Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Staškov
konaného dňa 12.12.2014
___________________________________________________________________________
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
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2015
5. Centrum voľného času Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014
6. Centrum voľného času Staškov – návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
7. Obecný technický podnik – návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
8. Materská škola Staškov - úprava rozpočtu č. 2/2014
9. Materská škola Staškov - návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
10. Základná škola Staškov - úprava rozpočtu č. 4/2014
11. Základná škola Staškov – školská jedáleň- úprava rozpočtu č. 3/2014
12. Základná škola Staškov - školský klub detí - úprava rozpočtu č. 3/2014
13. Základná škola Staškov - návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
14. Základná škola Staškov – školská jedáleň - návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
15. Základná škola Staškov - školský klub detí - návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
16. Obec Staškov - návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
17. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov
18. Odpredaj majetku obce Staškov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Návrh na uznesenie
22. Záver
Hlasovanie: za: 9
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. 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 Janošca Jána , Ing. Veselovského Milana,
poslancov OZ Staškov.
Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov.
Poslanci schválili:
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: JUDr. Ľudmila Kvašňovská
členovia: Belko Ján, Mgr. Bartusková Iveta

overovatelia: Janošec Ján, Ing. Veselovský Milan
Hlasovanie: za:
9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu 3:
Kontrolu uznesenia č. 9/2014 zo zasadnutia OZ, starosta obce komentoval, bolo uloţené:
-stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemku obce v zmysle ţiadosti p. Pavla Juricu,
Staškov
- stavebnej komisii vykonať obhliadku odvodňovacieho kanála v zmysle ţiadosti Petra
Kopera a manţ. Danky, Okruţná Čadca
Ing. Veselovský – predseda stavebnej komisie informoval poslancov, komisia bola na tvár
miesta u p. Juricu a p. Kopera, vyjadrila sa k ţiadostiam:
K ţiadosti p. Juricu Pavla, Staškov– o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
č. parc. CKN 2132/2 o výmere 2 m2 – zastavaná plocha a pozemok 2129/3 o výmere 1 m2
- zastavaná plocha. Tieto pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti rodinného domu
p. Juricu, ktorého je vlastník, komisia doporučila odpredať a k ţiadosti Petra Kopera a manţ.
Danky Koperovej, Okruţná, Čadca o refundáciu finančných nákladov na zachovanie
odvodňovacieho kanála na parcelách CKN č. 1014/2 a CKN č. 1015/4, komisia ponechala
rozhodnutie a zváţenie poslancom obecného zastupiteľstva v rámci moţnosti finančných
prostriedkov v rozpočte obce.
Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov ohľadom ţiadosti p. Kopera, povedal, ţe
obec predávala pozemky p. Koperovi a p. Burdovi cez ktoré ide odvodňovací kanál. Pri
predaji bolo zriadené vecné bremeno, aby bol kanál zachovaný i do budúcna. Pán Koper
zakryl kanál na odkúpenom pozemku, dal betónové rúry a ţiada preplatenie nákladov.
V minulom roku p. Burdovi boli preplatené náklady na zakrytie priekopy popri ceste .
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa opýtala, čo sa mu preplatilo, to čo je pred jeho domom,
alebo to čo ide popod jeho dom, aj ona ma 20 m, ktoré si sama platila, je prekvapená ţe sa
p. Burdovi preplatilo, ale aj ostatní, vlastne všetci čo tam bývajú
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe mu bolo preplatené pred domom a keď sa preplatilo
p. Burdovi, ţiada aj p. Koper.
Mgr. Králik, poslanec OZ povedal, ţe p. Burda si to zahradil aţ po cestu, dal rúru 10 a p. Koper
dal rúru 30, plot dal rovno cestou
p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal. ţe on nebol za to, aby sa to preplatilo p. Burdovi, ale ho
prehlasovali a je proti tomu, aby sa preplatilo aj p. Koperovi, lebo prídu ďalšie ţiadosti
Hlasovanie za schválenie ţiadosti p. Kopera: za: 0
Zdrţal sa: 8
Proti: 1
Poslanci ţiadosť zamietli.
