
riadili takýmto programom
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 1
3/ Návrhová komisia: predseda: Ing. Šimčisko Ladislav
členovia: Ďurkáč Pavol
MUDr. Čulman Jozef
Overovatelia zápisnice: Ing. Krištofík Pavol
Mgr. Perďochová Vlasta
Hlasovanie: za 6, zdr. 0, proti 0
Zapisovateľka: Veselovská Mária
4/ Kontrola uznesenia:
p. starosta: komentoval, bola podpísaná s p. Machovčákom Jaroslavom - dohoda o ukončení
nájmu a boli odovzdané priestory okrem časti, ktoré boli prenajaté firme IDEAL – bola
spísaná nová zmluva, treba určiť dobu a sumu prenájmu
Ing. Šimčisko: treba sa s tým zaoberať v rôznom, máme tu ţiadosť o prenájom priestorov
p. starosta: predajňa mäsiarstva bude od utorka otvorená, bola spísaná zmluva s nájomcom,
návrh na štruktúru fondu opráv na všetky objekty majetku obce predloţí finančná komisia,
sťaţnosť občanov z pľacu u Kotasov Staškov, spis bol doručený JUDr. Stopkovi, ţiadosť p.
Jozefa Belku a manţ. Staškov 705, predloţí predseda stavebnej komisie, cenové ponuky na
výmenu okien na zdravotnom stredisku – firma MADAM dala cenovú ponuku, je to
záleţitosť budúceho roka, treba to zapracovať do rozpočtu na rok 2011,návrh zmluvy s firmou
SEVAK na prenájom majetku obce – vodovod a kanalizácia bol v materiáloch pre OZ,
nelegálnu stavbu gátra na Polgrúni rieši Ing. Kubinec,
Mgr. Latka: v pondelok napíšem sťaţnosť na obec Staškov ohľadom odstránenia gátra, pôjde
to na prokuratúru a krajský stavebný úrad
Ing. Šimčisko: bola daná lehota na odstránenie gátra, mali ste konať - starosta a stavebný
úrad, Ing. Kubinec je na to odborník, vie čo má robiť
Mgr. Latka: osobne si myslím, ţe je to robené naschvál, malo sa to dať odstrániť, je to
v riešení päť rokov, nič sa s tým nerobí, môţem podať ţalobu a ţalovať budem obecný úrad,
je to hanba, ţe to musím urobiť

Ing. Machovčák: sú zákony, ktoré sa musia dodrţiavať, podľa nich ste mali konať a riešiť to,
ak nemáte na to, aby ste ich realizovali, tak tu nemáte čo robiť ako vedenie obce
p. starosta: úloha trvá, odstránenie stavby je stavebný proces, rieši to Ing. Kubinec
Mgr. Latka: dali ste len teraz návrh na odstránenie stavby, budem na tom trvať, aby tam bola
ornica
Ing. Machovčák: je to normálny stavebný proces, keď sa stavba postaví na čierno, dá sa
odstrániť
Ing. Šimčisko: musíme robiť aj to zlé, nielen dobré, treba dodrţiavať výkon stavebného
zákona
p. starosta: budem pýtať identifikáciu pozemku p. Latka, má ešte niekto niečo k plneniu
uznesenia, ak nie kontrolu uznesenia berieme na vedomie
p. starosta: mám tu ţiadosť Rímskokatolícky farský úrad v Staškove, je tu pán kanonik a tieţ
má svoje povinnosti. Doporučujem, aby sa mimo program prejednala jeho ţiadosť ohľadom
výstavby parku a súsošia, je tu aj pán Pastorek, doporučujem, aby sa aj jeho ţiadosť
prejednala, kto je za to aby sme ţiadosť prejednali.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
p. starosta: prečítal ţiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Staškov, bliţšie Vás
oboznámi správca farnosti, ktorý je tu prítomný
p. kanonik Noga: je tu taká situácia, ako sme napísali v ţiadosti, samozrejme, ţe je to pre
skrášlenie našej obce, zatiaľ tie finančné prostriedky, čo mal farský úrad sa vyčerpali,
potrebujeme ešte zaplatiť nejaké výdavky, práce, ktoré boli uţ urobené. Preto touto cestou by
som chcel poţiadať obecný úrad o finančný príspevok na nezaplatené výdavky, jedná sa
o 7 000 €.
