Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 26. 8. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomní PhDr.Machovčákospravedlnený
Program:
Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
Kontrola uznesenia č. 8/2011 zo zasadnutia OZ
Materská škola Staškov – Školský poriadok MŠ
Materská škola Staškov - Organizačný poriadok MŠ
Materská škola Staškov – Školský výchovno –vzdelávací program
Plnenie koncepčného zámeru dlhodobého rozvoja MŠ Staškov v šk.roku 2010/2011
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok
2010/2011
Materská škola Staškov -Hlásenie o organizácií šk. roka 2011/2012
Návrh úpravy VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Základná škola Staškov –úprava rozpočtu na rok 2011
Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I. polrok 2011
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0

Návrhová komisia: predseda: Mgr. Kubošek Ján
členovia: Mgr. Bartusková Iveta
Ďurkáč Pavol
Overovatelia zápisnice: Belko Ján
Dodek Ján
Zapisovateľka: Veselovská Mária
Kontrola uznesenia:
Ing. Šimčisko: komentoval, OZ uloţilo kontrolórke obce zistiť výklad vyhlášky 291/2004.
Predloţila výklad vyhlášky, ktorou sa určujú podrobnosti ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, kto má nejaké
dotazy na pani kontrolórku.
p. Dodek: navrhujem a doporučujem, aby si to zapracovali do štatútu rady školy ZŠ –
odvolanie a zvolenie členov rady školy
Mgr. Kubošek: rieši to zákon, zrušili sme včera štatút školy
Mgr. Latka: pri voľbe rady školy boli zvolení poslanci
Ing. Šimčisko: zvolenie a odvolanie bolo v zmysle zákona. Mali sme osloviť p. Haladejovú,
boli sme tam dnes aj so stavebnou komisiou, vyriešili sme to, musí si dať vypracovať
geometrický plán. Na starej škole bol rozobratý komín, tehly sme pouţili na stavbu komína

rod. domu J. Kronera. Riešili sme ţiadosť manţelov Korduliakových, bola tu viackrát, nejde
jej satelit, stromy sa dajú obrezať aţ v októbri, alebo si musia preloţiť satelit. Ţiadosť p.
Grečmala, najskôr to treba vykosiť, urobiť zábrany, poloţiť ţľaby.
p. Ďurkáč: je to súkromný pozemok, súhlasia, aby sa to tam urobilo, tento rok by sa mohla
urobiť prvá časť, urobiť zábrany a potom ţľaby
Ing. Šimčisko: treba zobrať ţiadosti na vedomie. Mali sme urobiť výber lokalít na
asfaltovanie. Rozhodli sme sa, ţe sa vyasfaltuje miestna komunikácia do Letov po rodinný
dom p. Deja a komunikáciu na cintorín.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: p. Vrábľová - je ochotná platiť nájom za terasu pred reštauráciou, musíme
pripraviť zmluvu. Poslal som opätovne Ţelezniciam SR upozornenie ohľadom
nevyhovujúceho stavu ţelezničnej zástavky Staškov zástavka.
Ing. Šimčisko: máme tu občanov z Olešnej, dostali sme uţ vyjadrenie, poveril som našu
právnu zástupkyňu, preverila to, aké sú právne moţnosti.
p. Paštrnák: sme stále nespokojní s tým, viem, kto urobil chybu, je to nenormálne, kto dal p.
Dodekovi mandát, aby to podpísal
p. Dodek: doniesol som tu list, ale ja som to nezmenil, bolo to ešte za p. Pupíka
p. Baláž: mrzia nás tam tie podpisy, nemali ste súhlas občanov, ako ste to mohli podpísať.
Chcem sa opýtať, ktorý poslanec ma na starosti našu lokalitu.
Mgr. Kubošek: všetci
p. Dodek: od r. 1973 to patrí pod obec Olešná
Mgr. Kubošek: komisia sa tým zaoberala, existuje zápisnica, mal byť súhlas občanov, je to
právne neopodstatnené, je to Váš podnet, musíme znovu povedať, ţe nikdy taký súhlas nebol
daný, prečo u nás volia, majú našu káblovú televíziu, vyváţame im komunálny odpad,
berieme poplatky.
p. Dodek: v r. 1973 som tu nebol starostom, nedošlo k dohode, zámena územia nebola
urobená, podobný prípad je aj na Zákopčí.