Ţiadosť p. Juricu Pavla, Staškov č. 463
Poslanci schválili - zámer predaja prebytočného majetku obce – pozemok parc. CKN
č.2129/3 o výmere1 m2 zastavaná plocha, vytvorená z parc. EKN 10821/1, LV 1179 vo
vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov, GP č. 17/2014 z 21.11.2014 vytvorený Jozefom
Stročkom a overený Ing. Jozefom Polkom pod č. 1224/2014 z 26.11.2014 Pavlovi Juricovi,
nar.19.4.1951 bytom Staškov cena 10 €/ m2, v súlade s § 9 a 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, pozemok sa
nachádza pri pozemku ţiadateľa.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu 4:
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v Obci Staškov pre rok 2015
Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, materiál má kaţdý, finančná komisia zasadala,
dala vyjadrenie k návrhu VZN

p. Fuček – predseda finančnej komisie sa vyjadril k návrhu VZN, povedal ţe finančná
komisia zasadala a vzhľadom na infláciu odporučila schváliť: zvýšenie dane z majetku o 5 %,
zvýšenie dane za psa na 4 €, zachovanie sadzby za uţívanie verejného priestranstva 2 €/m2,
zachovanie sadzby dane za predajné automaty 70€/ automat, zvýšenie dane za nevýherné
hracie automaty na 75 €/ nevýherný hrací prístroj na rok, zvýšenie sadzby za TKO o 4,16 %
/ 1 ţetón 4,80 € na 5 €/
p. Ďurkáč, poslanec OZ sa opýtal, ako sa prejavilo navýšenie v rozpočte obce
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa vyjadrila k návrhu VZN, bolo schválené navýšenie na
finančnej komisií, v rozpočte je to o 1 400 € viac. Povedala, ţe uţ teraz sa občania sťaţujú, ţe
sa veľa platí a treba porozmýšľať o navýšení daní a poplatkov, či by sa to nedalo ušetriť
v iných poloţkách, bolo by dobre urobiť analýzu odpadového hospodárstva, kde je odpad
finančne najviac zaťaţený, kde má obec najväčšie náklady, z cintorína sa veľa vyváţa
odpadov, vznikajú čierne skládky v obci, či je dobrý zámer zvyšovať odpad. Najlepšie by
bolo, keby si občan zaplatil paušál a mohol vyváţať celý rok odpady, netvorili by sa čierne
skládky.
p. Fuček, poslanec OZ povedal, ţe najväčší finančný náklad je na vývoze kontajnerov.
p. Perďoch, vedúci podniku povedal, ţe na prevádzke je kontajner a je stále plný, občania tam
vozia odpady, aj také čo môţu dať do popolnice, kontajner je za dva dni plný.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ poznamenala, ţe to nie je na popolniciach, ale na kontajneroch
Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril k problematike odpadov, povedal, ţe je v obci na jar
čistiaci deň a vtedy sa vyvezie veľa kontajnerov, objemového odpadu. O systéme zvozu
odpadu sa stále hovorí, treba sa tomu venovať.
p. Šupčíková, poslankyňa OZ povedala, ţe keď bol v ich pľaci kontajnerov, vozili tam odpady
aj občania z Rakovej, okolo Kysuce je veľa odpadu, ktorí tam vozia občania.
p. Ďurkáč, poslanec OZ tieţ sa vyjadril k odpadom, je za to aby sa odpady nezvyšovali, okolo
Kysuce je veľa odpadu, uţ sa na to nedá ani pozerať, hovorí sa, ţe päť rokov sa nezvyšoval
odpad, ale boli dva ţetóny na občana a pridal sa jeden, nezvýšil sa poplatok, ale občan si
musel zaplatiť o jeden ţetón viac, nie je za to, aby sa to navyšovalo, veľa občanov má
študentov, pracujú v zahraničí, dôchodcovia
p. Veselovská, pracovníčka obce vysvetlila, ţe teraz je ţetón za 4,80 € a navýšili by sa to na
5 € / o 0,20 € za jeden ţetón/, 0,60 € na jednu osobu, študenti, pracujúci v zahraničí
a dôchodcovia – ZŤP majú zľavy, platia polovicu, musia doniesť potvrdenie, preukaz ZŤP.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa vyjadrila k dani za psa, psi vlastne nerobia obci ţiaden
náklad
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe čo sa týka psa a kocúra, máme náklady na ich
odchyt, v obci je veľa túlavých psov a platíme 50 € za odchyt jedného psa
Ing. Veselovský, poslanec OZ tieţ sa priklonil k názoru, aby sa daň za psa nezvýšila, nechať
3 €, kaţdý si musí doma psa sám chovať a musí ešte za neho platiť.
