Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Staškove dňa 29.7.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ, neprítomní Mgr.Kubošek, MDDr.
Čulman - ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 7/2011 zo zasadnutia OZ
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce Staškov
5. Štatút krízového štábu Obce Staškov
6. VZN Obce Staškov o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času
v predajniach a prevádzkach
7. VZN Obce Staškov o udrţiavaní čistoty a o údrţbe verejnej zelene na území obce Staškov
8. Predaj prebytočného majetku obce
9. Prenájom prebytočného majetku obce
10. Návrh na vyradenie majetku obce – bývalý technický podnik
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Návrhová komisia: predseda: Mgr. Latka Jozef
členovia: Belko Ján
Zbončák Jozef
Overovatelia zápisnice: Mgr. Bartusková Iveta
Ďurkáč Pavol
Zapisovateľka: Veselovská Mária
Hlasovanie za program rokovania: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: sú tu členovia Rady školy, dali návrh aby bol JUDr. Korduliak odvolaný
z rady školy, dávam mu slovo aby sa vyjadril
JUDr. Korduliak: urazili ma, hlavne noviny – p. Gajdošík, moju manţelku nazval
partnerkou. Príde moja manţelka a vysvetlí, prečo sme deti preloţili do inej školy. Jednal som
s riaditeľom školy a jeho zástupkyňou, jej správanie bolo nedobré, dali sme deti do Olešnej, je
tam iné prostredie.
p. Ďurkáč: mňa nezaujíma, čo sa tam robilo, ospravedlňujem sa, ţe som povedal ţe máte 70
rokov, musel to uţ niekto poţalovať
JUDr. Korduliak: chodievam na prednášky, mladým vysvetľujem, varujem ich, keď niečo
urobia, aké sú sadzby. Robil som prednášku v škole, p. Sabela chodil okolo mňa a vôbec si
ma nevšímal, chcel som urobiť prednášku pre deti, v čom vlastne spočíva to trestné právo.
Mladí ľudia nevedia, ţe jeden ţiak druhého vydiera, cieľom všetkého je aj to zdruţenie,
v ktorom sme. Pokiaľ sme v školskej rade niečo rokovali, boli tam závaţné finančné
porušenia, bolo to tak, ako to bolo povedané. Nič si nikto nevymyslel.
Mgr. Latka: dal som p. Korduliakovi nahrávku z obecného zastupiteľstva, nech si nikto
nemyslí ţe si tu bude niekto o druhom hovoriť čo chce, vyprosím si aby tu niekto hovoril, ţe
som ţaloval, nevidím na to dôvod
p. Ďurkáč: ospravedlnil som sa p. Korduliakovi, ţe má 70 rokov, neviem odkiaľ vedel moje
meno, je to verejné ohováranie, otvorene som to povedal, bol som za, aby ste bol odvolaný zo
školskej rady. Bol som za to, aby boli v školskej rade rodičia, ktorí majú v škole deti, som tu,

aby som ľuďom pomáhal. Sú tu aj ľudia ktorí nepomáhajú škole, ale škodia jej. V škole sú
dva tábory ktoré medzi sebou len bojujú a trpia tým hlavne deti.
Mgr. Latka: som poslanec, mám svoj volebný hlas, chcem ho splniť, p. Mariaková robí tak,
ako robí, neviem ako mohla robiť bez stavebného povolenia
p. Machovčáková: prečo sa v starej škole nerobilo, keď to bolo schválené
Ing. Šimčisko: mali sme uznesenie, chceli sme to riešiť, bol som proti predaja strelnice, ale
niektorí poslanci boli za to. Bolo schválené, ţe peniaze z predaja pôjdu do starej školy.
Obecný úrad a vedenie školy s tým nič nerobilo, potom sa peniaze zobrali a v rozpočte sa dali
na inú poloţku.
p. Machovčáková: o akú čiastku sa to jednalo
Mgr. Latka: bolo to 1 150 tis. Sk. Bolo mimoriadne obecné zastupiteľstvo a peniaze sa
zobrali preč, peniaze boli dané na inú poloţku. Uznesenie sa zrušilo uţ vtedy, keď nebolo
peňazí.
