Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Staškove
dňa 25. 3. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných deväť poslancov
Ing. Šimčisko: privítal poslancov a zahájil rokovanie OZ
1/ Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia
Kontrolu uznesenia č. 3/2011
Petícia občanov obce Staškov – nesúhlas so zmenou trvalého pobytu z obce Staškov
do obce Olešná
Správu o hospodárení Materskej školy Staškov k 31. 12. 2010
Správu o hospodárení Základnej školy, Školského klubu pri ZŠ Staškov a ŠJ
pri ZŠ Staškov k 31. 12. 2010
Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese za 1. polrok
šk.r.2010/2011 - Základná škola Staškov
Zámer výstavby zariadenia pre seniorov
Projekt centra obce Staškov
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu
povodní SR pre rok 2011
Predaj majetku obce
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
2 / Návrhová komisia: predseda: Mgr. Ján Kubošek
členovia: Ján Belko
Mgr. Iveta Bartusková
Overovatelia zápisnice: Jozef Zbončák
PhDr. Gabriel Machovčák
Zapisovateľka: Veselovská Mária
Ing. Šimčisko: doplníme do programu: predaj majetku obce, budeme hlasovať
Hlasovanie za 9 zdr. 0 proti 0
Hlasovanie za program rokovania: za 9 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: kontrola uznesenia: ohľadom káblovej televízie preloţíme do rôzneho, výber
dodávateľa na projektovú dokumentácia Stará škola – firma ARCHITA – Ing. Mikovčák:
4 920 € podľa najvýhodnejšej ponukovej ceny, zmluva s JUDr. Stopkom bola zrušená,
uzatvorená nová zmluva s JUDr. Lehutovou, telocvičňa – úloha trvá, predaj pozemku pod
bytovku bude v rôznom, presťahovanie vedúcej ŠJ – pani vedúca sa nepresťahovala a dala
podnet na hygienu na prešetrenie kancelárie. Bola tu hygiena, dal som k tomu stanovisko, aby
to bolo všetko objektívne zhodnotené. Do vyriešenia záleţitosti bude vedúca ŠJ v starej škole.
Mgr. Kubošek: treba dať zrušiť uznesenie o presťahovaní vedúcej ŠJ.
Hlasovanie: za 7 zdr. 2 proti 0
Ing. Šimčisko: dodatky zmlúv s nájomníkmi – lekári v zdravotnom stredisku, kaţdý bude
mať vlastné meranie. Dohodli sme sa s nájomníkmi, ţe nepotrebujú teplú vodu, bude jeden
centrálny vodomer, budúci týţdeň budú vypracované dodatky zmlúv. Bola vybraná firma na
výrobu a výmenu okien východnej steny zdravotného strediska Staškov – firma MADAM,
Staškov.
p. Ďurkáč: čo je v cene, aj vybúranie a osadenie

Ing. Šimčisko: vybúranie a osadenie. Kumulácia funkcie vedúcej ŠJ + ZŠ, je to problém,
obidve majú právnu subjektivitu, musí byť v súlade so zákonom, môţeme jej ponúknuť niţší
úväzok, rieši to vyhláška, sú to doporučené veci. Stavebná komisia mala prešetriť sťaţnosti.
p. Ďurkáč: stavebná komisia to prešetrila, bola daná zápisnica, p. Dej – stavebná komisia
doporučila prípojku
p. Dodek: projekt to neriešil, treba urobiť prípojku
p. Ďurkáč: bolo mu to sľúbené, malo sa mu to urobiť
p. Dodek: sľúbil som, ţe poskytneme mechanizmy
Mgr. Bartusková: prečo nebola zakreslená prípojka ku nám
p. Dodek: prípojka je nakreslená od Kysuce, vývod je blízko ţumpy
Ing. Šimčisko: je to u právnika, musí sa urobiť fond, určiť podiely, sú tam veci beţnej údrţby
Ing. Šimčisko: vráťme sa k p. Dejovi
p. Zbončák: máme na to mechanizmy, aby sme mu to mohli urobiť
Ing. Šimčisko: kanalizácia nie je naša, nie je tam nechaná odbočka, mala by byť projektová
dokumentácia
p. Dodek: je to beţná prípojka, čo sa týka prípojok, niekto kope aj 60 m.
Ing. Šimčisko: 30 m je v ceste, môţeme finančne pomôcť, podobný prípad prepojenie – p.
