Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 28.10.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomný MDDr. Čulman ospravedlnený, Mgr. Kubošek – ospravedlnený
Program:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
 Kontrola uznesenia č. 10/2011 zo zasadnutia OZ
 Káblová televízia
 VZN Obce Staškov o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a mladistvých
v Centre voľného času, Staškov 588
 CVČ Staškov 588 – rozpočet od 1.9.2011 do 31.12.2011
 Materská škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
 Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2011
 Základná škola Staškov – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2010/2011
 Základná škola Staškov, Školská jedáleň, Školský klub–správa o hospodárení
k 30.6.2011
 Základná škola Staškov, Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
 Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Materskej školy Staškov č.
364 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č.
502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Zámena majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Prenájom majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Iveta Bartusková,
členovia: Mgr. Jozef Latka, Pavol Ďurkáč
overovatelia: Ján Dodek, Jozef Zbončák
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
3. Kontrola uznesenia č. 10/2011
Ing. Šimčisko: ukladá obecnému úradu spísať zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie
pozemku p. Miloša Hrušku a manţ. Dariny, bytom Staškov č. 817 pod miestnu komunikáciu
a vypracovanie geometrického plánu, zatiaľ sme v tom nekonali, pozerali sme sa na to skôr z
toho ekonomického hľadiska, p. Hurinová Vás bude informovať
p. Hurinová: p. Hruška dáva 10 m2 a bolo uznesenie, cesta je nevysporiadaná, je tam asi 100
vlastníkov, sú tam aj neznámi vlastníci, museli by sme to vykúpiť, dať urobiť jeden
geometrický plán, ktorý stojí najmenej 150 € a návrh na vklad.
p. Zbončák: keby sa to pri tom geometrickom pláne rozdelilo
p. Hurinová: dá sa to rozdeliť, museli by byť dve parcele v jednom geometrickom pláne
p. Ďurkáč: najlepšie by bolo v rámci dohody, keby sme mu poskytli nejakú výpomoc na
spevnenie plochy100 – 150 €. Po dohode poslanci navrhli 100 €.

OZ schvaľuje vyplatenie 100 € ako náhradu na spevnenie pozemku pod miestnu komunikáciu
časti parc. CKN 1759, 1760, 1761 v katastrálnom území Obce Staškov, ktorej vlastníkom je
Miloš Hruška a manţ. Darina, bytom Staškov č.817.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: OZ uloţilo kontrolórke obce vykonať kontrolu osobných príplatkov všetkých
zamestnancov ZŠ Staškov a výsledok kontroly predloţiť na neverejné rokovanie obecného
zastupiteľstva s termínom do budúceho OZ.
Mgr. Bartusková: prečo sa kontroloval rok 2010
p. Machovčáková: skontrolovala som vyplácanie osobných príplatkov a kontrolovala som
minulý rok, máme kontrolovať, čo je ukončené, predchádzajúci kalendárny rok a podpísali len
4 zamestnanci školy o zverejnenie údajov a osobný príplatok je príplatok k platu
Mgr. Latka: mám tu list z roku 2009 Základnej školy Staškov - vyjadrenie riaditeľky školy.
Ako si dobre pamätám, kontrolórka poţiadala úrad na ochranu osobných údajov, odpísali
z Bratislavy. Obecné zastupiteľstvo obce bude neverejné a predloţia sa údaje, pýtam sa, je
základná škola obecnou organizáciou? Áno je obecnou organizáciou.
p. Machovčáková: ale zamestnanci školy nesúhlasili so zverejnením údajov
Mgr. Latka: upozornila si štatutára, ţe zastupiteľstvo bude neverejné a všetci poslanci majú
podpísanú mlčanlivosť
p. Machovčáková: je to v texte uznesenia
Mgr. Latka: tak prečo si to nedala a máš stanovisko z úradu na ochranu osobných údajov
p. Zbončák: máte k dispozícií údaje ostatných zamestnancov
p. Machovčáková: nie, nemám to tu
p. Zbončák: nemáme informácie o zamestnancoch, uznesenie je nesplnené, budeme
pokračovať a treba to predloţiť na budúce OZ
Mgr. Latka: tak budeme v tom pokračovať na budúce a treba poznačiť, ţe uznesenie je
nesplnené
p. Ďukáč: keď pracovníci nesúhlasia, môţu sa sťaţovať, máme podpísanú mlčanlivosť, ale
oni nesúhlasia, aby nám to tu bolo predloţené
Ing. Šimčisko: keby sa zamestnanci cítili ukrivdení, nesúhlasia, môţu sa sťaţovať, môţu
napadnúť štatutára
Mgr. Latka: máme tu zákon 596/2003 a v bode 12 je uvedené, ţe obec schvaľuje rozpočet
a vykonáva kontrolu
Mgr. Mariaková: dovoľte, aby som sa aj ja k tomu vyjadrila, osobný príplatok je nenároková
zloţka z platu, ako chcete rozhodnúť, kto aký príplatok má, je to v kompetencii vedúceho
organizácie, môţe sa to skontrolovať len podľa zákona. Pani kontrolórka všetko
skontrolovala, nebudem zverejňovať platy zamestnancov a akým cieľom poslancov je, keď
chcú vedieť platy a osobné príplatky, aký majú na to dôvod. Plat je veľmi citlivá záleţitosť a
je to vec zamestnancov, pracovné zmluvy majú so školou, ale nie s obcou. P. Latka vyjadrili
ste sa pred kolegami, ţe robíte to preto, lebo chcete, aby sme mali vyššie osobné príplatky,
takáto bola podaná informácia. Dala som to p. kontrolórke k nahliadnutiu, ale nezverejním to,
pokiaľ dotyčný nedá súhlas, nepôjdem do rizika.