Ing. Šimčisko: nerealizovalo sa to, lebo nebol záujem z vedenia školy
JUDr. Korduliak: do rady školy som vstúpil aj ohľadom trestných činov, lebo v Staškove sú
rozšírené drogy, mali sme štyri miesta, kde sa pestuje marihuana. Ak sa to tu nebude stráţiť,
bude to zle. Musia sa aj rodičia snaţiť, dbať o svoje deti. Musia rodičia proti tomu bojovať.
p. Kotuľová: Váš syn tu chodil ku nám do školy a robil tu tieţ šikanu, bol v triede s mojou
dcérou. Ináč čo sa týka kvalifikovanosti a správania, zo školou som bola veľmi spokojná.
p. Korduliak: v škole bolo zlé vedenie, zlá atmosféra, taká riaditeľka, taká škola
p. Matlák: moja dcéra chodila do školy s Vaším synom a bolo to veľmi zlé
p. Kotuľová: chcela by som sa opýtať, kedy ste v škole robili prednášku o drogách, vôbec
som o tom nevedela
p. Belková: Vaše slová - taká škola, taká riaditeľka. Škola je na dobrej úrovni.
p. Korduliak: neviem, prečo Vám tak všetkým vadí, ţe som v školskej rade
Ing. Šimčisko: pán Korduliak tu prišiel, aby Vám to vysvetlil
p. Machovčáková: chcela by som ešte ohľadom pozvánky, ţe ste ju nedostali. Bolo mi
povedané, ţe som Vám to dala na parapet. Bola daná tam, kde Vám vţdy dávajú poštu. Na
rade školy ste mi povedali, ţe ste materiály našli vo dvore, neprišli ste na prvé zasadnutie. Na
druhom ste boli, ako ste sa o tom dozvedeli. Ako ste vedeli, ţe sa idú voliť noví členovia do
rady školy.
p. Korduliak: bol som za p. starostom ohľadom pestovania marihuany, hovoril som mu, ţe
by som bol rád v rade školy a pán starosta mi povedal, ţe by som mohol byť v rade školy.
Mgr. Latka: z Vašich úst bolo povedané, ţe pozvánka bola poslaná poštou, ale pozvánka
bola doručená osobne
p. Ďurkáč: p. Korduliak hovoríte, ţe bojujete proti drogám a chcem sa opýtať o koľko sa
zníţila drogovanosť, chcem to vedieť
p. Machovčáková: prv ako budeme hlasovať o odvolaní p. Korduliaka, hovorí proti drogám,
ale za posledné štyri roky neurobil ani jednu prednášku. Zdá sa mi, ţe do rady školy išiel len
preto, aby sa riaditeľke nejako revanţoval. Z jeho strany sú to len prázdne slová.
Mgr. Bartusková: chcela by som povedať, ţe keď sa jednalo o voľbu ďalších členov do rady
školy, chcela som tam p. Varsavíkovú, ale prekvapilo ma to, ţe tam bol zvolený p. Korduliak.
Ing. Šimčisko: na návrh poslancov budeme hlasovať za ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
PhDr. Machovčák: dávam návrh na odvolanie p. Korduliaka z rady školy
Hlasovanie: za 3 / p. Ďurkáč, PhDr. Machovčák, p. Zbončák/ zdr. 3/ p. Dodek, p. Belko,
Mgr. Bartusková/ proti 1 / Mgr. Latka/.
Ing. Šimščisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia, pani predsedkyňa rady školy mi
doniesla list ohľadom vyţiadania si zápisnice z rady školy.
Mgr. Latka: materiály z rady školy sú verejné, dali ste to p. Machovčáková zriaďovateľovi

p. Machovčáková: bola petícia, zápisnica. Odovzdala som to starostovi, ale nie obecnému
zastupiteľstvu. K tomu sa vyjadruje len starosta.
Mgr. Latka: zasadnutie rady školy a OZ je verejné, chcel by som poveriť kontrolórku obce,
chcem aby to bolo zapísané, akým spôsobom sa dostala do rady školy p. Štrkáňová, či boli
voľby, je uznesenie ţe boli všetci členovia z rady školy odvolaní a zvolení noví členovia, bolo
to do konca funkčného obdobia, boli zvolení noví členovia rady školy. Bolo uznesenie zo
4.2.2011- odvolanie aj menovanie, list postúpim ďalej. Podpisujete aj to, moţno neviete čo, sú
tu aj určité nezrovnalosti, sú tu aj faktúry, komisia zistila závaţné pochybenie.
Ing. Šimčisko: ideme riešiť, či je rada legitímna alebo nie, je na nás, aby sme sa s tým
vysporiadali
p. Dodek: chcem, aby sme uloţili kontrolórke obce písomne si vyţiadať ohľadom rady školy,
zistiť výklad vyhlášky MŠ SR č. 291/2004.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: treba zaslať výpis uznesenia OZ č.2/2011 p. Machovčákovej
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v kontrole uznesenia, treba aby prišiel niekto z poslancov
na vyhodnotenie súťaţe čo sa týka centra obce a vývozu TKO, treba 4 ľudí.
