Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 19.01.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 7 poslancov
Ing. Šimčisko: starosta obce : zahájil rokovanie OZ, privítal zástupcov firmy Alpine, Sevaku,
Vsepky. Program rokovania- budeme hlasovať:
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0, zvolíme návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice.
Návrhová komisia: predseda: Jozef Zbončák
členovia: Pavol Ďurkáč
Mgr. Brtusková Iveta
overovatelia zápisnice: MDDr. Čulman Ladislav
Belko Ján
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
zapisovateľka: Veselovská Mária
Ing. Šimčisko: pristúpime k hlavnému bodu rokovania: Fakturácia asfaltovania ciest v
Obci Staškov. Firma Alpine asfaltovala miestne komunikácie, sú vystavené tri faktúry. Firma
vyfakturovala práce, nebolo geodetické zameranie, urobilo sa dodatočne. Nemôţeme sa
dopracovať k výsledku, z toho čo bolo zaasfaltované, koľko máme ako obec zaplatiť,
potrebujeme to vyčleniť, údaje sú rozporné. Nevieme koľko m2 nám Sevak zrealizoval.
Pozval som Vás tu v zmysle uznesenia, vo veci doriešenia asfaltovania miestnych
komunikácií za účasti dodávateľa firmy Alpine, Vodohospodárske stavby, ekologický podnik,
a.s., Sevak Ţilina, Ing. Kvašayiová. Dodávateľovi sme neuhradili faktúry, úver máme
vybavený. Spoluúčasť Sevaku je 7 tisíc m2, čo korešpondovalo s tým, čo nám dodávateľ
fakturoval. Bolo zaasfaltovaných 18 409 m2 plôch. Bolo fakturované 18 987,50 m2. Rozdiel je
578,50 m2, mal byť odpočítaný z faktúry. Situácia zmenila, prišiel p. Dodek a povedal, ţe
tých metrov, čo zrealizoval dodávateľ, je oveľa menej ako fakturovali. Celková plocha je 28
544,33 m2, fakturované bolo 24 301,80 m2. Rozdiel je 4 242,53 m2. V slovenských korunách
to je 1 mil. 400 tisíc Sk. Potrebujeme, aby ste sa k tomu vyjadrili.
Ing. Kvašayjová: chcela by som to doplniť, zrealizované a zaplatené stavebné objekty v roku
2010. V rámci tohto bolo zrealizované: 7 700 m2 zaplatil Sevak, objekt 107- kanalizácia
Staškov 6 716 m2 – miestne komunikácie, zaplatilo sa za opravu betónovej cesty 2 412 m2.
10 116 m2 boli miestne komunikácie v Staškove + 1 907 m2: 1607 m2 – štátna cesta III.
Triedy do Belkov a 300 m2 zaplatila Vsepka v rámci stavby. Spolu 12 033 m2.
Ing. Šimčisko: geodetické zameranie bolo: 28 544, 33 m2 – 12 033 m2. Rozdiel 16 521 m2 by
mala zaplatiť obec. Bolo fakturované 18 897,50 m2.
p. Farana: zástupca firmy Alpine: asfaltovanie ciest sa prevádzalo na tony, nebolo to
vyrovnané, cesty neboli upravené, fakturácia bola na m2, došlo k prepočtu ton na m2, keby
došlo k oprave, tak by došlo k vyrovnaniu, výsledná cena sa nemení
p. Dodek: p. Gaţík mi dal podpísať aj tie veci, ktoré platila Vsepka, tieto tony na vyšnom
konci, ktoré zaplatila Vsepka, uličky komplet celé, dával mi to podpisovať. Zrejme tam
muselo dojsť k nedorozumeniu. Stoky na vyšnom konci by mali byť zaplatené Sevakom.
