Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 26.3.2010
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
1/ Otvorenie zasadnutia
Ing. Šimčisko: zástupca starostu: privítal poslancov, ospravedlnil sa Ing. Machovčák, zahájil
zasadnutie OZ
2/ Program rokovania
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať, kto je za, aby sme sa riadili takýmto programom
Mgr. Latka: rozdám Vám papiere a čo sa týka rozpočtu a uznesenia ktoré sú platné, minule
som chýbal, chcem aby sa stiahli z programu body 7, 8, 9,10. Posledné zastupiteľstvo, čo som
tu bol, 29.1.2010 a uloţil som kontrolórke, aby prešetrila, ţe čo sa týka centra obce a bolo to
aj v novinách popísané, ţe centrum obce nechceme, je tam uznesenie č.8 z roku 2009
z 7.6.2009, je tam napísané, ţe bude splátkový kalendár, v roku 2009 malo byť uhradené 900
tis. firme na projekty a v roku 2010- 620 tisíc, teda uznesenie je platné a potom bolo ďalšie
uznesenie 9/2009 z 26.6.2009, ktorým sme všetko zrušili, ale starosta to nepodpísal, to
znamená, ţe to je platné. 30.12.2009, kde bola daná úprava rozpočtu, dal som návrh, aby to
bolo v prebytku, keď sa to nečerpalo. Hlasovali sme o tom, aby to bolo v prebytku, aby to
mohlo ísť na centrum obce, hlasovali za to traja a ostatní ste sa zdrţali, potom bola úprava
rozpočtu na rok 2009, tam som bol proti, debatovali sme aj o centre obce, pýtal som sa
a všetko bolo v poriadku, teraz sa tu predkladá rozpočet na rok 2010 bez centra obce a bez
týchto peňazí, ktoré sú schválené, chcem sa opýtať pani kontrolórka, ako si to prešetrila,
uznesenia sú platné a nie je to v rozpočte, navrhujem, aby sme odloţili záverečný účet,
výročnú správu za rok 2009,čerpanie rozpočtu za rok 2009- teda body 7,8,9,10. Starosta tu nie
je, chcem aby sa to odloţilo, dať to aţ, keď bude prítomný pán starosta.
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu Mgr. Latku
Hlasovanie: za 5, zdr. 0, proti 1 / za: Mgr. Latka, MUDr. Čulman, Ing. Šimčisko, Ďurkáč,
Mgr. Perďochová, proti: Ing. Krištofík/
Hlasovanie za upravený program: za 5 zdr. 1proti 0
3/ Návrhová komisia: predseda: Mgr. Perďochová Vlasta
členovia: Ing. Šimčisko Ladislav
MUDr. Čulman Jozef
Overovatelia zápisnice: Ing. Krištofík Pavol
Ďurkáč Pavol
Hlasovanie: za 6, zdr. 0, proti 0
Zapisovateľka: Veselovská Mária
Ing. Šimčisko: máme ešte kontrolu uznesenia, máme toho viac, sluţobné cesty. Je tu
prítomný p. Machovčák Jaroslav, mohli by sme najskôr prerokovať urovnanie nájomného
vzťahu s nájomcom areálu FK Slávia s p. Machovčákom a potom kontrolu uznesenia, kto je
za to. Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: p. starosta mi nechal nejaké veci ohľadom p. Machovčáka, zmluva s p.
Machovčákom o nájme priestorov FK Slávia Staškov bola súdom riešená, nájomný vzťah po
právnej stránke je uzavretý, bolo dané niekoľko ţalôb o zaplatenie nájomného. Máme
neuhradené odberateľské faktúry k 31.12.2009, súdom bola právoplatne zmluva zrušená, p.
Machovčák k dnešnému dňu neodovzdal priestory, beţí exekúcia na vypratanie priestorov.
