Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 25.11.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomný MDDr.Čulmanospravedlnený, Mgr. Bartusková – ospravedlnená. Schválime program rokovania.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
1. Program rokovania:













Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia č. 11/2011 zo zasadnutia OZ
Petícia občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov
CVČ Staškov 588 – úprava rozpočtu na rok 2011
Obec Staškov - čerpanie rozpočtu za 3.Q.2011
Obec Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Kubošek Ján
členovia: Belko Ján, Zbončák Jozef
overovatelia: Ďurkáč Pavol, PhDr. Machovčák Gabriel
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
3. Kontrola uznesenia č. 12/2011
Ing. Šimčisko: komentoval, uloţili ste kontrolórke obce zistiť, za akých podmienok môţu občania obce
nahrávať rokovanie OZ, p. kontrolórka je na rokovaní OZ na Zákopčí, keď príde bude komentovať. Ďalej
ste uloţili obecnému úradu dopracovať podmienky predaja káblovej televízie nasledovne: náklady na
prenájom stĺpov budú refundované firme TES Media, bude umoţnené pripojenie el. energie z obce podľa
predpokladaného odberu pripojených zariadení, priestor na umiestnenie zariadenia na obci bude
poskytovaný bezplatne, finančné úhrady budú prevádzané polročne. Dnes tu bola zamestnankyňa TES
Media, podpísal som zmluvu tak ako bolo schválené,
od 1.12.2011 obec káblový systém nevlastní, káblovka je predaná. Ďalej bolo uloţené riaditeľke ZŠ
preloţiť na OZ do konca roka úpravu rozpočtu ŠKD zníţenú o 521 €, / poloţka mzda bude zníţená
o jedného úväzkového pracovníka – vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Staškov/.Zatiaľ to nemáme. Uloţili ste
obecnému úradu jednať vo veci ţiadosti rozšírenia cesty na parcele CKN č.233 – U Jaroší,
/zistiť pozemok obce a predaj osobitným zreteľom/. Bola taká moţnosť, aby p. Machovčák pozemok
uvoľnil na cestu, pozemok nechce predať, sú to pozemky súkromné.
Mgr. Latka: jedná sa o to, ţe cesta je naša
p.Dodek: je to ich problém, musia si to vyriešiť
Ing. Šimčisko: pozemky nikto nechce predať, musia si to sami vyriešiť. Ďalej ste uloţili obecnému
úradu vymeniť podlahu v kabinete kniţnice ZŠ Staškov. Podlahu v kabinete vymeníme, bude sa to
od pondelka robiť. Mal som osloviť Spoločenstvo vlastníkov neštátnych lesov Staškov o poskytnutie
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dreva /okrúhle šteky/ z prebierky - prerezávky, ktoré budú pouţité na vybudovanie oplotenia pri rodnom
dome Jozefa Kronera. Dohodol som sa s Bukovanom, bude to urobené, cez
zimu to niekde uskladníme.
Petícia občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov
Ing. Šimčisko: máme riešiť petíciu ohľadom hracích automatov, dal som kontrolórke zápisnicu.
Činnosť hracích automatov by sa dala obmedziť, museli by sme prijať VZN
Mgr. Latka: nikto nie je za automaty, ale zas máme do obce príjem z automatov.
Ing. Šimčisko: chcem Vám ešte oznámiť, bol tu p. Filo, na Semeteši sa kolauduje v pondelok o 9.30
hod. skládka, mali by sme mať o 20 % lacnejší vývoz. Kto by mal záujem, môţe tam ísť.
p. Belko: ešte tie automaty, prídeme o 6 tisíc euro kvôli jednej osobe
PhDr. Machovčák: mali by sme petíciu riešiť
p. Dodek: je to v kompetencií obce, nie som za automaty, ale bude výpadok v rozpočte
PhDr. Machovčák: som za to, aby sme hájili záujmy rodiny
p. Zbončák: chcem sa opýtať, či je s nimi podpísaná zmluva na budúci rok, alebo nie
Ing. Šimčisko: rozhodnutie je vydané na rok 2012, dá sa zrušiť ale najskôr od 1.4.2012. Firma dala
stanovisko, spoločnosť podniká v obci Staškov. Podľa zákona 171/2005 môţe dať zákaz blízka osoba,
ktorá o to písomne poţiada osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva.