Ing.Gajdošík: ak máte nejaké dotazy, budem odpovedať
p. starosta: budeme hlasovať o ţiadosti, ak nemáte ţiadne pripomienky
Ing. Krištofík: máme prebytok hospodárenia, podielové dane sú zatiaľ splnené, obec zatiaľ
neprispela ţiadnou čiastkou, treba rozhodnúť, či prispejeme celú sumu, alebo len čiastočne
Ing. Machovčák: treba prispieť v plnej výške, je to pre nás
Mgr. Perďochová: treba prispieť v plnej výške
p. starosta: budeme hlasovať o ţiadosti
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
p. starosta: boli ste všetci za, treba sumu 7 000 € zapracovať do rozpočtu obce
p. kanonik Noga: ďakujem za schválenie, bude to na skrášlenie obce
Ing. Machovčák: chcem poďakovať p. kanonikovi za vynovenie oltáru a za všetko, čo ste pre
nás urobili, za všetky práce Vám patrí veľké poďakovanie
p. starosta: máme tu p. Pastorka – bolo dané oznámenie o začatí stavby mostíka, prišli dva
listy od p. Korduliaka – sťaţnosti, aby nebola povolená stavba – mostík, aby sa mohol dostať
k vlastnému domu. Nesúhlasia s tým, aby bol mostík postavený pred ich oknami, aby bol p.
Korduliak účastníkom konania
p. Pastorek: dal som si ţiadosť na stavbu mostíka, mám tu všetky povolenia, ktoré k tomu
potrebujem, nikomu nezasahujem do súkromného pozemku, nie je to súkromný pozemok p.
Korduliaka, je tam len obecná cesta, splnil som literu zákona, všetky potrebné doklady som
dal, nechal som to na stavebný úrad aby to vyriešil, bola tam stavebná komisia, pýtali projekt,
všetko som im predloţil, všetky doklady mám a nikomu nerobím prieky.
p. starosta: bolo zahájené stavebné konanie s územným konaním
Ing. Machovčák: musia byť všetky doklady v poriadku, treba zobrať sťaţnosť na vedomie
p. Ďurkáč: bola tam stavebná komisia, p. Pastorek neohrozuje súkromný pozemok, sú to
bezpredmetné sťaţnosti
p. starosta: treba zobrať sťaţnosti na vedomie

OZ berie sťaţnosti p. Miroslava Korduliaka, Staškov č. 212 k výstavbe mostíka pre p. Jána
Pastorka č. 815 na vedomie o sťaţnosti odstupuje komisií na prešetrenie sťaţností.
Ing. Machovčák: proces beţí zo zákonom
Mgr. Latka: treba to odstúpiť Ing. Kubincovi
Ing. Krištofík: treba sťaţnosť vyriešiť a odpovedať sťaţovateľovi
Mgr. Latka: sťaţnosť je zaevidovaná, treba ju riešiť a odpovedať v zákonnej lehote, máme
na to komisiu na prešetrenie sťaţnosti
p. starosta: máme ďalšie body programu 4, 5, 6, 7 – mali ste si k tomu doniesť materiály,
ktoré Vám boli doručené na minulom OZ
Ing. Krištofík: treba to dať schváliť, rozpočet nebol prečerpaný
4/ Hospodárenie za 2.polrok 2009 – Obec Staškov
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
5/ Výročná správa Obce Staškov za rok 2009
p. starosta: je to vlastne opísané hospodárenie obce Staškov, počas roka bolo robených 12
zmien v rozpočte, je to podrobnejšie rozpísané v zmysle účtovných predpisov.
