Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 23.9.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomný MDDr.Čulmanospravedlnený, Mgr. Latka
Program:
 Otvorenie zasadnutia
 Schválenie programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov
 Kontrola uznesenia č. 9/2011 zo zasadnutia OZ
 Predaj prebytočného majetku obce
 Prenájom prebytočného majetku obce
 Rôzne
 Diskusia
 Návrh na uznesenie
 Záver
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0

Návrhová komisia: predseda: Jozef Zbončák
členovia: PhDr. Gabriel Machovčák
overovatelia zápisnice: Mgr. Ján Kubošek
Pavol Ďurkáč
Zapisovateľka: Veselovská Mária
Kontrola uznesenia:
Ing. Šimčisko: uloţili ste zvolať jednanie komisie pre vyriešenie trvalého pobytu občanov
obce bývajúcich v k.ú. Olešná – časť u Rovňanov, prizvať JUDr. Lehutovú, dotknutých
občanov a dozorujúceho prokurátora. Jednanie sa uskutočnilo, dozorujúci prokurátor
neprejavil záujem.
Jednanie prebehlo za účasti p. Kuboška, p.Latku, p. Lehutovej. Bol tam aj p. Paštrnák, bol
som prítomný aj ja. Ďalej bude informovať predseda komisie.
Mgr. Kubošek: komisia sa stretla bez dozorujúceho prokurátora, občania sú nespokojní,
nechcú sa vzdať a chcú pokračovať ďalej v tomto spore. Občania sa musia sami rozhodnúť,
nemôţeme za nich rozhodnúť a ani sa za nich súdiť. JUDr. Lehutová dala všetky informácie
občanom, je na nich čo urobia a či budú ďalej v spore pokračovať.
Ing. Šimčisko: nemôţeme donútiť občanov, aby si zmenili trvalý pobyt
Mgr. Kubošek: môţeme dať ešte nejakú lehotu, potom to musíme všetko prehodnotiť,
rozhodnúť, ako budú platiť dane, či im budeme vyváţať kontajnery
p. Zbončák: treba pokračovať v zmysle zákona
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia, mali sme previesť finančnú čiastku
v zmysle záverov predbeţnej správy finančnej kontroly Zvolen 9 812 ,34 €. Finančnú čiastku
sme uhradili. Tak isto aj ďalší bod – previedli sme finančnú čiastku 1 381,72 €. Ďalej ste
uloţili, poskytnúť uznesenia aţ po podpísaní starostom obce. Nahrávky z rokovania slúţia len
pre potreby obecného zastupiteľstva a obecného úradu a nie je moţné ich ďalej rozširovať,
slúţia len ako podklad na zhotovenie zápisnice z jednania OZ, ktorá je po podpísaní
overovateľmi verejne prístupná. Takto som to aj urobil, p. Gajdošík sa toho domáhal
a sťaţoval sa, prečo mu to nemôţeme dať. Prečítam Vám odvolanie p. Gajdošíka proti
rozhodnutiu obecného zastupiteľstva, ţiada poskytnutie nahrávky z obecného zastupiteľstva.

Odpísal som mu na sťaţnosť, ţe v zmysle uznesenia OZ mu to nemôţem dať. Dal som to p.
Lehutovej, aţ to vyrieši.
p. kontrolórka: zákon to neprikazuje, aby sme nahrávky z obecného zastupiteľstva dávali
občanom
OZ zobralo na vedomie odvolanie Staškovských novín proti fiktívnemu rozhodnutiu
o nesprístupnení informácií.