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať
p. Ďurkáč: stavebná komisia riešila ţiadosti, ţiadosť p. Kotuľovej, komisia to zamietla, ak sa
budú robiť chodníky , tak sa to potom dorieši, je tam súkromná prípojka, plyn. Jednalo sa ešte
o ţiadosť p. Machovčáka – výmena pozemkov, nebolo nám všetko jasné, ale komisia to
doporučila, lebo pre nás by to bolo výhodnejšie
Ing. Šimčisko: pracujeme na tom, musí byť znalecký posudok
Mgr. Latka: ţiadam, ak je predmetom rokovania OZ pozemok, nech je prítomný
zamestnanec, ktorý má v náplni práce pozemky a predloţí stanovisko.
Mgr. Latka: pýtam schválený register ROEP, niekto kto mal na starosti ROEP, nech to
predloţí, nech dá písomné stanovisko k pozemkom
Hlasovanie: aby bola prizvaná p. Hurinová na OZ, keď sa bude jednať ohľadom pozemkov
za: 4 zdr. 2 proti 0
p. Ďurkáč: riešili sme ešte ţiadosť p. Haladejovej, treba jej predať ten pozemok, nechať na
cestu 6 m.
OZ ukladá obecnému úradu osloviť p. Haladejovú o doplnenie ţiadosti, dať si vypracovať
geometrický plán tak, aby obci ostala šírka cesty 6 m a dáva predbeţný súhlas na odpredaj
pozemku.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: bol Vám predloţený súpis obecných lesov Obce Staškov vo výmere 48 273,69
m2 .
OZ zobralo súpis na vedomie.
OZ uloţilo Obecnému úradu osloviť Zdruţenie vlastníkov neštátnych lesov Staškov
o vyplatenie podielov v prípade ťaţby v našich parcelách.
Mgr. Latka: prišiel nám list z Okresnej prokuratúry
p. Dodek: bola komisia, vykrikovali ste mi ţe som predal pozemok a teraz prišlo vyjadrenie
prokurátury
Mgr. Latka: treba zvolať občanov a informovať ich, ţe to zvolená komisia riešila
Hlasovanie: za 2 zdr. 4 proti 0
Ing. Šimčisko: budeme pokračovať v programe rokovania
Zásady hospodárenia s majetkom obce Staškov
Ing. Šimčisko: uţ sme to tu mali, preskúmala to finančná komisia
p. Dodek: preštudoval som to, niektoré poloţky sme zníţili a niektoré sme vylúčili, ţiadosti
na byty bude riešiť starosta a bude informovať na OZ
p. Zbončák: treba rozšíriť o článok 5 – pripomienky riaditeľky ZŠ

Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu dať starostovi obce
Staškov právomoc meniť rozpočet v rámci týchto pravidiel – zápisnica finančnej komisie, bod
2. Ak uţ nemáte ţiadne námietky, budeme hlasovať.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom Obce Staškov čl. 5 v zmysle pripomienky
riaditeľky ZŠ Staškov.
OZ schvaľuje zmeny rozpočtu obce môţe vykonávať starosta obce v zmysle návrhu finančnej
komisie, a to: podpoloţku upraviť do 20% z výšky podpoloţky schválenej v rozpočte, najviac
do výšky 3 000 €.
Štatút krízového štábu Obce Staškov
Ing. Šimčisko: bol vypracovaný, treba hlasovať
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tu p. Janíkovú, dala ţiadosť a na základe poţiadavky OZ predloţila
doklady na úpravu oplotenia a ţiada preplatenie nákladov- murárske materiály – navýšenie
múrikov, demontáţ, krátenie a opätovnú montáţ plotových dielov, brány a bránky.
p. Janíková: stálo ma to všetko 774 €, oprava bola nutná
Mgr. Latka: bol som tam, malo to byť ináč vysporiadané, mali by sme dať vyrobiť tvárnice
a betón do nich.
p. Janíková: pýtala by som 500 €
p. Zbončák: v rozpočte nemáme peniaze, akceptovali by ste 100 €
Boli dané dva návrhy od poslancov.
