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Zápisnica 
 

zo zasadnutia  mimoriadneho Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov 

konaného dňa 22.2.2013 

 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov, p. Dodek 

Ján sa vzdal mandátu poslanca,  Ing. Kožák Šimon zložil sľub poslanca 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Zloženie sľubu poslanca 

4. Kontrola uznesenia č. 1/2013 zo zasadnutia OZ 

5. CVČ Staškov – správa o hospodárení za rok 2012 

6. CVČ Staškov – návrh rozpočtu rok 2013, 2014, 2015 

7. Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2012 

8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2013 

9. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2013 

10. Zámena majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

11. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

12. Prenájom majetku Obce Staškov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver      

Hlasovanie:  za:  8                                 Zdržal sa:  0                              Proti: 0      

   

K bodu 2: 

Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

                                                                                                                                               

2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda:  MDDr. Čulman Ladislav 

                                                       členovia:  Pavol Ďurkáč, Mgr. Iveta Bartusková                                                

 overovatelia:  Mgr. Jozef Latka, Ján Belko  

Hlasovanie: za: 8                                   Zdržal sa:  0                             Proti: 0 

 

Rokovanie 

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta 

obce Staškov. 

      Konštatoval, že zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, bolo 

prítomných 8 poslancov, p. Dodek Ján sa vzdal mandátu poslanca,  Ing. Kožák Šimon, ako 

náhradník zloží sľub poslanca.  OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Starosta na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov 

a ostatných prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Latku Jozefa a Jána Belka,  poslancov OZ 

Staškov. 
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      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

K bodu 3: 

Zloţenie sľubu poslanca -náhradník Ing. Kožák Šimon bol zatiaľ neprítomný   

 

K bodu 4:  

Kontrola uznesenia č. 1/2013 

Ing. Šimčisko – starosta obce sa vyjadril ku kontrole uznesenia . Poslanci OZ uložili  

obecnému úradu riešiť umiestnenie reklamných tabúľ pod cintorínom a zároveň informačných 

tabúľ pri jednotlivých zástavkách v obci, starosta poznamenal, že úloha trvá. 

Poslanci OZ uložili riaditeľke  ZŠ Staškov predložiť obecnému zastupiteľstvu náklady na 

prevádzku telocvične vo vykurovacom období a mimo vykurovacieho obdobia / vykurovanie, 

el. energia,  upratovanie, vodné, stočné/ v termíne do 22.2.2013.  Starosta poznamenal. že to 

ešte nie je celkom doriešené 

p. Zbončák, poslanec OZ  povedal, že sa urobil predbežný výpočet, náklady nie sú dopočítané, 

treba doriešiť zimné a letné obdobie, treba vyčísliť koľko sa prispieva na krúžky 

p.Ďurkáč, poslanec OZ navrhol, aby sa dali do obecných novín vyčíslili náklady na krúžky  

Mgr. Latka, poslanec OZ  poznamenal, že v telocvični je väčšia spotreba plynu ako v škole 

Poslanci schválili: 

Refundáciu nákladov na krúžky, ktoré pôsobia mimo systému CVČ Staškov za prenájom 

telocvične v ZŠ Staškov nasledovne: družstvá žiakov a dorastu 90%, a družstvá dospelých 

50% zo schváleného hodinového nájmu tarifu za telocvičňu.  S tým, že refundácia bude na 

základe dokladu o uhradenom poplatku za predchádzajúci kvartál.   

Hlasovanie: za: 8                                   Zdržal sa:  0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 4 

 

K bodu 5:  

CVČ Staškov – správa o hospodárení za rok 2012 

Ing. Slovák, riaditeľ CVČ  povedal, že pristúpili k šetreniu finančných prostriedkov – dohody, 

materiál, osobné príplatky 

p. Zbončák, poslanec OZ  komentoval, povedal že správa o hospodárení bola  prerokovaná na 

finančnej komisií a doporučil poslancom správu schváliť  

Hlasovanie: za: 8                                   Zdržal sa:  0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 5 

 

K bodu 6:  

CVČ Staškov – návrh rozpočtu rok 2013, 2014, 2015 

Mgr. Slovák- riaditeľ CVČ – vyjadril sa k návrhu rozpočtu a povedal, že bolo zníženie počtu 

členov CVČ,  zníženie úväzkov zamestnancov, zlúčili sa jednotlivé útvary – krúžky. Stav 

členov krúžkov k 31.12.2012 bolo 431. V mesiacoch január, február – 312 členov.  

Ing. Šimčisko, starosta povedal, že vízia podpory na základe nového zákona nie je aktuálna. 

