Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 04.02.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 poslancov
Ing.Šimčisko: starosta obce : zahájil rokovanie OZ, doplníme do programu rokovania, pod
bodom 3 bude schválenie dodatku č.2 zmluvy o dielo s firmou Alpine, ostatné body sa
nebudú meniť. Budeme hlasovať za program rokovania.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: zvolíme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia: predseda: Mgr. Kubošek Ján
členovia: Ján Belko
MDDr. Čulman Ladislav
overovatelia zápisnice: Ďurkáč Pavol
Mgr. Bartusková Iveta
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
zapisovateľka: Veselovská Mária
Ing. Šimčisko: komentoval ohľadom dodatku zmluvy, dodávateľ nám zníţil vyfakturované
práce, bude dbp vo výške 11 324 €, dohodli sme sa, výmera vrchnej vrstvy bola zníţená.
Faktúry sa nebudú meniť, ale bude vystavený dobropis firmou Alpine.
Mgr. Latka: minule som tu nebol, Vodohospodárske stavby poslali email na 1 200 tis. Sk
Ing. Šimčisko: dopracovali sme sa ku sume 800 tis. Sk, dohodli sme sa na polovicu, práce
boli urobené.
Mgr. Latka: bola tam suma 1 400 tis., chýba asi 600 tis. Sk
Ing. Šimčisko: 1400 tis. Sk bola informatívna správa, dopracovali sme sa ku sume 800 tis.
Sk, výsledné doklady sa zníţia o dobropis
Mgr. Latka: je to celé domotané, chcem upozorniť pánov poslancov, ţe dôjde k porušeniu
prijatých uznesení obecného zastupiteľstva.
Ing. Šimčisko: dodatkom zmluvy č.2 by sme uzavreli celú záleţitosť ohľadom asfaltovania
ciest, budeme hlasovať za dodatok zmluvy č. 2.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 1
OZ schvaľuje dodatok č.2 k zmluve o dielo na asfaltovanie miestnych komunikácií s firmou
Alpine, s.r.o..
p. Zbončák: hlasoval som na základe vyjadrenia právnika k asfaltovaniu miestnych
komunikácií
Ing. Šimčisko: ďalší bod programu: kontrola uznesenia č.16/2010, ukladá: napísať list na
ministerstvo ohľadom školy, napísali sme a zatiaľ sme nedostali odpoveď, pozdrţať platbu
firme Stavospol za navyše vykonané práce, firma upozornila, ţe bude penalizovať, bolo by
dobre porozmýšľať, chceli sme napísať list ministrovi, ţiadali sme prehodnotiť stanovisko
ohľadom neoprávnených výdavkov. Čo budeme robiť, ak neuhradíme faktúry, budú
problémy.
Mgr. Latka: uznesenie OZ 16/2009, písm, C, bod 6 – hovorí, ţe máme postupovať v zmysle
zmluvy, aby nevznikli neoprávnené výdavky.
p. Zbončák: budú penalizovať, ak to uhradíme
Mgr. Latka: mali sme tu pozvaných všetkých, ministerstvo neuhradili, stále len odpisujeme,
hájim záujmy obce, máme uznesenia
p. Zbončák: faktúra nesúvisí priamo s problémom, ktorý máme, je to úplne iná faktúra
a treba ju uhradiť.
Mgr. Latka: máme tu 46 tis. € za neoprávnené výdavky

p. Dodek: treba faktúru uhradiť, čo sa týka neoprávnených výdavkov, kúrenie sa muselo
urobiť, muselo sa kúriť
Mgr. Latka: kúpili sa radiátory, neboli zabudované, bol daný len materiál, nedali prácu a bol
to neoprávnený výdavok
p. Dodek: bola tam len zlá veľkosť radiátorov
OZ ruší uznesenie písm. B/ ukladá, bod 1
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: body 3,4 uznesenia splnené, bod 5 – uloţili ste kontrolórke, ktorá dala
písomné vyjadrenie
Mgr. Latka: p. kontrolórka píšeš, ţe boli zistené nedostatky, neinformuješ aké boli zistené
nedostatky, treba aby si robila robotu dobre a upozorňujem Ťa, aby si postupovala v zmysle
platných zákonov
Mgr. Kubošek: chcem tú správu, ktorú som ţiadal
Ing. Šimčisko: bod 6: poţiadať kataster o premeranie pozemku vzhľadom na chodník u p.