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
6/ Záverečný účet Obce Staškov za rok 2009
p. starosta: máme k tomu audit
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
7/ Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2009
p. starosta: správu zoberieme na vedomie
8/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Staškov
p. starosta: stanovisko zoberieme na vedomie
Mgr. Latka: p. kontrolórka chcem sa opýtať, schvaľujeme uznesenia, nemáme to
zapracované do rozpočtu, platby prebehli, nebolo to riešené, máme 47 tisíc eur prebytku,
prečo nebolo 33 tisíc eur zaplatené, keby sa to bolo zaplatilo, znova by sme to boli
predebatovali, je nás tu deväť, treba dodrţiavať zákon, bolo uznesenie, prečo to nebolo
zaplatené, malo sa to uhradiť, je prijaté uznesenie prečo nerobíme centrum obce, všetko
máme schválené
Ing. Krištofík: všetko je v rozpočte, hlasovali sme za rozpočet, povedali sme ţe nedáme 1,5
mil. Sk projektantovi za projekt na centrum obce, musí sa zmeniť projekt, uznesenie sme
zrušili, nedali sme to do rozpočtu. Kontrolórka dala stanovisko k záverečnému účtu, nebola
vôľa nedalo sa to do rozpočtu
Mgr. Latka: prijali sme uznesenie, ţe sme to zastavili, starosta uznesenie nepodpísal, keď to
nepodpísal, tak táto časť nie je platná
Ing. Krištofík: keď to starosta nepodpísal, musí to ísť do ďalšieho zastupiteľstva
Mgr. Latka: mali sme ďalšie zastupiteľstvo, stále sme hovorili, ţe treba uznesenie prijať,
prijali sme ho znova
p. starosta: celý problém je v tom, zastupiteľstvo uloţilo urobiť výber dodávateľa na centrum
obce, bolo to predloţené na zastupiteľstvo, ktoré povedalo, ţe nie a nedalo finančné
prostriedky na plnenie uznesenia, ktoré bolo prijaté, to znamená, ţe som nemohol podpísať
zmluvu s dodávateľom, boli dané zmeny a nebolo to dané do rozpočtu
Mgr. Latka: p. kontrolórka, keď nie je splnené uznesenie, máš upozorniť obecné
zastupiteľstvo, dať to znova do uznesenia, bolo schválené, ţe centrum obce bude financované
z predaja pozemkov pod strelnicu
MUDr. Čulman: z mojej stránky sme schválili a dohodli sme sa, ţe nemáme peniaze na
centrum obce, uznesenie sme mali zrušiť, uznesenie ktoré bolo pozastavené, mali mali sme
dať znovu do obecného zastupiteľstva
Mgr. Latka: prečo sa to nedalo do rozpočtu

p. starosta: ja za to nemôţem, ţe peniaze ste nedali do rozpočtu
Ing. Krištofík: uznesenia, ktoré nie sú splnené, by sa mali stále opakovať, všetci ste schválili,
ţe 1,5 mil. Sk nedáme do rozpočtu na centrum obce
Ing. Machovčák: neboli vysporiadané pozemky, tak sme to tak nebrali váţne
p. starosta: s pozemkami by nebol problém, bolo to treba len schváliť
Ing. Machovčák: dali sme návrh na zníţenie ceny pozemku
Mgr. Latka: navrhujem, aby sa peniaze z prebytku obce dali na centrum obce
p. starosta: čo sa týka peňazí na projekt, 300 tis. Sk bol dozor
Ing. Šimčisko: projekt na centrum obce stál 1,6 mil. Sk, chceli sme zníţenie ceny za
projekt
Mgr. Latka: stále som na to upozorňoval, na to centrum obce, na vykúpenie pozemkov pod
centrum obce, termín beţal, aby sa to všetko dalo stihnúť
Ing. Krištofík: dávam návrh na ukončenie diskusie k centru obce
Hlasovanie: za 3 zdr. 3 proti 1
Mgr. Latka: chcem sa opýtať – stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Staškov, máš tam pani kontrolórka napísané, ţe toto nie je splnené
p. Machovčáková: nebolo to v rozpočte a stanovisko je k záverečnému účtu
MUDr. Babiš: kontrolórka obce musí kontrolovať nielen rozpočet, ale aj či sa plnia
uznesenia, ktoré nie sú splnené, nie sú splnené uznesenia na centrum obce
Mgr. Latka: mal som návrh, aby sa to dalo do rozpočtu a zaplatiť projekt, bol som vţdy za
centrum obce
p. starosta: teraz je to bezpredmetné o tom diskutovať, ţilinský kraj má uţ vyčerpanú kvótu
na revitalizáciu centra obce, nie sú na to uţ peniaze, urobiť to môţeme, ale bude to v zásuvke
Mgr. Latka: treba dať 30 tis. euro na projekty na centrum obce do rozpočtu, treba dať o tom
hlasovať, celý čas som bol za to, aby sa centrum obce v Staškove robilo
p. starosta: je tu návrh pána poslanca, budeme hlasovať
Hlasovanie: za 5 zdr. 2 proti 1
OZ schválilo finančné prostriedky vo výške 30 000 € na projektovú dokumentáciu
Revitalizácie centra obce Staškov z prebytku rozpočtu obce a uloţilo finančnej komisii
zapracovať to do rozpočtu obce.