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať, stavebná komisia mala vykonať obhliadku k ţiadosti
Miloša Hrušku a manţ. Dariny, Staškov č. 817 o finančnú spoluúčasť na spevnení miestnej
komunikácie
p. Ďurkáč: boli sme tam pozrieť, chce to spevniť, naviesť, vybetónoval by základ. Chce
nejakú náhradu, pomoc. Navrhli sme 150 €. Bolo by dobre napísať nejakú zápisnicu, do
budúcna by mohli napr. jeho deti povedať, ţe je to ich pozemok. Najlepšie by bolo
geometrický plán, aby to bolo vysporiadané, ale je to malý kúsok, či sa mu to oplatí robiť
Ing. Šimčisko: keď je ochotný plot podať a urobiť betónový, je predpoklad, ţe nebude robiť
problémy, ale najlepšie bude, keď to bude na papieri
Mgr. Kubošek: treba s ním urobiť písomnú dohodu, s naším potvrdením, s naším overením
Mgr. Latka: treba sa drţať zákonov, urobiť geometrický plán, spísať zmluvu
p. Dodek: čo sa týka ciest, ROEP cesty vyčíslila, treba urobiť geometrický plán na celú cestu
OZ ukladá obecnému úradu spísať zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie pozemku od p.
Miloša Hrušku a manţ. Dariny, bytom Staškov č. 817 pod miestnu komunikáciu
a vypracovanie geometrického plánu.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Ďurkáč: bola sťaţnosť v osade u Letov. Urobil tam zábranu, bol tam rigol, stekala tam
voda, zasypal to tam. Nedošli sme k ţiadnemu záveru, medza bola odkopaná, zasypal sa rigol,
občania sa sťaţujú. Medzu mu odkopali a nechali to tak, mal strach ţe sa to bude uváţať. On
teraz zasypal aj rigol, neviem čo vlastne s tým budeme robiť
Ing. Šimčisko: on prejavil dobrú vôľu a dal to do svojho pozemku odkopať. Svah sa mu
zosúva, tak zasypal rigol.
p. Dodek: osada je zabezpečená úzkou komunikáciou, boli tam problémy a tiekla tam voda,
dohodlo sa ešte s p. Jozaňákovou, ţe sa to tam odkope, on tam ešte nebýval, svah sa stále
zváţal, urobil sa rigol, komunikácia je tam potrebná
p. Ďurkáč: je to viac ako 20 metrov, on tam toho dosť urobil, dal tam koly, švele
Ing. Šimčisko: buď to odstráni alebo mu dáme nejaké financie, nech dá ţiadosť, ľudia chcú,
aţ to zlikviduje. Keď budem s ním, musíme to vyriešiť, nech si dá ţiadosť a potom
rozhodneme.
p. Zbončák: necháme to do jari, uvidíme, čo sa s tým bude robiť
Ing. Šimčisko: ďalej ste uloţili obecnému úradu zverejňovať zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva na internete, malo by to tam byť. Uloţili ste kontrolórke obce, aby predloţila
všetky správy z kontrol od roku 2010 vrátane. Pani kontrolórka to predloţila.
Mgr. Latka: p. kontrolórka mala si predloţiť osobné príplatky zamestnancov základnej školy
a nepredloţila si to, nebudem sa tu stále opakovať a pýtať to, máme podpísanú ochranu
osobných údajov.
Mgr. Kubošek: p. kontrolórka mali ste predloţiť osobné príplatky a zatiaľ to nebolo
predloţené. OZ ukladá kontrolórke obce vykonať kontrolu osobných príplatkov všetkých
zamestnancov v základnej škole a výsledok kontroly predloţiť na neverejné rokovanie
obecného zastupiteľstva s termínom do budúceho OZ.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ďalší bod programu
Predaj prebytočného majetku obce p. Róbertovi Fulierovi a manţelke Zuzane, bytom Staškov
č. 84 o výmere 5 m2, trvalé trávnaté porasty za cenu 10 eur/m2.

Ing. Šimčisko: je to opäť osobitný zreteľ, treba to schváliť a máme tu aj zámenu.