Paštrnáková, Staškov č. 398, kanalizácia sa nachádza na území obce Olešná, odbočka nie je,
musíme to riešiť so Sevakom
p. Dodek: čo sa týka tej Olešnej, nie je to tak, je to v riešení, Sevak to neprebral a ani to
neprevádzkoval, je to stavba Olešná
Ing. Šimčisko: ţiadosť p. Mečiarovej, riešili sme to, je to pozemok vo vlastníctve p. Sabelu,
ţiadosť je bezpredmetná. Ţiadosť p. Zajacovej, zosúva sa svah, ide to na dom, boli sme sa
tam pozrieť. Pozrel to geológ zo Ţiliny, je to drahá záleţitosť, navrhol odvodnenie, treba im
finančne pomôcť. Riešili sme pozemky pod ihriskom, niekto chce prenájom a niekto predaj,
treba dohodnúť cenu.
p. Ďurkáč: pod chodníky sme kupovali po 4 €
Ing. Šimčisko: som za to, aby bola cena rovnaká 4 €/1 m2, treba ešte stanoviť prenájom 0,40
€/1m2
p. Dodek: 98% vlastní Slovenský pozemkový fond
Mgr. Latka: myslím si, ţe o odkúpení netreba debatovať, treba riešiť prenájom
p. Zbončák: ten potom musí byť iný
Mgr. Kubošek: vyberať nájom zo súkromných pozemkov je nezmyselné
p. Zbončák: navrhujem: 4 €/ 1 m2 pri predaji a pri prenájme 0,30 €/1m2
Hlasovanie: za 7 zdr. 2 proti 0
Ing. Šimčisko: kde budú hody, pri úrade alebo na ihrisku, budeme hlasovať.
Hody pred ihriskom: hlasovanie: za 7 zdr. 2 proti 0
4/ Petícia občanov obce Staškov – nesúhlas so zmenou trvalého pobytu z obce Staškov do
obce Olešná
Ing. Šimčisko: celú záleţitosť sme tu uţ riešili, dáme slovo občanom
p. Paštrnák: rád by som vedel, kto to tak urobil, vţdy sme boli Staškov a zrazu sme Olešná,
neviem prečo sme neboli informovaní, je to zaráţajúce, ţe starosta Olešnej predáva pozemky
Staškova
p. Dodek: v roku 1970 bola dohoda o zámene územia. Od roku 1970 ste občanmi Olešnej,
všetci o tom viete, trvalý pobyt je v Staškove
Mgr. Kubošek: bola určená komisia, ktorá to riešila. Geometrický plán, ktorý bol
vypracovaný 15.1.1991 pojednáva o celom štadióne - právny stav. Je zakreslený skutočný.
V r. 1991 sa presne vedelo, ktoré pozemky patria Olešnej a ktoré Staškovu. Osvedčenie
pozemkov na ihrisku urobil p. Dodek, bolo to v roku 2000.

p. Dodek: keď sa robil geometrický plán, bral sa kniţný stav, teda stav z katastra, osvedčoval
som pozemky na ihrisku, bol to pozemkovokniţný stav
Mgr. Latka: keď sa robí návrh na vklad, treba urobiť zmluvu, vţdy som chcel aby bol právny
stav, som v komisií a budem trvať na tom, aby sme to urobili právne
Mgr. Kubošek: je to vec zloţitá, ľudia prišli o 17 ha pozemkov, ţe sa to vymenilo s Olešnou,
starosta Olešnej tam stáva, predáva pozemky, som za to aby p. Dodeka odvolali z komisie
ROEP.
p. Dodek: zámena bola katastrálna, ale nie oficiálna, myslím si, ţe chceš ohľadom vloţky 80
– originál. Čo sa týka občanov, neprišli o majetok, menilo sa len katastrálne územie,
majetkové práva ostali zachované. Čo sa týka ROEP, samozrejme sa vzdávam.
Mgr. Latka: vţdy som sa snaţil ľudí hájiť a zastupovať, čo ste robili v ROEP, ako ste
hlasovali, mal som 100 m a teraz som zistil, ţe mám len 1 m.
p. Paštrnák: keď bude sčítanie ľudí, ako sa to bude robiť, kde budeme patriť
p. Dodek: ROEP je správny orgán a mali sme spracovateľa ROEP, zodpovedá za to
Mgr. Kubošek: chcem dať návrh na odvolanie p. Dodeka z ROEP a nahradenie iným
pracovníkom z úradu
p. Dodek: komisia vydávala rozhodnutia, ktoré zapisuje katastrálny úrad, muselo sa to
odsúhlasiť.