Podľa informácie p. starostu je to v takej situácii, ţe bol vydaný exekučný príkaz na
vypratanie priestorov, ten je právoplatný, pani exekútorka poslala obci Staškov návrh zmluvy,
treba dať 700 € zálohy, potom bude doplatok, proces prebieha tak, ţe priestory otvorí, spíše sa

všetok materiál, čo sa tam nájde, ale obec je povinná zo zákona tieto veci zobrať do úschovy
a za tieto veci bude aj zodpovedná. Ešte chcem povedať, ţe priame výdavky čo mala obec
s týmto sporom s p. Machovčákom, boli 500 €, boli to súdne poplatky, takéto informácie
mám od p. starostu.
p. Machovčák: čo sa týka exekúcie, je zastavená a súd je zrušený, súdy sú spojené
s advokátmi, musím si nájsť advokáta, mám termín od Okresného súdu Čadca.
Ing. Šimčisko: súdime sa o zrušenie nájmu a vypratanie priestorov
p. Machovčák: starosta na priestore, ktorý mi prenajal, mal hlinu, budem si svoje veci
obhajovať, spíšeme si zmluvu. Rojček sa chytil faktúry, ktorú nemám doteraz prevzatú, prečo
starosta nechcel jednať, faktúry neboli vystavené, starosta tam mal hlinu, myslel som si, ţe
bude zápočet, zastupiteľstvo je dezinformované
Mgr. Latka: čo si mi doloţil, všetko som prečítal, chcem, aby sa to urobilo ľudsky, čo by si
Jaro navrhoval, nevidím do tých záleţitosti, čo si mal so starostom, je to smutné, aby sme sa
tu naháňali exekúciami. Navrhoval by som, aby sa po vzájomnej dohode urobila dohoda
o vzájomnom započítaní, nula k nule a o vzájomnom vysporiadaní a aby si odovzdal kľúče
od toho čo môţeš odovzdať, lebo nejaké priestory si prenajal a rieši sa to súdom
Ing. Šimčisko: jedna sa o prístrešok a o krčmu
p. Machovčák: prenajal som priestory - časť športového areálu FK Slávia Staškov firme
IDEAL elektro Trenčín, je daný návrh na súd na vypratanie priestorov, firma mi prestala
platiť nájomné, priestory neodovzdala a nedala do pôvodného stavu. Do dnešného dňa sa
v priestoroch nachádza majetok firmy, ktorej som priestory prenajal. Nakoľko firma odmietla
dobrovoľne vypratať priestory, bol som nútený podať návrh na súd o vypratanie priestorov.
Ing. Šimčisko: starosta ma informoval, v akom to je stave, zmluvný partner pre nás je p.
Machovčák, p. starosta mi tu nechal zmluvu, z našej strany treba zmluvu podpísať a priestory
budú vypratané a tomu sa tu chceme vyhnúť, sú to finančné náklady pre exekútora.
p. Machovčák: dám kľúče a Vy nebudete chcieť nič
Ing. Šimčisko: právoplatné to nie je, zmluvný vzťah je ukončený, potrebujeme priestory,
chceme, aby si priestory odovzdal
p. Machovčák: bude nové pojednávanie
Ing. Šimčisko: zmluva je zrušená, museli by sme urobiť novú zmluvu, čo ma starosta
informoval, 500 € boli súdne poplatky a ešte neuhradené nájomné
Ing. Krištofík: treba urobiť zápočet 1:1, priestory vypratať, okrem gátra a spísať nájomnú
zmluvu na tie priestory, ktoré má firma IDEAL elektro Trenčín
Ing. Krištofík: návrh na uznesenie: OZ ukladá obecnému úradu prevziať priestory, ktoré
uţíva nájomca p. J.Machovčák do 15.4.2010, okrem priestorov, ktoré sú v podnájme firmy
IDEAL elektro SK, Trenčín, lehota na odstránenie gátra do konca roka 2010, na priestory
ktoré sú v podnájme firmy IDEÁL elektro Trenčín spísať s nájomcom p. Machovčákom novú
nájomnú zmluvu
OZ schvaľuje urovnanie nájomného vzťahu s nájomcom areálu FK Slávia Staškov s p.
