
 

 

Z á p i s n i c a  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 31.10.2014 
___________________________________________________________________________ 

 

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 9 poslancov. 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.  

 

1.Program rokovania 

 

 1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 3. Kontrola uznesenia č. 7/2014 

 4. Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

     a jej výsledkoch za školský rok 2013/2014 

 5. Obecný technický podnik – úprava rozpočtu č. 1/2014   

 6. Základná škola Staškov  -správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a podmienkach  

      za školský rok 2013/2014 

 7. Základná škola Staškov - správa o hospodárení k  30.6.2014 

 8. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014 

 9. Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku  k  27.10. 2014 

10. Obec Staškov – plnenie rozpočtu k 30.9.2014 

11. Obec Staškov – úprava rozpočtu 

12. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy Staškov  

13. Prenájom majetku obce Staškov -nebytové priestory- bývalé mäsiarstvo, podmienky 

verejno – obchodnej súťaže 

14. Predaj majetku obce – schválenie zámeru  

15. Schválenie inventarizačných komisií 

16. Rôzne   

17. Diskusia  

18. Návrh  na uznesenie 

19. Záver     

Hlasovanie:   za:  7                        Zdržal sa: 0                          Proti: 0 

 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Mgr. Latka Jozef 

                                                       členovia:  MDDr. Čulman Ladislav, Ďurkáč Pavol 

                                                 overovatelia:  Belko Ján,  Ing. Kožák Šimon PhD. 

Hlasovanie:   za:     7                  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. 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 Belka  Jána,  Ing. Kožáka Šimona PhD.                                                                                                                                                                                                                                           

poslancov OZ Staškov.                                                 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 



 

 

 

K bodu 3: 

Kontrola uznesenia  č. 7/2014  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uložené:     

-  Obecnému úradu jednať ohľadom prístupovej cesty v zmysle žiadosti rodiny Halvoníkovej  

Staškov a Janošíkovej Staškov. Prístupová cesta je nevysporiadaná, stavebná komisia bola na 

tvare miesta, p. Furdan má vlastnícky podiel pozemkov, ktoré sú využívané ako prístupová 

miestna komunikácia na nižnom konci. 

OZ uložilo obecnému úradu jednať s p. Furdanom Michalom, bytom Staškov o prevode jeho 

vlastníckeho podielu  pozemkov na obec Staškov. Pozemky sú využívané ako prístupová 

miestna komunikácia na nižnom  konci obce Staškov. 

Hlasovanie za:  7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. B/  bod 1 

-Sociálnej komisii prerokovať žiadosť p. Barbory Machovčákovej, Staškov  

MDDr. Čulman Ladislav- predseda sociálnej komisie informoval poslancov o žiadostiach 

o poskytnutí sociálnych výpomocí pre p. Pupika Jozefa, p. Kajánkovú Annu, p. Barboru 

Machovčákovú. Sociálna komisia prerokovala jednotlivé žiadosti  a zamietla jednorazové 

finančné dávky v hmotnej núdzi. Poslanci zamietli jednotlivé žiadosti o sociálne výpomoci  

a  navrhli poskytnúť finančnú výpomoc pre p. Kubačákovú Janu, Staškov vo výške 300 €, pre 

p. Pupíkovú Milenu, Staškov vo výške 100 € pre maloleté deti.  

Poslanci schválili finančné výpomoci 

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A/  bod 20 

-  Obecnému úradu vybaviť sťažnosť nájomníkov bytov v nadstavbe zdravotného strediska na 

rod. Korduliakovú. Sťažnosť sa riešila na obecnom úrade za prítomnosti nájomníkov bytov 

v nadstavbe zdravotného strediska. 

 

K bodu 4: 

Centrum voľného času Staškov – správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

a jej výsledkoch za školský rok 2013/2014 

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ informovala o činnosti centra, aktivitách 

Hlasovanie:   za:7                     Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 4 

 

K bodu : 5 

Obecný technický podnik – úprava rozpočtu č. 1/2014   

p. Urbaníková - účtovníčka informovala o úprave rozpočtu podniku, bol poskytnutý príspevok 

od obce na činnosť podniku 

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa dotazoval na postup  prác v telocvični, oprave štítovej steny 

v telocvični 

p. Perďoch – riaditeľ podniku informoval o prácach, povedal že asfaltovanie ciest sa skončilo 

a môžu robiť v telocvični, zbúrali štítovú senu, muruje sa nová, potom sa bude robiť vnútri 

telocvične, práce ešte nie sú dokončené.  