Hlasovanie za návrh: za: 2
Zdrţal sa: 1
Proti: 6
Ing. Šimčisko, starosta obce sa opýtal poslancov, či má niekto ešte nejaké pripomienky
k VZN
p. Janošec, poslanec OZ dal návrh, aby sa radšej zvýšili automaty, ako poplatok za TKO
p. Hurinová, pracovníčka obce vysvetlila ohľadom automatov, v obci sú len nevýherné
automaty, v obci sú tri a zdá sa im to veľa platiť 70 €, chcú to zlikvidovať
p. Janošec po vysvetlení povedal, ţe nech je to tak, ako je navrhnutý poplatok za TKO
p. Ďurkáč, poslanec OZ navrhol, aby sa hlasovalo za poplatok TKO, taký aký bol, aby sa nezvýšil
Hlasovanie:
za: 2
Zdrţal sa: 2
Proti:5
Hlasovanie za VZN: za: 8
Zdrţal sa: 1
Proti:0
K bodu 5:
Centrum voľného času Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014

p. Urbaniková, účtovníčka informovala o úprave rozpočtu, ktorá bola len presunom medzi
jednotlivými poloţkami rozpočtu: v príjmovej časti - dotácia od iných obcí a vo výdavkovej
časti - materiál na činnosť krúţkov, poistné členovia ZÚ na základe poistnej zmluvy, finančná
komisia doporučila schváliť
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 6:
Centrum voľného času Staškov – rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
p. Urbaniková, účtovníčka komentovala, navýšil sa počet krúţkov o 7, museli navýšiť
jednotlivé poloţky rozpočtu, materiál na činnosť krúţkov, materiál na mimoškolské aktivity,
telefónne poplatky, školenia, všeobecné sluţby, stravné podľa zákona sa mení cena stravného,
lístka, mzda dohody, nájomné, veľa poloţiek je nezmenených
Ing. Šimčisko, starosta informoval poslancov o podielových daniach. Upozornil poslancov na
stanovisko kontrolórky k rozpočtu, kde vychádzala zo spracovaných rozpočtov obce, mali by
prísť väčšie podielové dane do rozpočtu, ale prognóza sa málo kedy naplní.V stanovisku je
prepočet doporučenej výšky rozpočtov – ŠJ, ŠK, ŠKD, CVČ, MŠ na základe vypočítaného
koeficientu na počet ţiakov. CVČ dalo do rozpočtu o 1 333 € viac ako je prognóze. Bolo by
moţno dobre z hľadiska výšky nákladov, aby CVČ prešlo pod školu. Starosta doporučil , aby
riaditeľka ZŠ vypracovala finančnú a vecnú analýzu nákladov na zabezpečenie činnosti CVČ ,
ak by pracovalo pod ZŠ.
Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ, povedala ţe to uţ zisťovala a ţiadosť treba predloţiť do
30.3.2015. CVČ pod školou by mohlo fungovať aţ o rok, vypracuje analýzu nákladov na
činnosť CVČ v rámci ZŠ.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa opýtala na krúţky, či je efektívne mať toľko krúţkov
Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ povedala, je veľa vedúcich, ktorí chcú mať krúţky a ešte
veľa záujemcov viesť ďalšie krúţky, nové krúţky nezaloţia, ale staré zrušiť nemôţu, chodí
stále na kontroly na krúţky, ak by zistila malú účasť, krúţok zruší, kaţdý krúţok sa musí
prezentovať, chodia na súťaţe.
Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol zníţiť rozpočet o 1 300 €, rešpektovať prognózu
p. Fuček, poslanec OZ navrhol hlasovať o pôvodnom vypracovanom rozpočte a aby škola
vypracovala finančnú a vecnú analýzu nákladov na zabezpečenie činnosti CVČ.