Prevádzkovateľ herne je povinný odmietnuť takejto osobe prístup do herne.
PhDr. Machovčák: či vôbec vieme koľko stojí licencia takého hráča
Mgr. Kubošek: ak tu máme patologického hráča, treba to riešiť a čo viedlo občanov k petícií
p. Dodek: rokoval by som z občanmi, ktorí dali petíciu, keď zrušíme automaty pôjdu inde hrať
Ing. Šimčisko: sú dve moţnosti, prijať VZN a zakázať výherné automaty, alebo ich ponechať
Mgr. Latka: buď to treba zrušiť alebo ponechať
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať: pripraviť VZN
Hlasovanie: za 3 zdr. 1 proti 3
Riešiť problematiku v zmysle listu.
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
OZ uloţilo obecnému úradu riešiť problematiku výherných hracích automatov v súlade s listom
od firmy Program s.r.o., teda u právničky preskúmať moţnosť vydania zákazu hrania na výherných
hracích automatoch problematickým osobám v rámci obce Staškov.
Obec Staškov - čerpanie rozpočtu za 3.Q. 2011
Ing. Šimčisko: mali ste v materiáloch, budeme postupne prechádzať, pýtajte sa
Mgr. Latka: je doplatené asfaltovanie súkromných ciest
Ing. Šimčisko: niekto nie je spokojný s kvalitou
OZ ukladá obecnému úradu osobitne vyzvať občanov, ktorí majú dlh voči Obci Staškov za
asfaltovanie miestnych komunikácií z roka 2010, aby svoj dlh vyrovnali
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 1.
p. Dodek: všade som bol, kde sa asfaltovalo, chceli sme aby to bolo pekné.
p. Ďurkáč: dohodli sme sa, ţe 1 m zaasfaltujeme, prečo si to niektorí zaplatili a niektorí nie
Mgr. Latka: faktúry sú vystavené a nie sú zaplatené, treba to urgovať
p. Ďurkáč: treba to urgovať čo sa zaasfaltovalo nad 1 meter a sa nezaplatilo
Mgr. Kubošek: firma ČALUNA - Záhumenský, dlhuje obci 160 tis. Sk, treba to vymáhať
Ing. Šimčisko: prišla p. Zajacová a p., Jakubík ohľadom vody – prípojky. Dali ohlásenie stavby,
rozmýšľali sme, ţe by sme išli okolo priekopy, je tam viac vlastníkov, reálne riešenie je ísť v ceste, chcú
pomôcť, neporiešili sa dva domy.
p. Dodek: u Šinali išla voda ešte v roku 1996
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p. Zajacová: keď nebola cesta zaasfaltovaná, vtedy sa to dalo urobiť, teraz s tým máme problémy,
nemáme vodu, treba to urobiť
p. Jakubík: dalo by sa to kopať len mimo cesty, ale sú tam súkromné pozemky
p. Dodek: prípojky na vodu si kopal kaţdý sám na vlastné náklady
Mgr. Latka: mali sme tu ţiadosť ohľadom vody, musí sa urobiť výkop, urobiť pripojenie, nemáme
čím pomôcť, len peniazmi
Mgr. Kubošek: uţ sme tu viackrát riešili prípojky, treba im pomôcť
p. Zbončák: ak by sme chceli pomôcť, tak len peniazmi
Mgr. Latka: navrhujem 300 €
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo v zmysle ústnej ţiadosti príspevok na prípojku na vodu p. Zajacovej vo výške 150 €
a p. Jakubíkovi vo výške 150 €.
