
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 27.8.2013 

___________________________________________________________________________ 

      

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 7 poslancov, 

ospravedlnení PhDr. Machovčák Gabriel a MDDr. Čulman Ladislav 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 

1. Program rokovania 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 5/2013  zo zasadnutia OZ 

  4. Obec Staškov – úprava rozpočtu na rok 2013 

  5. Podmienky obchodnej verejnej súťaţe na predaj prebytočného majetku  obce , 

      spôsob predaja prebytočného majetku  

  6. Prenájom majetku  Obce Staškov – nebytové priestory 

  7. Cena Obce Staškov 2013  

  8. Rôzne 

  9. Diskusia  

10. Návrh  na uznesenie 

11. Záver                                                                                                                                                                                            

Program bol predloţený poslancom na rokovanie, rozšírený o bod  Hlásenie o organizácií MŠ 

Staškov. 

Hlasovanie:  za:  6                            Zdrţal sa: 0                             Proti:  0   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

K bodu 2: 

                                                                                                                                                 

2. Návrhovú komisiu v zloţení:  predseda: Ján Belko  

                                                       členovia: Mgr. Ján Kubošek, Ing. Šimon Koţák PhD. 

                                                 overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, Jozef Zbončák 

 Hlasovanie: za:   6                           Zdrţal sa: 0                       Proti: 0  

 

 

Rokovanie 

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

obce Staškov. 

      Konštatoval, ţe 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, boli 2 

poslanci neprítomní. 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. Bartuskovú Ivetu a Jozefa Zbončáka, poslancov 

OZ Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

 

K bodu 3: 

Kontrola uznesenia č. 5/2013  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uloţené: 



-  Obecnému úradu pripraviť pravidlá verejnej súťaţe na predaj prebytočného majetku obce 

/budova bývalej Tesly a budova č. 25 – stará pošta/. Prípadný výťaţok z predaja majetku 

účelovo viazať na výstavbu Zariadenia pre seniorov v obci. Budova č. 25 – stará pošta, nie je 

moţné predať, nakoľko bola poskytnutá dotácia, pravidlá pre predaj budovy bývalej Tesly sú 

vypracované.  

Poslanci schválili prebytočný majetok obce, podmienky obchodnej verejnej súťaţe a odpredaj 

majetku Obce Staškov - budovu s.č.623 -iná budova postavená na parc. CKN 2101/1, spolu 

s pozemkom a parcelou C KN 2101/1 o výmere  1590 m
2
 zastavané plochy a nádvoria formou 

obchodnej verejnej súťaţe. 

Hlasovanie za: 7                                Zdrţal sa:0                             Proti:0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod 5,6 

- Obecnému úradu pripraviť podmienky priameho predaja majetku obce pozemku v zmysle 

ţiadosti pána Jozefa Baščáka a manţ., bytom Staškov. 

- Obecnému úradu jednať v zmysle záverov stavebnej komisie ohľadom predaja  majetku 

obce – pozemku pána Petra Kopera a manţ. Danky, bytom Čadca a Jaroslava Burdu, Staškov. 

p. Ďurkáč, poslanec OZ sa vyjadril k predaju pozemkov, bola tam stavebná komisia, dala návrh, 

treba urobiť geometrický plán, vytýčiť pozemky   

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe pozemky boli vytýčené, geodet to zameral, tak aby ostalo 

4 m na cestu 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe treba vyriešiť cestu a rigol  

Ing. Koţák, PhD, poslanec OZ povedal, ţe by bolo dobre oddeliť pozemky a urobiť geometrický 

plán  

p. Zbončák, poslanec OZ poznamenal, ţe by bolo najlepšie keby sa p. Burda a p. Koper dohodli 

p. Burda, občan sa tieţ vyjadril k pozemkom, povedal ţe keď to išiel kupovať, bol tam výkop 

a aţ odtiaľ mohol robiť a teraz zasahuje do druhého pozemku, bol by rad keby sa to mohlo 

nejako vyriešiť 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe sa dá urobiť geometrický plán, treba to schváliť ako 

prebytočný majetok obce  a spôsob predaja majetku obce  

Mgr. Latka, poslanec OZ navrhol ceny pozemkov – u. p. Baščáka 5€/1m2. P. Baščákovi sa 