Hlasovanie za rozpočet: za:
9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Hlasovanie za vypracovanie analýzy nákladov na CVČ:
za:
9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 7:
Obecný technický podnik – rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
p. Perďoch – riaditeľ podniku informoval poslancov o kúpe auta, bola vyhlásená súťaţ, prišli
tri ponuky, auto kúpili za 12 250 €
p. Urbaniková, účtovníčka informovala poslancov o návrhu rozpočtu, vychádzali z rozpočtu
obce, príjmy – príspevok od obce, výdavky – mzdy, odvody, poplatky, sluţby, údrţba obce,
údrţba miestnych komunikácií
Hlasovanie za rozpočet: za:
9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 8:
Materská škola Staškov - úprava rozpočtu č. 2/2014
Mgr. Kajánková – účtovníčka informovala o úprave rozpočtu, ktorá bola len presunom medzi
jednotlivými poloţkami rozpočtu - príjmy sa navýšili o 106 €, výdavky + 106 €
Hlasovanie za úpravu rozpočtu: za:
9 Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 9:
Materská škola Staškov - rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
p. Smrečková, riaditeľka MŠ informovala, predloţila na finančnú komisiu rozpočet,
ktorá rozpočet prerokovala a doporučila upraviť mzdové prostriedky z dôvodu navýšenia.

Po prerokovaní materiálu finančnou komisiou predloţila na rokovanie zastupiteľstva zníţený
rozpočet, ktorý rešpektoval doporučenú sumu. Povedala, ţe v rozpočte nie je započítané
schválené percento zvýšenia tarifných platov zamestnancov, vychádzali z roku 2014,
napočítané boli len časové postupy zamestnancov a na úrovni roku boli napočítané príplatky,
kreditové príplatky, prevádzkové náklady boli rozpočtované pribliţne na úrovni roka 2014, na
údrţbu je naplánované 2 tis. euro, moţno ušetria aj na elektrickej energií, navýšenie platov
zamestnancov by zobrali z rozpočtovaných poloţiek, nepýtali by od obce
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa obce sa opýtala či obec dostane finančné prostriedky na
navýšenie platov pre zamestnancov MŠ
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe obec dostane finančné prostriedky na počet
zapísaných detí v škôlke
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa opýtala, keď škôlka zmenila rozpočet, ako sa to dotkne
osobných príplatkov v MŠ
Mgr. Kajánková – účtovníčka povedala, ţe v rozpočte je 1 400 € na osobné príplatky - pre
riaditeľku, 5 učiteliek, časť úväzku účtovníčka a upratovačka / 8 zamestnancov/
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala, ţe nie je dobré len jednej organizácií zníţiť
rozpočet, treba šetriť všade aj na obecnom úrade, nie len v materskej škôlke.
Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ povedala, ţe rozpočet v MŠ sa kaţdý rok navyšuje, čo je
pre obec neúnosné
p. Smrečková, riaditeľka MŠ sa opýtala ako je na tom MŠ pri tvorbe rozpočtu podľa prognózy
p. Fuček, poslanec OZ povedal, ţe je teraz nový rozpočet MŠ /opravený/ dobre zostavený
podľa prognózy, sú v pluse 170 €
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala, ţe v minulosti sa tu platy neriešili a teraz to
majú noví poslanci riešiť, ţe sa majú robiť zásadné rozhodnutia
p. Ďurkáč, poslanec OZ sa vyjadril k platom v MŠ, povedal ţe na finančnej komisií sa
rozprávalo, ţe keby učiteľky v škôlke nemali také platy, mohli byť urobené v obci chodníky,
existuje nejaká platová trieda, hodnotenie, učiteľky sa zdokonaľujú, aby si finančne polepšili,
záleţí od platovej triedy, počtu odpracovaných rokov, nejaká vplyvná osoba nebola zobratá do
materskej škôlky, tak sa teraz mstí, riaditeľka nemôţe nejakú učiteľku vyhodiť a zobrať novú
Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ povedala, ţe všetci sa vzdelávajú, platy sa nezvyšujú.
V škôlke a v škole nesúhlasili, keď sme pýtali zverejnenie platov, moţno by bolo dobre
zastaviť sa pri platoch zamestnancov obce, za štyri roky sa im pridalo moţno 30 €.
p. Fuček, poslanec OZ sa vyjadril k platom, na finančnej komisií boli prerokované
a prepočítané priemerne platy v jednotlivých organizáciách, môţe sa to porovnať.
Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil ohľadom školy a materskej školy, školská jedáleň,
školský klub, originálne a prenesené kompetencie, financovanie jednotlivých zloţiek obce.