Hlasovanie za predaj: za 8 zdr. 0 proti 0
Zámena majetku obce Staškov o výmere 91 m2, trvalé trávnaté porasty za parcelu o výmere
44 m2, trvalé trávnaté porasty. Zámenou parciel Obec Staškov získa do vlastníctva parcelu pre
účely vybudovania miestnej komunikácie. Zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného
vyrovnania.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Prenájom majetku obce Staškov, časť nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na 1.
poschodí v budove č.90 /bývalá školská jedáleň/ p. Machovčákovej Anne, bytom Staškov č.
175, za účelom aeróbneho cvičenia pre ţeny a deti za cenu 1 euro/ rok, obec chce umoţniť
občanom aktívne športové vyuţitie.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Prenájom majetku obce Staškov o výmere 48 m2/ pri Reštaurácií pod obecným úradom
Staškov podľa situačného snímku/ zastavané plochy a nádvoria p. Mgr. Lenke Vrábľovej,
Dunajov č. 335, za účelom zriadenia predajnej terasy pri Reštaurácií pod Obecným úradom za
cenu 200 eur/rok, obec chce umoţniť občanom posedenie aj exteriéri.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Rôzne:
Ing. Šimčisko: projekt zariadenia sociálnych sluţieb, komentoval. Projekt je vypracovaný,
predloţil návrh
Mgr. Kubošek: treba sa zamyslieť, či je vhodné umiestniť zariadenie tam, kde ho plánujeme,
mohli by sme vyuţiť pozemok starého ihriska pri škole. Máme tam vybudovanú novú jedáleň.
Financovanie zariadenia sociálnych sluţieb bude náročné.
Ing. Šimčisko: rozprával som sa s projektantmi, chodiť cez školský areál je nepraktické.
p. Zbončák: skôr by som chcel, aby ihrisko okolo školy bolo pre deti
Ing. Šimčisko: prešli sme všetky lokality, aj pozemky vyše školy, niektoré má v prenájme aj
p. Pončka
Mgr. Bartusková: hovoril, ţe by si pozemok rád odkúpil
Mgr. Kubošek: predávať takéto pozemky by bola chyba
p. Dodek: čo sa týka domu sociálneho zariadenia, je to dobrá vec, plánovali sme to
urobiť. Pozemky vyše školy sú plánované pre rozvoj školstva, máme to aj v územnom pláne,
prihováram sa za riešenie, ktoré máme plánované.
OZ ukladá obecnému úradu po vydaní územného rozhodnutia pre zariadenie sociálnych
sluţieb zabezpečiť druhý stupeň projektu na stavebné povolenie.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: chcem Vás oboznámiť, mali sme problém s lávkou vyše školy, utrhlo šrob,
museli sme to opraviť. Pán Odrobiňák robí posudzovanie, musíme dať ešte posúdiť dve lávky.
Jedna stojí 740 €. Mali by sme si dať urobiť diagnostiku všetkých mostov. Musíme to dať do
rozpočtu budúceho roka.
Ing. Šimčisko: dostali sme ţiadosť z dopravného inšpektorátu z Čadce, sme povinní si dať
urobiť dopravné značky, ktoré označujú výjazdy z vedľajších miestnych a účelových
komunikácií.
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť v zmysle listu zo dňa 31.8.2011 čj. 697/2011 z OR PZ
DI Čadca označenie výjazdov dopravnými značkami z vedľajších miestnych a účelových
komunikácií.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: aby sme mohli v rámci rozpočtu niečo robiť, potrebovali by sme zváračku, čo
máme je slabá, treba kúpiť miešačku výkonnejšiu pre chlapov na prevádzku.
p. Zbončák: treba to dať do rozpočtu budúceho roka, vytvoriť poloţku v rozpočte

Ing. Šimčisko: rozprával som s p. Kicošovou o cintoríne, tie nové rady nie sú dobré urobené.
Ona hovorila, ţe to rozmeriava, keď kopú hrob, ale kamenári ju nerešpektujú, keď robia
pomníky, podajú to hore alebo dole a nie je to v rade. Doporučila, robia to aj iné obce, keď sa
bude zakladať nová rada, aby sme si dali vyrobiť rámy na dvoj- hroby, jedno- hroby. Občania
by si to potom zaplatili a uţ by mali hotový rám. Bolo by to dobré a hlavne by boli rovné
chodníky pri hroboch.