Mgr. Latka: nikoho nepoučujem, aby tu občania chodili a boli za to, aby sa to územie vrátilo.
P. Dodek: Ty si podpísal zámenu územia – vytýčenie hraníc.
OZ uloţilo Obecnému úradu zvolať jednanie komisie pre vyriešenie trvalého pobytu občanov
Obce bývajúcich v k.ú. Olešná – časť u Rovňanov s prizvaním JUDr. Lehutovej, dotknutých
občanov a prizvať dozorujúceho prokurátora.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Paštrnák: ak by sme tu nedosiahli nápravu, pôjdeme ďalej
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe rokovania: Materská škola body 4 – 9
p. Smrečková: predkladám všetky doklady podľa zákona, schválila to pedagogická rada,
školská rada, chcete sa k tomu vyjadriť, mám to komentovať
Ing. Šimčisko: kto má dotazy, nech sa pýta, riaditeľka predkladá zriaďovateľovi doklady na
schválenie body 4 – 9, navrhoval by som to schváliť
Mgr. Kubošek: chcem sa opýtať, či máte v materskej škole schválenú funkciu zástupcu
p. riaditeľka: mám štatutárneho zástupcu v styku s bankou, nie je to zástupca materskej
školy
Hlasovanie: body 4 – 9 programu rokovania OZ: za 8 zdr. 0 proti 0
Úprava VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
p. riaditeľka: komentovala, strava sa zvýši od 1.9.2011
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Základná škola Staškov –úprava rozpočtu na rok 2011
Mgr. Mariaková: úprava rozpočtu bola doručená p. kontrolórke, včera bola rada školy, bola
urobená úprava – z DDP sme presunuli na všeobecný materiál

Mgr. Kubošek: chcel by som vedieť, aké sú výsledky kontroly zo Zvolena
Ing. Šimčisko: boli tu v utorok kontrolórky zo Zvolena, dali správy. Závady, ktoré zistili, boli
pravdivé. V utorok bude predloţená definitívna správa, kontrolóri upozornili ţe ak uhradíme,
nebudú penále. Je to predbeţná správa, definitívna bude v utorok.
Mgr. Kubošek: aby sme nemali penále, uhradíme 9 813 €, či je to oprávnené, je to veľká
suma, ak máme rozhodnúť, musíme rozhodovať seriózne. O tej úprave rozpočtu budeme
jednať, aţ keď príde definitívna správa zo Zvolena, potom to schválime.
Mgr. Latka: diali sa veci, ktoré sa diali. Treba to riešiť, pán starosta si za všetko zodpovedný,
tak isto aj kontrolórka obce, aby bolo všetko v súlade so zákonom, ak máme o niečom
rozhodnúť, musíme mať všetky podklady.
Ing. Šimčisko: máme správy, všetko je zákonné, správa zo Zvolena je k nahliadnutiu
Mgr. Kubošek: chcem tú správu, aby som mohol hlasovať o škole, treba plniť uznesenie,
dávať na internet
p. Zbončák: dávam návrh na prečítanie správy
Ing. Šimčisko: dnes treba rozhodnúť, uţ o všetkom som Vás informoval, otázka je veľmi
jednoduchá, ak to neuhradíme, nevyhneme sa penále.
p. Ďurkáč: nie som proti tomu, aby sa to uhradilo, ale chcem vidieť tu správu zo Zvolena
Mgr. Latka: veď správa sa tu musí prečítať
Mgr. Latka: všetky zákony boli dodrţané a zrazu je tu takáto suma, všetko ostalo len na nás,
aby sme zdvihli ruky, aby sa mohla uhradiť tá suma. Napísal som list, aby som ich varoval.
Mgr. Mariaková: prečítala správu z kontroly zo Zvolena. Celý problém je v tom, ţe sa to
uhradilo zo štátnych peňazí, malo to byť uhradené z obecného rozpočtu.
