Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Staškov
konaného dňa 28.11.2014
___________________________________________________________________________
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov,
prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice, ďalej bola prítomná riad. CVČ – Mgr. Poláčiková,
riad. ZŠ – Mgr. Perďochová, riad. MŠ – p. Smrečková
Ing. Šimčisko, starosta obce privítal všetkých prítomných a vyzval p. Dodeka Jána, predsedu
miestnej volebnej komisie, aby podal informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce.
Zvolený starosta obce pán Ing. Ladislav Šimčisko zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Peter Fuček, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, Ing. Milan Veselovský,
Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Pavol Ďurkáč
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. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov,
Všetci boli prítomní. 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 Ďurkáča Pavla, Mgr. Bartuskovú Ivetu,
poslancov OZ Staškov.
Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov.
Poslanci schválili:
Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ján Janošec
členovia: Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik
overovatelia: Ďurkáč Pavol, Mgr. Bartusková Iveta
Hlasovanie: za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce poveril poslanca Teréziu Šupčíkovú zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.
3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Staškove zriadilo komisie: finančná, sociálna, stavebná,
životného prostredia, inventarizačná, likvidačná
Hlasovanie: za: 9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Boli navrhnutí predsedovia jednotlivých komisií:
Finančná komisia: Peter Fuček , JUDr. Kvašňovská Ľudmila
Hlasovanie za p. Petra Fučka: za 6 zdr. 3 proti 0 / zvolený za predsedu/
Stavebná komisia: Ing. Milan Veselovský, hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Sociálna komisia: Mgr. Bartusková Iveta, hlasovanie: za 9 zdr. 0 proti 0
Životného prostredia: Belko Ján, Janošec Ján
Hlasovanie: za Jána Belku: za 5 zdr. 4 proti 0 / zvolený za predsedu/
Za členov jednotlivých komisií boli navrhnutí:

finančná komisia: Hlasovanie:
člen komisie: JUDr. Kvašňovská Ľudmila za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Ing. Stanislav Jurga
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Mgr. Darina Vrbinárová
za: 7
zdržal sa: 2
proti: 0
člen komisie: Ing. Šimon Kožák PhD
za: 5
zdržal sa: 2
proti: 2
člen komisie: Mgr. Oľga Varsavíková
za: 6
zdržal sa: 3
proti: 0
člen komisie: Mgr. Daniel Králik
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
kandidáti, ktorí neboli zvolení: Ing. Gajdošík Vladimír : Hlasovanie za 2 zdr. 7 proti 0
RNDr. Sabela Ján:
za 4 zdr. 5 proti 0
stavebná komisia: Hlasovanie:
člen komisie: Pavol Ďurkáč
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Ladislav Perďoch:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: PhD Gabriel Machovčák:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Ján Janošec:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Stanislav Machovčák ml.
za: 8
zdržal sa: 1
proti: 0
člen komisie: Vladimír Sakson
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
kandidát, ktorý neboli zvolený: Peter Šamaj : Hlasovanie za 2 zdr. 0 proti 7
komisia životného prostredia:
člen komisie: Ján Janošec
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Pavol Lašút
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Miroslav Pončka
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Mgr. Ľubomír Belko
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
komisia sociálna:
člen komisie: Eva Urbaníková
za: 8
zdržal sa: 1
proti: 0
člen komisie: Jozefa Machovčáková
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: PhDr. Anna Janíková
za: 7
zdržal sa: 2
proti: 0
člen komisie: Mária Králiková
za: 7
zdržal sa: 2
proti: 0
člen komisie: Ján Belko
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Terézia Šupčíková
za: 8
zdržal sa: 1
proti: 0
Bola zvolená hlavná inventarizačná komisia a likvidačná komisia:
Hlavná inventarizačná komisia: predseda : Mgr. Daniel Králik
členovia: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec
Hlasovanie:
predseda :
Mgr. Daniel Králik
za: 9 zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Ing. Milan Veselovský za: 9 zdržal sa: 0
proti: 0
člen komisie: Ján Janošec
za: 9 zdržal sa: 0
proti: 0
Likvidačná komisia: predseda: Pavol Ďurkáč
členovia: Ján Belko, Terézia Šupčíková
Hlasovanie:
predseda :
Pavol Ďurkáč
za: 9 zdržal sa: 0
člen komisie: Ján Belko
za: 9 zdržal sa: 0
člen komisie: Terézia Šupčíková
za: 9 zdržal sa: 0

proti: 0
proti: 0
proti: 0

Obecný technický podnik – úprava rozpočtu
p. Perďoch – riaditeľ podniku oboznámil poslancov s hospodárením podniku a s návrhom
na úpravu rozpočtu, v podniku má dve činnosti – hlavnú a podnikateľskú, v telocvični robili
opravu štítovej steny, na ktorú mali rozpočet 53 tis .euro. V majetku majú FABIU, ktorá je
v havarijnom stave, vozia na nej obedy pre dôchodcov, chcú kúpiť nové auto.