znehodnotil pozemok, pozemky ktoré kupuje p. Burda a p. Koper , je tam kanál a nemôţe to 

byť stavebný pozemok 

p. Baščák, občan sa vyjadril k odkúpeniu pozemku, povedal ţe to bol jeho pozemok a teraz to 

ma ešte odkúpiť, stavať sa tam nedá, potrebuje to na záhradu 

p. Zbončák, poslanec OZ navrhol cenu 10 €/m2, opýtal sa p. Kopera a p. Burdu či akceptujú 

cenu, ktorú navrhol 

p. Koper, občan povedal, ţe súhlasí s cenou 10 €/m2 

p. Burda, občan povedal, ţe 10 €/m2 je veľa 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ navrhol urobiť cestu, geometrický plán  

Poslanci schválili: 

- Zámer odpredaja  prebytočného majetku obce – pozemok parc.  CKN č. 1014 o výmere 188 m2, 

trvalý trávnatý porast, LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre p. Burdu Jaroslava a manţ. 

Oľgu Burdovú, rod. Fonšovú, obidvaja bytom Čadca a  a parc. CKN 1015  o výmere 265 m2, trvalý 

trávnatý porast, LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov  pre 

p. Petra Kopera a manţ. Danky Koperovej, rodená Harvaníková, obidvaja bytom Čadca vo 

vlastníctve obce v cene 10 €/ m2 ,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, 

ţe sa jedná o pozemky, ktoré Obec nevyuţíva, na ich udrţiavanie vynakladá finančné prostriedky,  

pozemky sa nachádzajú pri pozemkoch ţiadateľov, ktorí pozemky zveľadia a budú vyuţívať ako 

záhradu - parc. CKN 1016, LV 3441 - Jaroslav Burda a manţ. Oľga,  parc. CKN 1013/1  LV 1576 – 



Koper Peter a manţelka Danka,s vecným bremenom – kanál, a miestna komunikácia sa rozšíri na 

šírku 4m, geometrický plán dá vypracovať obec     

Hlasovanie:  za:  7                             Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

-  Zámer odpredaja  prebytočného majetku obce – pozemok parc.  CKN č. 627 o výmere 210 

m2-trvalý trávnatý porast, LV 1179 v katastrálnom obce Staškov pre p. Jozefa Baščáka 

a manţ. Ľudmily Baščákovej, rod. Eštočinovej, obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce 

za cene 5 €/m2, 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, ţe sa 

jedná o pozemok, ktorý Obec nevyuţíva, na jeho udrţiavanie vynakladá finančné prostriedky, 

je priľahlý k pozemku ţiadateľa, ktorý pozemok zveľadí a bude vyuţívať ako záhradu  - parc. 

CKN 626, LV 3310 - Baščáka Jozefa a manţelky Ľudmily, s tým ţe sa miestna komunikácia 

rozšíri na šírku 4m, geometrický plán dá vypracovať obec     

Celkový počet poslancov: 7 

Hlasovanie:  za:  7                             Zdrţal sa: 0                              Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod 11,13 

OZ uloţilo: 

Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na obecné parc. C KN č. 1014 a CKN 

1015 , LV 1179, s tým, ţe sa rozšíri miestna komunikácia na šírku 4m a bude zriadené vecné 

bremeno na jestvujúci odvodňovací kanál.    

Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na obecnú parc. C KN č. 627, LV 1179 

s tým, ţe sa rozšíri miestna komunikácia na šírku 4m.     

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. B, bod 1,2 

 

-  Obecnému úradu zaslať odpoveď na list Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

 priestorov, Stred 821 Zákopčie, list bol zaslaný. 

 

K bodu 4: 

Hlásenie o organizácii školského roka 2013/2014 Materskej školy Staškov č. 364. 