Ing. Šimčisko: všetko sa to uhradilo zo štátnych peňazí, bol to kapitálový výdavok, mala to
uhradiť obec, ale nie škola zo štátnych peňazí.
Mgr. Kubošek: prišli sme o 9 800 €, pani riaditeľka si objednala práce, ktoré nikto
neschválil, pani kontrolórka mala pravdu, ale niekto to vysvetlil ako účtovnú chybu, čo nie je
pravda. Účtovná chyba to nie je.
p. Zbončák: keby sa to bolo riešilo na úrovni obce, neprišli by sme o 9 800 €, čo pre obec nie
je málo
Mgr. Latka: nemôţem pripustiť, ţe nás to stálo len 21 tisíc euro, máme vypracovanú
projektovú dokumentáciu, škola išla ako celok. Ministerstvo nám to zmenilo /odrezalo/ –
telocvičňu
p. Dodek: keď sa dával projekt, dali sme sumu, zobrali sme počet ţiakov krát nejaká suma na
jedného ţiaka. Vyšla nám celková suma, ktorá to nepokryla celé, vlastne celý projekt na školu
aj s telocvičňou.
Mgr. Latka: prístavba sa mala zbúrať, mali vzniknúť štyri triedy
p. Belko: ako to vyrátala kontrola, ţe škola musí vrátiť 8 900 €
Ing. Šimčisko: účelom všetkého je vysvetliť, ako sa to všetko stalo. Celá akcia stála 21 tisíc
euro, ktoré sme nemohli všetky uhradiť zo štátnych peňazí. Škola uhradila neprávom 8 900 €
zo štátnych, musíme to vrátiť. Je to kapitálový výdavok. Štátne peniaze sú účelovo viazané.
Myslím, ţe ste to všetci pochopili, pani riaditeľka má v tom zmysle nachystanú úpravu
rozpočtu. Aby sme mohli poslať peniaze z rozpočtu obecného úradu, pani riaditeľka chce, aby
sme jej schválili úpravu rozpočtu. Potom sa ešte vrátime ku kontrole, čo sa týka obce.
Mgr. Latka: pýtam sa, či súhlasí p. riaditeľka s tým, ţe správa kontrolórky bola dobrá a či
podpíše správu kontrolórky, vlastne zobrať na seba tu vinu, čo urobila, lebo nám tie peniaze
budú chýbať
Mgr. Mariaková: v tom čase, keď robila p. kontrolórka kontrolu, napísala, ţe na určenú
stavbu treba dodatočné stavebné povolenie, bolo to zo začiatku ako oprava a údrţba budovy,
stavebný úrad sa vyjadril, ţe musí byť dodatočne zahájené stavebné konanie. Keď sa tak
vyjadrili, zhodnotilo sa to ako kapitálový výdavok, musí byť stavebné konanie.

Ing. Šimčisko: pýtal som sa na to kontrolórov, oni majú svoje pravidlá, aj keby mal stavebný
úrad iný názor, musí to byť kapitálový výdavok, oni vedia čo je zhodnotenie budovy.
p. kontrolórka: ak kontrolór zistí porušenie finančnej disciplíny, musí to postúpiť finančnej
správe Zvolen, bolo to uhradené neprávom zo štátnych finančných prostriedkov
Mgr. Kubošek: pre mňa je dôleţité, ţe tie dve správy sú v súlade
Ing. Šimčisko: pani riaditeľka chcem sa ešte opýtať, ako by ste to posúdili tie pochybenia,
ako by sa to malo voči Vám uzatvoriť
Mgr. Mariaková: povedala som, ţe som ochotná prijať zodpovednosť, nech môj nadriadený
podľa závaţnosti rozhodne, či dôjde k odvolaniu alebo nejakému postihu
Ing. Šimčisko: dobre, budeme hlasovať o úprave rozpočtu
Hlasovanie: za 6 zdr. 2 / Mgr. Kubošek, Mgr. Latka/ proti 0
OZ schválilo úpravu rozpočtu ZŠ Staškov na rok 2011.
OZ ukladá obecnému úradu previesť finančnú čiastku 9 812,34 € ZŠ Staškov v zmysle
záverov predbeţnej Správy finančnej kontroly Zvolen.
Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Ing. Šimčisko: k úprave rozpočtu školskej jedálne otváram diskusiu
Mgr. Latka: v roku 2011 bol poníţený rozpočet ŠJ, p. riaditeľka dali ste ţiadosť o zníţenie
úväzku na ½ vedúcej školskej jedálne.
Mgr. Mariaková: bol poníţený rozpočet ŠJ, nedala som ţiadnu ţiadosť o zníţenie úväzku
Mgr. Latka: p. riaditeľka ďakujem za odpoveď
Ing. Šimčisko: máte ešte nejaké otázky k materiálu
Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o úprave rozpočtu ŠJ
Hlasovanie : za 6 zdr. 1 / MDDr. Čulman proti 1 / Mgr. Latka
Ing. Šimčisko: máme tu občana – p. Bučka Jána
p. Buček: ako občan som znepokojený so situáciou z 25.8.2011, prechádzal som okolo
Kysuce, nadávali mi p. Šamajovci, zavolali na mňa policajtov
Ing. Šimčisko: uţ viackrát sme tu riešili sťaţnosť ohľadom prístupovej cesty okolo p.
Šamaja, ako mohol nadobudnúť list vlastníctva
p. Buček: keď idem okolo nich, všetci mi nadávajú
Mgr. Bartusková: sú to všetko susedské vzťahy, musíte si to všetci vyriešiť
p. Ďurkáč: dali sme uţ odpoveď na sťaţnosť, p. Šamaj má na pozemok list vlastníctva,
musíte si to sami vybavovať súdnou cestou.
Ing. Šimčisko: treba dať podnet na stavebný úrad, p. Buček môţete dať podnet na súd
p. Buček: ďakujem, ale tak to nenechám, musím bojovať za ten chodník, bol to prístupový
chodník ku Kysuci, prosím Vás urobte nám tam cestu
Ing. Šimčisko: obec nemôţe vstupovať na súkromný pozemok a umoţniť prístup niekomu
inému, musíte sa dohodnúť s majiteľom pozemku, p. Šamaj nesúhlasil, dohoda asi nie je
moţná, ako spoluvlastník môţete dať podnet na súd
Obec Staškov – čerpanie rozpočtu za I. polrok 2011
Zbončák: zasadala finančná komisia, prešla celé čerpanie rozpočtu, mám otázku k príjmom,
prenájmom priestorov, nájom reštaurácia a potraviny, plnenie rozpočtu na 15%, je tam viac
tých poloţiek, neviem, či neplatia
p. Ligocká: bolo to uţ zaplatené v ďalšom mesiaci
p. Zbončák: p. Papaj nemá uhradené, je tam nejaká šanca, ţe zaplatí
p. Ligocká: snaţí sa, ale neplatí pravidelne
Ing. Šimčisko: je s ním problém, najlepšie by bolo zohnať nového nájomcu
Ing. Šimčisko: od 1.9.2011 bude centrum, budú pracovať krúţky, poveril som vedením centra

p. Haluščákovú, z učiteľov to nikto nechcel robiť. Zatiaľ bola len poverená, v novinách to
bolo nesprávne uvedené. V auguste bola na dohodu – prípravné práce centra voľného času.
Sídlo centra bude na obecnom úrade.
Mgr. Bartusková: nemôţe to byť v starej škole
p. Dodek: sídlo centra musí byť na obecnom úrade, bola tu kontrola, hygiena, v starej škole to
nemôţe byť, nespĺňa podmienky
Ing. Šimčisko: niektoré krúţky budú pracovať v škole, v telocvični. Ak nemáte k materiálu
ţiadne dotazy, budeme hlasovať za čerpanie rozpočtu za I. polrok 2011.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Zbončák: chcel by som sa vyjadriť k rozpočtu. Čo sa týka podielových daní, prišlo asi 45
%. Sme v mínuse 23 tisíc euro, ale tým, ţe sme predali pozemok a projekt pod bytovku sme
v mínuse 10 tisíc euro, peniaze sú na účte. Keď sa urobí nová úprava, niektoré poloţky sú uţ
plnené na 117 %, moţno to číslo trochu vzrastie.