Mgr. Kubošek: len nech pohrebné sluţby kopú rovno a všetko bude v poriadku, keď bude
hrob dobre vykopaný, tak aj kamenári dobre urobia.
p. Zbončák: veď keby sa kúpilo pár roksorov, nabilo sa to a presne sa to vymeralo. Bolo by
to označené a uţ by vedeli, kde majú kopať a museli by to dodrţiavať.
Ing. Šimčisko: to je teória, súhlasím s Tebou, ale v skutočnosti je to úplne ináč. Keď to
chceme mať dobre, mohli by sme to robiť tak ako iné dediny. Občania by to mali rešpektovať.
Uţ som tu všeličo zaţil. Veľmi ťaţko niekomu povedať, ţe presne tu musí byť zosnulý
pochovaný. Tu by si mohol vybrať, keď budú rámy hotové.
p. Dodek: je to myšlienka dobrá, uvaţovali sme o tom aj predtým, bolo by to dobré riešenie
Mgr. Kubošek: záleţí na tom ako by boli tie rámy urobené, môţe sa to rozpadnúť a potom čo
s tým budeme robiť
p. Dodek: môţu s tým byť aj problémy, kamenár poškodí rám a povie to na toho, kto robil
rám. Teraz si kamenár urobí rám aj pomník.
Mgr. Kubošek: zbytočne to komplikujeme, budú s tým problémy
p. Zbončák: muselo by to byť všetko poriešené v zmluve o kúpe pozemku, museli by sa
dodrţať všetky pravidlá
p. Ďurkáč: všetci ľudia nemajú na to, aby si to mohli kúpiť, niektorí nemajú ani na pohreb
Ing. Šimčisko: treba o tom porozmýšľať, lebo na tom cintoríne nebude nikdy poriadok.
Budeme pokračovať, máme tu ţiadosti
Ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci: Emília Hegyiová, Staškov č. 518. Zomrel jej syn,
potrebuje na pohreb.
OZ schválilo ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci v sume 100 € p. Hegyiovej Emílii,
Staškov č. 518.
Hlasovanie: za 5 zdr. 3 proti 0
Ţiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci: Emília Mročková, Staškov č. 720 – na lieky.
Po zváţení poslanci obecného zastupiteľstva ţiadosť p. Mročkovej Emílie zamietli.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: p. riaditeľka základnej školy a p. riaditeľka materskej školy nám predloţili
nájomné zmluvy na prenájom majetku s postupom podľa platnej legislatívy. Zmluvy musia
byť napísané podľa zákona a musia byť vyvesené. Priestory bude vyuţívať Centrum obce
Staškov pre svoje krúţky.
OZ zobralo na vedomie zmluvy na prenájom majetku ZŠ Staškov a MŠ Staškov s postupom
podľa platnej legislatívy.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
OZ udelilo predbeţný súhlas na prenájom.
Ţiadosť o zváţenie poplatku za prenájom telocvične ZŠ Staškov – TK Turzovka,
M.R.Štefánika 2477 Čadca – p. Modrovič.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
Ing. Šimčisko: informoval ohľadom centra voľného času, je prihlásených 435 detí, bude
pracovať 42 krúţkov a je 32 vedúcich krúţkov. Pani Brisudová urobila prepočet, mali by sme
dostať 75 tisíc euro. Som milo prekvapený, ţe je tu toľko krúţkov.