Ing. Šimčisko: v pracovnom poriadku by mali byť pravidlá
Mgr. Latka: uţ je to dávno, dostali sme to od všetkých, okrem školy. V škole sa zvolá
sedenie, stále sa obracia na poslancov, pani riaditeľka sa domnieva, ţe je to šikanovanie
školy, ţe je to zneuţitie práva poslanca a sľubu poslanca, treba pozrieť do zápisnice, kto to
uznesenie dal, prečo poslanci zahlasovali za takúto hlúposť, prečo nie je zápisnica na
internete, ona sa pozrie, kto to navrhol. Navrhujem, aby si p. starosta zobral za poradkyňu p.
riaditeľku. Pani riaditeľka mala dať stanovisko k listu 112/2009. Dávam návrh: OZ ukladá
riaditeľke školy predloţiť odpoveď na list 112/2009 – mala poţiadať kompetentné inštitúcie
p. Ďurkáč: za akým účelom vlastne chceme vedieť, aké sú osobné príplatky

p. Machovčáková: škola má vypracovaný prevádzkový poriadok a kolektívnu zmluvu
p. Ďurkáč: p. riaditeľky by si mali zodpovedať za osobné príplatky, je to v ich kompetencii
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať za návrh Mgr. Latku.
Hlasovanie: za 1 zdr. 5 proti 0
Ing. Šimčisko: návrh neprešiel, budeme pokračovať v kontrole uznesenia, uloţili ste
obecnému úradu po vydaní územného rozhodnutia pre zariadenie sociálnych sluţieb
zabezpečiť druhý stupeň projektu na stavebné povolenie. Zatiaľ to len vybavujeme, keď bude
schválené územné rozhodnutie. Ďalej ste uloţili zabezpečiť označenie výjazdov dopravnými
značkami z vedľajších miestnych a účelových komunikácií. Zabezpečil som dopravné značky
v sume 850 €, sú vyrobené, budeme ich montovať v priebehu dvoch týţdňov
p. Dodek: treba to odobriť s dopravným inšpektorátom
Ing. Šimčisko: odkázali ma na normu, ale je to dobrý návrh
PhDr. Machovčák: keď sme u tých značiek, chcem sa opýtať, aká je tonáţ mosta pri
obecnom úrade
p. Dodek: tonáţ tohto mosta podľa projektu je neobmedzená
p. Zbončák: niekedy tam bola značka, ktorá by bola dobrá aj teraz
p. Dodek: most sa zrekonštruoval a tonáţ je neobmedzená
Ing. Šimčisko: musíme dať urobiť posúdenie všetkých mostov, treba to dať do rozpočtu,
podľa toho môţeme dať obmedziť mosty, dopravný inšpektorát nám to musí odobriť. Musíme
mať posúdenie od statika. Ďalej ste uloţili obecnému úradu zmluvne riešiť vloţený majetok
ostatných subjektov do rodného domu Jozefa Kronera, okrem majetku obce. Oznámil som to
p. Gajdošíkovi.
p. Ďurkáč: neuvaţovali sme urobiť okolo domčeka nejaký plot
Ing. Šimčisko: uvaţovali sme o tom, ale je to vec financií. Ďalej ste uloţili riaditeľke ZŠ
Staškov zverejniť aktuálny jedálny lístok Školskej jedálne v čitateľnej podobe v školskej
jedálni a aj na internetovej stránke školy. Je to v jedálni a aj na internetovej stránke školy.
Ďalej by som Vás chcel informovať o nahrávkach z obecného zastupiteľstva a o nahrávaní na
OZ, lebo máme list od p. Gajdošíka. Zákon nám neukladá povinnosť nahrávať obecné
zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo má rokovací poriadok, môţe sa nahrávať na poţiadanie
niektorého z poslancov. Nahrávalo sa to podľa starého rokovacieho poriadku a nový o tom
nehovorí, nahrávky slúţia len pre potreby napísania zápisnice. Chcem Vás informovať o tom,
ţe nahrávky na obecnom úrade neexistujú a nemôţete ich ani pýtať. Museli by sme prijať
pravidlá ako nahrávať, ako nahrávky archivovať, kto za to zodpovedá a nahrávacie zariadenie
by muselo byť iné. Treba to zatiaľ zobrať na vedomie a môţete to zmeniť, prijať pravidlá.
p. Gajdošík: týka sa to mojej ţiadosti, čo sa týka nahrávania, môţe sa to nahrávať.