Šamaja. Parcela 652 je na liste vlastníctva p. Šamaja a parc. 651 – právny stav je výhradne vo
vlastníctve p. Šamaja, obec to nemôţe riešiť, môţe len jednať s p. Šamajom
p. Dodek: môţeme poskytnúť právnu pomoc
Mgr. Kubošek: treba mu odpísať
OZ ukladá obecnému úradu odpísať p. Jánovi Bučkovi, Staškov č. 707 na sťaţnosť ohľadom
prechodu ku Kysuci.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: ešte k tomu asfaltovaniu, koľko nás to asfaltovanie stálo
p. Dodek: asfaltovanie ciest Polgrúň, Niţný koniec – časť, nie je v tom, robil to Strabag
Ing. Šimčisko: asfaltovanie ciest je uzavreté
p. Machovčáková: prečítala správu z vykonanej kontroly v Základnej škole Staškov, či bola
riaditeľka školy oprávnená podpísať zmluvu o dielo v celom rozsahu v akom podpísala, či
postupovala v zmysle projektu, prečo sa učí v triede, ktorá nie je skolaudovaná. 1.7.2010
podpísala p. riaditeľka ZŠ zmluvu o dielo s predmetom oprava učebne a realizácia
investičných prác v sume 21 493,19 € a na vykonané práce bola vystavená faktúra na sumu
21 493,19 € s prílohami výdavky investičné kapitálové – 8 680 €, oprava, výmena, údrţba
13 363,48 €, ţe konečná faktúra je splatná v dvoch častiach. V čase podpísania zmluvy
v škole neboli schválené kapitálové výdavky v takom rozsahu. Podpísanie zmluvy nie je
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, bola porušená finančná disciplína. Pani
riaditeľka nebola oprávnená podpísať zmluvu o dielo v celom rozsahu, v akom podpísala.
Realizované stavebné práce na rekonštrukcií učebne pri telocvični nie sú v súlade so
stavebným povolením a projektom. Pani riaditeľka nepostupovala v zmysle projektu –
projektovej dokumentácie, ktorý bol pre tento účel obcou spracovaný v roku 2008.
Vyjadrenie pani riaditeľky: boli upravené priestory v prístavbe telocvične – učebne
a o stavebnom povolení a ani projekte nebola zriaďovateľom informovaná. Dňa 11.8.2010
bolo uhradených 12 000 € a druhú splátku v zmysle zmluvy riešila navrhovaná úprava
rozpočtu školy, ktorá nebola na OZ schválená. K otázke, prečo sa vyučuje v triede, keď nie je
skolaudovaná, je potrebné vyjadrenie zo stavebného úradu Raková.
Mgr. Kubošek: správu z vykonanej kontroly treba prefotiť a dať poslancom
Mgr. Mariaková: správu som nepodpísala, konzultovala som s kontrolórom školského úradu,
neporušila som finančnú disciplínu, druhú splátku som neuhradila, v našom rozpočte sa našli
peniaze na zaplatenie, zo správy vyplýva ţe 10 tis. € mi chýba v rozpočte, zvyšnú časť
uhradíme tento rok, pán kontrolór si to konzultoval na ministerstve. K úhrade faktúry nedošlo,
nesúhlasila som so správou a preto som to nepodpísala. Projekt na školu som nemala, niektoré
zmeny bránia, aby sa to realizovalo podľa projektu, prečo obec nepokračovala v projekte.
Nemala som uznesenie, ţe mám robiť v rámci projektu.