Mgr. Latka: či vôbec príde toľko peňazí, lebo peniaze dostaneme na jedného ţiaka, len
jedenkrát, aj keď bude vo viacerých krúţkoch
Ing. Šimčisko: vieme o tom, máme informácie, keby sa to neoplatilo, tak by Raková
nezobrala deti zo Skalitého a z Čierneho
Mgr. Latka: neverím, ţe máme toľko detí
Ing. Šimčisko: nie sú to detí len zo školy, sú aj stredoškoláci, deti z MŠ, keď to bude
vychádzať jedna ku jednej, tak budem šťastný, ţe to tu je a som milo prekvapený, ţe je toľko
detí
Mgr. Latka: nie som proti tomu, aby to tu bolo
p. Ďurkáč: len aby tie krúţky neboli len na papieri, aby v skutočnosti boli
Mgr. Kubošek: peniaze dostaneme aţ na budúci rok
Ing. Šimčisko: peniaze sú v rozpočte obce, prenesieme ich na centrum
Mgr. Kubošek: bola komisia ohľadom Kronerovho domu a boli tam len dvaja ľudia, ja som
sa ospravedlnil, nemohol som prísť, mohla sa komisia preloţiť, chcel som vedieť, ako stojíme
s financiami
Ing. Šimčisko: bol som s Gajdošíkom v Bratislave, podpísal som zmluvu na 10 tisíc euro
s Ministerstvom kultúry Bratislava. 12 tisíc euro sme dali uznesenie. Treba povedať, či tých
12 tisíc je k tomu, lebo tých 10 tisíc je málo. Má prísť 2 500 euro z Nadácie Orange. Je
otázka, či obec dá nejaké peniaze, lebo za 12 tisíc euro sa toho veľa neurobí.
Mgr. Kubošek: ja tomu rozumiem takto: schválili sme 12 tisíc euro ako pôţičku, kým príde
10 tisíc euro z ministerstva kultúry a z Nadácie Orange 2 500 euro, zmluva je podpísaná. 2500
euro z Nadácie Orange sme ako obec nedostali, dostal to Spolok J. Kronera a chcú ich dať do
toho domu. Treba riešiť právne veci v dome J. Kronera. Chcem vedieť, koľko nás stojí dom.
Ing. Šimčisko: p. Kučeríková robí takéto projekty a sme zistili, ţe je moţnosť dostať nejaké
peniaze na takýto účel a lepšie by bolo, keby to bolo na nejaké občianske zdruţenie. Podpísal
to Gajdošík za Spolok J.Kronera a tým sme dostali 2 500 euro, nie obec, ale spolok, budú
pouţité na interiér domu.
Mgr. Kubošek: nemusím tu vysvetľovať, aké sú majetkové práva
Ing. Šimčisko: chcem dobre a hlavne, aby sa to urobilo čo najlacnejšie
Mgr. Kubošek: chcem vedieť, ako sme na tom finančne, koľko nás ten dom stojí. Keď sme
tu povedali 900 tisíc. Sk, asi by to málo tak byť. Chcem to počuť na rovinu, čo koľko stálo
a koľko nás to bude stáť.
Mgr. Latka: nech to nachystajú na budúce OZ
Ing. Šimčisko: ja som počítal s tým, ţe tých 12 tisíc dala obec, 10 tisíc euro je málo. Myslel
som si, ţe je to príspevok obce.
Mgr. Kubošek: dohoda bola iná, ţe je to len pôţička, kým prídu peniaze
p. Zbončák: mám obavy, ţe to nie je zahrnuté v rozpočte obce
Mgr. Kubošek: určite to nie je, ak to tak vychádza, tak tu o tom hovorme a treba to schváliť
Ing. Šimčisko: mal som za to, ţe je to schválené a je to príspevok obce
Mgr. Latka: hovoril si, ţe sa to zatiaľ nefakturuje
Ing. Šimčisko: hovorili sme tu o tom a p. Kubošek povedal, ţe nie je problém tam dať nejaké
peniaze
p. Dodek: máme schválené pokračovanie prác na dome J. Kronera
Ing. Šimčisko: tak som to aj bral a faktúry sme zatiaľ neplatili
Mgr. Kubošek: situácia je uţ taká a na budúce OZ treba dať sumár faktúr, koľko nás to stálo
Ing. Šimčisko: treba povedať, či tých 12 tisíc euro je, lebo práce musím zastaviť, lebo 10 tisíc
euro je málo. Vlastne išli sme do rekonštrukcie a peniaze boli len sľúbené.
p. Zbončák: koľko to vlastne bude všetko stáť
Mgr. Latka: treba to dokončiť
p. Zbončák: musíme to dať do rozpočtu, ak poslanci súhlasia

p. Dodek: uznesenie je prijaté, nemôţeme ho spochybniť a zrušiť, ako by ste potom mohli
zaplatiť faktúry.