p. Dodek: nedalo sa to všetko zapísať, potom sa to začalo nahrávať OZ zobralo na vedomie
odvolanie Staškovských novín proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ ukladá kontrolórke obce zistiť, za akých podmienok môţu občania obce nahrávať
rokovanie OZ /video nahrávky, zvukové nahrávky/.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: chcem Vás informovať ohľadom školy, ako som to všetko doriešil, vládny
audit. Dal som si to všetko posúdiť, nie len našej právničke, riešili to aj nezávislí ľudia, ich
názor je taký, nie je naplnená podstata paragrafu, na základe ktorého by bol zriaďovateľ
povinný odvolať riaditeľku školy, vec je uzavretá. Budeme pokračovať, dovolil som si zaradiť
ďalší bod káblová televízia, máme tu zástupkyňu firmy TES Media Ţilina z toho dôvodu,
niekedy v lete sme schvaľovali zmluvu a za akých podmienok. S p. Pilatikom som mal nejaké
jednania o podpise zmluvy, on tam ešte chce nejaké veci moţno nad rámec. Nadobudol
dojem, ţe obec nejako nespolupracuje s firmou. Bol neistý, či vôbec podpísať tu zmluvu. Celú
sieť treba prerobiť. Zástupkyňa firmy Vám to všetko vysvetlí.

zástupkyňa firmy: nejde nám o to, ţe kúpime káblovku, ale celú sieť treba prerobiť a do nej
investovať. Chceli by sme to všetko prepojiť, škoda je nechať káblovku padnúť, keby sme ju
kúpili, musíme mať zosiľovače, musíme zriadiť napájacie body, nechceme, aby bola obec
stratová, snaţíme sa dodrţať tarify, ktoré boli.
Ing. Šimčisko: ľudia sa odhlasujú kvôli nekvalite, chceli by sme, aby poplatky za stoţiare
boli na obci.
zástupkyňa firmy: poviem Vám presne koľko to stojí 3,09 € za jeden stĺp, poplatok za
stoţiare, aby obec urobila podruţné meranie, potrebovali by sme nejaký malý priestor, dobre
by bolo, aby nebol spoplatnený.
Ing. Šimčisko: obec by urobila podruţné meranie, dali by sme im nejaký priestor, zdá sa to
logické, aby sme to nespoplatňovali, lebo ak my budeme zvyšovať, oni zvýšia občanom
p. Dodek: návrh je prijateľný pre obec, spätný chod napájania, čo sa týka elektriky, ľudia
nechcú pochopiť, bude základný balík a ľudia si môţu individuálne navoliť programy.
zástupkyňa firmy: základný balík bude za 3 €/ mesiac a rozšírený 6,78 € / mesiac
p. Ďurkáč: aj ja som za to, aby sa zachovala káblová televízia, má uţ svoje roky, treba urobiť
generálku, malo by sa to urýchliť, aby sa ľudia neodhlasovali.
OZ ukladá 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 poskytnutý bezplatne, finančné úhrady budú prevádzané
polročne.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
5. VZN Obce Staškov o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a mladistvých
v Centre voľného času, Staškov č. 588
Ing. Šimčisko: sú to materiály č. 5 a 6
Hlasovanie o VZN: za 6 zdr. 0 proti 0
6. Rozpočet CVČ Staškov č. 588 od 1.9.2011 do 31.12.2011
Mgr. Haluščáková: bod 6 – rozpočet centra od 1.9.2011 do 31.12.2011 – je to predbeţný
rozpočet, fungujeme len jeden mesiac, sú to sumy predbeţné, obec nám poţičala 7 700 €,
máme tú len základné veci, aby mohlo centrum fungovať.
p. Zbončák: mali sme to na finančnej komisii, prešli sme rozpočet a komisia to doporučila
schváliť
Ing. Šimčisko: som milo prekvapený, koľko sa jej podarilo zaloţiť krúţkov. Treba činnosť
centra podporovať a rozpočet treba schváliť.
p. Dodek: musím pochváliť a podporiť a hlavne poďakovať ZMOSU, navrhujem schváliť.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
7. Materská škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2011
p. riaditeľka: komentovala, máme tu úpravu rozpočtu na rok 2011 a správu o hospodárení
k 30.6.2011
Mgr. Latka: bolo to na finančnej komisii, doporučujem schváliť
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
8. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2011
p. riaditeľka: k správe bol priloţený podrobný komentár, máme dlhodobú PN, neviem kedy
pôjde pracovníčka do dôchodku, keď bude treba vyplatiť odchodné, budeme sa snaţiť
a z jednotlivých poloţiek, ktoré budú ušetrené, vyplatiť.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
9. Základná škola Staškov – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2010/2011
Mgr. Latka: doporučujem, aby sme body programu 9,10,11 schválili
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Mgr. Mariaková: chcela by som Vás poinformovať, máme zmenu v organizácii školského
poriadku, mali sme dve oddelenia školského klubu a teraz máme len jedno. Úväzok jedného
pracovníka, poloţka mzda 521 €, či necháme v rozpočte alebo prevedieme na obec.