Mgr. Latka: bolo 3 320 €, bolo to prenesené z rozpočtu ŠJ do rozpočtu školy 2010,
nemôţeme robiť takúto zmenu, nech sa píše správa objektívne. Pán Dodek bol si starostom,
ak niekto zbúra časť budovy, prečo si to nezastavil.
p. Dodek: čo sa týka opravy telocvične, je to vec zriaďovateľa, ale nie starostu, projekt ţiadal
zriaďovateľ, ale nie starosta, vedel som čo sa v škole robilo, ale nevedel som, čo sa tam
všetko bude robiť
Mgr. Latka: bol to kapitálový výdavok, mohla sa opraviť stará škola
Mgr. Mariaková: chceli sme opravovať novú budovu
Mgr. Kubošek: všetci sa divili, ţe nie je vôľa v škole upravovať rozpočet, je vôľa, ale nie po
uskutočnení akcie
Ing. Šimčisko: postupnosť musí byť
Mgr. Latka: chcem aby ste dali svoje stanovisko, zdôvodnenie, chcem to písomne, uviesť
prečo ste nepodpísali správu o kontrole. Pani kontrolórka, veď aj Ty vidíš čo, ţe sa tam niečo
robí, bola si v škole na kontrole, prečo si čakala aţ do dvanásteho mesiaca a aţ po prijatí
uznesenia si konala.
p. Machovčáková: mám prijatý plán kontrolnej činnosti
Ing. Šimčisko: bod 7 uznesenia: ukladá kontrolórke obecného úradu preveriť, či bolo v roku
1991 vydané uznesenie OZ a či bolo uznesenie Obecného úradu Olešná ohľadom podkladov
zmeny hraníc medzi obcou Staškov a Olešná.
p. Machovčáková: napísala som list
p. Dodek: bola to zmena v 1990 roku, aj občania Zákopčia bývajú v Staškove
OZ schvaľuje komisiu v zloţení: Ing. Šimčisko Ladislav, starosta obce, Mgr. Ján Kubošek,
Mgr. Jozef Latka na riešenie situácie občanov ţijúcich v časti u Rovňanov /ich trvalý pobyt,
resp. hranice katastra Staškov/
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia č.1/2011 z 19.1.2011, komentoval
p. Ďurkáč: chcel by som ohľadom stoţiara, je v dobrom stave, mohli by sme ho dať do
prenájmu alebo predať
p. Dodek: stoţiar je vybudovaný svojpomocne, ale ho nevyuţívame, doporučujem ho predať
za šrotovú cenu
Mgr. Latka: dal by som odpredaj materiálu stoţiara
OZ schvaľuje predbeţný súhlas na odpredaj materiálu stoţiaru pre p. Petra Smrečka, bytom
Staškov č.688.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: bod 5 programu rokovania: Uvedenie jedálne pri ZŠ Staškov do prevádzky,
komentoval. Jedáleň je prichystaná, boli dané ţiadosti na príslušné orgány, sú tam nejaké
výhrady, kancelária vedúcej školskej jedálne. Potrebné veci na chod jedálne sú zakúpené. Dal
som to do programu preto, aby sme vyriešili kanceláriu vedúcej školskej jedálne, máme tri
moţnosti riešenia. Prvá moţnosť je, ţe pani vedúca školskej jedálne má priestor na
kanceláriu, je to aj skolaudované. Ďalšia moţnosť vľavo od vchodu do šatni, mali by sme to
dnes vyriešiť. Neviem, či sa tam chcete ísť pozrieť. Dobre pôjdeme teraz na tvár miesta
pozrieť a potom rozhodneme.
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať, boli sme tam, môţete sa vyjadriť, ak nebude diskusia,
môţete dávať návrhy, projekt na jedáleň bol schválený
p. Zbončák: máme nejaký dokument, ţe priestor na kanceláriu vedúcej ŠJ je nevyhovujúci
Ing. Šimčisko: neviem, mám právoplatné kolaudačné rozhodnutie
Mgr. Latka: boli zastupiteľstva a hovorili sme, ţe to budeme riešiť aţ po kolaudácii, ţe nie je
problém vybudovať novú kanceláriu zvonku. Myslím si, ţe nie je dobré budovať kanceláriu
zvonka, sú tam siete - plyn, voda, neprichádza to do úvahy. Projektant dal návrh, kde by sa to
mohlo urobiť, nakreslil to, ţe by to bolo v jedálni. Tam kde to je vybudované nebude tam

sedieť celý deň, bude tam vyberať len za stravu. Prihováram sa za to, aby sme to urobili
v jedálni: 2,5 x 2,5 m s tým, ţe to bude situované v tom rohu, kde je vzduchotechnika, je to
stále môj pôvodný návrh.