Machovčákom J. s tým, ţe obecný úrad nebude poţadovať po nájomcovi dlţné nájomné,
ktoré je doteraz započítané. Nájomca ponechá doteraz zrealizované zabudované interiérové
vybavenie priestorov.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: uznesenie je prijaté, dúfajme, ţe to všetko prebehne v dobrej vôli
4/ Kontrola uznesenia, služobné cesty
Ing. Šimčisko: uloţili sme starostovi urobiť súťaţ na priestory cukrárne, je tu jeden záujemca,
je to pán Ţenba, dal ponuku na prenájom priestorov bývalej cukrárne na predajňu mäsiarstva,
ponuka 57 €/ 1m2/rok, bola len jedna ponuka
MUDr. Babiš: bývalý nájomca nedal ponuku
Ing. Šimčisko: prišla len jedna ponuka od p. Ţenbu

Ing. Krištofík: mohli by sme mu dať nájom ako ostatným, dáme mu takú sumu a za tri
mesiace s ním budú problémy a budeme ho musieť vypratávať, je to na Vás, ja som len dal
takú pripomienku
Mgr. Latka: keby sme zmenili nájomné, museli by sme mu odpísať, ţe jeho ponuku
neakceptujeme, museli by sme o tom hlasovať
Po vzájomnej dohode dali poslanci návrh na uznesenie: OZ schvaľuje prenájom priestorov
v polyfunkčnom dome č. 858 – bývalá cukráreň pre p. Ţenbu Ladislava, Čadca, Podzávoz
1169 v zmysle jeho ponuky hneď po uvoľnení priestorov.
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 /MUDr. Čulman/ proti 0
Ing. Šimčisko: ideme ďalej v zmysle kontroly uznesenia, prebehla súťaţ na odvoz TKO,
robili sme výber dodávateľa, Ing. Krištofík bude komentovať
Ing. Krištofík: do súťaţe sa prihlásili dvaja záujemcovia, bol to pán Kondek a TKO
Semeteš. Preberali sme cenové ponuky na vývoz, konanie sme prerušili, lebo sme potrebovali
niektoré informácie. Pán Kondek dal ponuku na vývoz popolníc a kontajnerov, cena bol niţšia
ako TKO Semeteš, ale za vývoz separovaného odpadu, Kondek dal cenu za vývoz jedného
vreca a TKO Semeteš cenu, ako vyváţa tento rok za jeden vývoz separovaného odpadu. Keď
sme to všetko prepočítali, tak nám vyšlo, ţe vývoz pána Kondeka bol o 2 300 € ročne vyšší.
Súťaţ vyhralo TKO Semeteš, môţe zvýšiť skladočné, ak zvýši cenu T+T Ţilina, zvýši aj TKO
Semeteš. Situácia je momentálne taká, ţe TKO Semeteš tento rok ceny nezvýši. Treba prijať
uznesenie: OZ ukladá obecnému úradu v zmysle výsledkov súťaţe na zvoz a likvidáciu
odpadu spísať zmluvu od 1.7. 2010 s víťazom súťaţe TKO Semeteš.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: chcem sa opýtať pani kontrolórka, ţeby si zistila, koľko nás stálo výberové
konanie na vývoz odpadu a koľko času tomu venovali naši poslanci, telefonovalo sa, ţe
vývoz smetí bude lacnejší a pritom je drahší. Traja poslanci museli chodiť, muselo sa zaplatiť
výberové konanie a nebola to pravda, ako sa telefonovalo, ţe bude vývoz lacnejší a odteraz
keď zistím pochybenie všetko dám zosobniť, z úradu chodia, ţe nie sú peniaze. Občan
povedal, ţe ak to takto pôjde ďalej, tak sa obrátia na NKÚ.