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať za odvolanie p. Dodeka z ROEP.
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 / Belko Ján/ proti 0
Mgr. Latka: kto chce ísť z poslancov, ak nikto navrhujem p. Janíkovú Máriu, Staškov č.562
Hlasovanie: za 8 zdr. 1 / Ján Dodek/ proti 0
Ing. Šimčisko: nepátram po vinníkovi, ale aby ten stav bol prioritný, právny, môţeme
napadnúť rozhodnutia na prokuratúre. Pán Novotný –starosta obce Olešná nám neodpísal na
naše listy.
5/ Správa o hospodárení Materskej školy Staškov k 31.12.2010.
p. riaditeľka: komentovala hospodárenie MŠ
Ing. Šimčisko: ak nemáte námietky k správe, budeme hlasovať
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
6/ Správa o hospodárení ZŠ, Školského klubu a Školskej jedálne pri ZŠ k 31.12.2010.
p. riaditeľka: komentovala, je priloţený komentár k správe, kto ma nejaké pripomienky
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
7/ Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese za I. polrok
šk.r. 2010/2011 – Základná škola Staškov
p. riaditeľka: komentovala
Mgr. Bartusková: výsledky idú k lepšiemu
Mgr. Mariaková: máme veľa šikovných ţiakov
Ing. Šimčisko: správu zoberieme na vedomie
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
8/ Zámer výstavby zariadenie pre seniorov
Ing. Šimčisko: chcel by som Vás oboznámiť s výstavbou zariadenia pre seniorov. Bude sa
realizovať cez pôţičku z rozvoja bývania. 80% sa poţičiava a 20% sú vlastné zdroje. Čo sa
týka výstavby je reálna, treba rozmýšľať o umiestnení. Sú dve lokality – oproti p. Štrkáňa,
a druhá pri Kysuci. Čo sa týka prevádzky – maximálne 20 – 30 ľudí. Náklady mesačne 500 €
na 1 osobu. 300 € bude platiť občan a 200 € bude hradiť obec. Uvaţuje sa o tom, ţe ktorí
ľudia budú odkázaní na takúto sluţbu a budú mať menšie dôchodky a nebude prijatý zákon,
potom by sme museli rozmýšľať kto bude platiť tých 200 €.
Mgr. Kubošek: je to dobrá vec pre obec, treba to podporiť
p. Zbončák: som za, čo sa týka financovania, musí sa to dohodnúť

Mgr. Bartusková: myslím si, ţe takéto zariadenia si obce budú sami budovať, niektoré obce
to uţ majú
p. Dodek: zákon nám to ukladá, treba sa tým zaoberať, treba zváţiť aký rozsah
MDDr. Čulman: treba rozmýšľať o veku doţitia, je to dobrá vec pre našu obec
OZ schvaľuje zámer výstavby zariadenia pre seniorov v obci Staškov.
Hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
9/ Projekt centra obce
Ing. Šimčisko: komentoval, vysvetlil, sú tri varianty, musíme sa dohodnúť ktorú variantu
vyuţijeme.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva prišli 3 občania, ktorí bývajú za potokom v blízkosti
obecného úradu a nesúhlasia, aby popred ich domy bola vybudovaná cesta a chodili tam autá.
p. Zbončák: pýtal sa občanov, aká je pre nich najlepšia alternatíva, ale oni nesúhlasia so
ţiadnou
Ing. Šimčisko: chcem pre našu obec niečo urobiť, vybudovať
p. Ďurkáč: okolo nás chodí tieţ veľa áut a čo mám robiť
Ing. Šimčisko: cesta tieţ pôjde cez Maras a občanom okolo domov
Ing. Šimčisko: budeme hlasovať, za variantu: 1/ oklieštená: za 0
2/ doprava poza OÚ jednosmerka: za 8 zdr. 0 proti 0
10/ Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manaţmentu povodní SR pre rok 2011
Ing. Šimčisko: komentoval, boli sme vybraní v rámci Slovenska, dostaneme 120 tis. € maximálna výška, je to pilotný projekt, môţeme to robiť svojpomocne alebo cez firmu. 4
€/1m3 záchytnej vody, musíme vyhlásiť verejnú súťaţ.