p. Dodek: trvám na starom mieste, je to skolaudované, schválené a o tom sa nehlasuje,
hlasuje sa len o zmenách, trvám na tom, priestor je vybudovaný a skolaudovaný, pôvodný
stav je platný
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu Mgr. Latku:
Hlasovanie: za 2 / Mgr. Latka, Mgr. Bartusková / proti: 1/ p. Zbončák/ zdr. 5 / ostaní prítomní
poslanci
Ing. Šimčisko: druhý návrh vľavo od vchodu smerom do šatni
p. Zbončák: tento návrh sa priamo týka rozpočtu
Mgr. Latka: rozpočet je orientačný, môţeme niečo predávať alebo dostať peniaze
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o návrhu
ved. škol.jedálne: keď bude kancelária pri vchode, bude znemoţnená práca vedúcej ŠJ, aj
z hygieny chcú, aby ta kancelária tam bola, jedáleň je veľká, ostatné priestory sú malé
Ing. Šimčisko: povolenie z hygieny dostaneme, 2x sa vyjadrili aj k projektu, priestory sú
vyhovujúce a tretí krát sa niekto vyjadrí, ţe to nie je vyhovujúce, musí to niekto vysvetliť ako
je to moţné. Hygiena sa vyjadruje k projektu a keď bol problém, nemali schváliť projekt.
Projekt sa mal prepracovať a keď sa to nestalo, neviem si to predstaviť, akým mechanizmom
by sa to mohlo stať teraz.
ved. školskej jedálne: ako môţem sedieť v kancelárií bez okien
p. Zbončák: navrhujem, aby p. vedúca doniesla nejaké tlačivo, ktoré ju opodstatňuje, aby tu
kanceláriu ţiadala
Ing. Šimčisko: musela by to dať hygiena, ţe nepovoľuje kanceláriu, potom by sa musel
vyjadriť a zodpovedať projektant, ktorý to naprojektoval
p. Belko: neviem, či by hygiena povolila, aby rodičia chodili platiť obedy cez jedáleň
Mgr. Latka: treba hlasovať o druhom návrhu
Hlasovanie: za 4 zdr. 4 proti 0
Ing. Šimčisko: návrh neprešiel, budeme pokračovať v programe rokovania
Materská škola Staškov – návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
p. riaditeľka MŠ: komentovala návrh rozpočtu, zasadala školská rada, všetko sme to
prebrali,
mzdy a platy sú navýšené, platy učiteľov sa počítajú podľa počtu odpracovaných rokov,
valorizácia
platov bude od mája, vodné a stočné sa navýšilo, prišlo zo SEVAKU platiť 1,10 €, máme
elektrický
pec ktorý vypovedá sluţby, v materskej škole by sme chceli zriadiť telocvičňu
Mgr. Latka: chcem pochváliť nového starostu, dal vypratať kotolňu MŠ
Ing. Šimčisko: ak nič nemate, budeme hlasovať za návrh rozpočtu MŠ
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Základná škola Staškov – návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
Mgr. Kajánková /účtovníčka/: komentovala
Mgr. Latka: p. kontrolórka chcem sa opýtať, keby sme schválili rozpočet v časti mzdy
a ostatné by sme neschválili, pol. 717002- rekonštrukcia budov, priestorov v sume 4 810 € doplatok faktúry firme Stavospol – aby s týmito prostriedkami nemohli nakladať
p. Machovčáková: tú poloţku neuhrádzať, ostatné schváliť
Mgr. Mariaková: návrh rozpočtu schválila školská rada, prišlo anonymné udanie na školu
p. Zbončák: nebolo nám známe na finančnej komisii, rozpočet je v súlade s rozpočtovými
pravidlami
Mgr. Latka: môj návrh je schváliť rozpočet, ale neplatiť faktúru Stavospolu

Ing. Šimčisko: výška vystavených faktúr nie je dôvod, aby sme firme nezaplatili
Mgr. Latka: bol tu poslanec Ing. Machovčák a povedal, ţe je všetko predraţené, pani
kontrolórka môţe sa rozpočet schváliť
p. Machovčáková: áno môţe sa rozpočet schváliť
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať
Hlasovanie: za 6 zdr. 2 /Mgr. Kubošek, Mgr. Latka/, proti 1 / MDDr. Čulman/
Mgr. Latka: pani kontrolórka treba ku kaţdej navrhovanej zmene rozpočtu vykonať kontrolu
v kaţdej rozpočtovej organizácii
OZ ukladá kontrolórke obce vykonať kontrolu kaţdej navrhovanej zmeny rozpočtov
rozpočtových organizácií obce a to: ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
Hlasovanie: za 6 zdr. 3 proti 0
Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
Mgr. Mariaková: komentovala, výdavky – mzdy, poistné, energie, vodné, stočné, poštovné,
bude treba dovybaviť ŠJ – poloţka je navýšená porovnaním s minulým rokom, treba zakúpiť
drobný materiál, zakúpenie stolov a stoličiek do nových priestorov
p. Zbončák: porovnával som rozpočty, výdavky na mzdy, rozdiel činí 6 834 €, je tu nárast
miezd o 31,5 %.