Hlasovanie za rozpočet: za: 5
Zdrţal sa: 1
Proti:3
K bodu: 10
Základná škola Staškov - úprava rozpočtu č. 4/2014
Mgr. Kajánková – účtovníčka informovala o úprave rozpočtu, ktorá bola len presunom medzi
jednotlivými poloţkami v rozpočte, v príjmoch sa navýšili vlastné príjmy, čo sa zohľadnilo vo
výdavkoch, vysvetlila
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu: 11
Základná škola Staškov – školská jedáleň- úprava rozpočtu č. 3/2014
Mgr. Kajánková – účtovníčka informovala o úprave rozpočtu, ktorá bola len presunom medzi
jednotlivými poloţkami rozpočtu
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0

K bodu: 12
Základná škola Staškov - školský klub detí - úprava rozpočtu č. 3/2014
Mgr. Kajánková – účtovníčka informovala o úprave rozpočtu, ktorá bola len presunom medzi
jednotlivými poloţkami rozpočtu
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 13:
Základná škola Staškov - rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
Mgr. Kajánková – účtovníčka informovala o návrhu rozpočtu, príjmovú časť a výdavkovú
časť, všetko podelené podľa jednotlivých poloţiek, tarifné platy, príplatky podelené, poloţky
rozpočtu boli nechané na úrovni roku 2014, škola je financovaná priamo z ministerstva
školstva, úpravu rozpočtu budú robiť vo februári, v škole sa bude robiť dohodovacie konanie,
všetko v rozpočte prepočítali
Hlasovanie za rozpočet: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 14:
Základná škola Staškov – školská jedáleň - rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu 15:
Základná škola Staškov - školský klub detí - rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Mgr. Králik, poslanec OZ sa opýtal p. riaditeľky, ţe má dve zástupkyne, či bude jedna robiť
V CVČ
Mgr. Perďochová, riaditeľka povedala, ţe by mala na starosti činnosť CVČ
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa pýtala na úväzky zástupkyň, či je jedna na plný úväzok
a druhá na 4 hodiny
Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ povedala, ţe obidve sú na plné úväzky, pol úväzku zástupkyňe
a pol úväzku učia
Mgr. Králik, poslanec OZ mal ešte jednu otázku na p. riaditeľku, ohľadom ihriska pri škole,
ktoré je nefunkčné, zarastené, bol zámer na rekonštrukciu ihriska, ale asi nebol zrealizovaný,
málo by sa ihrisko kosiť, aby sa tam dalo hrať
K bodu 16:
Obec Staškov - rozpočet na rok 2015, 2016, 2017
Ing. Šimčisko, starosta obce navrhol aby sa návrh rozpočtu prechádzal po jednotlivých
stranách, kto nebude niečomu rozumieť, rád vysvetlí.
p. Fuček, predseda finančnej komisie povedal, ţe rozpočet bol prerokovaný na finančnej
komisií podľa jednotlivých poloţiek rozpočtu, návrhy z finančnej komisie boli zapracované
do návrhu rozpočtu, postupne prechádzal rozpočet po jednotlivých stranách, príjmy
a výdavky, poslanci sa priebeţne pýtali na jednotlivé poloţky rozpočtu, pozastavili sa na
podielových daniach.
Ing. Šimčisko, starosta obce im odpovedal, podielové dane, ktoré nie sú kaţdý rok rovnaké,
neprídu vţdy také, ako sú v rozpočte, väčšinou sú krátené. Tento rok je avizovaná úpravazvýšenie koeficientu výnosu dane na je to prognóza, ale tieţ nemusí byť naplnená.
Pri prechádzaní jednotlivých poloţiek rozpočtu sa pozastavili pri nájomnom – zmluvy
o prenájme obecného majetku.
Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe by bolo dobre aby sa noví poslanci zoznámili
s nájomnými zmluvami, hovorilo sa to aj na finančnej komisií, ktorá by mohla vykonať
analýzu zmluvných vzťahov pri prenájme obecného majetku.