Ing. Šimčisko: ešte stále prebieha vládny audit, čo sa týka obce
Mgr. Kubošek: čo kontrolovali alebo prečo kontrolovali
Ing. Šimčisko: nehovoril som, ale poviem to, keď sa pýtaš. To ţe p. kontrolórka dala podnet
do Zvolena, to bolo kvôli Základnej škole. Okrem podnetu p. kontrolórky boli tam tri
podnety, dva anonymné, ale oni sa musia venovať aj nepodpísaným. Týkalo sa to obce
a školy. Kontrolovali hospodárenie so štátnymi prostriedkami od r. 2006, r. 2007, r. 2008, r.
2009, r. 2010. Kontrola bola rozsiahla a bola uzatvorená v takom stave, ako som Vás minule
informoval. Keďţe prišiel opätovne nový podnet ohľadom hrnca, máme zaplatiť ďalších 1012
€. Hrniec preto, lebo v roku 2004 dostala obec peniaze na kapitálové výdavky, ktoré sa mali
presunúť do základnej školy. Z týchto výdavkov sa robili vstupné dvere a mal sa zakúpiť
nejaký materiál do vybavenia školskej jedálne. Ten sa zakúpil. Bolo to vedené ako varný
kotol za 1012 €. Bolo to v poriadku papierovo, ale bol tam nejaký podnet ţe sa zakúpil iný
materiál, ale nie hrniec. Kúpil sa drobný materiál v tejto hodnote. Polícia to uzavrela tak, ţe
škoda nevznikla, ale nekúpilo sa vlastne to, čo sa malo. Kontrola konštatovala, dotácia prišla
na obec a ţe sa kúpili drobné veci, nebol splnený účel dotácie na kapitálové výdavky. Obec
musí vrátiť 1012 €.
Mgr. Latka: pokiaľ mi je jasné, tak to kupovala obec.
Ing. Šimčisko: obec to nekupovala, ale bola prijímateľom dotácie pre školu.
Mgr. Latka: p. kontrolórka budeš skúmať, kto to zapríčinil a kúpil. Predmetná vec bola na
objednávku obecného úradu, nebola tam objednávka Základnej školy Staškov.
p. Ďurkáč: v obci nejdeme dopredu, ale dozadu, ešte musíme vracať peniaze, nič nebudujeme
len stále zisťujeme čo sa stálo v r. 2004
Mgr. Kubošek: nechcem tu nikoho zastávať, ale škoda tých peňazí, ktoré musíme vrátiť. Ale
ako si môţe niekto miesto hrnca kúpiť lyţičky a iný materiál a ako sa môţe v škole takto
budovať, musíme si tu urobiť najskôr poriadok
p. Dodek: čo sa týka hrnca, p. Sabela zakúpil drobný materiál
Mgr. Latka: musíme vyvodiť nejakú zodpovednosť
Ing. Šimčisko: kontroly sa ešte s tým nestretli, je to neobvyklé, ţe koľko podnetov išlo
z obce. Keď sa stále len kontroluje, nemôţe sa nič budovať
p. Dodek: pokiaľ to tu tak bude ako teraz, obci neprídu ţiadne dotácie

Ing. Šimčisko: kontrola dopadla relatívne dobre, ale niekto s tým nie je spokojný a ešte dá
podnet, musíme zaplatiť ešte aj hrniec
p. Ďurkáč: hanbím sa za to, ţe som tu poslanec, všetko si môţeme poriešiť tu a nevynášať
mimo obec, hrniec sa tu riešil päť rokov a musí to nakoniec riešiť ešte aj kontrola. Mohli sme
si to vyriešiť sami a peniaze mať v obci, uţ i kontrolóri sa čudovali, ţe nikde sa to tak nerobí
ako u nás
Mgr. Latka: stále som na to upozorňoval, aj riaditeľku školy, ale nič sa nerobilo
Ing. Šimčisko: v správe máme, ţe okrem hrnca obec musí vrátiť 116 € kvôli dotácii na
verejné osvetlenie, zle to bolo prepočítané pri spoluúčastí. 253,42 € bol zlý prepočet, keď sa
zakúpil nový traktor, vychádzalo sa z inej sumy. Musíme to vrátiť, vyhnúť sa penálom. Spolu
je to 1 381,72 €.