Ing. Krištofík: v prebytku obce nám ostane 10 tisíc €, lebo 7 tisíc € sme dali pre Farský úrad
Staškov a treba nám na ihrisko, o ktorom tu budeme rokovať
Ing. Machovčák: o aké ihrisko ide
p. starosta: budeme o tom rokovať
p. starosta: budeme hlasovať o stanovisku kontrolóra k záverečnému účtu
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
p. starosta: je tu p. Korduliaková, vrátime sa k ich sťaţnosti ohľadom mostíka pre p. Pastorka
p. Korduliaková: chcela by som k tým sťaţnostiam, nemôţeme sa pravdy dovolať, jemu to
pasuje, má iné moţnosti, môţe si to podať, nesúhlasíme s tým, aby tam bol mostík pred
našimi oknami, porušuje ľudské práva, nech si to podá, príďte si to pozrieť, ako to tam
vyzerá, treba to urobiť ináč, chceme, aby sa susedia dohodli po dobrom, ale nie aby nám
niekto robil napriek, nikomu nič zlé nerobíme
p. starosta: bude to riešiť stavebný úrad a budeme ho rešpektovať
p. Ďurkáč: aké ľudské práva porušuje p. Pastorek, je to obecný pozemok
Ing. Šimčisko: kaţdý, kto chce niečo stavať, ide na úrad, Ing. Kubinec zaháji stavebné
konanie. Mali by ste byť ako účastníci konania, máte právo sa odvolať, ak tam ten mostík
môţe byť, musí byť právoplatnosť stavebného povolenia. Ako poslanci to nemôţeme riešiť,
ak bude stavebné povolenie právoplatné, nie je dôvod, aby sme my ako poslanci robili
problémy
Ing. Krištofík: navrhoval som mu, aby to ináč otočil

Ing. Šimčisko: p. Korduliaková, treba si dať ţiadosť na úrad, aby bol p. Korduliak
účastníkom konania
Ing. Machovčák: sťaţnosti sme zobrali na vedomie, musí to riešiť stavebný úrad,
treba poţiadať aby boli účastníkmi stavebného konania
Programový rozpočet obce Staškov na rok 2009
p. starosta: programový rozpočet obce Staškov je súčasťou záverečného účtu obce Staškov
za rok 2009, mal by byť na štyri roky, ciele podľa plnenia rozpočtu
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
p. starosta: máme tu riaditeľku Materskej školy p. Smrečkovú, chcel by som aby sa teraz
poriešila Materská škola
p. Smrečková: na Obecný úrad som predloţila Informáciu o zápise detí na šk. rok 2010/2011
a Ţiadosť o udelenie výnimky. Ţiadosti o prijatie do MŠ moţno podávať v období od
15.februára do 15.marca. Do MŠ bolo doručených 76 ţiadosti o prijate do materskej školy.
Kapacita materskej školy je 63 detí, budú zriadené 3 triedy a z dôvodu vyššieho počtu
prihlásených detí ţiadam zriaďovateľa o udelenie výnimky na počet detí. Nastúpi o 5 detí
viac, nevyhovela som 8 deťom, k 1.9.2010 nedovŕšili tri roky. Prednosť pri prijatí dostali deti,
ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky /predškoláci/, deti ktoré majú
odklad povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili tri roky k 1. septembru 2010.
Ing. Machovčák: mali by byť vypracované kritéria pre prijatie do materskej školy,
p. riaditeľka: máme vypracované kritéria pre prijatie deti do materskej školy, ţiadosti
prichádzajú postupne, tí ktorí dovŕšia k 1. septembru tri roky, výnimku máme päť detí
p. starosta: budeme hlasovať výnimku v počte detí materskej školy Staškov pre šk. rok
2010/2011 v počte 5 detí.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
p. starosta: doplnenie VZN obce Staškov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa –
úprava, doplnenie v zmysle návrhu riaditeľky materskej školy v čl. 5 odst.1
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
p. riaditeľka: robili sme revízie hasiacich prístrojov, máme niektoré hasiace prístroje
nefunkčné, treba vyradiť hasiace prístroje
Ing. Machovčák: dávam návrh, ţe takéto revízie by sa mali zjednotiť a robiť súčasne
v materskej škole, základnej škole a na obecnom úrade, ušetria sa peniaze
p. riaditeľka: robíme to takto uţ roky rokúce
Ing. Machovčák: nejde o roky rokúce, ale treba to zjednotiť, prečo máš ty niekoho iného ako
škola alebo obec, takto sa ušetrí, hovorím si svoj názor, treba to zjednotiť
p. starosta: budeme hlasovať za návrh Ing. Machovčáka
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá obecnému úradu zjednotiť agendu poţiarnej ochrany, bezpečnosti práce a všetkých
revízií v obci, materskej škole a základnej škole.