Ing. Šimčisko: máme ďalší bod programu:
Správa o stave hospodárenia Materskej školy v Staškove za rok 2009,
pani riaditeľka bude informovať
p. Smrečková: zasadala školská rada, všetko sme prebrali, materiály ste mali doma, je tam
podrobný komentár k tomu, ak má niekto nejaké pripomienky, nech sa pýta, je to správa za
vlaňajší rok
Ing. Krištofík: niektoré poloţky sú prečerpané, všeobecný materiál
p. Smrečková: na konci roka ostali peniaze, kúpili sme čistiace prostriedky a objavilo sa to
v poloţke všeobecný materiál
Ing. Krištofík: keď je zmena rozpočtu, rozpočet sa môţe dať preschváliť a môţe sa čerpať,
keď tu predpisovo hovoríme o všetkom, tak by to malo byť podľa predpisu, ja Vás na to
upozorňujem, lebo keď príde niekto na kontrolu, nebude to dobre, treba dať rozpočet
preschváliť, musí byť úprava rozpočtu, aby neboli poloţky prečerpané, je to len upozornenie
Mgr. Latka: veľmi si Váţim, čo tu pán poslanec Ing. Krištofík povedal, som veľmi rád, ţe
týmto spôsobom budeme pokračovať, treba dodrţiavať zákony, poslanec je povinný
upozorniť na kaţdé porušenie zákona, súhlasím s tým
Ing. Šimčisko: ak nikto nič nemá, navrhujem aby sme správu o hospodárení Materskej školy
Staškov schválili
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ďalší bod programu ohľadom Materskej školy Staškov:
Úprava rozpočtu Materskej školy Staškov na rok 2010.

Ing. Krištofík: finančná komisia zasadala a prehodnotila a zobrala ţiadosť MŠ o navýšenie
miezd o 5 817 € s odvodmi na vedomie s tým, ţe odporúča ţiadosť prehodnotiť obecným
zastupiteľstvom, finančná komisia nemôţe riešiť uznesenia obecného zastupiteľstva, ţe mzdy
ostanú na úrovni roku 2007, zabudovali sme to do návrhu zmeny rozpočtu, ale finančná
komisia sa k tomu nevyjadrila, zobrala to len na vedomie, komisia nemôţe zmeniť uznesenie
obecného zastupiteľstva, uznesenie je prijaté. Máme tu dve ţiadosti, jedná je z Materskej
školy a druhá z obecného úradu, treba dopĺniť nadčasy pracovníkom, ktoré sme nedali, treba
to doplniť a ešte o jedno percento treba navýšiť mzdy, je to zo zákona.
MUDr. Babiš: veľa sme o tom rozprávali, uznesenie je platné, netreba ho meniť
p. Smrečková: sú novelizované dva zákony 317/2009 a v zákone 553/2009 s prechodným
ustanovením platným od 1.11.2009 v paragrafe 32 odst. 1 sa hovorí, ţe funkčný plat
pedagogického zamestnanca k 31.12.2009 nesmie byť niţší ako plat k 31.10.2009, volala som
aj na ministerstvo, p. Brisudovej, zákon musí rešpektovať zriaďovateľ, musela som zachovať
funkčné platy pedagogických zamestnancov od 1.1.2010, nemohla som porušiť zákon
a dodrţať prijaté uznesenie.