Mgr. Mariaková: uznesením OZ sa navýšil úväzok vedúcej ŠJ od 1.1.2010, je tam vedúca
ŠJ, hlavná kuchárka, kuchárka a pomocná sila, upratuje p. Škuľaviková.
Mgr. Latka: dávam návrh na ukončenie diskusie
Ing. Šimčisko: treba sa nad tým zamyslieť, jedna p. vedúca bude mať školu aj škôlku, treba
nájsť cestu, ako to dať dohromady.
Mgr. Kubošek: p. účtovníčka, aký mate úväzok v škole a v škôlke
Mgr. Kajánková: v škole na plný úväzok a v škôlke na dohodu.
Ing. Šimčisko: od budúceho školského roka sa to musí zracionalizovať
Hlasovanie za návrh rozpočtu: za 9 zdr. 0 proti 0
Školský klub pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
p. riaditeľka: komentovala
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: cez jarné prázdniny by sa jedáleň presťahovala, v škole treba zahájiť riadne
stavebné konanie – hygiena, poţiarnici
p. Ďurkáč: v starej jedálni sú dobré stoličky, treba jedáleň vyuţívať na rôzne akcie
Obec Staškov – návrh rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013
Mgr. Latka: p. kontrolórka píše, ţe je porušenie zákonov, prečo potrebujem vysvetlenie
p. Machovčáková: do 31.3.2011 bude predloţený programový rozpočet obce, v rozpočte
nebolo zahrnuté centrum voľného času, beţný rozpočet je vyrovnaný, alebo prebytkový. 2
roky mohol byť schodkový – do 31.12.2010.
Ing. Šimčisko: komentoval k rozpočtu. Príjmy: podielové dane, prenájom od firmy JAP bude
do pol roka, musíme rozmýšľať čo urobíme s budovou bývalej Tesly
p. Ďurkáč: kvetinárstvo p. Smrečkovej má veľký nájom oproti iným, treba to poriešiť
Ing. Šimčisko: komentoval výdavky, tarifné platy, osobné príplatky – dal som do rozpočtu 33
€ mesačne chlapom, p. Belková bude mať vyplatené odchodné a odstupné – 4 mesačné platy,
pokračoval vo výdavkoch, odmeny poslancom – treba zmeniť, idú všetky odvody.
Návrh: 30 € v čistom. Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Mgr. Brtusková: môj návrh je obnoviť činnosť divadelného súboru, majú vybranú hru, návrh
na 1 000 €.
Ing. Šimčisko: treba aj do ostatných kultúrnych sluţieb. Káblová televízia – máme problémy
s vysielačmi, občania sa odhlasujú, treba súčiastku ktorá by stála 400 €
Mgr. Kubošek: je to zlé, firma sa musí starať, má prísť a opraviť, reštartovať, aby to išlo
Ing. Gajdošík: treba urobiť ľudovú osvetu, koľko ich to bude stáť a ľudia pochopia

p. Zbončák: lehota jeden rok je málo na prevádzkovanie káblovky, zmluvu si musí kaţdý
odhlásiť a nájsť vhodný prijímač
Ing. Šimčisko: celá káblovka je naša, platíme občanom, ktorí majú doma prijímače, treba dať
uznesenie, dokedy budeme prevádzkovať káblovku, treba porozmýšľať a na budúce
zasadnutie OZ to dáme ako samostatný bod programu
Ing. Šimčisko: treba nám zriadiť Centrum voľného času, máme tu návrh výdavkov na mzdy,
odvody, prevádzku, príspevok na krúţky, spolu 11 000 €, vzdelávacie krúţky 3 300 € ,
napočítaný ½ úväzok vedúcej aj účtovníčke úväzok. Do podielových daní v r. 2012 príde
78 000 € podľa prepočtov.