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:   za:7                     Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A bod 5      

K bodu 6: 

Základná škola Staškov  - správa o výchovno – vzdelávacej činnosti a podmienkach  

za školský rok 2013/2014 



 

 

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ  informovala o správe, ktorú poslanci dostali v písomnej 

forme na preštudovanie 

Ing. Kožák, poslanec OZ povedal, že v správe by malo byť zhrnutie celej činnosti ZŠ 

Mgr. Latka, poslanec OZ doporučil správu schváliť, povedal že je vypracovaná podľa 

vyhlášky. 

Hlasovanie:   za: 7                    Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 6      

K bodu 7: 

Základná škola Staškov - správa o hospodárení k  30.6.2014 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, bola prerokovaná v rade školy aj vo finančnej 

komisií, doporučili schváliť.     

Hlasovanie:   za:  7                   Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 7      

K bodu 8: 

Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 3/2014 

Mgr. Kajánková, účtovníčka komentovala, návrh na úpravu rozpočtu je z dôvodu zvýšenia 

bežných príjmov školy. Základná škola dohodovacím konaním dosiahla zvýšenie príjmov 

spolu v sume  42 422 € na asistenta učiteľa a bežnou dotáciou obce. Úprava rozpočtu bola 

prerokovaná v rade školy a vo finančnej komisií, doporučili schváliť.     

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ informovala poslancov o rozpočte, na budúci rok chcú urobiť 

oplotenie školy, v priebehu školského roka požiadali ministerstvo o pridelenie finančných 

prostriedkov na jedného asistenta, v škole majú integrované deti.  

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:   za:  7               Zdržal sa: 0                         Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 8      

K bodu 9: 

Základná škola Staškov –  vyradenie majetku  k  27.10. 2014 v sume 1 988,26 € 

Hlasovanie:   za: 7                    Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 9      

K bodu 10: 

Obec Staškov – plnenie rozpočtu k 30.9.2014 

Hlasovanie:   za:  7                   Zdržal sa: 0                               Proti:0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 10      

K bodu 11: 

Obec Staškov – úprava rozpočtu.  

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval, povedal že všetky financie sa dali na asfaltovanie, 

do rozpočtu je zapracovaných 9 tis. euro na kamerové systémy, je to menej ako obec žiadala. 

Povedal, že treba za rok 2014 doriešiť mzdové náklady v súvislosti s 400. výročím obce, 

odmeny pre zamestnancov presunutím z položky mzdové náklady /kde sú financie ušetrené/ 

na položku odmeny. Informoval o zbierke na kaplnku, pomaly sa  napĺňa, ale nie na 100%, 

všetky faktúry boli uhradené so súhlasom poslancov z rozpočtu obce, celé dielo stálo  8 200 €. 

Hlasovanie za úpravu rozpočtu:   za: 7             Zdržal sa: 0            Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 11 

 

Obec Staškov  –  vyradenie majetku  k  27.10. 2014 v sume 3 160,98 € 

Hlasovanie:   za: 7                    Zdržal sa: 0                               Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 12 



 

 

K bodu 12: 

 

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502- 

-nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy, Staškov pánovi Miroslavovi 

Michalikovi,  bytom Staškov v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných 

mesiacoch v období od 1.11.2014 do 30.6.2015 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, že sa umožní občanom športová činnosť- futbal. 

Hlasovanie:  za:  7                            Zdržal sa: 0                               Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 13 

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov - 

-nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502 pánovi Ladislavovi 

Nekorancovi,  bytom Staškov v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných 

mesiacoch v období od 1.11.2014 do 30.6.2015 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, že sa umožní občanom športová činnosť – futbal. 