Hlasovanie za vykonanie analýzy: Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o podaných ţiadostiach na získanie
rôznych dotácii.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa opýtala z akých financií sa budú robiť chodníky

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil , ţe chodníky sú naprojektované od Rakovej po
Kronerov dom, pozemky sú vykúpené, mimo pozemkov od ŢSR tam je pripravený odpredaj
pre obec. Je potrebné počkať, či nebude moţné výstavbu chodníkov financovať z nových
eurofondov, a ak nie bude treba prepracovať projektovú dokumentáciu – zmena technického
riešenia podľa finančných moţností obce a chodníky realizovať prostredníctvom Technického
podniku.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ - spravodaj obce, ako sa bude ďalej vydávať
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe sa musí najskôr zvoliť nová redakčná rada obce.
Do redakčnej rady boli navrhnutí: Ing. Kubánková Anna, Mravcová Eva, Mgr. Varsavíková
Oľga, Ing. Šimčisko Ladislav. Poslanci schválili redakčnú radu.
p. Janošec, poslanec OZ mal pripomienku, ţe treba zabezpečiť kontrolu funkčnosti označenie
hydrantov a domových uzáverov na verejnom vodovode v obci Staškov, je bezpečnostný
technik, ktorý by sa mohol o to postarať.
Poslanci uloţili obci označiť hydranty:
Hlasovanie: za:
9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil s rozpočtom na kultúrne podujatia: 5 000 € na
nasledovné podujatia: uvítanie detí do ţivota, deň matiek, váľanie mája, koncert pre mladých,
divadelná prehliadka, Kronerov pohár, mesiac úcty k starším, oslava Silvestra
Ing. Šimčisko, starosta obce informoval o podaných ţiadostiach zloţiek obce, prečítal
jednotlivé ţiadosti a čiastky, ktoré poţadujú
p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, ţe kaţdá zloţka si zaslúţi, ale stále sa hovorí o šetrení, treba
porozmýšľať a nechať dotácie na úrovni minulého roka
p. Fuček, poslanec OZ je za to, aby sa dotácie zreálnili
Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ treba nechať dotácie ako minulý rok, keď budú potrebovať,
potom poţiadajú
Ing. Veselovský, poslanec OZ povedal, ţe pre hasičov potrebujú zakúpiť ešte jedno čerpadlo
na povodne, lebo jedno je málo
Hasiči: 5 tis. euro za: 8 zdr. 1 proti 0
p. Fuček, poslanec OZ , FK Staškov reálne potrebuje 27 tis. aţ 30 tis. euro, majú 80 členov
aktívnych, hrajúcich, starší, mladší ţiaci, dorastenci, muţi, 5 tis. € sú poplatky do zväzu,
registrácia, 5 tis. € doprava.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ sa vyjadrila k zloţkám v obci, majú tradíciu, kaţdá obec
to nemá, reprezentujú obec. Celkovo je to 35 tis. euro pre zloţky, nie je to málo ale zloţky
môţu fungovať, nemôţe to obec poloţiť, v zloţkách je veľa občanov, od narodených aţ po
dôchodcov.
Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril, ţe financií stále chýba, treba rozmýšľať reálne, dať
ich tam, kde sú najviac potrebné. Nemôţeme sa spoliehať na dotácie, treba šetriť, zaloţil sa
technický podnik, aby sme vo vlastnej réţii opravovali a rekonštruovali obecný majetok.
Treba porozmýšľať, čo sa vlastne za tie štyri roky môţe urobiť, na čom ušetriť financie
a kde ich pouţiť.
Hlasovanie za dotácie pre jednotlivé zloţky, podľa ţiadosti, uváţenia a návrhu poslancov:
Futbalový klub:
15 500 €
za: 7
Zdrţal sa: 2
Proti:0
Klub invalidov:
200 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
maţoretky:
1 500 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
záhradkári:
300 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
MŠ:
170 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
ZŠ:
450 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Klub skleróza mult.
50 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Klub dôchodcov:
350 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Staškovanka:
800 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0

DS Staškovan:
800 € za: 8
Zdrţal sa: 1
Proti:0
Únia ţien:
150 €
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Spolok rodákov J.K. 3 tis. euro/ 1 tis. euro na ţelezničiarske múzeum, 2 tis. euro na
sochárske sympózium
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala, ţe spolok urobil veľa veci a nedostal nikdy
ţiadnu dotáciu od obce, treba to zohľadniť aj pri schvaľovaní dotácie
p. Ďurkáč, poslanec obce povedal, ako môţe dať obec finančné prostriedky do prenajatej
budovy, keď nie je budova ich
Ing. Gajdošík, predseda spolku povedal, ţe sú to skutočné reálne náklady, reálne projekty
pre obec, 1 tis. € na interiérové vybavenie, všetko ostane obci, dal reálnu sumu 3 tis. euro
na výdavky vyššie uvedené
Ing. Šimčisko, starosta obce sa tieţ vyjadril, povedal ţe ho mrzia nepravdy zo strany pána
Gajdošíka. Upozornil na skutočnosť, ţe napriek tomu, ţe vedenie obce za posledné štyri roky
zrealizovalo najviac aktivít v súvislosti s našim rodákom Jozefom Kronerom od roku 1990 ,
vzťahy medzi vedením obce a Kronerovcami ochladli a zdá sa akoby mal niekto na tom záujem.