OZ berie na vedomie a ukladá obecnému úradu zabezpečiť výber dodávateľa prvého
realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodní
SR pre rok 2011.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
11/ predaj majetku obce
Ing. Šimčisko: stavba kanalizačný zberač – musíme odsúhlasiť predaj a podpísanie zmluvy.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: aby sme mohli predať obecný majetok, musíme prijať podmienky obchodnej
verejnej súťaţe – parcela a projekt pod bytovku
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0
Predaj oceľového stoţiara v Kýčere, pre Petra Smrečka, Staškov č. 688 za 120 €.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
12/ Rôzne
Ing. Šimčisko: odvetranie bytov nad zdravotným strediskom – zateká im tam, musíme zobrať
ţiadosť na vedomie, zatiaľ nie sú financie.
Vyradenie inventáru – zariadenia v školskej jedálni starej školy
v cene 1 113,19 €. Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Zakúpenie inventáru vybavenia jedálne v starej škole.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby sprístupnenia rodného domu Jozefa Kronera.
OZ zobralo na vedomie.
Ing. Šimčisko: nemáme ozvučenie kultúrneho domu, navrhujem presun finančných
prostriedkov 3 000 € z kapitoly koncerty na zakúpenie ozvučenia na kultúrne podujatia.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: treba opraviť rozhlas a opraviť strechu na tribúne. Zastupiteľstvo bude
6.5.2011.

Vyúčtovanie vody firme JAP za roky 2000 -2010 v sume 703,25 € / paušál podľa zákona
397/2003 o meraní mnoţstva vody dodanej verejným vodovodom: 7 zamestnancov x 20 m3
na jednu osobu za 1 rok/.
p. Ďurkáč: prečo sa voda nikdy neodpisovala, keď tam mali vodomer
p. Veselovská: v evidencii o vode som nenašla ţiadny odpis vodomeru
Hlasovanie: za 7 zdr. 1 proti 0
Záznam z vykonanej kontroly v inventarizácií majetku obce k 31.12.2010 predloţený hlavnou
inventarizačnou komisiou – Obec Staškov, Základná škola Staškov, Materská škola Staškov.
OZ zobralo záznam na vedomie. Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ţiadosti:
Milada Pakošová a manţel Jozef Pakoš, Staškov č. 589 – predĺţenie nájomnej zmluvy.
OZ schválilo prenájom nájomného bytu č. 13 v nadstavbe ZS Staškov č. 589 pre manţelov
Miladu Pakošovú a manţela Jozefa s dobou na tri roky od ukončenia nájomnej zmluvy.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Katarína Smrečková, Staškov č. 606 – ţiadosť o zníţenie nájomného za priestory
Kvetinárstvo v budove č. 858.
p. Ďurkáč: treba zníţiť nájom o infláciu na tento rok
Hlasovanie: za 1 zdr. 7 proti 0
Ing. Šimčisko: návrh neprešiel
Mgr. Kubošek: treba porozmýšľať o zmluvách, poradiť sa, uloţiť finančnej komisií, aby
preskúmala všetky nájomné zmluvy.
OZ ukladá finančnej komisií opätovne preskúmať všetky nájomné zmluvy obce, okrem
nájomných zmlúv v prenájme zdravotné stredisko – lekári.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Anna Kajánková, Staškov č. 25 – ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na pohreb
svojho syna Jozefa, nakoľko sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii.
Sociálna komisia zasadala a doporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť finančnú výpomoc
na zabezpečenie pohrebu syna vo výške 200 €.
Hlasovanie za návrh sociálnej komisie: za 8 zdr. 0 proti 0
Miroslav Jaroš, Staškov č. 332 – ţiadosť o pridelenie jednoizbového alebo sociálneho bytu.
Ing. Šimčisko: p. Chrobáková mala ukončenie nájmu, byt je prázdny.
Po prerokovaní ţiadosti OZ zobralo túto ţiadosť na vedomie.
Zdislava Slováková, Podvysoká č. 215 – ţiadosť o odpustenie mesačného príspevku za pobyt
v školskom klube ZŠ Staškov za dcéru Denisku Slovákovú, poberám dávku v hmotnej núdzi.