OZ ukladá obecnému úradu uhradiť 1 381,72 € v zmysle záverov predbeţnej Správy
finančnej kontroly Zvolen.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Rôzne:
Ing. Šimčisko: máme tu projekt na cezhraničnú spoluprácu na realizáciu mikroprojektu,
chceme vylepšiť vestibul obecného úradu, vstup do úradu, dvere, úpravy vestibulu. Boli by
nejaké kultúrne podujatia v rámci Kronerovho pohára. Treba prijať uznesenie, hlasovať.
OZ schvaľuje:
a/ Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy č. O5/FMP Programu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikoprojektu s názvom „Rozvoj
cezhraničnej spolupráce a kultúrno-poznávacieho CR na Kysuciach a FrýdlantskoBeskydsku.“
b/ zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení
c/ spolufinancovanie mikroprojektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na
mikroprojekt, tj. vo výške 1 763,47€ z vlastných zdrojov obce v rámci schváleného rozpočtu
v príslušnej rozpočtovej kapitole.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ešte informáciu ohľadom Kronerovho domu, sú tam vymurované priečky,
urobená elektrika, vymurovaný komín. Bolo schválených 10 tisíc € z ministerstva kultúry,
malo to byť uţ na účte, ale je čas dovoleniek. Nie sú pokryté financie, práce pokračujú, treba
prijať uznesenie.
OZ schvaľuje pokračovanie v stavebných prácach na Rekonštrukcii rodného domu Jozefa
Kronera v rozsahu 12 000€.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: p. Gunčagová nám dnes odovzdala zápisy do kroniky obce za roky 1996 2002. Treba to preštudovať a schváliť.
OZ schvaľuje komisiu pre posúdenie záznamov v Kronike obce roky 1996-2002 v zloţení:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Dodek.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: mám tu nejaké pripomienky k novinám, ţe sa tam píšu dátumy narodenia detí,
sú to osobné údaje a odkiaľ ich má p. Gajdošík. Vieme, ţe sa tam píšu, aj kto sa kedy narodil
a kto zomrel, atď. Pani Belková, keď tu nepracovala, chodila tu a údaje si brala. Teraz
pracuje na matrike a údaje má. Treba povedať, či tie údaje ideme dávať alebo nie. Jedná sa aj
o nahrávky z OZ, uznesenia. Uznesenia by mali byť podpísané, teraz ich posielame právničke
na preštudovanie.

p. Zbončák: mala by tam byť nejaká lehota na zverejnenie uznesenia na internete
OZ ukladá Obecnému úradu poskytnúť uznesenie na zverejnenie aţ po podpísaní starostom
obce.
Nahrávky z rokovania slúţia len pre potreby obecného zastupiteľstva a obecného úradu a nie
je moţné ich ďalej rozširovať, nakoľko tieto slúţia len ako podklad na zhotovenie zápisnice
z jednania OZ, ktorá je po podpísaní overovateľmi verejne prístupná.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tu vyhlásenie od SEVAKU, aby sa ľudia pripájali ku kanalizácii
p. Dodek: obce sa zaviazali počtom domov na odkanalizovanie domácnosti.
p. Ďurkáč: niektorí ľudia ani nevedia, ani kde sa majú hlásiť. Zo SEVAKU oznámia, ţe prídu
meniť vodomery, ľudia si zoberú dovolenku a oni neprídu. Treba ich upozorniť, ţe nemôţu
s občanmi takto robiť.
p. Zbončák: treba informovať ľudí ohľadom kanalizácie
p. Dodek: keď si dávame ţiadosť na kanalizáciu, treba si dať aj na vodu
Ing. Šimčisko: máme tu ţiadosť p. Roberta Fuliera a manţelky Zuzany, Staškov č. 84
o odkúpenie pozemku obce CKN 271/4. Musíme postupovať v zmysle zákona o odpredaji
obecného majetku.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie. Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť Miloš Hruška a manţ. Darina, Staškov č. 817 o finančnú spoluúčasť na spevnení
miestnej komunikácie.