Hlasovanie:  za: 6                     Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

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

 

K bodu 5: 

Obec Staškov – úprava rozpočtu na rok 2013, rozpočtové opatrenie č. 3/2013 

Bc. Čečotková, účtovníčka obce komentovala, príjmy sa zníţili o 9 382 € - upravili sa 

podielové dane, sú niţšie 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s výkupom pozemkov pod Kaplnku na Grúni,  

povedal, ţe na tú časť kde sa bude kaplnka stavať treba stavebné povolenie. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu -  údrţba budov sa navýšilo o 1 200 €,  treba urobiť schody pri 

dome smútku, ktoré budú stať asi 3 tis. €, na opravu aut sa navýšil rozpočet, povedal, ţe treba 

porozmýšľať čo s AVIOU, či  ju opraviť, treba urobiť revíziu, sú tam nedostatky , bolo by treba 

navýšiť rozpočet o 500 €, p. Chrenšť ide do dôchodku, treba nového zamestnanca 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ povedal, ţe elektrikárov je dosť a môţu zobrať aj na dohodu, treba 

porozmýšľať či AVIU predať, alebo nie a bol by za to, aby sa AVIA predala, ale bolo by treba 

zistiť opravu AVIE, koľko by stála údrţba, treba porozmýšľať 

Poslanci schválili úpravu rozpočtu: 

Hlasovanie: za:  7                            Zdrţal sa: 0                        Proti: 0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod  4 

 



K bodu 6: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe na predaj prebytočného majetku  obce, spôsob predaja 

prebytočného majetku  - pozemky Zákopčie 

Ing. Šimčisko, starosta obce sa povedal, ţe je zmena, nový návrh, lebo neboli záujemcovia 

Poslanci hlasovali za nový návrh predaja pozemkov v Zákopčí. 

Hlasovanie: za:  7                            Zdrţal sa: 0                        Proti: 0   

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

 

K bodu 7: 

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory /sklad/  na 1. poschodí v budove č.s. 227  

k.ú. Staškov / bývalý technický podnik / , v sume 100 €/ rok  slovom jednosto eur ročne,  

p. Páleníkovi Antonovi, bytom Bratislava, t.č. bytom Staškov od  01.09.2013  s výpovednou 

lehotou 1 mesiac na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia osobných veci a nábytku,  v zmysle § 

9 a  ods.9 písm.c / zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe Obec Staškov chce umoţniť 

nájomcovi uskladnenie jeho hnuteľného majetku v priestoroch, ktoré obec dlhodobo nevyuţíva. 

Hlasovanie:  za: 6                              Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod  7 

 

K bodu 8: 

Cena Obce Staškov 2013  

Bol daný návrh osobnosti na udelenie  Ceny Obce Staškov 2013 

-  za oblasť zdravotníctva :     MUDr. Přemysl Pech 

-  za oblasť kultúry :               Jarmila Hrtusová, Marta Vahančíková 

-  za oblasť športu :                 Jozef Kubalák 

-  za rozvoj obce :                   Jaroslav Machovčák, Pavol Ďurkáč 

Ing. Koţák PhD, poslanec OZ sa opýtal, ţe podľa čoho sú stanovené tie oblasti 

p. Machovčáková, kontrolórka obce povedala, ţe podmienky udeľovania cien sú stanovené 

v štatúte obce 

Mgr. Kubošek poslanec OZ povedal, ţe cenu obce treba dať tomu, kto niečo pre obec urobil, 

ale nevyplýva mu to z povinnosti 

Hlasovanie:  za:  7                             Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod  8 

 

K bodu 9: 

Rôzné  

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o nasledujúcich aktivitách v obci: 

v sobotu 31.8.2013 bude pri základnej škole rozlúčka s prázdninami o 15.00 hod 

a o 19.00 hod. sa premietne film: Pacho, hybský zbojník  

31.8.213 o 19.00 hod – Vatra SNP 

28.9.2013 v sobotu  – obecný úrad organizuje zájazd na Juţnú Moravu do Petrovic, cena  

30 €/1 osobu / v cene je doprava ochutnávka vína, občerstvenie/  

19.10.2013 – mesiac úcty k starším, bude kultúrny program a odovzdaná cena obce  

 

Ţiadosti: 

Monika Prívarová, Zákopčie– ţiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom 

stredisku na účely kadernických sluţieb 

Poslanci sa vyjadrili k ţiadosti, v budove zdravotného strediska sú uţ dve kaderníčky, 

ţiadosť zamietli. 