p. riaditeľka materskej školy: mám tu zoznam vyradenia majetku materskej školy, treba aby
to prišla likvidačná komisia zlikvidovať
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
9/ SEVAK – nájomná zmluva
p. starosta komentoval: mali ste to doma, mohli ste si to preštudovať
Mgr. Perďochová: treba, aby kaţdý mal vodovodnú šachtu
p. starosta: treba vodovodnú šachtu
p. Ďurkáč: kto ich vlastne musí mať
p. starosta: tam, kde boli zabudované vodomery, tam ostanú, kto má nové prípojky, musí byť
vodovodná šachta, prípojka je vlastníkom nehnuteľnosti. Treba dať na SEVAK ţiadosti na
vodu a kanalizáciu, treba list vlastníctva, ktorý sa dá vytlačiť z internetovej stránky
katasterpostal.sk a snímok z mapy, súhlas majiteľa pozemku, keď to ide cez cudzí pozemok

Ing. Krištofík: keď sa budú roznášať volebné lístky, bolo by dobre dať občanom informačné
letáky ohľadom vody a kanalizácie
p. starosta: musíme ľudí oboznámiť ohľadom vody, všetci občania by sa mali napojiť na
novú vodu, informovať občanov
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť informovanosť občanov obce o podmienkach
zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky domácností a zvolať verejné zhromaţdenie
občanov obce za účelom informovania občanov o pripojení na verejný vodovod a kanalizáciu
na deň 21.5.2010 o 16.00 hod. v kinosále obecného úradu.
OZ ukladá obecnému úradu informovať občanov písomnou formou o moţnosti doasfaltovania
si príjazdov do dvorov, k rodinným domom, garáţam a pod., ktoré budú dlhšie ako 1 beţný
meter za úhradu 12 €/ m2 .
Hlasovanie za nájomnú zmluvu: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu SEVAK, a.s. Ţilina o prenájme majetku obce na
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a čerpacej stanice upravenej
na poţiadavky obecného zastupiteľstva.
10. Rodný dom J.Krónera – odkúpenie
p. starosta: komentoval, cena domčeka s pozemkami v zmysle ponuky Ţelezníc SR je 3 392
s DPH, treba hlasovať
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje odkúpenie rodného domu J. Kronera za cenu 3 392 € s DPH spolu s pozemkami
do vlastníctva obce v zmysle ponuky Ţelezníc SR zo dňa 28.5.2009.
Ing. Gajdošík: bolo by dobré dostať domček J. Kronera do kultúrnych pamiatok, základ je to
kúpiť
Ing. Krištofík: k domčeku musí byť prístupová cesta
p. starosta: zabezpečil som kúpu domčeka, treba dať uznesenie o odkúpení alebo dlhodobom
prenájme pozemkov pod prístupovú komunikáciu k domčeku
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá obecnému úradu rokovať so Ţeleznicami SR o odkúpení, prípadne dlhodobom
prenájme pozemkov pod prístupovú komunikáciu k rodnému domu Jozefa Kronera.
OZ ukladá obecnému úradu zistiť moţnosti zápisu rodného domu J. Kronera do kultúrnych
pamiatok.
11. Asfaltovanie miestnych komunikácií - úver
p. starosta: komentoval, boli oslovené 3 firmy, prihlásili sa 4 firmy, najniţšia ponuka bola od
ALPINE SLOVAKIA – 17 €/1m2
Ing. Šimčisko: keď bude podpísaná zmluva, musí byť stanovená cena. Treba, aby bola cena
pevná za 1m2 odovzdanej cesty
p. starosta: treba schváliť úver vo výške 70 tisíc € na asfaltovanie ciest
OZ schvaľuje čerpanie úveru z Dexia banky vo výške 70 000 € na financovanie ciest so
začatím splátok od 1.1.2011, ukončenie splatnosti do troch rokov, úrok maximálne 3%.