Mgr. Latka: uznesenie bolo schválené pred platnosťou novely zákona, rozpočet je schválený,
zákon národnej rady je vyšší ako naše uznesenie
p. Smrečková: v rozpočte mi chýbajú peniaze, zriaďovateľ môţe všetko zmeniť, musí
dodrţiavať zákony, obec dostane do rozpočtu 1 705 € na jedno dieťa, ktoré navštevuje
materskú školu
MUDr. Čulman: budú platy a nebudú urobené cesty
Ing. Krištofík: finančná komisia nemôţe o tom rozhodnúť, nemôţe zmeniť uznesenie
MUDr. Čulman: p. riaditeľka hovoríš, ţe materskú školu navštevuje 80 detí, kontroluje to
náš starosta, koľko detí je denne v materskej škole
p. Smrečková: na základe zákona 317/2009 boli zmenené triedy pedagogických
zamestnancov, týkalo sa to aj mňa, ale funkčný plat nemôţe byť niţší, funkčný plat musí byť
dorovnaný, je to v zmysle zákona
Ing. Krištofík: uznesenie môţeme zmeniť
Mgr. Latka: uznesenie nemôţeme zmeniť, môţeme ho len zrušiť a prijať nové
Ing. Šimčisko: odkiaľ dáme 5 300 € pre materskú školu
MUDr. Čulman: keď sú povinné, tak z prebytku, alebo z vlastnej kompetencie, povedzte
ľuďom ţe nebudú cesty, nemáme z čoho dať tie peniaze
p. Smrečková: peniaze na obec prídu, všetko sa to odvíja od počtu detí v materskej škôlke,
keď nám dáte len polovicu, tak Vám ešte polovica v rozpočte zostane
Ing. Krištofík: na komisii sme to preberali, nemohli sme to schváliť, na zastupiteľstve to
treba riadne vysvetliť ohľadom funkčných platov
p. Smrečková: funkčný plat sa skladá z tarifného platu a z príplatkov
MUDr. Čulman: je osobný príplatok nárokovateľná zloţka mzdy
p. Machovčáková: osobný príplatok nie je nárokovateľná zloţka mzdy
p. Smrečková: ja musím dodrţať zákon, uţ som to tu vysvetlila
MUDr. Čulman: starosta na Podvysokej chodí do škôlky kontrolovať detí a keď nie je plný
počet, netreba tam toľko učiteliek, robí to náš starosta
p. Smrečková: keď nie je toľko detí, čerpáme dovolenky
Ing. Šimčisko: má ešte niekto niečo k tomuto bodu, ak nie, tak ukončíme k tomuto diskusiu
Mgr. Latka: treba povedať, odkiaľ na to zoberieme
Ing. Krištofík: musíme zrušiť uznesenie, peniaze dať, treba o tom rozhodnúť
Ing. Šimčisko: je to zo zákona, dáme návrh na zrušenie uznesenia, preberieme ďalší bod
a potom o tom rozhodneme, vrátime sa k mzdám.

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch obce Staškov
Ing. Šimčisko: berieme to na vedomie, sú tú uvedené neuhradené faktúry a nedoplatky za
vodu, smeti, dane, pes k 31.12.2009, vymáha sa to píšu sa upomienky o nezaplatení
MUDr. Čulman: čo robíme s neplatičmi, ako ich vymáhame
p. Veselovská: vymáhame to, ako môţeme, píšeme upomienky alebo prídu platiť tento rok
a zaplatia aj minulý, niektoré nedoplatky sú uţ zaplatené v tomto štvrťroku
Ing. Šimčisko: ak nikto nemá nič k tým pohľadávkam, zoberieme to na vedomie
Návrh zmien úpravy rozpočtu obce Staškov na rok 2010
Ing. Šimčisko: treba ísť po kaţdom bode v rozpočte
Ing. Krištofík: finančná komisia zasadala a prehodnotila návrh zmien úpravy rozpočtu
a zapracovala do rozpočtu zmeny navrhované obecným úradom. Zmeny sú uvedené v prílohe
zmeny rozpočtu. Komisia zobrala na vedomie ţiadosť OÚ o navýšenie miezd o 3 839,94 € aj
s odvodmi, odporúča prehodnotiť obecným zastupiteľstvom. Finančná komisia prehodnotila
zvýšenie percentuálneho podielu tvorby bytového fondu z 10% na 14%, čo by v roku 2010
predstavovalo hodnotu 5 070 €, p. Veselovská vysvetlí ohľadom miezd.