Príjmy  CVČ sú  22 tisíc euro,  výdavky sú rozpočtované, treba viac na dohody, financie prídu 

do obcí na deti od 5 – 15 rokov.  

riaditeľ CVČ povedal, že sa vylúčili krúžky s vekom členov nad  15 rokov, sú tam študenti, 

nezamestnaní, pracujúci.  

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ poznamenala, že v CVČ chýbajú praktické krúžky, ako je 

pečenie a varenie 

riaditeľ CVČ poznamenal, že v krúžkoch by malo byť viac detí, nie 10 ale 14 – 16 detí. 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  rozprával o financovaní CVČ a o rozpočte, ktorý je ¼ z roku 

2012 a s takýmto rozpočtom sa nedá robiť, rozpočet je vytvorený zle, treba ho ešte raz 
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prepočítať a zreálniť, riaditeľ CVČ by mal začať šetriť od seba . Rozpočet bol nadštandartne 

vytvorený.  

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, že rozpočet bol prerokovaný na finančnej komisií, ktorá 

doporučila rozpočet schváliť a vrátiť sa k rozpočtu v júni, ale nakoľko sa znížil počet 

krúžkov, treba urobiť aj reálne výdavky.   

Ing. Šimčisko, starosta obce sa tiež zamýšľal nad rozpočtom a opýtal sa riaditeľa CVČ,  či 

by mohol mať nižší úväzok, lebo sa znížili počty krúžkov a počty členov v krúžkoch 

riaditeľ CVČ povedal, že riaditelia v iných centrách majú väčšie úväzky ako on 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, že by bola taká možnosť, že centrum by prešlo pod 

základnú školu, ale stratilo by právnu subjektivitu. Povedal, že p. Sabelová – vedúca krúžku 

je nespokojná s rozpočtom   

Mgr. Latka, poslanec OZ doporučil rozpočet schváliť, pýtal sa či rozpočet schválila rada 

školy, či mala pripomienky 

p. Zbončák, poslanec OZ vyzval riaditeľa CVČ, aby sa vyjadril k rozpočtu 

riaditeľ CVČ  povedal, že zo schváleného rozpočtu sa to nedá všetko financovať, krúžky si 

dávajú  viac hodín, je malý rozpočet 

Hlasovanie o rozpočte CVČ:    za: 4                   Zdržal sa:  3                  Proti: 1 

Poslanci OZ neschválili rozpočet. 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. E, bod 1 

 

K bodu 7:  

Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2012 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala, povedala  že neboli vyčerpané vlastné príjmy 

k 31.12.2012, vrátili sa zriaďovateľovi a potom škola požiadala o vrátenie vlastných príjmov 

v budúcom roku. 

Hlasovanie o správe:  za: 8                   Zdržal sa:  0                           Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 6 

 

K bodu  8:  

8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2013 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala, povedala  že budú chýbať finančné prostriedky 

na mzdy, budú robiť dohodovacie konanie 

Hlasovanie o úprave rozpočtu na rok 2013 : 

za: 8                   Zdržal sa:  0                           Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 7 

 

K bodu  9:  

Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – úprava rozpočtu rok 2013 

Hlasovanie o úprave rozpočtu na rok 2013 : 

za: 8                   Zdržal sa:  0                           Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 8 

 

K bodu  10:  

Zámena majetku obce Staškov, parcelu C KN 1267/2 zastavaná plocha o výmere 519 m2, 

v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 3878,  za parcelu C KN 1256/16 ostatná plocha 

o výmere 223 m2, v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV č. 1148, ktorej  bezpodielovými 

spoluvlastníkmi sú Ing. Stanislav Machovčák a manž. Mgr. Darina rod. Gajdošíková, Staškov, 

v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že zámenou parciel Obec Staškov 
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získa do vlastníctva parcelu CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná plocha, pre účely verejného 

priestranstva. Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania.  

Hlasovanie: za:    6                                 Zdržal sa: 2                             Proti: 0 

Celkový počet poslancov: 9   Prítomní: 8 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  9 

 

K bodu  11:  

Odpredaj majetku Obce Staškov Františkovi Badžgoňovi s manželkou Evou obidvaja bytom Staškov  

pozemok C KN 6041/4 o výmere  206 m2-TTP , v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 

3878, vo vlastníctve obce, v cene 6  €/m
2
  , v súlade  s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR č.138/1991 Zb. 

O majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 

že sa jedná o pozemok, ktorý Obec nevyužíva, je priľahlý k pozemku žiadateľa  CKN 6041/2 a CKN 

6041/3,ktoré má na LV č.3257. 