Ing. Šimčisko, starosta obce tiež sa vyjadril k podniku, k hospodáreniu, povedal, že treba
kúpiť auto, p. Perďoch používa svoje vlastné, zisk z podnikateľskej činnosti bol 20 tis. euro,
chcú použiť na kúpu nového auta, FABIA je v havarijnom stave, treba rozvážať obedy pre
dôchodcov.
p. Fuček, poslanec OZ povedal, že si to treba premyslieť, zvážiť a urobiť prieskum a výber
áut
p. Perďoch, riaditeľ podniku povedal, že bol vo viacerých predajniach áut, urobil prieskum,
nakoniec sa rozhodol na kúpu auta Škoda Roomster za 12 tis. euro
p. Janošec Ján, poslanec OZ povedal, že by bolo dobre kúpiť terénne auto
Hlasovanie za návrh p. Fučka:
za: 3 zdr.: 4 proti: 2
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala, že by bolo dobre kúpiť auto, keď majú tento
rok ušetrené financie, leasing je nevýhodný, lepší je úver
Hlasovanie za zakúpenie auta:
za: 8
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Poslanci schválili zakúpenie osobného motorového vozidla zn. Škoda Romster
z podnikateľskej činnosti
Hlasovanie za úpravu rozpočtu: za:
9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Poslanci schválili:
Odmenu poslanca za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva v hrubom: 41,48 €
Hlasovanie za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Poslanci schválili:
Sobášiacich z radov poslancov: Ján Belko, Terézia Šupčíková, pre volebné obdobie 2014 2018.
Hlasovanie za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Obec Staškov – úprava rozpočtu
Ing. Jozeková, účtovníčka komentovala, bol daný návrh na odmeny poslancom OZ za rok
2014 - 1 100 € v hrubom, podľa účasti na OZ
p. Fuček, poslanec OZ povedal, že odmena by mala byť poslancom vyplatená
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ poznamenala, že každý ide do OZ pre záujmy obce
a navrhla ponechať financie v rozpočte
p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, že o odmene mali rozhodovať ešte starí poslanci, ťažko je
hodnotiť ich prácu, 30 € nie je veľa za jedno zastupiteľstvo a navrhol vyplatiť odmeny
poslancom
Mgr. Králik, poslanec OZ navrhol vyplatiť odmeny podľa účasti na OZ
Hlasovanie za vyplatenie odmien poslancom:
za: 5
zdržal sa: 4
proti: 0
Hlasovanie za úpravu rozpočtu:
za: 5
zdržal sa: 4
proti: 0
Prenájom majetku obce Staškov - nebytové priestory - dom smútku, podmienky
verejno – obchodnej súťaže
Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov o prenájme domu smútku a vyhlásení
verejno – obchodnej súťaže, povedal že do konca roka ma zmluvu firma Kajánek na prenájom
a výkopové práce hrobov na cintoríne, ale musí byť nová súťaž, v roku 2011 bola len jedna
firma, ktorá sa prihlásila do súťaže, nikto iný nemal záujem. Predmetom súťaže bude
zabezpečenie výberu nájomcu objektu Domu smútku a poskytovateľa časti cintorínskych
služieb, musí byť daná lehota na predkladanie ponúk a vyhodnotenie ponúk.

p. Belko, poslanec OZ povedal, že ceny výkopov hrobov sú nadhodnotené, keď bola
verejná súťaž bola len jedna firma, ktorá sa prihlásila do súťaže, ale firma ANNA je
dobrá, chodí na pohreby vždy je všetko dobre urobené
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že na cintoríne sa robili základné úpravy, aby
boli hroby dobre vykopané , aby boli rady rovné, nie ako predtým keď tu kopali hroby
iné firmy
JUDr. Kvašnovská, poslankyňa OZ povedala, že je dobre, bude vyhlásená verejná súťaž,
určené podmienky verejnej súťaže, môže sa vybrať nájomca
p. Fuček, poslanec OZ sa tiež vyjadril k prenájmu domu smútku, k cene, budú určené kritéria
na vyhodnotenie ponúk
p. Belko, poslanec OZ sa tiež vyjadril k prenájmu, treba aby kritéria na vyhodnotenie ponúk
boli ekonomicky najvýhodnejšie
Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol, že súťaž na prenájom bude na dobu neurčitú
Hlasovanie za prenájom objektu Domu smútku a poskytovateľa časti cintorínskych služieb:
za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Rôzne:
Žiadosť p. Pavla Juricu, Staškov o odkúpenie časti pozemku pozemok parc. CKN č.2129/3
o výmere 1 m2 zastavaná plocha.
Poslanci uložili stavebnej komisií vykonať obhliadku pozemku obce v zmysle žiadosti
p. Pavla Juricu, Staškov
Hlasovanie za: 9
zdržal sa: 0
proti: 0
Poslanci schválili:
Termín najbližšieho rokovania OZ obce Staškov na deň 12. 12. 2014 o 12.00 hod.
Hlasovanie za: 8
zdržal sa: 1
proti: 0
Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 16.30 hod.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I. overovateľ:
Pavol Ďurkáč

II. overovateľ:
Mgr. Bartusková Iveta