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v čerpaní rozpočtu, údrţba budovy, bolo treba urobiť
nevyhnutné veci, do budúceho roka musíme dať viac do rozpočtu na údrţbu
Mgr. Latka: štítová stena v telocviční – rekonštrukcia, trvám na tom, aby sa to urobilo
Ing. Šimčisko: ak uţ nemáte nič, budeme hlasovať o čerpaní rozpočtu za 3.Q.2011
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Centrum voľného času Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Mgr. Haluščáková: komentovala, upravený rozpočet – počítali sme s vyššími príjmami, ale prídu
aţ v januári
Ing.Šimčisko: chcem Vás informovať, p. Belková odchádza z úradu, príde p. Kubanková.
Od 1.1.2012 odchádza p. Tahotná, odchádza na CVČ . Na úrade bola na 4 hod. denne.
p. Zbončák: prechádzali sme to na finančnej komisií, navrhli sme to ako dotáciu, bude to dočasne
ako pôţička, doporučil by som to schváliť
Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 1
Hlasovanie za úpravu rozpočtu CVČ: za 6 zdr. 1 proti 0
Obec Staškov – úprava rozpočtu na rok 2011
Ing. Šimčisko: podľa stránky ministerstva financií príde o 16. tis. € menej podielových daní
p. Zbončák: preberali sme to na finančnej komisií, všetky poloţky nad 100 % sme upravili
Ing. Šimčisko: upravili sme všetky projekty, ktoré nešli
p. Dodek: zníţili ste aj opatrovateľskú sluţbu, koľko mate opatrovateliek
p. Veselovská: máme len štyri, opatrovateľská sluţba bude zrušená, opatrovateľky musia mať
kurzy, ktoré si zatiaľ neurobili
Mgr. Kubošek: revízie v starej škole by mali byť urobené
p. Zbončák: finančná komisia navrhla odmeny zamestnancom úradu 1500 € + odvody do fondov
p. Ligocká: bude treba vyplatiť odmeny komisiám, treba navýšiť rozpočet na geometrické plány
Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Hlasovanie za úpravu rozpočtu Obce Staškov na rok 2011: za 7 zdr. 0 proti 0
Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosť – garáţ o rozlohe 23,56 m2
v budove zdravotného strediska č. v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179,
v sume 232,36 €/ rok p. Viliamovi Kicošovi, z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu
určitú t.j do 30.6.2012.
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
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Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnuteľnosť – plechový sklad pri budove
bývalej Tesly súpisné č, 623 v Staškove na parcele č. 2101/1 zapísaný na LV č. 1179 o rozlohe
120 m2 v sume 10 €/ mesačne podnikateľovi Jaroslavovi Jančíkoví, firma AUTO PNEU SERVIS,
na dobu neurčitú s výpovednou dobou 15 dní v zmysle zákona o majetku obcí z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Rôzné:
Ing. Šimčisko: p. Pupík ide do domova dôchodcov do Makova. Mame tu zmluvu od Obce Makov
o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytovaní sociálnej sluţby. Financovanie
sociálnych zariadení je také, ţe keby nastal problém, tak by to platila obec. Od nového roka bude
novelizácia zákona o sociálnych sluţbách. Keby sme nepodpísali zmluvu, p. Pupíka do domova
dôchodcov nezoberú.
Poslanci doporučili podpísať zmluvu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ţiadosti:
Mgr. Vrábľová Lenka,– ţiadosť o ponechanie prevádzkového času v Reštaurácií pod obecným
úradom ako doteraz.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ľudmila Krištofíková, Pohostinstvo Sultán– ţiadosť o schválenie otváracích hodín
v prevádzke nedeľa – štvrtok od 10.00 hod do 22.00 hod. a piatok – sobota od 10.00 hod do 23.00
hod.
Hlasovanie: Za 7 zdr. 0 proti 0
Peter Beleščák,– ţiadosť o finančný príspevok na spevnenie miestnej komunikácie.