Viac krát bolo vedenie obce obvinené Spolkom rodákov J. Kronera , ţe obec zobrala spolku
myšlienku turistického chodníka. Starosta upozornil, ţe spolok musí svoje aktivity koordinovať
s obcou a keď je to potrebné aj ich dať schváliť na stavebný úrad. Keby spolok takto postupoval,
nedošlo by k podobným nedorozumeniam. Projekt Ţelezničiarske múzeum – je toho typickým
príkladom. Vedenie obce malo moţnosť sa k celému zámeru vyjadriť aţ keď spolok ţiadal
o stanovisko obce k zmene účelu uţívania stavby – z čakárne na múzeum. Bývalí poslanci
súhlasili za podmienky, ţe bude technicky vyriešený priestor čakárne pre cestujúcich, lebo
nevieme aká príde doba a moţno budeme v budúcnosti cestovať menej vlastnými autami
a viacej vlakom. Poţiadavka vedenia obce nebola rešpektovaná a miestnosť pre cestujúcich
nebude zachovaná. Starosta sa vyjadril, ţe obec by mala financovať v súvislosti s J. Kronerom
predovšetkým vlastné aktivity – Kronerov pohár , divadelná prehliadka , správa Kronerovho
domu , dobudovanie prístupovej komunikácie k nemu. Záleţí však na poslancoch či schvália
dotácie pre spolok.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala starostovi, ţe to čo povedal, bolo osobné a tým
ovplyvnil poslancov, kaţdý vie aký bol postoj obce voči Kronerovemu domu, obec do toho
nechcela ísť, vyburcoval to spolok, aby sa vôbec niečo začalo robiť, začali robiť projekty,
obec duplicitne začala robiť aktivity, bude to treba všetko dorobiť a dozveľaďovať, treba
z toho urobiť peknú turistickú lokalitu, ako to robia v Čechách.
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe aktivity treba koordinovať , aby neboli duplicitné.
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ povedala, ţe keď sa nič nerobí ku konfliktu nedôjde, ale
keď sa niečo robí, dôjde ku konfliktu, bolo by dobre aby sa nahodila nejaká pokojná atmosféra,
to čo bolo doposiaľ, nebolo dobré.
Ing. Gajdošík, povedal, ţe treba konkrétne povedaťčo zle napísal v novinách, čo je medzi
Kronerovcami a obcou, on do toho nevstupuje, problém nie je spolok, ale Gajdošík a noviny,
tým sa vytvárajú zlé vzťahy, je dobre ţe sa robia projekty, všetky projekty nesú Kronerove
meno, on nenúti občanov, aby noviny kupovali a čítali ich, obec nosí spravodaja obce do
kaţdého domu, on obecné noviny nepotrebuje.
p. Janošec, poslanec OZ sa opýtal p. Gajdošíka o tých obrazoch čo sa budú maľovať
Ing. Gajdošík, vysvetlil, ţe obrazy sa budú maľovať 9 dni, budú voľne prístupné, vedľa
domčeka a potom bude vernisáţ
Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ dala návrh podporiť ţiadosti 1000 a 500 € pre spolok
/ 1500 €/
Mgr. Králik, poslanec OZ dal návrh na 2 tis. €.