12. Multifunkčné ihrisko
p. starosta: komentoval ohľadom ihriska, máme Úrad vlády Slovenskej republiky - na
základe Vašej z 26.2.2010 ţiadosti o poskytnutie dotácie na multifunkčné ihrisko Vám bolo
rozhodnutím predsedu vlády Róberta Fica 29.3.2010 odsúhlasené poskytnutie dotácie na
výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 39 830 € , treba dodať ďalšie podmienky, aby sme
to mohli čerpať. Otvorili sme účet, je to splnené, môţeme čerpať z tých peňazí. Dostaneme
zhruba 40 tis. € a v rozpočte máme 16 597 €. Máme 56 427 € . Je to na ihrisko 18 x 33 m bez
osvetlenia, bez sít, rozposlal som ponuky . Najlepšia ponuka na malé ihrisko s vybavením je
na 69 020 €, chýba 14 tis. € a na veľké 20 x 40 m 83 tis. €.
Ing. Krištofík: v ponuke sú rozpísané všetky poloţky na multifunkčné ihrisko

Ing. Machovčák: zoberieme kalkulačku a budeme počítať, väčšie ihrisko je o dva metre
širšie, je o ¼ väčšie, keď počítam malo by byť lacnejšie ako je v ponuke, ale väčšie sa viac
oplatí, za takú sumu by sme si to mohli vybudovať aj sami, dáme urobiť rozpočet
Ing. Krištofík: rozdiel je aj v osvetlení, na malom sú štyri kusy a na väčšom 6 kusov svetiel
MUDr. Babiš: treba radšej väčšie ihrisko so všetkým vybavením ako menšie, je to pre naše
deti
Ing. Machovčák: poďme do poloţiek v rozpočte, či menšie alebo väčšie ihrisko, ale či na to
máme
MUDr. Babiš: skoro všetky obce to uţ majú, len my nie, treba dať hlasovať
p. starosta: neviem, či budeme mať ešte takú moţnosť, bol by som za ihrisko, je to uţ len na
Vás, či väčšie alebo menšie
Mgr. Perďochová: treba ihrisko, je to pre naše deti
p. starosta: budeme hlasovať o veľkom ihrisku v zmysle ponuky firmy Sport Service
rozmerov 40 x 20 m.
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
p. starosta: treba ešte rozhodnúť, z čoho to budeme financovať
Ing. Machovčák: len z vlastných zdrojov, starosta môţe s firmou zjednať ešte nejakú zľavu
MUDr. Babiš: treba zobrať úver, čo máme 70 tis. € na cesty navýšiť na 100 tis. €, zvyšok
bude na ihrisko
p. starosta: máme tu návrh o navýšenie úveru na 100 tis. €
Ing. Krištofík: pozmeníme prijaté uznesenie, čo sme mali úver na cesty 70 tis. € navýšime na
100 tis. €
Hlasovanie: 4 zdr. 3 proti 0 / zdr. Ing. Machovčák, Ing. Krištofík,, p. Ďurkáč /
MUDr. Babiš: čím budeme ručiť pri úvere
p. starosta: o ručení na úver Vás budem informovať na budúcom OZ
OZ schválilo vybudovanie ihriska v zmysle ponuky firmy Sport Service rozmerov 40 x 20 m
s financovaním z úveru
13. TKO – výročná správa + výstavba skládky TKO
p. starosta: komentoval, TKO Semeteš – máme tu zmluvu v zmysle dodávateľa na výberové
konanie, mate ju k nahliadnutiu, zmluva je pripravená na pripomienkovanie, je tu výročná
správa, treba zobrať na vedomie, čo sa týka výstavby skládky bude sa robiť vo forme PPP
projektov – treba to schváliť
Ing. Machovčák: máme tam majetok, čo s tým bude
p. starosta: zber bude zabezpečovať TKO Semeteš a firma, ktorá vyhrá výstavbu skládky
bude mať skládku
p. starosta: budeme hlasovať za výstavbu skládky TKO Semeteš formou PPP projektov.
Hlasovanie: za 7 zdr.0 proti 0
p. starosta: výročnú správu TKO Semeteš zoberieme na vedomie
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
14. Podpora kompostovania v obci Staškov
p. starosta: komentoval, projekt spracuje agentúra, projekt bude realizovaný aţ v budúcom
roku, ak to prejde, budú nádoby, ktoré sa dajú občanom, podobne ako vrecia
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Ţivotné
prostredie OPŢP –PO4-10-1 s názvom „Podpora kompostovania v obci Staškov“. Výška
celkových výdavkov na projekt: 82 098 €. Výška celkových oprávnených výdavkov na
projekt: 82 098 €. Výška spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených
výdavkov projektu je 5%, t.j. 4 108,90 €.
Spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov obce Staškov.
15. Správne poplatky

p. starosta: návrh VZN ste mali v materiáloch
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
16. Zásady odmeňovania poslancov
p. starosta: komentoval, vyšiel nový zákon, pripravili sme zásady odmeňovania poslancov,
treba to schváliť
Ing. Krištofík: nie sú tu odmeny členov komisií
p. starosta: treba to schváliť, lebo Vám nemôţem vyplatiť odmenu, je schválený nový zákon
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo odmeňovací poriadok pre poslancov obce.
16. Rôzne - žiadosti
p. starosta: máme tu prenájom TJ Staškov – p. Machovčák – firma IDEAL a p. Kráľová –
prenájom priestorov
Ing. Krištofík: zmluva musí byť na dobu určitú, ak p. Machovčák neodovzdal priestory,
musíme to dať na súd
p. starosta: p. Machovčák odovzdal priestory, ostali len priestory firmy IDEAL, ak sa to
nevyrieši, musí to ísť znova na súd, treba zmluvu s p. Machovčákom na dobu určitú
Ing. Šimčisko: treba prenajať priestory p. Machovčákovi a p. Kráľovej, p. Machovčák musí
platiť, je povinný platiť, ak nebude platiť, proces sa bude opakovať
Ing. Krištofík: treba určiť cenu za 1 m2
Ing. Machovčák: chcem, aby p. Kráľová povedala o svojej činnosti v prenajatých priestoroch
p. Kráľová: bude tam reštaurácia, chcem robiť občerstvenie pre futbalistov, diskozábavy,
vyuţije sa to hlavne na Kronerov turnaj, hodovú zábavu
Ing. Machovčák: elektriku treba urobiť samostatne
p. starosta: je tam podruţné meranie, elektriku musíme prerobiť
p. starosta: treba špecifikovať podmienky nájmu pre p. Kráľovú
Ing. Machovčák: navrhujem 700 € za 1 rok + energia a ostatné sluţby doba nájmu dva roky,
za časť priestorov areálu TJ podľa nájomnej zmluvy, je to môj návrh ak chcete dajte iný návrh
p. starosta: budeme hlasovať
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Machovčák: navrhujem cenu nájmu pre priestory firmy IDEAL podľa starej zmluvy na
1 rok – doba určitá
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba doplniť do zmluvy, výpovedná lehota tri mesiace, výpoveď je moţná aj
bez udania dôvodu
p. starosta: mám tu ešte bod rôzne, budeme pokračovať, alebo zvoláme mimoriadne
zastupiteľstvo
Ing. Machovčák: koľko toho je, treba pokračovať
Mgr. Perďochová: prejdeme to
p. starosta: máme tu nejaké ţiadosti ohľadom vody, to ešte mesiac počká, sú to ţiadosti na
finančné výpomoci na vodu
p. starosta: vybudovanie cyklotrasy – komentoval, či sa zúčastnime na projekte, či sa bude
naša obec podieľať na projekte, pre Staškov by to bolo 3 400 €
Ing. Machovčák: kto by realizoval práce
p. starosta: projekt by bol realizovaný z EÚ, potrebujem to schváliť či sa budeme podieľať
alebo nebudeme podieľať na prácach
Ing. Machovčák: bol by som za takýto návrh, ţe nech to zaplatia väčšie mestá a keď dostanú
dotáciu prispejeme aj my, treba to tak schváliť
OZ súhlasí s vybudovaním cyklotrasy, ale z nedostatku finančných prostriedkov sa nemôţeme
podieľať na financovaní projektu. Aţ pri realizovaní prác na budovaní cyklotrasy sa budeme
podieľať na spolufinancovaní.

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
18. Diskusia
MUDr. Čulman: nakoľko je uţ veľa hodín, dávam návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie: za 6 zdr. 1
p. starosta: návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva
Hlasovanie: za 1 / Ing. Krištofík/, zdr. 6 proti 0
Ing. Šimčisko: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
p. starosta: ukončil zasadnutie OZ o 20.30 hod. a poďakoval poslancom
za účasť.
Ján Dodek
starosta obce

I. overovateľ
Ing. Krištofík Pavol

II. overovateľ
Mgr. Perďochová Vlasta