Hlasovanie: za:  8                                  Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

Celkový počet poslancov: 9    Prítomní: 8 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  10 

 

K bodu  12:  

Prenájom majetku Obce Staškov v správe ZŠ Staškov č. 502 -  nebytové priestory – 

telocvičňu v priestoroch ZŠ Staškov č. 502 Združeniu FK Slávia Staškov, 023 53 Staškov 

v sume 4 €/hod. v letných mesiacoch a 10 €/hod. v zimných mesiacoch, na dobu neurčitú 

v  súlade so zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa umožní občanom aktívne športové vyžitie.  

Hlasovanie: za:                                   Zdržal sa:                              Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  11 

 

Prenájom majetku obce Staškov – areál štadiónu v obci Staškov, do prenájmu Občianskemu 

združeniu FK Slávia Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 

že obec Staškov chce podporovať športovú činnosť v obci a to budovu tribúny súpisné č. 12 na 

parcele C KN 1262, C KN1259  mimo priestorov zverených do nájmu ako reštaurácia, objekt 

predajne lístkov na parcele C KN1264 , objekt vodárne na parcele C KN1257  objekt studne na 

parcele C KN1260,  hlavné futbalové ihrisko na parcele C KN 1258, pomocné futbalové ihrisko 

na parcele CKN1254 a areál futbalového ihriska na parcele C KN1255 mimo časti, ktoré užíva 

obec ako technické zázemie na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 1 € 

nájmu ročne, do zmluvy zakotviť povinnosť umožniť zložkám obce Staškov organizovať 

bezplatne rôzne športové a kultúrne akcie.  

Hlasovanie: za: 8                                  Zdržal sa: 0                             Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  12 

 

K bodu  13: Rôzné 

Ţiadosť FK Slávie Staškov o refundáciu nákladov na využívanie telocvične ZŠ Staškov.   

Hlasovanie: za:  8                               Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  13 

 

Lyţiarsky vlek pod Kykuľou: 

p.Hurinová, pracovníčka  obce sa vyjadrila k pozemkom  pod lyžiarskym vlekom - 5900 m2 , 

na ktoré sú uzatvorené staré zmluvy, ale treba uzatvoriť nové  zmluvy 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, že je dôležité, že právny vzťah trvá a teraz v zime 

by sa dalo vyšpecifikovať, kde sa lyžuje a mohlo by sa to zamerať 
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OZ uložilo obecnému úradu pripraviť podklady pre uzatvorenie nájomných zmlúv na 

pozemky, ktoré sú užívané na prevádzkovanie lyžiarskeho vleku v lokalite pod Kykuľou.  

Hlasovanie za: 7                          Zdržal sa: 0                                     Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  1 
 

Ţiadosť Mládeţníckeho centra, Kukučínova 1647, Čadca o finančnú podporu festivalu    

SPK. 

Poslanci žiadosť zamietli:   Hlasovanie: za:    8    Zdržal sa: 0         Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. D, bod  1 

 

Okresný súd Čadca  - Voľba prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2014 aţ 2017 

v záujme zabezpečenia funkčnosti súdu, ktorých navrhujú starostovia obcí a schvaľuje OZ. 

Starosta obce navrhol prísediacich z poslancov a poslanci OZ  schváli  Kandidátov na 

prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2017 poslancov 

PhDr. Gabriel Machovčák, Jozef Zbončák, MDDr. Ladislav Čulman.  

Hlasovanie: za:  8                               Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 14 

 

Ján Dodek, Staškov– vzdáva sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Staškove ku 

dňu 18.2.2013. 

OZ zobralo na vedomie: 

Hlasovanie: za:   8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. C, bod 2 

 

Ţiadosť pani Viery Marčanovej, Olešná o odpustenie príspevku na čiastočnú     

činnosť člena v CVČ Staškov. 

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie: 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod 3 

 

Ţiadosť  pani Oľgy Bagovej, Staškov o zníženie nájmu  v priestoroch bývalého klubu 

v budove Obecného úradu Staškov č.588. 

Mgr. Latka, poslanec OZ  navrhol zníženie o 30 % 

Hlasovanie: za  4                 Zdržal sa: 4                  Proti:  0   

p. Zbončák, poslanec OZ navrhol zníženie nájmu o 20 %   

Hlasovanie: za:   8                                Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 15 

 

Sťaţnosť pána Jána Bučka, bytom Staškov  

OZ zobralo sťažnosť na vedomie: 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. C, bod 5 

OZ uložilo obecnému úradu jednať s manželmi Bučkovými o odpredaji pozemku pod 

prístupovú cestu  ku Kysuci. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod 2 

 