1/ 200 € Hlasovanie: za 1 zdr. 6 proti 0
2 / 100 € Hlasovanie: za 6 zdr. 1 proti 0
p. Janíková: treba dať do poriadku komín na starej škole, aby to nespadlo, treba to odstrániť
OZ ukladá obecnému úradu odstrániť nadstrešnú časť komína z kotolne starej školy
v Staškove v termíne do 15.8.2011.
Hlasovanie: za 7 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: máme tu predaj pozemku, robili sme verejnú súťaţ, nikto sa neprihlásil,
ţiadosť bola daná neskoro. Ţiadosť dal p. Gábor Marek, Krásno nad Kysucou- kúpa pozemku
aj s celým vypracovaným projektom pod bytovku.
p. Gábor: mám tu ţiadosť a mojím záujmom je vybudovať bytovku, podnikám v rámci
obchodu. Najmem si firmu, ktorá mi to postaví, potom to predám. Do dvoch rokov by to malo
byť vybudované a skolaudované.
p. Dodek: budete rešpektovať projektovú dokumentáciu a potom byty odpredáte alebo
prenajmete.
p. Gábor: predám: 25 tis. Sk za 1 m2, projektová dokumentácia je schválená so stavebným
povolením
p. Gajdošík: uţ ste to niekedy realizovali a riešili ste to
Ing. Šimčisko: chcem, aby bola pre nás taká garancia, ţe sa tá bytovka tu postaví
p. Ďurkáč: keď postavíte bytovku, predáte byty aj iným občanom ako občanom Staškova
p. Gábor: chcem to kúpiť ako fyzická osoba, lebo je to pre mňa výhodnejšie
Mgr. Latka: potrebujeme nejaké preferencie o firme
p. Gábor: mojím zámerom je postaviť a predať
Mgr. Latka: čo by si robil Ty p. starosta, keby si bol poslanec
Ing. Šimčisko: myslím tak isto ako Ty
p. Gajdošík: rozhodujúca je dobrá zmluva, záleţí, ako to bude firma akceptovať
p. Gábor: potreboval by som predĺţiť termín vybudovania
p. Gajdošík: všetko je v poriadku, len jeden bod treba opraviť
Mgr. Latka: navrhujem to odpredať a zmluvu došpecifikovať s právnikom.

Hlasovanie za odpredaj pozemku a projektovej dokumentácie: za 6 zdr. 1 / p. Ďurkáč/ proti 0
VZN Obce Staškov o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového
času v predajniach a prevádzkach
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
VZN Obce Staškov o udrţiavaní čistoty a o údrţbe verejnej zelene na území obce
Staškov
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 / p. Ďurkáč/ proti 0
Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – bývalá základná škola, dve učebne
a pracovné dielne ZŠ Staškov a skladu dielni za ročný nájom, ktorý bol navrhnutý 400 €.
Základná škola nemá vhodné priestory na vyučovanie pracovnej výchovy s moţnosťou
hygienického zariadenia.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Návrh na vyradenie majetku obce – bývalý technický podnik – v obstarávacej cene
9 196,85 € podľa prílohy č. 10
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Rôzne:
Rekonštrukcia rodného domu J. Kronera
p. Gajdošík: ministerstvo kultúry nemá financie na to, ale nadácia ORANGE do 10 tis. euro,
máme zmluvu.
OZ zobralo na vedomie.
Hlasovanie : za 5 zdr. 0 proti 0
Zdravob s.r.o.,
Ing. Šimčisko: lekári sa domnievajú, aby to dal p. Dodek do poriadku
Mgr. Latka: dávam návrh vytvoriť škodovú komisiu
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Členovia škodovej komisie: Jozef Zbončák, JUDr. Vlasta Lehutová, Ľubica Ligocká, Mgr.
Iveta Bartusková, Mgr. Ján Kubošek
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: prebiehal vládny audit – finančná kontrola zo Zvolena, tento týţdeň bol
ukončený. Budeme musieť odviesť 400 €, čo sa týka obecného úradu. Čo sa týka základnej
školy, bude informovať p. Mariaková.
Mgr. Mariaková: čo sa týka Základnej školy, prebehol vládny audit, všetok majetok bol
v poriadku. Čo sa týka triedy, majú iný názor na zhodnotenie majetku. Zhodnotenie je väčšie,
zvýši sa účtovná hodnota, musíme vrátiť peniaze ministerstvu školstva, lebo sa urobilo niečo
nové, musí to byť zhodnotenie budovy. Jedná sa o 9 tisíc euro. Je to orientačná suma,
ospravedlňujem sa, ale stalo sa.