OZ zamietlo ţiadosť, menovaná je občanom obce Podvysoká.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Dorociak Bronislav, Staškov č. 349 – ţiadosť o odvodnenie cesty k rodinnému domu,
opakovane sme ţiadali o vykonanie odvodňovacieho kanála, nestalo sa tak. Ţiadame
o prehodnotenie tejto skutočnosti, nakoľko nám spôsobuje neustále problémy so zatekaním
vody pod rodinný dom a poškodzuje tak celú nehnuteľnosť.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Katarína Zajacová, Staškov č. 297 – ţiadosť o pomoc pri riešení situácie, pri rodinnom dome
sa zosúva svah. V daţdivom počasí sa môţe zosunúť aţ k môjmu rodinnému domu a spôsobiť
značné škody. Nakoľko som so svojimi deťmi sama a ţijeme len z môjho príjmu, nemám
finančné prostriedky na riešenie tejto situácie. Ţiadam o finančnú pomoc na zabezpečenie
stabilizácie svahu.
Ing. Šimčisko: bol som tam aj so stavebnou komisiou, riešili sme situáciu, komisia
doporučuje prieskum geológom. Bol tam aj geológ zo Ţiliny, navrhnuté terénne úpravy by

boli pre ňu veľmi drahé, mohli by sme jej pomôcť finančnou čiastkou. Podobná situácia bola
aj u p. Turčákovej.
p. Ďurkáč: navrhujem 330 €.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
OZ schválilo ţiadosť p. Kataríny Zajacovej, bytom Staškov č. 297 o pomoc pri riešení
situácie zosuvu svahu v sume 330 €.
Jana Krajčová, Staškov č. 858 – ţiadosť o splátkový kalendár. Na základe ročného
vyúčtovania nám prišiel nedoplatok vo výške 686,32 €. Bol daný trvalý príkaz na úhradu pri
platení mesačného nájmu, pri zistení skutočnosti bolo zistené, ţe peniaze boli posielane na
nesprávne číslo účtu. Ţiadam o splátkový kalendár na tri mesiace s tým, ţe prvá splátka bude
uskutočnená 10.4.2011.
OZ schválilo ţiadosť p. Krajčovej, bytom Staškov č. 858 o splátkový kalendár.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Štefan Vlček a ďalší, bytom Staškov u Koţákov – časť Padyšákovci o vybudovanie
asfaltového koberca.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť.
Pavol Hnidka, Staškov č.589 – ţiadosť o odpustenie dlhu z faktúry č. 2009123 vo výške
206,98 € za vyúčtovanie nájmu k 30.6.2009.
OZ zamieta ţiadosť p. Pavla Hnidku, bytom Staškov č. 589.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ligáčová Mária, Staškov č. 25 – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy, nakoľko táto končí
31.3.2011.
OZ schvaľuje ţiadosť p. Ligáčovej Márie o predĺţenie nájomnej zmluvy s termínom od 1.
4.2011 na dobu jedného roku.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Metod Dráb a manţelka, Staškov č. 256 – ţiadosť o vykonanie opravy cesty smerom
z osady u Janíka a u Mravcov Staškov – Polgrúň.
OZ zobralo ţiadosť na vedomie, bude sa riešiť.
JAP s.r.o., Staškov č. 623 –ţiadosť o ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov –
budovy bývalej Tesly v Staškove č. 623, zo dňa 1.2.2010 k 30.6.2010.
Po prekonzultovaní ţiadosti OZ zamieta ţiadosť o ukončenie nájmu firme JAP, s.r.o., Staškov
č.623 k 30.6.2011. OZ trvá na pôvodnej zmluve.
Hlasovanie: za 6 zdr. 2 proti 0
JAP s.r.o., Staškov č. 623 – ţiadosť o prenájom nebytových priestorov – kancelárie,
skladových priestorov a sociálnych zariadení v budove bývalej Tesly v Staškove č. 623 od
1.7.2011 podľa priloţenej prílohy.
OZ zamietlo ţiadosť firmy JAP s.r.o., Staškov č. 623.
Hlasovanie: za 6 zdr. 2 proti 0
OZ ukladá Obecnému úradu hľadať nájomcu na prenájom nebytových priestorov budovy
bývalej Tesly č. 623.