Ţiadosť pani Zdenky Balalovej, Staškov o sociálnu výpomoc 

Poslanci schválili sociálnu výpomoc  podľa návrhu sociálnej komisie. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 
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OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 16 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že je už prítomný p. Kožák Šimon, náhradník za poslanca, 

a vyzval ho, aby  zložil / prečítal/  sľub poslanca  

Ing. Šimon Kožák  zložil sľub poslanca  

Ďurkáč, poslanec OZ  povedal, že ho veľmi mrzí čo všetko píšu Staškovské noviny ohľadom 

Centra obce, lebo to tam nie je dobre napísané, bolo by to dobre vysvetliť občanom v obecných 

novinách 

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, že sa vyhodnotila súťaž na projekt centra obce, neboli 

vykúpené všetky pozemky pod centrum, cena za projektovú dokumentáciu bola vysoká 

1 500 tis. Sk. Povedal, že poslanci chceli, aby sa cena za projekt znížila a nebolo isté či vôbec 

prídu financie zo štátu na centrum obce. 

 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  dal ústnu  žiadosť  ako predseda Spoločenstva bývalých 

urbarialistov Staškov, pozemkové spoločenstvo,  o zapožičanie kinosály na Valnú hromadu 

dňa 24.3.2013 a možnosť informovať členov spoločenstva prostredníctvom Spravodaja obce.  

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 17 

 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ  poznamenal, že tu máme ešte jeden spoločný projekt - návrh 

technického riešenia a umiestnenie kaplnky v lokalite na Grúni /bývalá kaplnka, bolo by ho 

dobre schváliť  

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod 18 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce predniesol poslancom návrh na vypracovanie projektovej 

dokumentácie za účelom vydania stavebného  povolenia na stavbu: Úprava výrobného areálu 

bývalého Technického podniku na zberný dvor. 

Poslanci uložili obecnému úradu vypracovať projektovú dokumentáciu.  

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  4 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov z preťahovaním knižnice do starej školy, 

lebo čitateľov je málo a obec nemá dostatočný archív na písomnosti, knižnica by bola 

otvorená určitý deň a čas podľa schválenia 

OZ schválilo presťahovanie knižnice a vypožičná doba bude každú stredu od 13.00 hod. do 

16.00 hod. a uvoľnené priestory budú využité na archív obce. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  19 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol  odmenu technickým zamestnancom obecného úradu, 

ktorí zabezpečujú zimnú údržbu miestnych komunikácií obce v celkovej sume 450 €. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  20 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov ohľadom mosta k obecnému úradu, robil 

prieskum a  podľa diagnostiky máme havarijný stav mosta a treba sa tým zaoberať.  

Poslanci riešili možnosť výstavby miestnej komunikácie od mosta k obecnému úradu po 

hranicu katastra obce Raková po ľavom brehu Kysuce a uložili obecnému úradu zabezpečiť 

vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre vydanie územného rozhodnutia.  

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 
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OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  4 

 

OZ ukladá riaditeľke ZŠ Staškov vyradený drobný spotrebný materiál – lavice a stoličky 

ponúknuť na odpredaj, za cenu  lavica 1 €, stolička 0,50 €.  

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  5 

 

Ţiadosť Spolku J.Kronera Staškov  k zmene účelu užívania stavby: železničná budova 

Staškov s. č. 309.  

Poslanci schválili stanovisko k zmene účelu užívania stavby: železničná budova Staškov 

s. č. 309, ale obec nesúhlasí so zriadením pamätnej izby, nakoľko v obci Staškov sú zriadené 

dve pamätné izby Jozefa Kronera. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. A, bod  21  

 

Poslanci zobrali na vedomie  Oznámenie o prijatí detí obce Staškov do 1. ročníka v ZŠ Olešná 

s materskou  školou Olešná  

Hlasovanie: za:    8                                Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  1 

 

K bodu 14: Diskusia 

 

p. Ďurkáč, poslanec OZ  povedal, že sa čistila priekopa na nižnom konci a nebolo to všetko 

vyčistené 

p. Belko, poslanec OZ  upozornil na nelegálne skládky okolo rieky Kysuca a navrhol dať tam  

tabule so zákazom sypania smeti  

OZ ukladá komisií životného prostredia v jarných mesiacoch – do konca apríla - prekontrolovať  

výskyt nelegálnych skládok v katastri obce Staškov. 

Hlasovanie: za:  8                                 Zdržal sa: 0                             Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2013, písm. B, bod  6 

 

Vzhľadom na to, že boli všetky body programu prerokované, poslanci dali návrh na ukončenie 

diskusie. 

Hlasovanie: za 8 zdr. 0 proti 0 

 

Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 17.00 hod. 

 

 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

Mgr. Latka Jozef                                                                        Belko Ján 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 