Ing. Šimčisko: hovoríme o tom, lebo tieto prostriedky musíme vrátiť, aby neboli penále.
Mgr. Mariaková: chcem sa na Vás obrátiť s prosbou, tie peniaze sa nemôţu uhradiť
z prostriedkov školy. Som si toho vedomá a dúfam, ţe obec nám pomôţe. Prostriedky by sme
vrátili z vlastných zdrojov. Chcela by som Vás poţiadať o prísun finančných prostriedkov.
Mgr. Latka: pani riaditeľka, nepodpísali ste správu kontrolórke a hovorili ste, ţe ste
neporušili zákon. Na obci máme prebytok 500 €. Som zvedavý ako sa to schváli, peniaze nie
sú v rozpočte.
p. Dodek: tých 400 € má mrzí, ţe sa to stalo a čo sa týka školy, treba to vyriešiť a uhradiť
a potom riešiť dôsledky.
p. Zbončák: pani riaditeľka, máte nejaké zdroje, ktoré môţete uhradiť. Treba to uhradiť
a potom vyvodiť dôsledky, nemáte ţiadne peniaze, ktoré by ste mohli uhradiť.
Ing. Šimčisko: zo štátnych peňazí to nemôţeme uhradiť.
Mgr. Latka: treba to uhradiť, ale potom sa to musí vrátiť.

Mgr. Mariaková: vracali by sme to postupne z vlastných príjmov, všetky doklady máme vo
Zvolene, neviem koľko máme v tomto roku vlastných príjmov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v prípade potreby previesť finančnú čiastku
9 000 € v zmysle záverov vládneho auditu Správy finančnej kontroly Zvolen do ZŠ Staškov.
Hlasovanie: za 5 zdr. 1 proti 0
Mgr. Latka: zdrţal som sa, v prípade ţe sa porušuje zákon
Mgr. Mariaková: ďakujem Vám a keď budú peniaze, budem to postupne vracať.
Mgr. Latka: treba ešte prijať uznesenie ohľadom tých 400 €.
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v prípade potreby uhradiť 400 € v zmysle
záverov vládneho auditu Správy finančnej kontroly Zvolen.
Hlasovanie: za 6 zdr. 0 proti 0
Ţiadosti:
Anton Korduliak a manţ. Mária, Staškov č. 589/1 – ţiadosť o orezanie briez, poprípade ich
úplného vyrezania pred zdravotným strediskom z dôvodu vypadávania satelitného signálu
a znečisťovanie bytu listami stromov.
OZ uloţilo obecnému úradu riešiť ţiadosť manţelov Korduliakových, Staškov č. 589
o orezanie briez pred Zdravotným strediskom Staškov v rámci platnej legislatívy.
Futbalový klub Slávia Staškov zvýšiť dotáciu obecného úradu o 2 tisíc euro z dôvodu postupu
muţstva a dorastu do vyššej ligy.
Ing. Šimčisko: finančná komisia doporučila 2 tisíc euro.
p. Zbončák: podielové dane neprišli v plnom rozsahu, realizoval by som to v dvoch etapách.
Mgr. Latka: navrhujem v plnom rozsahu schváliť
p. Ďurkáč: venujú sa futbalu, bolo 40. výročie a bol to najchudobnejší turnaj
p. Dodek: turnaj treba dotovať
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo úpravu rozpočtu v zmysle ţiadosti FK Slávia Staškov upraviť rozpočet o 2 000
€ na financovanie muţstva a dorastu z dôvodu postupu do vyššej ligy, presun z podpoloţky
716 projektová dokumentácia / podpoloţku zníţiť/.
Obyvatelia obce Staškov – najbliţší susedia pohostinstva Sultán – sťaţnosť na neustále
nedodrţiavanie prevádzkovej doby a rušenie nočného kľudu a ţiadajú o urýchlené riešenie
sťaţnosti a ţiadosť o skrátenie prevádzkovej doby pohostinstva z dôvodu, ţe v blízkosti sú
postavené obytné doby a prevádzka pohostinstva obmedzuje ich základné ľudské práva.
Ţiadajú skrátenie prevádzkovej doby a to úpravou zatváracej doby na 21.00 hod. v pracovné
dni a aj počas víkendov.
p. Belko: u ľudí je závisť, bola tam aj privolaná polícia, ale nie po pracovnej dobe, všade sa
nájde pár takých, ktorí nerobia dobré meno pohostinstvu
p. Dodek: treba napísať upozorňujúci list, aţ sa snaţia urobiť opatrenia.