Ing. Šimčisko: máme kapitálové výdavky, 40 000 € sme dali na projekty, treba dať
vypracovať projekt na centrum obce
Mgr. Kubošek: treba to konzultovať, potrebujeme informácie
Ing. Šimčisko: do rozpočtu sme dali na programové vybavenie URBIS, majú to aj iné obce
a sú spokojní, všetko by sme mali zosieťované
PhDr. Machovčák: podpora kompostovania, bude projekt
Ing. Šimčisko: budeme to sledovať, treba 1 000 €, ktorý by sledoval ohľadom projektov a má
s tým skúsenosti. Tento rok bude 40. výročie Kronerovho pohára, bude cena J.Kronera –
8.2.2011 a 18.2.2011, môţe tam ísť 15 ľudí, treba zabezpečiť lístky, ak by ste mali záujem.
Ing. Šimčisko: prišiel náš zamestnanec p. Chrenšť, chcel by sa opýtať ohľadom plošiny
p. Chrenšť: chcel by som ohľadom prehodnotenia môjho platu, pracujem tu na Staškove uţ
36 rokov. Od 1.2.1993 na Technickom podniku, mal som 18 Sk na hodinu a potom 36 Sk na
hodinu. Mal som osobné ohodnotenie 55 % a keď sa navýšil základný plat podľa zákona, tak
osobný príplatok sa mi zníţil. Chodím s plošinou, robím elektrikára, chcem sa opýtať, či
môţe chodiť plošina vonku alebo nie
Ing. Šimčisko: konzultoval som to s pani kontrolórkou
p. Machovčáková: musíme mať ţivnostenské oprávnenie a zaplatenú cestnú daň
p. Ďurkáč: uţ sme o tom rozprávali, auto má svoje roky, aby auto stačilo nám, môţe sa
pokaziť, treba ho na vlastnú potrebu, som proti tomu, aby auto chodilo vonku
p. Chrenšť: chodím s AVIOU, môţem chodiť aj s traktorom
Mgr. Bartusková: robí tu dlho, treba ho aj zaradiť, navrhujem zvýšenie o 55 €, treba
hlasovať
Hlasovanie: za 3 zdr. 6 proti 0
Ing. Šimčisko: návrh neprešiel a čo sa týka plošiny, musíme to prepočítať
Hlasovanie: za návrh rozpočtu s výhradou /z dôvodu ţe je schodkový/: za 9 zdr. 0 proti 0
Rôzne:
Ing. Šimčisko: treba zvoliť nových členov Rady škôlky a členov Rady ZŠ.
Najskôr treba odvolať z Rady ZŠ všetkých členov / poslancov/ : Ing. Krištofíka, Mgr. Latku,
Pavla Bytčánka a zvoliť nových členov.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Boli navrhnutí: JUDr. Korduliak, Mgr. Varsaviková, Mgr. Sabelová Edita, Mičuda
Mgr. Mariaková: nedoporučujem zvoliť JUDr. Korduliaka, mal tu syna, zobrali ho z našej
školy a dali do inej, v Rade školy sú učitelia, zamestnanci, poslanecký zbor: 3 ľudia
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať za JUDr. Korduliaka: Hlasovanie: za 4 zdr. 3 proti 0
Navrhnutí poslanci: Mgr. Kubošek Ján:
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
MDDr. Čulman Ladislav Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Mgr. Latka Jozef
Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
Rada Materskej škôlky:
Najskôr treba odvolať: MUDr. Babiša Branislava: Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Vzdala sa: Veselovská Mária/ bola zvolená za obec/
Navrhnutí noví členovia z radov poslancov: Mgr. Bartusková Iveta

Hlasovanie: za 7 zdr.0 proti 0
PhDr. Machovčák Gabriel
Hlasovanie: za 7 zdr.0 proti 0
Bol daný návrh od poslancov, aby sa nedávali zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva na internetovú stránku obce.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba schváliť vyhlásenie verejnej zbierky na Rekonštrukciu rodného domu
Jozefa Kronera.
p. Machovčáková: komentovala
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba schváliť dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení vývozu tuhého
komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 01/01/2010 zo dňa 26.4.2010 na základe
zákonom stanovenej úpravy DPH, mali ste to v materiáloch.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba porozmýšľať, čo urobíme so starou školou, jedáleň sa presťahuje,
budeme mať Centrum voľného času, treba priestory.