Ing. Kvašayová: áno, zaplatil to Sevak
p. Farana: najskôr ste hovorili o 14 tis. m2, teraz o 16 tis.m2, urobíme vrty, máme podpísanú
zmluvu, dodatok, v stavebnom denníku podpísané tony, potrebujeme to zaplatiť
p. Dodek: podpisoval som aj tony, ktoré zaplatil Sevak
Ing. Šimčisko: zmluva bola na m2, bez toho aby to riešilo obecné zastupiteľstvo boli tony,
dodávateľ robil tak, ako robil, namiesto 5 cm sa dalo 15 cm, nebolo to vyrovnané, mal byť
dodatok zmluvy na tony, hrúbky asfaltu boli prehodené do m2, bývalý starosta to mal
kontrolovať, prepočítať podľa zmluvy a zastaviť práce, aby nebol prekročený rozpočet, ďalšie

pokračovanie prác mal dať schváliť na obecné zastupiteľstvo, uzatvoriť dodatok zmluvy.
Faktúra by mala byťo 1 mil. Sk menej.
p. Dodek: čo sa týka hrúbky, všade to tak nebolo
p. Gažik: hrúbky boli rôzne, terén nebol vyrovnaný
Ing. Šimčisko: nebola dodrţaná zmluva, potom sú tu problémy, sú podpísané dodacie listy,
vyjadrite sa
p. Zbončák: mali ste právo nepokračovať v stavbe, ak podklad nebol dostatočne pripravený,
mal sa spísať dodatok zmluvy
p. Farana: v zmluve boli počítané vyrovnávky, neboli všetky vyrovnané, vyrovnávky sú na
tony
Ing. Šimčisko: nedá sa hovoriť, ţe vyrovnávky sú vo vrchnej vrstve
Mgr. Kubošek: dávam návrh, aby sme v úhradách faktúr postupovali podľa zmluvy a
dodatku o zmluve
p. Farana: práce naviac sú tam uvedené a sú aj urobené
p. Dodek: boli práce naviac, vjazd do obce, nejaké uličky, odvodňovačky
Hlasovanie o návrhu poslanca: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: jednanie je u konca
p. Farana: musí byť urobený dodatok zmluvy, neuznávate naviac práce
Mgr. Kubošek: boli nám fakturované iné práce ako sú v zmluve
Ing. Šimčisko: sporné sú len vrchné vrstvy, vrchné vrstvy nám nesedia
OZ ukladá OÚ: Vyzvať dodávateľa firmu Alpine s.r.o., aby vystavené daňové doklady
v r.2010 – faktúry za asfaltovanie prepracoval tak, aby výmera vrchnej vrstvy bola zníţená na
16 521 m2 v jednotkovej cene 10,927 € za m2 a uzatvoriť dodatok č. 2 zmluvy o dielo
č.123.2086.00, ktorý bude rešpektovať dohodnuté podľa písm. B bod 1 uznesenia. Po
spracovaní návrhu dodatku č.2 bude tento predloţený na rokovanie OZ.
p. Farana: akceptujem, ale bude to v inom fakturované, tony sa premietajú na m2.
p. Zbončák: celá výmera ostala, sú tu práce naviac
p. Dodek: dodatok č. 1 riešil aj frézovanie, metre nie sú navyše, metre sedia, riešil úsek okolo
úradu, o dodatku nie je čo komentovať
Ing. Šimčisko: chceli by sme, aby ste to poníţili, ale pre Vás to je neprijateľné
Ing. Gajdošík: v zmluve boli výmery v m2
Ing. Šimčisko: bolo viac podkladných vrstiev
Ing. Gajdošík: prečo to nekorešponduje, nie je dostatočných 8 cm, prečo to bolo viac
p. Dodek: podpísal som aj to, čo som nemal, zmluva bola na m2
p. Farana: vrchná vrstva vychádza na 5 cm
Ing. Šimčisko: bolo to pripravené veľmi slabo, dohodli sa, ţe budú fakturovať tony, podklady
neboli nachystané
Mgr. Kubošek: dohodli sa na fakturácií, dodatok zmluvy nebol schválený OZ
p. Dodek: keď sa začalo asfaltovať, bola zmluva, stále sa robili práce naviac, na marase bolo
viac centimetrov, nemôţem povedať presne, koľko toho bolo, pri škole išlo viac asfaltov.