OZ ukladá riaditeľke ZŠ Staškov predloţiť na OZ do konca roku úpravu rozpočtu ŠKD
zníţenú o 521 € /poloţka mzda bude zníţená o jedného úväzkového pracovníka –
vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Staškov/.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Mgr. Mariaková: chcela by som ešte poďakovať p. starostovi za ústretovosť voči škole,
kosenie okolia školy, urobenie parkovacej plochy
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe, týka sa to Materskej školy, Základnej školy,
prenájom majetku Centru voľného času hodného osobitného zreteľa
12. Prenájom nebytových priestorov Materskej školy Staškov ako správcu majetku
Obce Staškov - nebytové priestory - triedy v priestoroch Materskej školy Staškov č. 364
Centru voľného času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov v cene 0,50 € za
odučenú hodinu v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe
sa poskytnú priestory na krúţkovú činnosť.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
13. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku
Obce Staškov – nebytové priestory - triedu v budove Základnej školy Staškov č. 502
Základnej umeleckej škole, M.R.Štefánika 355, 023 54 Turzovka v sume 1 € za odučenú
hodinu v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa
umoţní ţiakom Základnej školy Staškov učiť sa hrať na hudobných nástrojoch priamo v obci.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
14. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku
Obce Staškov - nebytové priestory - triedy a telocvičňu v budove Základnej školy Staškov
č.502 Centru voľného času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov v sume 1 € za
odučenú hodinu v triede a 2 € za odučenú hodinu v telocvični v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c)
Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa poskytnú priestory na voľno časové
aktivity formou krúţkovej činnosti.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
15. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov – nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502 Ing.
Stanislavovi Machovčákovi, bytom Staškov č.767 v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10
€ /hod. v zimných mesiacoch v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
spočívajú v tom, ţe sa umoţní občanom aktívne športové vyţitie.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
16. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku Obce
Staškov – nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502
pánovi Liborovi Švíkovi, bytom Staškov 414 v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10
€/hod. v zimných mesiacoch v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré
spočívajú v tom, ţe sa umoţní občanom aktívne športové vyuţitie.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
17. Prenájom nebytových priestorov Základnej školy Staškov ako správcu majetku
Obce Staškov - nebytové priestory - telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. TK
502 Turzovka, M.R. Štefánika 2477, 022 01 Čadca za sumu 4 €, slovom štyri € počas celého

roka v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, ţe sa
umoţní ţiakom venovať sa vo voľnom čase tenisu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
18. Zámenu majetku obce Staškov - parcelu C KN 1267/2 zastavaná plocha o výmere
519 m2, /vytvorenú v zmysle GP č.118/2011 vypracovaný Ing. Annou Tomašcovou, overený
7.9.2011 č.760/2011/, ktorá vznikla z parc .EKN 10803/1 zapísanej na LV 3878
v katastrálnom území Staškov za parcelu C KN 1256/16 ostatná plocha o výmere 223 m3
/vytvorenú v zmysle GP č. 118/2011 vypracovaný Ing. Annou Tomašcovou, overený dňa
7.9.2011 č.760/2011/, ktorá vznikla z parc. CKN 1256/15, zapísanej na LV č.1148
v katastrálnom území Staškov, v bezpodielovom spoluvlastníctve Ing. Stanislava Machovčáka
a manţ. Mgr. Dariny Machovčákovej,rod. Gajdošíkovej, Staškov č.767 v súlade s § 9a ods.8
písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. majetku
obci v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe zámenou parciel obec získa do
vlastníctva parcelu pre účely verejného priestranstva v katastrálnom území Staškov. Zámena
sa uskutoční bez finančného vyrovnania za podmienky, ţe parcela C KN č. 1267/16 nebude
zaťaţená záloţným právom.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
19. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov - prenájom nehnuteľnosti – prístrešku
pri budove súpisné číslo 227 v Staškove na parcele č. 451/1 o rozlohe 50,165 m2 v sume
394 € /rok podnikateľovi Ing. Stanislavovi Machovčákovi, Staškov č. 621 na dobu jedného
roka do 28.10.2012 v súlade s § 9 a ods.9 písm. c/ Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom
uskladnenia ţeleziarskeho materiálu a výrobkov, ktorý spočíva v tom, ţe predmetný sklad
chce nájomca vyuţívať pri svojej činnosti na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva občanov
Staškova.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
20. Rôzne:
p. Janíková Mária, Staškov č. 562: dávam ústnu sťaţnosť na stavebný úrad a chcem to tu
vysvetliť, navštívila ma s listom p. Baláţová, pracovníčka obce a ţiadala ma, ţe sa ide
opravovať stará škola, aby som to podpísala. Povedala som, ţe o ničom neviem. Ţiadala ma
aby som to podpísala aj za druhú dcéru a za syna a za Julkou pôjde. Povedala som jej, ţe to
nemôţem podpísať za nikoho a vôbec neviem, o čo sa jedná. Povedala, ţe ide ešte za p.
Koţákom a Gajdošíkom a potom mi to tu nechá. Na stavebnom povolení je dátum 19.7.2011.