Hlasovanie:  za:  7                              Zdržal sa: 0                               Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 14 

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v správe Základnej školy Staškov č. 502- 

-nebytové priestory -  telocvičňu v priestoroch Základnej školy Staškov č. 502 Telovýchovnej 

jednote Olešná v sume 4 € /hod. v letných mesiacoch a 10 € /hod. v zimných mesiacoch v období 

od 1.11.2014 do 30.6.2015 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, 

že sa poskytnú priestory na športovú činnosť – futbal. 

Hlasovanie:  za:   7                             Zdržal sa: 0                               Proti: 0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 15 

K bodu 13: 

Poslanci OZ schválili: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce. 

Prebytočný  majetok obce  –  nebytové priestory objektu v Polyfunkčnom bytovom dome 

č. 858 o výmere 66,4 m2 - bývalá predajňa mäsa, zapísanom na liste vlastníctva 

č. 1179 vedeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom majetku obce,  prenájom majetku obce – nebytové priestory 

objektu v Polyfunkčnom bytovom dome č. 858 o výmere 66,4 m2 - bývalá predajňa mäsa. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 18 

 

K bodu 14: 

Poslanci schválili: 

Zámer predaja prebytočného  majetku obce– pozemok parc. CKN č.111/28 o výmere 

26  m2 za cenu 10 € / m2 zastavaná plocha, zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. 

obce Staškov Miroslavovi Turiakovi a manželkeAlžbete, rod. Kajánkovej, bytom Staškov 

  a pozemok parc. CKN č.111/27 o výmere 26  m2 za cenu 10 €/m2 zastavaná plocha, 

zapísaná na LV 1179 vo vlastníctve obce v k.ú. obce Staškov Kožákovi Ľubomírovi  a 

manželke Zuzane Kožákovej, rod. Harničárovej, bytom Staškov  v súlade  s § 9a ods.8 písm.e 

zákona SNR č.138/1991Zb.  majetku obci v znení zmien a noviel, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva. 

Pozemok sa nachádza  pred prízemnými bytmi žiadateľov / bytového domu č. 878- priamy 



 

 

vchod na uvedený pozemok z obývacích miestnosti/ a budú  ho využívať ako terasu k 

obidvom bytom, každý osobitne. 

b) Uvedené pozemky – prebytočný majetok obce . 

Hlasovanie:  za: 7                            Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 19    

 

K bodu 15: 

Členov inventarizačnej komisie pre obec Staškov: 

predseda: Veselovská Mária 

členovia:  Ing. Jozeková Jana, Ing. Kubánková Anna, Mgr. Balážová Jana, 

Bc. Hurinová Milka, Mravcová Eva 

Hlasovanie: za:  7                               Zdržal sa: 0                Proti:  0   

 

Členov inventarizačnej komisie pre Základnú školu Staškov: 

predseda:  Mgr. Izabela Chrobáková 

členovia:   Mgr. Anna Bukovanová, Mgr. Vlasta Perďochová 

Hlasovanie: za: 7                                   Zdržal sa: 0                Proti:  0   

 

Členov inventarizačnej komisie pre Materskú školu Staškov: 

predseda:  Anna Dlhopolčeková 

členovia : Zuzana Nekorancová, Erika Sadleková 

Hlasovanie:  za: 7                                Zdržal sa: 0                Proti:  0    

 

Členov inventarizačnej komisie Centra voľného času Staškov č. 588: 

predseda: Hejčíková Ivona 

členovia: Urbaníková Michaela 

Brisudová Katarína 

Bc. Mário Koňušík 

Hlasovanie:  za: 7                       Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

 

Členov inventarizačnej komisie Obecného technického podniku Staškov: 

predseda: Vyrobík Peter 

členovia:  Perďoch Ladislav 

Oškrobaný Marián   

Cudrák Ladislav 

Urbaníková Michaela  

Hlasovanie:  za:  7                      Zdržal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 16   

Obecné zastupiteľstvo v Staškove schválilo: 
a) Predloženie žiadosti o FP v rámci OP v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 

2013 za účelom realizácie projektu „ Cesta nás tam povedie „ ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Staškov. 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkovým oprávnených výdavkov na projekt t.j.  

    vo výške  2 202,43 €.  