Ing. Šimčisko: je to v osade u Letov, svah sa zosúva, uţ sme to tu riešili
Poslanci navrhli 200 €.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Základná škola Staškov č. 502 – ţiadosť o vyjadrenie k moţnosti stravovať cudzích stravníkov
v školskej jedálni v školskom roku 2011/2012. Predpokladaný počet cudzích stravníkov 15.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Základná škola Staškov č .502 – schválenie členov inventarizačnej komisie:
predseda Mgr. Izabela Chrobáková, členovia: Mgr. Vlasta Perďochová, Mgr. Anna Bukovanová
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Materská škola Staškov – schválenie členov inventarizačnej komisie:
predseda: Anna Dlhopolčeková, členovia: Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Zámer predaja majetku obce – pozemku, parc. CKN 289 o výmere 98 m2 TTP a CKN 288
o výmere 105 m2 TTP v KN Obce Staškov – formou osobitného zreteľa pre Martina Kováčika
a manţelku Andreu, bytom Staškov.
Poslanci navrhli 15 € za m2.
Hlasovanie: za 4 zdr. 3 proti 0
Andrea Špoková– ţiadosť o odkúpenie časti parc. CKN 2470 v kat. území
obce Staškov.
Ing. Šimčisko: chcú vyrovnať oplotenie, cestu to nezúţi, my kupujeme od nej pod chodníky
p. Dodek: je to prístupová cesta k pozemkom, vlastníci sa nebudú mať ako dostať k vlastným
pozemkom.
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OZ ukladá stavebnej komisií vykonať obhliadku pozemku na základe ţiadosti p. Andrey
Špokovej.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti
Ing. Šimčisko: Obec Olešná nám poslala faktúru za úhradu spotrebovanej elektrickej energie
verejného osvetlenia v časti obce U Koţákov za rok 2011 v sume 455,73 €.
OZ zobralo faktúru na vedomie.
Ing. Šimčisko: bolo by treba urobiť rekonštrukciu obecného úradu, mali by sme dať urobiť projekt
OZ ukladá Obecnému úradu zabezpečiť projekt na rekonštrukciu obecného úradu.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tu záverečné správy zo stavebno – technického prieskumu lávky pre
chodcov v obci Staškov časť u Kamenišťákov a oproti ţelezničnej stanici Staškov. Je doporučená
urýchlená rekonštrukcia lávok. Treba urobiť projekt a urobiť rekonštrukciu lávok.
OZ zobralo na vedomie statické posudky a záverečné správy.
Ladislav Cudrák, Staškov– ţiadosť o odkúpenie vyradeného majetku obce – stroj Bielorus,
zostatková cena 0, za cenu 300 €.
OZ schválilo odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce – Bielorus za cenu 300 €
p. Cudrákovi Ladislavovi, Staškov.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: Ţeleznice SR nám ponúkli odkúpenie pozemku pri ţelezničnej stanici Staškov
o výmere 3 290 m2 za cenu 7 644,56 €.
Mgr. Latka: mali by sme prístup k tým pozemkom, naša komunikácia je asi 3 m široká
OZ ukladá obecnému úradu jednať so Železnicami SR o odkúpenie pozemku pri železničnej stanici Staškov
parc. CKN 1268/42 výmera 3290 m2 za cenu 7644,56 eur.
Diskusia:
Mgr. Latka: upozorňujem na zlý stav radiátorov na zdravotnom stredisku, ktoré tečú.
Ing. Šimčisko: pani povedzte, ţe date peniaze a hneď to dám urobiť, budeme to opravovať
Mgr. Kubošek: treba sa tam najskôr pozrieť s odborníkmi a zistiť koľko to bude stáť.
Ing. Šimčisko: boli sme tam na jar, je to tam na výmenu

p. Zbončák: ak je to akútne, treba to vymeniť
Mgr. Kubošek: treba to pozrieť a potom nás starosta oboznámiš, čo s tým treba robiť
Mgr. Latka: chcem sa opýtať ako sa ďalej postupuje s gátrom, čo s tým robí p. Kubinec
Mgr. Kubošek: stavebný úrad čo tu uţ toľko robí, keď to nie je vyriešené, nech to spracuje a
predloţí to tu, nech dá vyjadrenie, ako vlastne pracuje stavebný úrad keď sa ešte aj spis stratí
Mgr. Latka: chcem aby p. Kubinec predloţil vyjadrenie ohľadom odstránenia gátra
OZ ukladá zamestnancovi stavebného úradu Obce Staškov predloţiť správu o stave konania vo
veci odstránenia gátra v lokalite Staškov – Polgrúň.