p. Veselovská: 1% je podľa zákona, minulý rok sme to nedali do návrhu rozpočtu na rok
2010 je to 654 € a 227,50 € - tri pracovníčky majú postup do vyššieho platového stupňa, je to
podľa zákona, 1000 € na nadčasy pre chlapov, majú uţ vyčerpané v januári 357 € a vo
februári 87 € a ešte sme rozmýšľali ako kolektív, ţe naša účtovníčka má zodpovednú prácu
a je zaradená v 4 platovom stupni, nemá ţiadne osobné, keď sme staršie zamestnankyne, sme
zaradené do vyššieho platového stupňa, napočítala som to na celý rok tých 15% a je to na Vás
podľa uváţenia, či dáte tých 15% alebo menej a ešte na to všetko odvody do poisťovní, nič
iné tam nemáme. Celkovo to urobilo 3 839,94 €.
MUDr. Babiš: navrhoval by som aby sa 50% dalo z vlastných zdrojov a 50% z prebytku
rozpočtu
p. Smrečková: materská škola uţ má o 500 tis. skrátený rozpočet, nemáme to z čoho dať
Ing. Šimčisko: keby tu bol starosta, povedal by ţe z rozpočtu nemôţe dať, je uţ dosť
skresaný
p. Ďurkáč: chlapi, keď majú nadčasy, môţu si zobrať náhradné voľno
p. Bytčánek: na čo majú nárok podľa zákona, treba dať z prebytku rozpočtu
Ing. Krištofík: pokiaľ to schválime škôlke, na čo majú nárok podľa zákona, tak musíme
schváliť aj obecnému úradu či ide o 1% alebo platový stupeň a čo sa jedná p. účtovníčky, či
jej schválime alebo neschválime
MUDr. Čulman: záleţí z čoho to zoberieme
Ing. Krištofík: môţeme to zobrať z prebytku rozpočtu, záleţí na poslancoch, ako to
schválime
Ing. Šimčisko: navrhujem, aby sa hlasovalo podľa jednotlivých bodoch, kto je za to
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Návrh MUDr. Babiša: 50 % vlastné zdroje, 50 % z prebytku rozpočtu
Hlasovanie: za 2 zdr. 3 proti 1
Návrh: Materská škôlka: podľa zákona, v zmysle rozpočtu
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Návrh: OÚ - chlapi- nadčasy: Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Návrh: OÚ -1% podľa zákona: Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Návrh: OÚ – postup do vyššieho platového stupňa: Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Návrh: 15% osobný príplatok účtovníčky: Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Krištofík: zabezpečovacie zariadenie pre materskú školu, navrhujem 50% z prebytku
rozpočtu obce a 50 % z vlastných zdrojov
Hlasovanie: za 4 zdr. 3 proti 0

Ing. Krištofík: komentoval úpravu rozpočtu, zasadala finančná komisia, všetko sme prebrali,
môţete sa k tomu vyjadriť
Ing. Šimčisko: pozdravujú Vás futbalisti, potrebovali by navýšiť rozpočet o 1 500 €, uţ je
veľa vyčerpané, terajší rozpočet nestačí
Ing. Krištofík: je to neplnenie sa uznesenia
p. Bytčánek: navrhujem 1 000 €
Ing. Šimčisko: sťahujem svoj návrh
Hlasovanie za 1 000 € pre FK Slávia Staškov: za 6 zdr. 0 proti 0
MUDr. Čulman: dávajú sa tu návrhy, ja by som tieţ dal návrh na výmenu okien na
zdravotnom stredisku, okná sú v zlom stave
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť cenové ponuky na výmenu okien na zdravotnom
stredisku – spodné priestory č. 589.
OZ ukladá finančnej komisií pripraviť návrh na štruktúru fondu opráv na všetky
objekty majetku obce.
Ing. Šimčisko: Ţeleznice SR poslali kúpnu zmluvu na dom J. Kronera:
3 838 € + DPH, v celkovej sume 4 568 €. Treba dať, schváliť, či to za takúto sumu kúpime,
môţeme to dať z prebytku rozpočtu obce.