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 21 



 

 

K bodu 16: Rôzné 

Dohoda s Družstvom vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov ohľadne užívania miestnych 

komunikácií Lazy a za Bahanou. 

OZ schválilo:  Podmienku dohody s Družstvom vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov 

ohľadne užívania miestnych komunikácií Lazy a za Bahanou:   

-  dĺžka dopravnej súpravy maximálne 10 metrov aj s nákladom vzhľadom na polomer a šírku 

komunikácie 

-  aj naďalej sa bude Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov podieľať na oprave  

a údržbe pri poškodení predmetných miestnych komunikácii. 

Hlasovanie za:  7                                 Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 22 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonanie stavebných prác nájomcovi ADELA spol. s.r.o.  

Lekáreň Arnika, Staškov. Poslanci schválili s tým, že nájomca do budúcna nebude požadovať  

úhradu vynaložených nákladov na stavebné úpravy.   

Hlasovanie za: 7                                   Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 23 

 

Žiadosť Pohrebnej služby Bytčánkových,  Jašíkova,  Turzovka o umiestnenie reklamnej 

tabule na oplotení cintorína.  

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 24 

 

Žiadosť o vybudovanie  verejného osvetlenia v zmysle žiadosti Červenka Tomáš a manž. 

Andrea, Staškov. Poslanci schválili žiadosť so zapracovaním do nového rozpočtu. 

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 25 

 

Žiadosť poslanca pána Mgr. Jozefa Latku na zapracovanie zmeny do Územného plánu obce 

Staškov -  parcele: CKN 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1417, 2481/1, 2482, 2483, 2484/2, 

2485, 2486/2, 574, 575, 576, 577, 578 – pozemky určené  na zástavbu rodinných domov. 

Hlasovanie za: 7                                   Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. A  bod 26 

Žiadosť Petra Kopera a manž. Danky, Okružná  Čadca o refundáciu finančných nákladov na 

odvodňovací kanál. 

OZ uložilo  Stavebnej komisii vykonať obhliadku odvodňovacieho kanála v zmysle žiadosti 

Petra Kopera a manž. Danky, Okružná  Čadca. 

Hlasovanie za:  7                                 Zdržal sa: 0                Proti:  0 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. B  bod 3 

 

Žiadosť  p. Antona Kadelu, Staškov o pomoc pri  riešení zatápania  záhrady, opakujúce sa 

problémy s odtokom žumpy . 

Poslanci zobrali žiadosť na vedomie: 

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. B  bod 5 

 

OZ uložilo obecnému úradu preveriť  osadenie vhodných  dopravných značiek na 

novovybudované miestne komunikácie. 

Hlasovanie za: 7                                  Zdržal sa: 0                Proti:  0   



 

 

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. B  bod 2 

Základná škola Staškov – Mgr. Kajánková – účtovníčka   predložila analýzu v Školskej 

jedálni pri ZŠ Staškov o počte vydaných jedál, odvedenej réžií, nákladoch, počte cudzích 

stravníkov. 

Poslanci zobrali na vedomie. 

Hlasovanie za:                                   Zdržal sa: 0                Proti:  0   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 8/2014, písm. B  bod 4 

 

K bodu 17: Diskusia 

p. Ďurkáč, poslanec OZ povedal, že u Šinali je zlý elektrický stĺp a treba ho vymeniť. 

Ing. Kožák, poslanec OZ sa pýtal na situáciu u p. Čulákovej, či sa to už vyriešilo ohľadom 

zatápania jej záhrady    

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal, že priekopu vyčistili, dali mrežu. 

Ing. Kožák, poslanec OZ sa pýtal, či by nemalo byť výberové konanie na štatutára  

Obecného technického podniku 

Ing. Šimčisko, starosta obce odpovedal, že netreba výberové konanie na štatutára podniku, 

je to v zmysle štatútu obce 

Mgr. Latka, poslnec OZ upozornil na zlý elektrický stĺp u p. Bučkovej, osvetlenie je zle 

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 14.00  hod. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

 

 

I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

Ján Belko                                                                             Ing. Kožák Šimon PhD.  

 
 