Ing. Šimčisko: mali ste v materiáloch: odpredaj pozemkov pod centrum obce, treba to
schváliť, komentoval
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Odkúpenie parcely CKN 5855/4 o výmere 167 m2 v kat. území Staškov na základe GP č.
1419/2010 Z 14.1.2010 od Agnesy Bartuskovej, rod. Nekorancovej, Turzovka Stred 391
v cene 2,8 €/m2 - pod autobusovú zástavku.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Pavol Tomek, Staškov 440 – o pridelenie bytu na adrese Staškov č. 25.
Ing. Šimčisko: treba obsadiť uvoľnený byt a hlavne treba porozmýšľať, či budeme
obsadzovať tie byty
Mgr. Kubošek: doporučujem, aby ste sa tam išli pozrieť, čo sa tam deje, treba porozmýšľať
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať o pridelenie bytu 25 na dobu určitú 1 rok pre p. Tomeka
Ţiadosť: Anna Kajánková, Staškov č. 25 o splátkový kalendár nájmu za rok 2010, nakoľko
má nedoplatok 182 € + 46 € za január 2011. Uvedenú sumu sa zaväzuje splácať popri
riadnych platbách za nájom v roku 2011, mesačne 40 €.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
MDDr. Čulman Ladislav: zasadala sociálna komisia a navrhla sociálne výpomoci:
Mária Ligáčová, Staškov č. 25 v sume :
30 €
Ján Hlubina, Staškov č. 534 v sume:
30 €
Pavol Cisárik, Staškov č. 95 v sume:
30 €
Mária Krivošíková, Staškov č. 480 v sume: 60 €
František Machovčák, Staškov č. 444 v sume: 50 €
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: ADELA, spol s.r.o., - Lekáreň Arnika Staškov č. 589 o prenájom nebytového
priestoru, ktorý doposiaľ uţíva MUDr. Babiš Branislav. Miestnosť sa nachádza v zdravotnom
stredisku oproti lekárni.
Ing. Šimčisko: treba sa opýtať MUDr. Babiša, či uvedený priestor nepotrebuje, treba zatiaľ
zobrať ţiadosť na vedomie
Ţiadosť: ADELA, spol. s.r.o., odstránenie závady v lekárni
Ing. Šimčisko: treba tam vymeniť okná, radiátory, kanalizáciu, budem jednať s lekármi
v zdravotnom stredisku
Ţiadosť: Anton Kajánek – Drevovýroba spol.s.r.o., Raková 19 o prenájom chladiaceho
zariadenia v dome smútku, nakoľko otvára nové pohrebníctvo, bude poskytovať komplexné
sluţby. OZ zobralo ţiadosť na vedomie.

Diskusia:
Mgr. Kubošek: keď sa robí vodovod, musí byť aj hydrant, nie je urobený. Nezamestnaným
treba kúpiť reflexné vesty.
p. Ďurkáč: treba naviesť p. Turiakovi breh
p. Zbončák: občania chcú spisovať petíciu, lebo p. MUDr. Kročková je tu len 1 deň v týţdni,
treba to poriešiť
Ing. Šimčisko: jednal som s MUDr. Kročkovou, od apríla by mal nastúpiť lekár na plný
úväzok
Mgr. Bartusková: ako sa to vyriešilo s tou firmou ZDRAVOB
Ing. Šimčisko: vysvetlil
p. Machovčáková: treba aby ste mi schválili plán kontrolnej činnosti na rok 2011
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: zasadanie obecného zastupiteľstva bude 25.2.2011 o 13. hod.
Mgr. Kubošek: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ 19.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce
I. overovateľ
Ďurkáč Pavol

II. overovateľ
Mgr. Bartusková Iveta