Keby sme všetko vedeli a sa dohodli, ale o ničom sme nevedeli. Všetko som si to dobre
prečítala a povedala som starostovi, ţe nedám ţiaden podpis. Nikto si to neuvedomil, mám
mapu a aţ po základy je uţ náš pozemok a ak sa bude robiť odkopávanie, bude to zásah do
nášho súkromného pozemku. Ďalej povolenie rieši zlepšenie priestorov kotolne. Je tu
spomínaná len parcela 141/1, bohuţiaľ kotolňa je postavená na parcele 139, to znamená, ţe
povolenie je nedokonalé. Parcelné číslo z kotolne tu nie je uvedené. Ďalej je tu písané, ţe
stavebnými prácami nezasahovať do súkromného vlastníctva účastníkov konania. Chcem, aby
ste so to všetko pozisťovali, akým spôsobom sa toto povolenie vydalo, keď sa vôbec s nikým
nejednalo. Je tu písané, ţe ku konaniu neboli vznesené ţiadne námietky a vôbec bolo nejaké
konanie. Neboli sme na ţiadnom konaní, týka sa to aj mojich detí. Najviac ma to nahnevalo,
lebo sa ide vstupovať na náš pozemok a nikto s nami nejednal. S hotovou vecou ste ku nám
prišli, aby sme podpísali, ţe sa vzdávame odvolania. Kde bola obec od 14.9.2011, ţe nás
nezavolala a kde ste boli od 19.7.2011, keď bola daná ţiadosť. Všetkým známym účastníkom
konania určili lehotu na vyjadrenie. Pán starosta, keby bola určená lehota na vyjadrenie, kedy
to bolo prejednané s účastníkmi konania, chcem zápisnicu. Projektová dokumentácia
vypracovaná Ing. Mikovčákom. Doručuje sa: Janíková, Janík, Chylíková, Nekorancová.

Koţák, Gajdošík. Nemali sme nič, mala byť dohoda, zápisnica. Pán starosta, keď som od Vás
odchádzala, povedali ste mi, ţe ste mi vţdy vyšli v ústrety, čo sa urobilo, všetko boli obecné
záleţitosti, chcem aby ste mi pán starosta na toto odpovedali, v čom ste mi vyšli v ústrety.
Ing. Šimčisko: nie je to záleţitosť zastupiteľstva, ale stavebného úradu, beriem to ako
sťaţnosť na činnosť stavebného úradu. Nemalo sa to hneď robiť. Pani Sláviková z agentúry
mi oznámila, ţe je moţnosť ţiadať na zateplenie. Zavolal som p. Kubinca, aby zabezpečil
právoplatné stavebné povolenie, bola tu takáto podmienka. Stavebné povolenie vypracoval,
zavolal mi, ţe treba pochodiť za účastníkmi konania, pani Baláţová zašla za Vami, moţno to
nie je všetko v poriadku. Bola snaha uchádzať sa o tie prostriedky z fondu. Pán Gajdošík
súhlasil, aj p. Koţák, p. Janíková nesúhlasila. Samozrejme má na to právo a je to v poriadku.
Samozrejme o tie peniaze sa uchádzať nemôţeme. Proces bude prebiehať od začiatku. Pán
Kubinec mal zdravotné problémy, bol práceneschopný skoro celé leto, dostali sme sa do
časovej tiesne. Myslím si, ţe pri porozumení všetkých ľudí sme sa mohli uchádzať o tie
financie na starú školu, p. Janíková máte na to právo, je to v poriadku, ale neţelám si, aby nás
tu niekto obviňoval, ţe sme podvodníci. Uţ ako som tu prišiel, stále ma upozorňujete, ţe
objekt je v zlom technickom stave a treba s ním niečo robiť. Snaţím sa niečo urobiť,
nenapadlo ma, ţe Vy tu budete mať problém. Rešpektujem to a chápem to. Pán Kubinec urobí
nápravu a proces bude prebiehať od začiatku. Máme teraz čas do marca. Jedná sa o novú
strechu, zateplenie, výmenu okien. Nebol to ţiaden podvod, bola to len naša snaha a je to aj
pre mňa poučenie, ale mrzí ma to, ţe sme mohli mať podaný projekt a šancu získať nejaké
peniaze.
p. Janíková: nešlo tu o jeden podpis, ale o štyri, neboli by sme proti tomu, ale sa to malo
odkonzultovať. Som za to, aby sa obec budovala a skrášľovala. Ale keď Vám ešte povie
pracovník obce, aţ podpíšete za niekoho, je to veľká drzosť. Keby sa to bolo skôr vedelo.
Mgr. Latka: zle sa to počúva z jednej a aj z druhej strany, bola to jednoznačne priorita
z obce. Pán starosta mal si to odkonzultovať osobne a vysvetliť, čo je vo veci. So stavebným
úradom je to uţ viackrát, stratil sa spis – gáter, pýtam sa, čo si v tom robil, keby si p. starosta
nejednal tvrdo, neverím, ţe by občania nechceli skrášliť okolie, musíš poučiť pracovníka
obce. Najpodstatnejšia vec je, ţe obec prišla o 80 tis. euro. Zamysli sa, či ten stavebný úrad
konal správne od siedmeho mesiaca.
p. Zbončák: p. Janíková povedala ste tvrdé slová na našu adresu, súhlasím s Vami, ţe ste
mohli byť aj rozčúlená, ale pravdou je, ţe stavebný úrad nás zastupuje, urobí sa náprava,
pôjde sťaţnosť na stavebný úrad, budeme sa snaţiť vyriešiť túto situáciu, aj keď sme to tu
schytali my za to, ţe niekto pochybil. Uţ som tu viackrát povedal, ţe niektoré veci treba
odkomunikovať a na listy treba odpovedať riadne a zreteľne, aká je naša odpoveď.