Mgr. Kubošek: domáhame sa tu uţ dlhšiu dobu, aby sme dostali platové náleţitosti zamestnancov
Základnej školy, či môţe obecné zastupiteľstvo na neverejnom zastupiteľstve prejednať platy
zamestnancov, treba to zistiť u našej právničky.
OZ ukladá obecnému úradu cestou právnika zistiť, či je obecné zastupiteľstvo oprávnené na
neverejnom zasadnutí prejednávať, resp. oboznamovať sa s platovými náleţitosťami zamestnancov
základnej školy, ktorej je zriaďovateľom.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
p. Zbončák: chcem sa opýtať, čo sú dole rezerváre, voda niekde vytekala a ďalej neodteká, riešilo
sa to niekde, alebo niekde voda odteká, pýtam sa lebo som išiel do Kýčery na prechádzku, bolo
tam namrznuté okolo Jána Belky, bola tam poľadovica aţ do polovice kopca, vyzerá to, ako keby
ten rezervár pretekal, cez cestu tečie voda, treba ten odtok nejako poriešiť
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p. Dodek: asi dvadsať metrov pod rezervárom je výtok vody priamo do cesty, neviem čo sa s tým
dá robiť
p. Zbončák: keby sa to niekde dole vypustilo, či by sa nedalo to potrubie prerezať
p. Dodek: je to napájané smerom k p. Ligockému , tam by sa to mohlo niekde prerezať a urobiť
výtok
p. Zbončák: treba to pozrieť, zachovali by sa rezerváre a mohlo by to fungovať, keby bol problém
s vodou
Mgr. Latka: p. kontrolórka chcem sa opýtať ohľadom platu vedúcej školskej jedálne, čo si o tom
myslíš a čo navrhuješ, doporučil by som to celé zrušiť, urobilo sa to na základe ústnej ţiadosti
p. riaditeľky
p. Machovčáková: doporučila by som to zrušiť celé, alebo upraviť v druhej časti uznesenia
Mgr. Latka: uţ je to od ôsmeho mesiaca aţ doteraz navrhujem zrušiť uznesenie, máme tu
stanovisko z krajskej prokuratúry a z ministerstva školstva .Upozorňujem Vás, ţe vedúca ŠJ má
na základe tohto uznesenia zníţený pracovný úväzok na štyri hodiny
Mgr. Kubošek: myslím si, ţe sme urobili nadprácu, treba zrušiť uznesenia, ktoré sme vôbec
nemali prijať
Mgr. Latka: dávam návrh na zrušenie toho uznesenia, stanovisko kontrolórky ste počuli
p. Dodek: pýtal som sa starostu, ale starostovi nič neprišlo, nemá ţiadne doklady
Ing. Šimčisko: okresná prokuratúra mu nedala za pravdu, odvolal sa na krajskú prokuratúru,
ktorá to odstúpila na okresnú. Okresná prokuratúra nás vyzvala, poslali sme jej ešte nejaké
doklady. Pani kontrolórka to chystala a odvtedy som nedostal ţiadne vyjadrenie. Ak je uznesenie
protizákonné, môţe ho prokurátor zrušiť.
p. Zbončák: ako je to z pohľadu obce.
Ing. Šimčisko: zatiaľ nemáme výsledok. Myslím si, ţe uznesenie nemuselo byť, pani riaditeľka
mohla skrátiť úväzok na základe organizačných zmien.