Vstup do dediny nebol plánovaný, okolo školy, niektoré príhony.
Mgr. Kubošek: bol stanovený rozsah prác, prečo sa robilo naviac
p. Dodek: boli to naviac práce aj vo Vašom príhone, neboli plánované
Ing. Šimčisko: 30.6.2010 sme mali zastupiteľstvo a hovoril si, ţe z peňazí, ktoré sú
plánované vyjdeme, nevadí ţe je o 30% viac urobené, bol si tam a mal si nás informovať na
zasadnutiach OZ, ţe bude prác naviac, treba schváliť, sú ochotní urobiť za 400 tis. Sk prác
naviac.
Ing. Gajdošík: koľko je rozdiel
Ing. Šimčisko: je ochotný zníţiť o 400 tis. Sk v rámci prác
p. Dodek: doporučujem zrušiť uznesenie a dať hlasovať o návrhu 400 tis. Sk, aby dodávateľ

zrealizoval práce.
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0
OZ schvaľuje dohodu medzi Obcou Staškov a firmou Alpine v znení: suma za zrealizované
práce bude zníţená o 13 278 ,00 €, zhotoviteľ v roku 2011 zrealizuje asfaltovanie ciest v obci
Staškov v cene 13 278 € s DPH v jednotkových cenách podľa platnej zmluvy o dielo č.
123.2086.00 zo dňa 21.5.2010.
Ing. Šimčisko: poďakoval zástupcom firiem za účasť na zasadnutí OZ
Rôzne:
Ing. Šimčisko: máme moţnosť uchádzať sa o bytovku a do 28.2.2011 treba odovzdať všetky
podklady. Musíme sa rozhodnúť, či máme do toho ísť, je 20 tis. € prebytku, treba to dobre
zváţiť. Na bytovku treba 1 mil. Sk z našich zdrojov, Stavospol má uzatvorenú zmluvu.
p. Dodek: som za to, aby sa do toho išlo, aj z pohľadu mnohých ľudí a od 1.1.2012 nastupuje
nový sociálny zákon, projekty sú zaplatené, treba stavebný dozor, je to na Vašom rozhodnutí.
Ing. Šimčisko: treba to dobre zváţiť, či tie peniaze vôbec dostaneme.
Ing. Gajdošík: starosta mal by si Ty povedať, čo chceš robiť, videl si rozpočet
PhDr. Machovčák: či by nebolo dobre zrenovovať staršiu budovu
Ing. Šimčisko: na projekty sa dalo 300 tis. Sk
p. Zbončák: nemáme toľko voľných prostriedkov
p. Ďurkáč: bol som vţdy za bytovky, ako to je s platením za byty, máme s tým len starosti
a problémy, radšej by som s tým počkal
Ing. Šimčisko: radšej by som do toho teraz nešiel, máme tu ţiadosti, treba ich prerokovať
Bc. Belková Mária, Staškov č. 58 – ţiadosť o neplatené voľno od 13.2.2010 do 20.1.2011.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Heglasová Gabriela, Staškov č. 728 – výpoveď z nájomnej zmluvy k 1.2.2011 z dôvodu, ţe
sme si našli prácu mimo okres a dochádzanie do zamestnania je problematické, tento nájomný
byt uţ nebudeme vyuţívať.
Ing. Šimčisko: dali výpoveď, máme iných záujemcov, budeme hlasovať
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Kadela Anton Staškov č. 646 a Gizela Iţoldová – ţiadosť o pridelenie bytu z dôvodu, ţe teraz
bývame u rodičov aj s 10 ročnou dcérou, nemáme tam toľko miesta a chceme sa osamostatniť.
Ing. Šimčisko: mal tu ţiadosť, treba hlasovať
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje pridelenie bytu od 1.2.2011.
Anna Nekorancová – kaderníctvo Staškov, bytom Olešná č.570 – ţiadosť o predĺţenie
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na sluţby kaderníctva v budove zdravotného strediska.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Mária Kicošová a Viliam Kicoš, Staškov č. 589 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy
k bytu č. 17 v nadstavbe Zdravotného strediska.