Jednoznačne tu došlo k pochybeniu a budeme sa snaţiť nabudúce postupovať lepšie a je
škodam, ţe prichádzame o takéto peniaze.
p. starosta: nie je isté, ţe by sme tie peniaze dostali, ale mojou chybou bolo, ţe som sa snaţil
všetkými silami ten projekt podať, keby som to neurobil, tak tu dnes nesedí nespokojná p.
Janíková a nepočúvam, ţe sme prišli o nejaké peniaze. Snaţil som sa maximálne to vybaviť.
Pán Dodek Vám povie, ako je to s tými fondami a ţe niekedy niečo dozviete z jedného dňa na
druhý a treba rýchlo konať. Peniaze neboli isté, moţno by to ani nevyšlo. Dozvedel som sa
o tom v pondelok a snaţil som sa do piatku ten projekt podať.
Mgr. Latka: nemienim riešiť Ing. Kubinca, ale je tu jasne napísané 19.7.2011
p. Ďurkáč: samozrejme, ten čas bol tri mesiace, ale dozvedelo sa to za minútu dvanásť, p.
Janíková, prišli ste tu na vlastný podnet alebo kto Vás tu pozval
p. Janíková: prišla som tu sama na vlastný podnet
p. Ďurkáč: keby niekto za mnou prišiel pre nejaký podpis, išiel by som sa spýtať na úrad, čo
sa vlastne deje a hovorili ste, ţe sa Vám nevychádzalo v ústrety, obec Vám pomohla aj pri

plote, treba slušne jednať a neobviňovať nás tu, ţe sme podvodníci. Keď sa slušne jedná, dá
sa o všetkom dohodnúť.
p. Dodek: rokujeme tu o nejakom ústnom odvolaní voči stavebnému povoleniu, je to beţná
prax, keď príde nejaká ponuka, treba rýchlo konať a starosta keď robím, schytá takéto
poďakovanie. Stálo sa to uţ viackrát aj za mňa. Kaţdý sa snaţí, aby niečo urobil pre obec
a dostane takéto poďakovanie. Nemá zmysel, aby tu jeden druhého zosmiešňoval. Stálo sa
a jednoducho ideme ďalej. Obec musí podávať projekty a v kaţdom jednom podaní projektu
je riziko, či peniaze prídu, alebo nie.
Mgr. Latka: pozorne som počúval a nepočul som ani jedného poslanca, ktorý by zosmiešnil
starostu a nepočul som tu poslanca, ktorý by sa ho nezastal. Myslím si osobne, ţe to nebolo
dobre odkomunikované.
p. Janíková: budem konať ďalej, ak budem počuť, ţe kvôli nám nebol projekt, nie je tu
podpis len Janíkovej, ale aj mojich detí.
Ing. Šimčisko: dobre p. Janíková, ospravedlňujem sa Vám za činnosť stavebného úradu
a budeme pokračovať. Chcem Vás informovať, bude otvorenie rodného domu J. Kronera
19.11.2011 o 15 hod. a o 17 hod. bude divadelné predstavenie, potom bude udelená Cena
Jozefa Kronera. Ste pozvaní všetci. Mate priloţený program a vstupenky. Bolo by dobré, aby
sa odsúhlasilo 2 000 €. Mám to tu všetko popísané, na čo všetko treba.
OZ schválilo na kultúrnu akciu „Korene nespretŕhaš“ otvorenia rodného domu Jozefa Kronera
sumu 2 000 € z rozpočtu obce.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme problémy s vykurovaním v kinosále, sú nespokojní divadelníci, malo
by byť samostatné kúrenie v kinosále. Bolo by to dobre urobiť.
p. Zbončák: prechádzali sme to na finančnej komisii, projekty nešli, bolo by dobré urobiť to
kúrenie, kúpiť kotol
p. Dodek: plynofikácia obecného úradu je zlá a zvlášť vykurovanie kinosály, sú tam zlé
radiátory
Ing. Šimčisko: musím všetko preveriť, dal by som návrh aby sa dalo do rozpočtu 3 000 € na
vykurovanie.
OZ schvaľuje z rozpočtu obce sumu 3 000 € na opravu vykurovania v kinosále obecného
úradu
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: chcem Vás informovať ohľadom vody u Groša, voda ide pod rodinný dom p.
Urbánka, je nespokojný, voda je odovzdaná a či to budeme financovať
p. Dodek: ideálne by bolo nastrekovanie, mala by tam byť rúra 63, treba kopať. Treba v ceste
výrez od Jednoty hore dvojitá ochrana. Som za to, aby sa to urobilo.
Ing. Šimčisko: túto prácu treba urobiť v novom roku z nového rozpočtu okolo 2000 €, budem
ich informovať, ţe sa tu o tom jednalo. Chcem Vás ešte informovať o kanalizačnej prípojke
od poţiarnej zbrojnice, bytov, technického podniku, bude sa pripájať Krištofík, nemôţe sa
pripojiť Kuchárik, nemôţe sa pripojiť Ing. Machovčák. Prípojka stála 4 500 € a treba to
stanoviť, kto bude uhrádzať.