OZ ukladá obecnému úradu osloviť podnikateľov Pohostinstva Sultan o zjednanie nápravy
ohľadom sťaţnosti občanov.
Ţiadosť: Grečmal Pavol, Staškov – Polgrúň č. 639 – za plotom ich rodinného domu sa
nachádza potôčik, ktorý ide nekorigovaným ţľabom aţ do kanála pod cestu do Olešňanky. Pri
búrkach sa zanáša kamením, haluzami a tým ohrozuje danú lokalitu a rodinné domy. Ţiadajú
o reguláciu potôčika betónovými ţľabmi.
OZ ukladá stavebnej komisií riešiť ţiadosť p. Grečmála o reguláciu potôčika.
Ţiadosť Internet Čadcanet - Pavol Martinčík – o povolenie umiestnenia internetových antén
na budovu č. 25 a bývalá Tesla z dôvodu prevádzky bezdrôtového internetu.
OZ ţiadosť zamietlo.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: Janáčková Jaroslava, Turzovka Stred 472 – o pridelenie jednoizbového bytu v Obci
Staškov.

Ing. Šimčisko: uvoľnil sa nám byt v bytovke č. 858
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Marcela Faturová – FIRE systém, Korňa č. 501 – ţiadosť o prenájom prízemia budovy č. 25
na zriadenie kancelárie a predajne prostriedkov na ochranu pred poţiarmi a BOZP, predaj
elektrocentrál a hasiacich prístrojov.
OZ schvaľuje ţiadosť p. Faturovej Marcely, FIRE systém, Korňa č. 501 o prenájom prízemia
budovy č.25 na dobu neurčitú, trojmesačná výpovedná lehota, výmera 84,90 m2, cena nájmu
2 352,27 € za rok.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Cáder Milan a manţelka Lýdia, Staškov č. 640 – opätovná ţiadosť o finančný príspevok na
prekládku plynovej prípojky, nakoľko dňa 25.7.2011 sa do uvedenej skrinky nabúral
s nákladným autom šofér, ktorý vyváţal TKO. Museli privolať plynárov, lebo unikal plyn
a museli privolať políciu. Podľa informácie pracovníka SPP v Čadci budú finančné náklady
na prekládku plynu 500 € o ktoré touto cestou ţiadajú.
Po uváţení poslanci obecného zastupiteľstva navrhli 300 €.
OZ schválilo ţiadosť o spolufinancovanie prekládky plynovej skrinky pre p. Milana Cádera
a manţ. Lýdiu, bytom Staškov č. 640 s náhradou do 300 €.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Na obecnom zastupiteľstve bola opätovne preriešená sťaţnosť občanov ohľadom zatváracích
hodín Reštaurácie pod obecným úradom, ktorého je majiteľkou p. Lenka Vrábľova či sa
vôbec platí nájom za terasu pred reštauráciou, ktorá sa najviac vyuţíva po záverečnej hodine.
Poslanci to riešili.
OZ ukladá obecnému úradu vypracovať nájomnú zmluvu o prenájom verejného priestranstva
– terasa- priestranstvo pred Reštauráciou prevádzkovateľa p. Mgr. Lenka Vrábľová, Dunajov
č. 335.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Ţiadosť: TIMEA s.r.o., Olešná č. 701 – o zmenu otváracích a zatváracích hodín od 9.00 –
24.00 hod.
OZ schvaľuje ţiadosť firmy Timea, s.r.o., Olešná č. 701 o zmenu otváracích hodín
v prevádzke Pohostinstva Moľany – Staškov č. 31 v zmysle ţiadosti do 31.12.2011.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
Mgr. Latka: chcem sa opýtať ohľadom gátra
Ing. Šimčisko: spis bol stratený, teraz sa to rieši
p. Ďurkáč: ţelezničná zastávka na niţnom konci je v zlom stave
Ing. Šimčisko: uţ sme to tu riešili, písali listy
OZ ukladá Obecnému úradu opätovne upozorniť Ţeleznice SR ohľadom nevyhovujúceho
stavu ţelezničnej osobnej zastávky Staškov zastávka.
Mgr. Bartusková: chcem pochváliť toho, kto robí stránku obce, stará sa o divadlo, scenár,
bolo to veľmi dobre pripravené
Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Mgr. Latka: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 5 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 20.10 hod. a poďakoval poslancom za účasť.
Ing. Šimčisko Ladislav

starosta obce
I. overovateľ
Mgr. Bartusková Iveta

II. overovateľ
Ďurkáč Pavol