Štefan Hnitka ml., Staškov č. 606 – ţiadosť o úpravu lávky v lokalite Staškov – niţný koniec.
Táto lávka slúţi len pre peší priechod a nie je ţiadna prístupová cesta pre osobné automobily,
len po poľnej ceste od obecného úradu. Táto ţelezná lávka by mohla po miernych úpravách
slúţiť aj pre priechod osobných automobilov.
Po prekonzultovaní ţiadosti OZ zamietlo ţiadosť p. Štefana Hnitku ml., Staškov č. 606.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Káblová televízia – Dodatok k Zmluve o prenájme káblového distribučného systému.
Ing. Šimčisko: je moţnosť predaja káblového systému
p. Dodek: treba rekonštrukciu káblovej televízie, treba im to predať
Mgr. Kubošek: som za predaj

Ing. Šimčisko: je taká moţnosť, ţe sa to môţe zrekonštruovať spoločne
p. Zbončák: treba to predať, urobiť zmluvy
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
OZ schvaľuje zámer odpredaja majetku obce – káblovej televízie za podmienok:
- kupujúci bude znášať zvýšenie DPH, ktoré poţaduje listom z 8. 3. 2011, kupujúci za
zaviaţe odkúpiť technické vybavenie káblovej televízie v cene 1 000 €, kupujúci preberie
všetky záväzky spojené s prevádzkou a to: prenájom stĺpov, úhradu el. energie domácnostiam,
v ktorých sú stanice a ostatné záväzky, kupujúci nenavýši cenu poplatku za uţívanie káblovej
televízie občanom obce do zrealizovania predloţeného projektu skvalitnenia sluţby.
Ing. Šimčisko: treba prijať uznesenie:
OZ ukladá Obecnému úradu viesť rokovanie s Pozemkovým fondom SR v zmysle listu
z 24.2.2011.
Miroslav Korduliak, Staškov č. 212 – ţiadosť o zrušenie predbeţnej nájomnej zmluvy pre p.
Pastoreka, Staškov č. 815 pre stavbu ţelezno – betonového mostu cez Bahamský potok.
Ing. Šimčisko: máme tu ţiadosť p. Korduliaka, p. Pastorek má zámer postaviť mostík. OZ mu
dalo predbeţnú nájomnú zmluvu. OZ uzatvorení nájomnú zmluvu alebo odpredá. Pán
Kubinec zahájil konanie, problém je v tom, či pán Korduliak je účastníkom konania, sú rôzne
odvolania, rozhodnutia, predloţili ţiadosti, bola tam stavebná komisia. Pán Pastorek má
vypracovanú projektovú dokumentáciu. Je to nepríjemná záleţitosť.
p. Korduliak: nesúhlasíme s tým projektom, načo mu je ten mostík. Je tam vysoké napätie.
K rodinnému domu sa dostane aj z druhej strany. Treba preveriť projektovú dokumentáciu,
podklady z dôvodu úmyselných zámen. Obecný úrad by mal zakročiť, skúmať a konať
v záujme občanov. Pre kaţdého platia rovnaké zákony.
p. Ďurkáč: bol som aj v minulosti predsedom stavebnej komisie, boli sme tam pozrieť. OZ
schválilo predbeţnú nájom a na základe toho si môţe p. Pastorek vybaviť stavebné povolenie,
neviem prečo by nám mal niekto diktovať, či im to máme zrušiť alebo nie, či je tam vysoké
napätie musí rozhodnúť energetika, zo Ţiliny prišlo vyjadrenie ţe nie ste účastníkmi konania.
Mgr. Kubošek: ak je tam stavebné povolenie, obec má odborníka ktorý sa tým zaoberá, keď
bude stanovisko, potom rozhodneme.
p. Ďurkáč: počkáme kým príde vyjadrenie z ministerstva výstavby, treba zobrať ţiadosť na
vedomie
p. Zbončák: som za to, aby sa počkalo a treba zobrať ţiadosť na vedomie.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Diskusia:
Poslanci dali návrh na ukončenie diskusie.
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Mgr. Kubošek: prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0
Ing. Šimčisko: ukončil zasadnutie OZ o 21.00 hod. a poďakoval poslancom za účasť.

Ing. Šimčisko Ladislav
starosta obce
I. overovateľ
Jozef Zbončák

II. overovateľ
PhDr. Gabriel Machovčák