Hlasovanie:  za: 5                               Zdrţal sa: 2                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. C, bod 1 

 

Ţiadosť o premiestnenie autobusovej zastávky – Staškov Štátne majetky – zastávku ţiadajú 

premiestniť o cca 100 m vyššie k časti obce Staškov Belkov z hľadiska bezpečnosti detí. 

OZ uloţilo obecnému úradu riešiť premiestnenie autobusovej zástavky. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. B, bod 3 

 

Ţiadosť nájomníkov bytov v budove 858 o vybudovanie prístrešku na popolnice pri bytovom 

dome č. 858. 

Poslanci schválili vybudovanie prístrešku na popolnice pri bytovom dome č. 858 na vlastné    

náklady nájomníkov bytov.   

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod 14 

 

Ţiadosť folklórnej skupiny Staškovanka o úhradu nákladov vynaloţených na opravu 

harmoniky. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod 15 

 

Ţiadosť Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica o súhlas s dátovým pripojením pošty 

prostredníctvo 3G technológie. 

Poslanci schválili ţiadosť s tým, ţe obec ako vlastník budovy, nebude preplácať vnesené 

náklady. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. A, bod 16 

 

Opätovná ţiadosť Obce Raková o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí  z trvalým pobytom  Obce Staškov. 

Poslanci ţiadosť zamietli.     

Hlasovanie:  za: 7                                Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

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

 

Sťaţnosť pána Jána Bučka, bytom Staškov– riešenie prístupovej cesty ku rieke Kysuca. 

Poslanci zobrali na vedomie 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. D, bod 4 

 

Ţiadosť QUALITA správa bytov s.r.o., Svätý Jur – o vyjadrenie k odpredaji alebo prenájmu 

pozemku pred bytovým domom 878 za účelom vybudovania kontajnerového stojiska 

a parkovacích miest.  

Poslanci zobrali na vedomie ţiadosť o vyjadrenie k výkonu správy bytového domu 878. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0  

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. D, bod 3 

 

 

 K bodu 10: 

Diskusia 



Ing. Šimon Koţák PhD, poslanec OZ poznamenal, aby kaţdého zamestnanca obce počas 

čerpania dovolenky niekto zastúpil. Dal návrh aby sa v obci kontroloval poriadok, hlavne 

okolo rieky Kysuce, treba určiť niekoho kto by to kontroloval. 

Hlasovanie: za 1 zdr.  6 proti 0 

Ing. Šimon Koţák PhD, poslanec OZ dal návrh aby sa upozornili majitelia psov v miestnom 

rozhlase a v novinách obce o  povinnostiach majiteľov ohľadne prihlásenia a čipovania psov, 

psi sa voľne pohybujú a ohrozujú deti a občanov. 

Hlasovanie:  za: 7                                Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. B, bod 4 

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe treba zlikvidovať a vypracovať záznam o vyradení 

majetku v Materskej škole Staškov  a v Základnej škole Staškov a doručiť zriaďovateľovi. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.6/2013, písm. B, bod 5 

p. Ďurkáč, poslanec OZ informoval poslancov, ţe občania chcú, aby bola do káblovky 

zaradená nová stanica, je to slovenský program  – teraz tam vystupuje naša folklórna skupina 

Staškovanka. 

Poslanci uloţili obecnému úradu jednať s TES Slovakia Ţilina o zaradenie novej stanice 

SENZI. 

Hlasovanie:  za: 7                               Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

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

Ing. Šimon Koţák PhD, poslanec OZ dal návrh aby boli obecné zastupiteľstva 1x mesačne, 

aby tam mohli chodiť občania. 

p. Machovčáková, kontrolórka obce informovala o  vykonanej kontrole v CVČ Staškov za rok 

2012 a 2013. 

Poslanci zobrali na vedomie.  

Hlasovanie:  za:  6                              Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

  

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

diskusie.                                                                                                                                                   

Hlasovanie: za 7 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 15.30 hod 

 

Ing. Šimčisko Ladislav 

starosta obce 

 

 

Mgr. Bartusková Iveta                                                           Jozef Zbončák 

I. overovateľ                                                                              II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 