OZ uloţilo stavebnej komisii vykonať obhliadku ţiadosti Miloš Hruška a manţ. Darina,
Staškov č. 817 o finančnú spoluúčasť na spevnení miestnej komunikácie.
Ţiadosť o sociálnu výpomoc: Jana Nekorancová, Staškov č. 336.
MDDr. Čulman: sociálna komisia navrhla 50 €, ale chýba nám v rozpočte 30 €
Mgr. Latka: navrhujeme navýšiť rozpočet o 30 €.
OZ schválilo sociálnu výpomoc pre p. Janu Nekorancovú, Staškov č. 336 na základe ţiadosti
v sume 50 €.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Sťaţnosť občanov osady u Letov na p. Beleščáka.
OZ uloţilo stavebnej komisii vykonať obhliadku a posúdenie ţiadosti obyvateľov osady
u Letov.
Ţiadosť o prenájom zrkadlovej sály pre Annu Machovčákovú, Staškov č. 175 za účelom
precvičovania aeróbnych cvičení ţien a detí.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie.
Výkup pozemkov od občanov obce pod “Centrum obce Staškova“
/ bol priloţený súpis/
OZ schválilo výkup pozemkov za sumu 4 €/ m2.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Výkup pozemkov- CHODNIKY Nižný koniec Staškov
/ bol priloţený súpis/
OZ schválilo výkup pozemkov - chodníky za sumu 3 €/ m2.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Ligocká: treba schváliť pouţitie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky vo výške
65 079 € na: projektové dokumentácie vo výške 38 800 €, výkup pozemkov-centrum obce

10 000€, výkup pozemkov – chodníky 15 000 €, rekonštrukciu WC – ihrisko 1 279 € spolu
65 079 €.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Dodatok č. 1 VZN o správnych poplatkoch sa schvaľuje úprava v §11 bol doplnený o bod 7
s ustanovením: Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia obce sa ruší VZN obce
o správnych poplatkoch, ktoré bolo schválené uznesením č. 8/1995 zo dňa 15. 12. 1995.
Hlasovanie: za 8 zdr.0 proti 0
Diskusia:
Mgr. Kubošek: za Bahanou sa urobilo kus peknej práce, treba to tam ešte dokončiť
Mgr. Latka: 7. 6. 2011 bola daná petícia na Obec Staškov – 31 hárkov so 700 podpismi,
prečítal petíciu. Keď príde takáto petícia na obec, mala by byť doručená na obecné
zastupiteľstvo. Petíciu som si vyţiadal.
Ing. Šimčisko: pani kontrolórka sa s tým zaoberala a poslala p. Kvašňovskej odpoveď na
petíciu
Mgr. Latka: upozorňujem p. starostu, ţe petícia nebola doručená poslancom podľa zákona,
ţiadam predloţiť stanovisko kontrolórky k petícií, ktorá bola prerokovaná na OZ 26.8.2011.
OZ zobralo na vedomie petíciu za zachovanie Mgr. Boţeny Mariakovej vo funkcii riaditeľky
Základnej školy Staškov č. 502 zo dňa 7. 6. 2011.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: uznesenie OZ z 26.3.2010 ohľadom gátra – odstránenie do konca roka 2010
Ing. Šimčisko: celý proces sa musí absolvovať odznova
Mgr. Latka: treba dať zápisnice na internet
Hlasovanie: za 5 zdr. 3 proti 0
OZ ukladá obecnému úradu zverejňovať zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva na
internete, spätne od ich posledného uverejnenia.
OZ ukladá kontrolórke obce predloţiť obecnému úradu všetky správy z kontrol od roku 2010
vrátane.
Mgr. Latka: predloţil list poslancom z Ministerstva školstva Bratislava – odpoveď na
ţiadosť p. Kudláčovej – ved. ŠJ o zaujatie stanoviska k pracovno-právnemu problému –
zníţenie pracovného úväzku. Treba to riešiť.
Ing. Šimčisko: riešilo to zastupiteľstvo, schválilo zníţenie pracovného úväzku ved. ŠJ
Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Mgr. Kubošek: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 20.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.
Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce
I. overovateľ
Ján Belko

II. overovateľ
Ján Dodek