Ing. Šimčisko: mojím záujmom je urobiť to čo najlacnejšie, chodím tam stále. Mal som stále
za to, ţe ste tam dali 12 tisíc euro.
p. Zbončák: treba prijať uznesenie:
OZ ukladá obecnému úradu zmluvne riešiť vloţený majetok ostatných subjektov do rodného
domu Jozefa Kronera, okrem majetku obce.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v diskusii
PhDr. Machovčák: p. Jozefovi Balalovi treba naviesť cestu, vysypať nejakú šutolinu, robí sa
mu tam mláka. Keď sa urobila asfaltka, tak sa mu tam hromadí voda.
Ing. Šimčisko: dobre, vyriešime to
Mgr. Latka: chcem sa opýtať ohľadom gátra
Ing. Šimčisko: celý proces ohľadom gátra ide od začiatku, p. Kubinec to rieši, do konca roka
bude proces ukončený
Mgr. Latka: čo sa týka energií v škole, je tam úspora, menili sme tam rozpočty, p.
kontrolórka bola si poverená kontrolou v škole.
Mgr. Bartusková: v škole je za to zodpovedná riaditeľka, majú tam aj zástupkyňu, nech to
kontrolujú
Mgr. Latka: treba zrušiť nahrávanie obecného zastupiteľstva
Mgr. Latka: na obecné zastupiteľstvo neboli doručené materiály ohľadom petície, nie je to
v súlade so zákonom, keby som to nepýtal, tak to ani nevieme, ţe petícia nie je v súlade so
zákonom. Ţiadam k petícii vyjadrenie kontrolóra
p. Machovčáková: predkladám Vám všetko v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti
a myslím si, ţe toto je uţ nad rámec a beriem to ako svoju iniciatívu. Vybavovala som petíciu,
odpísala som p. Kvašňovskej ohľadom petície.
p. Dodek: sťaţujú sa deti, jedálny lístok je napísaný rukou, nedá sa čítať, treba napísať na
počítači
OZ ukladá riaditeľke ZŠ Staškov zverejniť aktuálny jedálny lístok Školskej jedálne pri ZŠ
Staškov v čitateľnej podobe v ŠJ Staškov aj na internetovej stránke školy.
Hlasovanie: za 5 zdr. 2 proti 1
Ing. Šimčisko: našiel som tu projekt na parkovisko pod cintorínom, ktorý bol vypracovaný
ešte za p. Dodeka. Práce robíme v rámci projektu, meníme kryciu vstvu, bol som za
projektantom, dal mi nejaké usmernenie.
p. Dodek: pozemky boli vykúpené
Ing. Šimčisko: chcem aby ste vedeli, ak by sa Vás niekto pýtal, ţe je to v zmysle projektu,
bolo vydané stavebné povolenie a namiesto zámkovej dlaţby tam bude asfalt
Mgr. Latka: prečo riaditeľka ZŠ nedala nič schváliť na jednanie OZ. Riaditeľka z MŠ
v zmysle zákona všetko dala schváliť a prečo to tak neurobila škola, som z toho veľmi
prekvapený, ţe sme nedostali ţiadne materiály.
p. Zbončák: na Rade školy sme dostali inú informáciu, ako na OZ.
Dávam návrh na ukončenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
p. Zbončák: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 15.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce
I. overovateľ
Mgr. Kubošek Ján

II. overovateľ
Pavol Ďurkáč