Ing. Krištofík: treba vyriešiť prístupovú cestu k domčeku
Ing. Šimčisko: p. starosta jednal s p. Jarošom, ide tam robiť parkovisko, cesta tam bude.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: teraz budeme hlasovať za úpravu rozpočtu na rok 2010 celkom.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ideme k ďalšiemu bodu programu:
Rôzne:
Ing. Šimčisko: neviem, či zoberieme p. Bučka, ktorý tu čaká, máme tu jeho sťaţnosť,
prečítam Vám to. Pán Buček a podpísaní občania ţiadajú opätovne prešiť ich sťaţnosť
ohľadom cesty ku Kysuci, ktorá tam existovala a pani Šamajová to zahradila, ţiadajú pána
starostu, aby uţ konečne začal konať ohľadom cesty a začal to konečne riešiť, stále hovorí, ţe
všetko je v poriadku
p. Hurinová: vysvetlila, pozemok je p. Šamaja, on má list vlastníctva, môţu to napadnúť len
občania
Ing. Šimčisko: p. Šamaj to nechce predať, chce to len prenajať a to za 300 Sk mesačne
p. Bytčánek: treba to dať prešetriť právnikovi
OZ ukladá obecnému úradu riešiť sťaţnosť zo dňa 25.3.2010 občanov z pľacu
U Kotasov Staškov cestou nášho právneho zástupcu JUDr. Miroslava Stopku.
Ing. Šimčisko: máme tu ţiadosť p. Jozefa Belku a manţ. Staškov 705 o zvedenie Kanálu IBV
pod Kykuľou do cesty.
p. Ďurkáč: uţ sme to tu riešili, ide o potôček, je to Páleníkovský príhon
Ing. Šimčisko: treba zobrať ţiadosť na vedomie a stavebná komisia, nech to prešetrí.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tú ţiadosť od DHZ Staškov o predĺţenie nájomnej zmluvy na garáţ pre
obecný hasičský automobil.
Návrh: predĺţiť zmluvu do 31.3.2011: Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme ţiadosť o výpomoc pre pána Jozefa Perďocha, Staškov č. 39, ktorý
vyhorel, navrhol by som prispieť, v takýchto prípadoch sme občanom vţdy pomohli
p. Bytčánek: navrhujem 1 000 € z prebytku rozpočtu obce
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť o sociálnu výpomoc: Mročková Emília, Staškov 720, sociálna komisia navrhla: 30 €
Hlasovanie: za 5 zdr.2 proti 0

Ţiadosť o sociálnu výpomoc: Miroslava Korduliaková, Staškov 212, sociálna komisia ţiadosť
zamietla
Ţiadosť o finančnú pomoc pre Dom sv. Alţbety Zákopčie.
Obecné zastupiteľstvo ţiadosť zamietlo.
Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v budove č. 25 pre Máriu Ligáčovú,
Staškov č. 25 na dobu jedného roka.
Ing. Šimčisko: má p. Ligáčová uhradené nájomné
p. Veselovská: nájomné je uhradené
Hlasovanie: za 6 dr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: SEVAK – návrh zmluvy o nájme, zmluvu nemáme, poslali nám mail,
akceptujú zmeny – pripomienky k návrhu zmluvy
Návrh poslancov: OZ ukladá obecnému úradu vypracovať a predloţiť zmluvu
Na schválenie o nájme s firmou SEVAK na prenájom majetku obce – vodovod
a kanalizácia v zmysle uznesenie OZ č. 3/2010 zo dňa 26.2.2010 bod E/7.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
MUDr. Babiš: píla u Kameništiakov, uţ sa to poriešilo
Ing. Šimčisko: jedná sa o odstránenie stavby
Návrh na uznesenie: OZ ukladá obecnému úradu v súvislosti s nelegálnou stavbou gátra na
Polgrúni postupovať v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Mgr. Perďochová: prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 19.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ján Dodek
starosta obce

I. overovateľ
Ing. Krištofík Pavol

II. overovateľ
Ďurkáč Pavol