Mgr. Kubošek: tak ako sme to my urobili, je to nezákonné, nemalo sa to urobiť formou obecného
zastupiteľstva, tvrdím to od samého začiatku a tieto papiere o tom nasvedčujú.
p. Ďurkáč: komu máme vlastne veriť, keď na obecný úrad neprišlo vyjadrenie, prečo by sme ho
mali zrušiť, keď neprišlo vyjadrenie
Mgr. Latka: poslanec odovzdal starostovi vyjadrenie z ministerstva školstva v ktorom sa uvádza,
ţe obecné zastupiteľstvo nemá v kompetencií schvaľovať zníţenie pracovného úväzku
zamestnanca školy, ktorý je samostatným subjektom aj keď obec je jej zriaďovateľom.
Ing. Šimčisko: starosta to neprijíma, lebo je to v kompetencií obecného zastupiteľstva
p. Dodek: dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Hlasovanie za zrušenie uznesenia 5/2011, pís. A bod 15 : za 3 / Mgr. Latka, Mgr. Kubošek,
Belko/, zdr. 3 proti 0
Ing. Šimčisko: p. riaditeľka podala projekt na altánok pri ihrisku, peniaze na to nemajú, dáme
to z nášho rozpočtu 100 € agentúre a 200 € projektantovi. Či budeme úspešní alebo nie, len aby ste
o tom vedeli.
p. Gajdošík: chcem k rodnému domu, nestihli si to všetci pozrieť, mali by sa stretnúť zástupcovia
obce so spolkom, aby pamätná izba bola sprístupnená, kedy by si to mohli občania pozrieť. Mohlo
by to byť od 12 – 16. hod v sobotu a nedeľu, treba to zabezpečiť do vyriešenia.
Ing. Šimčisko: treba kontaktovať p. Belkovú, p. Tahotnú, je tam aj moje číslo, je to aj na
internetovej stránke obce. Je to uţ zabezpečené, 6.12.2011 bude kolaudácia, potom sa to môţe
vyuţívať, zatiaľ by som to nemenil.
Mgr. Latka: podávam sťaţnosť na diskrimináciu v našej organizácií. Vedúca školskej jedálne
dostala 14.11.2011 od p. riaditeľky 8 listov. Všetky majú dátum 14.11.2011- neskorý príchod na
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pracovisko, aby predloţila prevádzkový poriadok, či má rozhodnutie od úradu verejného
zdravotníctva, ktorý nám vyhovel o uvedení školskej jedálne do prevádzky. Obecný úrad Staškov
a Základná škola Staškov dostali Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca
zo dňa 14.2.2011, kde OÚVZ Čadca vyhovuje s uvedených priestorov ŠJ Staškov do prevádzky
a s vypracovaným prevádzkovým poriadkom.
Mgr. Latka: schvaľovali sme zámenu pozemku s Ing. Machovčákom, čo sa týka vloţky 80 –
ţiaden Ing. Machovčák zhotoviteľom ROEP Geoprojekt Nitra tam neexistuje, občan Latka
podal námietky 7.5.2007 a 4.6.2007 ohľadom vloţky 80, aby bol všetkým rovnaký podiel 1/117,
je to potvrdené aj Krajským katastrálnym úradom. Chcem sa opýtať akým spôsobom je táto
parcela 527/3 z vloţky 80 napísaná v 1/1 na Ing. Machovčáka.
p. Dodek: muselo to ísť cez ROEP, osvedčoval to, časť parcele z vloţky, mal kúpne zmluvy od 4
– 5 vlastníkov, bolo to osvedčené.
Mgr. Latka: chceš povedať, ţe niekto kúpil od 4-5 vlastníkov a ostatní sú neznámi vlastníci cez
ROEP. Prešlo to cez ROEP, ktorým si bol p. Dodek predsedom. Mal som dedičstvo v roku 2009 a
doteraz nie je zapísané hlavne v týchto parcelách.
p. Dodek: návrh na ukončenie diskusie
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Mgr. Kubošek: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 20.15 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce

I. overovateľ
Ďurkáč Pavol

II. overovateľ
Mgr. Latka Jozef