Obec Staškov – 3 prípojky, Mgr. Bartusková – 1 prípojku, Kudláčová – 1 prípojku, Krištofík
– 1 prípojku, Ing. Machovčák – 1 prípojku a jednu si musí urobiť sám. Krištofík argumentuje,
ţe to ide cez jeho pozemok, nie je dohodnutá zmluva, nechce zaplatiť celú sumu.
p. Dodek: zamieňali sme pozemok s Krištofíkom, chcel tam stavať dom, pozemky sa
vymenili. Zámena bola preňho výhodná, nemyslím si, ţe by nemal zaplatiť prípojku v plnej
výške.
p. Ďurkáč: občania tu mali ţiadosti, na kanalizačné prípojky sme nikomu nedali
Ing. Šimčisko: Ing. Machovčák to akceptuje, navrhujem, aby kaţdý zaplatil 1/7
Mgr. Bartusková: budem to platiť v splátkach

OZ schvaľuje rozdelenie výdavkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v bývalom
Technickom podniku na sedem častí, /4 554,67 : 7 = 650,67 € /, Obec Staškov 3, Mgr. Iveta
Bartusková 1, Mária Kudláčová 1, Ing. Stanislav Machovčák 1, Pavol Krištofík 1.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: zasadala likvidačná komisia, pozreli si vyradený majetok, veci sú na odpis.
Na odpredaj doporučili rýpadlo, Bielorus a kontajnery. Kontajnery musíme predať nejakou
súťaţou alebo inzerciou aj Bielorus a rýpadlo.
Máme tu ţiadosť o finančnú výpomoc na pohreb sestry – Eva Uhríková, Kysucké Nové
Mesto. Pani Uhríková je sestra p. Matlákovej, ktorá zomrela.
p. Dodek: treba uhradiť pohreb na náklady obce v minimálnej výške, pohrebné dostaneme.
OZ schvaľuje zabezpečenie pohrebu zosnulej Márie Matlákovej, bytom Staškov na náklady
obce, s uplatnením pohrebného na obec.
Hlasovanie : za 7 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť o rozšírenie cesty na parcelu CKN 233 v katastrálnom území Staškov u Jaroši –
dostatočné sprístupnenie cesty z miestnej komunikácie. Riešenie situácie je moţné rozšírením
do parc. CKN 817, ktorá je vo vlastníctve Dalibora Machovčáka s manţelkou Darinou,
Staškov č. 650. Ţiadajú obec, aby riešilo odkúpenie časti parcele od týchto vlastníkov.
Podpísaní: Jozef Belko, Helena Turiaková, Gabriela Turiaková, Oľga Jurgová, Mgr. Latka
Jozef, Pavol Perďoch.
Mgr. Latka: treba to vysvetliť
p. Hurinová: cesta je naša, bola tam aj geodetka a ona tam vytýčila tú cestu
Mgr. Latka: pozemok, ktorý vlastní Machovčák, predala obec Jurgovi a ten ho zamenil za
pozemok, ktorý má pred domom s p. Baculákovou, ktorá to dala napísať na D. Machovčáka
a manţ. Darinu. Ten pozemok bol náš, aj cesta bola naša. Dali vymerať tú cestu, Jurga
kupoval od nás. On ustúpil pol metra aj viac zo svojho, ako tu sľuboval, keď to chcel kúpiť.
Problém je v tom, ţe v tej prednej časti je elektrický stĺp, ktorým sa nedá pohnúť a treba
urobiť nejaký krok, aby sa na tú cestu dostalo z IBV.
PhDr. Machovčák: brat nechce predávať, on to chce vymeniť
Mgr. Latka: Jurga môţe kúpiť od p. Šinalovej, jedná sa asi o 10 m2, aby to on mohol
zameniť s Machovčákom. Riešenie ţiadne, lebo p. Machovčák nechce predať, len vymeniť.
p. Dodek: čo vlastne od nás chcú, veď vedeli čo kupujú, nech si to riešia
PhDr. Machovčák: veď to bola výmena a Jurga uţ vedel, čo kupuje a mal uţ dávno na to
myslieť, ţe tam má 2,5 m cestu, keď staval garáţ. Veď on si sám zavinil túto situáciu. OZ
ukladá obecnému úradu jednať vo veci ţiadosti rozšírenia cesty na parcele CKN č. 233,
u Jaroši, zistiť pozemok obce a predaj osobitným zreteľom.
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Ţiadosť Jaroslav Jančík, Staškov č.595- AUTO PNEU SERVIS o prenájom priestoru
plechovej garáţe, ktorá sa nachádza pri budove bývalej Tesly v Obci Staškov, ktorú doteraz
obec prenajímala p. Koţákovi. Uvedenú plechovú garáţ chcem vyuţívať na účely parkovania
autobusu, ktorý v súčasnosti pouţívam na prepravu futbalistov Slávie Staškov na futbalové
zápasy. V budúcnosti ho môţem vyuţívať aj na prepravu ľudí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť
rôznych kultúrnych podujatí.