Hlasovanie o ţiadosti 3 tis € za: 3
Zdrţal sa: 6
Proti:0
Hlasovanie za 1 500 € :
za: 5
Zdrţal sa: 3
Proti:1

p. Ďurkáč, poslanec OZ poznamenal, ţe p. Gajdošík nepotrebuje noviny od obce, ale
na druhej strane pýta peniaze
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ dala návrh aby sa rozpočet MŠ navýšil o 5 tis. €, všetci
budú mať osobné príplatky, ale oni nie, treba to ešte zváţiť
Hlasovanie:
za: 3
Zdrţal sa: 6
Proti:0
Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, ţe ešte chýbajú financie v rozpočte, treba ho upraviť,
aby nebol záporný výsledok hospodárenia.
p. Ďurkáč, poslanec OZ dal návrh, aby sa dotácia hasičom dala: 4 500 €, nie 5 tis. euro
Hlasovanie:
za: 7
Zdrţal sa: 0
Proti: 2
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ navrhla zníţiť poloţku v rozpočte dohody na obci
o 1 tis. euro
Hlasovanie:
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
JUDr. Kvašňovská, poslankyňa OZ navrhla zníţiť poloţku v rozpočte CVČ o 350 € výpočtová technika, interiérové vybavenie, kancelársky materiál
Hlasovanie:
za: 8
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Mgr. Králik, poslanec OZ dal návrh zníţiť údrţbu v podniku z 10 tis. € na 8 tis. €.
Hlasovanie:
za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Hlasovanie za rozpočet obce: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Programový rozpočet obce Staškov 2015- 2017
Ing. Jozeková, účtovníčka obce informovala o rozpočte, výdavky sú rozdelené do 10
programov
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Monitorovacia správu k programovému rozpočtu 2014-2016
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu: 17
Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov -nebytové priestory/ kuchyňa, sklad
v kuchyni, jedáleň a zrkadlová miestnosť/ v budove č.s.90 v k ú. Staškovč.588 Centru
voľného času, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov zast. riaditeľkou CVČ
Mgr. Jozefínou Poláčikovou v sume 1 €/rok v období od 1.1.2015 do 30.6.2015
s trojmesačnou výpovednou lehotou v súlade s § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, ţe Obec Staškov chce zabezpečiť efektívne vyuţívanie voľného času
pre deti a mládeţ prostredníctvom rôznych záujmových krúţkov realizovaných CVČ.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Prenájom nehnuteľnosti – časť budovy č.s. 227 v k.ú. Staškov / bývalý technický podnik /
a to nebytové priestory / prízemie – celá plocha/, vo výške nájmu 300 €/ mesiac,
p. Štefanovi Papajovi – STOMASOS, Turzovka – Stred, na dobu od 1.1.2015 do 31.3.2015
s výpovednou lehotou 1 mesiac, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti, 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 nájomca vyuţíva nebytové
priestory na podnikateľskú činnosť, na vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva aj občanov
Staškova.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu: 19
Rôzné, žiadosti:
Na návrh starostu obce poslanci schválili kronikára obce na roky 2015, 2016, 2017, 2018 :
Mravcovú Evu, pracovníčku obce.
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Poslanci schválili: plán rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2015:

27.2.2015, 24.4.2015, 26.6.2015, 28.8.2015, 30.10.2015, 11.12.2015.
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Ţiadosť DVNL obce Staškov o výmenu okna v prenajatej kancelárií v budove obecného
úradu.
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ţiadosť MUDr. Eva Jarošová, Podvysoká - podporné stanovisko k otvoreniu očnej
ambulancie v spádovej oblasti mesta Turzovka
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy p. Viliama Kicoša, Staškov v nadstavbe ZS
Staškov. Poslanci zobrali ţiadosť na vedomie, schválili nájom na pol roka, nemá zaplatené
nájomné, treba riešiť splátkový kalendár.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ţiadosť p. Streďňanského Romana, Staškov– vybudovanie verejného osvetlenia v Staškove
u Šinali. Poslanci uloţili stavebnej komisií prešetriť ţiadosť.
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ústna ţiadosť Mgr. Králika, poslanca OZ o osadenie retardérov po Kronerovej ulici v oboch
smeroch. Poslanci uloţili obecnému úradu preveriť moţnosť osadenia retardérov.
Hlasovanie: za:
8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Poslanci zobrali na vedomie:
Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce Staškov na rok 2015-2017 predloţené
kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Kontrolu úpravy rozpočtu v zmysle uzn. č. 2/2011 predloţené kontrolórkou obce.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 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 19.00 hod.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

I. overovateľ:
Ján Janošec

II. overovateľ:
Ing. Milan Veselovský