OZ schvaľuje predĺţenie nájomnej zmluvy na dobu jedného roka. Hlasovanie: za 6 zdr. 0
proti 0
Mária Smolková, Staškov č. 25 – ţiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy z dôvodu zmeny
bydliska a ţiadosť o splátkový kalendár z dôvodu nedoplatku na nájomnom – terajšia
finančná situácia mi nedovoľuje vyplatiť to naraz.
OZ schválilo splátkový kalendár pre p. Máriu Smolkovú, Staškov č.25 mesačne 64 €,
s termínom do 30.6.2011.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Stanislav Machovčák: ţiadosť o predĺţenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti /dvora/.
OZ schválilo predĺţenie zmluvy o nájme pozemku – dvora pre Ing. Machovčáka Stanislava
od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0

Jana Najdeková – ATREX, Skalité č. 931 -povolenie sezónneho predaja v priestoroch
vestibulu Obecného úradu Staškov jedenkrát mesačne v čase od 9.30 hod. do 17.00 hod. s
cenou 100 € v termíne do 31.12.2011. OZ schválilo.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Tibor Kulla – Aladin u Hluška, ul. Okruţná 689/5 Čadca – ţiadosť o povolenie ambulantného
predaja spotrebného tovaru v priestoroch Obecného úradu jeden krát mesačne do 31.12.2011.
OZ schválilo predaj. Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
MDDr. Čulman Ladislav: ústna ţiadosť: chcel by som navrhnúť do sociálnej komisie za
členku p. Belkovú Annu , Staškov č. 705 – pracovala v tejto komisii. OZ schválilo.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti
PhDr. Machovčák Gabriel: ústna ţiadosť: chcel by som byť ako poslanec členom stavebnej
komisie. OZ schválilo.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti: 0
Peter Smreček, Staškov č. 388 – ţiadosť o odkúpenie oceľového stoţiara, ktorý sa nachádza
v lokalite Kyčera. OZ zobralo ţiadosť na vedomie a uloţilo stavebnej komisií vykonať
obhliadku oceľového stoţiara, ktorý sa nachádza v lokalite Kyčera.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Semerád Josef, Prachovice 146 – ţiadosť o umiestnenie atrakcií vo vašej obcí v období:
Kronerov pohár. OZ zobralo ţiadosť na vedomie.
Obyvatelia domu č. 25 v zastúpení – Chrobáková Drahoslava, Staškov č. 25 – ţiadosť
o zrušenie jedného televízneho kanálu/ Nova sport, TA 3, Eurosport/ a spustenie televízneho
kanálu JOJ Plus.OZ ţiadosť zamietlo.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba zobrať na vedomie: podľa zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení zmien §13b poverujem funkciou zástupcu starostu pani poslankyňu Mgr. Ivetu
Bartuskovú. OZ zobralo na vedomie.
Diskusia:
Ing. Šimčisko: chcel by som informovať, Bc. Belková Mária si dala výpoveď zo zdravotných
dôvodov, Bc. Bytčánková Jana si dala výpoveď dohodou, zobral som novú silu na matriku na
dobu určitú 1 rok Mgr. Belkovú Julianu, chcem posilniť kultúru. Bc. Balaţová bude mať
namiesto kultúry nájomné zmluvy.
Ing. Šimčisko: termín najbliţšieho OZ bude 4.2.2011, nakoľko máme toho veľa, začiatok
bude o 10.00 hod.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
p. Belko Ján: treba upraviť cestu do Belkov, je v zlom stave
p. Ďurkáč: ako to bude s vodou
Ing. Šimčisko: máme všetko podpísané, budú sa opisovať vodomery, SEVAK preberie vodu.
p. Zbončák: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ 19.30 hod. a poďakoval poslancom za účasť.
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
I.overovateľ
MDDr. Ladislav Čulman

II. overovateľ
Ján Belko