Ing. Šimčisko: p. Jančík z toho priestoru, ktorý nám v pondelok odovzdáva p. Koţák
potrebuje len jednu časť a to je tá plechová garáţ
p. Ďurkáč: p. Jančík kúpil mini autobus, vozí futbalistov, robí dobrú sluţbu, uţ aj folklór
viezol do Vychylovky alebo na nejaké oslavy. Vozí ich za prevádzkové náklady, vţdy je
ochotný, navrhol by som nejakú symbolickú cenu.
p. Dodek: navrhol by som na dobu neurčitú, ale výpovednú dobu tri mesiace
PhDr. Machovčák: treba mu to prenajať, pomáha zloţkám
Ing. Šimčisko: bude to osobitný zreteľ, musíme to vyvesiť

OZ zobralo ţiadosť na vedomie.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Petícia občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov v obci Staškov. Obecnému
úradu vyplýva z práva občanov prijať a vybaviť predmetnú petíciu. Podpísaná veľká časť
občanov Obce Staškov ţiada uverejniť zápisnicu v miestnom mesačníku Staškovské noviny a
písomné oboznámiť
podávateľa do 30 dní od podania petície.
PhDr. Machovčák: mali by sme občanom vyhovieť, neviem, aký je prínos do obcí
z automatov. Za týmito peniazmi sú rozvrátené rodiny a hlavne deti.
Mgr. Latka: kde všade sú tie automaty
p. Hurinová: automaty sú u Sultána a u Bocka
p. Ďurkáč: či my vôbec môţeme tie automaty zrušiť
Mgr. Latka: veď tie automaty vôbec nemusíme mať
Ing. Šimčisko: je to v kompetencii obce, musí sa s ňou naloţiť v zmysle zákona, musí dať
k tomu kontrolórka stanovisko
p. Belko: všetko vzniklo u Sultána kvôli jednému človeku a začali zbierať podpisy
OZ zobralo na vedomie petíciu občanov Obce Staškov za zrušenie hracích automatov.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: mali by sme sa ešte vrátiť k ţiadosti tenisového klubu o zníţenie nájmu. Chcú
rovnakú sadzbu na zimné aj letné obdobie 4 €.
Hlasovanie : za 7 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
Mgr. Latka: v novej škole do kabinetu kniţnice treba vymeniť podlahu, stará má uţ 50
rokov, je to tam všetko zhnité
p. Zbončák: treba presunúť peniaze, ktoré prídu zo Školského klubu pri ZŠ Staškov 500 €
OZ ukladá obecnému úradu vymeniť podlahu v kabinete kniţnice ZŠ Staškov
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: treba zvolať škodovú komisiu do 10 dní, škoda tu vznikla
Ing. Šimčisko: máme tu zvoleného predsedu škodovej komisie
Mgr. Latka: nezvaţujeme mimoriadne zastupiteľstvo k rozpočtu na rok 2012, ako stojíme
v roku 2011 a návrh na rok 2012, aţ to tu neriešime ako to bolo zvykom na poslednú chvíľu
p. Zbončák: teraz sme pri CVČ prešli zhruba aj plnenie rozpočtu obce, prešli sme poloţky
z ktorých sa dá ušetriť a ktoré sa neplnili. Asi cez 20 tis. € ostávalo v rozpočte, dnes sme dali
5 tis. € . Nevypadá, ţe by bol rozpočet mínusový.
Mgr. Latka: nedáme si samostatné sedenie k roku 2012
p. Zbončák: rozpočet by mal byť urobený dobre
Ing. Šimčisko: môţe byť mimoriadne zastupiteľstvo ohľadom rozpočtu na rok 2012, záleţí na
Vás, či ho schválime tento rok, alebo na budúci, záleţí na tom koľko dostaneme peňazí
Mgr. Latka: treba osloviť spoločenstvo lesov, aby nám pripravovalo šteky na plot ku
Kronerovmu domu, aby bol plot starodávny, pôvodné staré šteky
p. Gajdošík: bol tam štekový plot, ale nie guľatina. Je v pláne, aby sa tam urobil štekový plot.
OZ ukladá obecnému úradu osloviť Spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Staškov
o poskytnutie dreva /okrúhle šteky/ z prebierky – prerezávky, ktoré bude pouţité na
vybudovanie oplotenia pri rodnom dome Jozefa Kronera.
p. Belko: treba dať stojan na bicykle pred zdravotné stredisko, uţ sme tu o tom hovorili
PhDr. Machovčák: bola za mnou Halušková ohľadom poplatku za popolnice, ţe si musí
kúpiť ţetóny pre všetkých členov domácnosti, aj keď ich neminie. Na úrade jej povedali, ţe je
to podľa trvalého pobytu, dcéru ma na internáte a syn doma nebýva, ale majú tu trvalé pobyty.
Mgr. Latka: čo robíme upratovanie na jar, bolo by dobré urobiť upratovanie aj na jeseň
Ing. Šimčisko: ak uţ nikto nechce diskutovať, je tu návrh poslanca na ukončenie diskusie.

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 7 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 Dodek

II. overovateľ
Jozef Zbončák

