
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 28.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

      

       Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov, 

ospravedlnený PhDr. Machovčák Gabriel, do programu doplnený po bode 9 bod 10 
- Schválenie zmluvy o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystřice,  v rámci 

cezhraničnej spolupráce.    

Hlasovanie:   za:   8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0        

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

 
1.  Program rokovania 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 1/2014 

  4. Centrum voľného času Staškov – správa o hospodárení za rok 2013  

  5. Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu 1/2014 

  6. Obec Staškov  – programový rozpočet  2014-2016 

  7. Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 1/2014 

  8. Návrh VZN obce Staškov o pouţívaní miestnych komunikácií v katastrálnom území  

      obce Staškov 

  9. Schválenie vstupu obce do občianskeho zdruţenia – Miestna akčná skupina Krajšie  

      Kysuce.  

10. Schválenie zmluvy o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystřice,    

      v rámci cezhraničnej spolupráce.    

 11. Prenájom majetku  obce Staškov - nebytové priestory 

 12. Predaj majetku obce Staškov 

 13. Rôzne 

 14. Diskusia  

 15. Návrh  na uznesenie 

 16. Záver     

Hlasovanie:   za:   8                       Zdrţal sa: 0                               Proti: 0      

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

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

                                                       členovia:  Ing. Koţák Šimon PhD. 

                                                                        MDDr. Čulman Ladislav  

                                                 overovatelia:  Zbončák Jozef 

                                                                        Mgr. Bartusková Iveta  

Hlasovanie za: 8                           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, bol jeden 

neprítomný, 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 Zbončáka Jozefa a  Mgr. Bartuskovú Ivetu                                                           

poslancov OZ Staškov. 



 

 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 

K bodu : 3                                                                                                                              

Kontrolu uznesenia  č. 1/2014  zo zasadnutia OZ 

Ing. Šimčisko, starosta obce komentoval: bolo uloţené:     

- Stavebnej komisii prešetriť  ţiadosť p. Milana Grečmala, Staškov  o dodanie rúry, 

ktorá bola poškodená pri výstavbe kanalizácie. 

Stavebná komisia prešetrila ţiadosť a doporučila zakúpiť plastovú rúru, ktorá bola poškodená 

pri kanalizácií, ţiadateľ si sám rúru vymení 

Hlasovanie:  za:   8                        Zdrţal sa: 0                              Proti: 0           

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod  16     

- Stavebnej komisii prešetriť ţiadosť p. Petra Blaţeka a Eriky Blaţekovej, bytom Čadca 

o odkúpenie majetku obce - pozemku.  

Stavebná komisia doporučila odpredaj pozemku 

OZ zobralo ţiadosť na vedomie, treba urobiť geometrický plán a potom schváliť odpredaj 
Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

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

- Obecnému úradu upraviť breh Kysuce v časti obce Vyšný koniec pri ihrisku FK zatrávnením 

a výsadbou stromčekov do 30.5.2014,  úloha trvá  

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o výstavbe kaplnky, povedal ţe bude ďalej 

umiestnená ako pôvodná a bude väčšia, nedala sa umiestniť hneď vedľa mosta a ani v kopci, 

je strmý, projektanti upozornili na zosuv pôdy, je vydané stavebné povolenie a treba ešte 

vybaviť povolenie na výrub stromov pod kaplnku. 

Ďalej informoval, ţe bol zaslaný list na Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor 

v ktorom Obecný úrad ţiadal o zaslanie stanoviska k pohybu a ku škodám spáchaným 

diviačou zverou v zastavanom území a Okresný úrad Čadca poslal odpoveď, hlavnou 

problematikou je odkladanie biologického odpadu za oplotenie pozemkov/ kuchynský 

a záhradný odpad - jablká/, s obsahom listu budú občania informovaní v spravodaji obce a na 

internetovej stránke obce  

 

K bodu : 4                                                                                                                              
Centrum voľného času Staškov – správa o hospodárení za rok 2013 

účtovníčka CVČ komentovala,  príjmy,  výdavky 

Hlasovanie:  za:   8                         Zdrţal sa: 0                              Proti: 0                             

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod  4    

  

K bodu : 5                                                                                                                              
Centrum voľného času Staškov  - úprava rozpočtu 1/2014 

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ komentovala, dala ţiadosť o vrátenie nevyčerpaných finančných 

prostriedkov z r. 2013  3 689 €, potrebujú na propagačný materiál do rodného domu J. Kronera, stačilo 

by im 2 000 € , z toho 700 € na propagačný materiál, 300 € na činnosť krúţkov a 1 000 € na odmeny 

Hlasovanie:  za:   8                        Zdrţal sa: 0                              Proti: 0           

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 5 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal poslancom, ţe treba ukončiť verejnú zbierku na rodný 

dom Jozefa Kronera  ku dňu 28. 2. 2014 a finančné prostriedky z verejnej  zbierky  pouţiť na 

práce v podkroví  rodného domu Jozefa Kronera.  

Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 17, 18 

OZ uloţilo  Obecnému úradu zverejniť zoznam darcov verejnej zbierky na rodný dom Jozefa 

Kronera. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    



 

 

CVČ  Staškov dalo  ţiadosť o finančný príspevok na zaplatenie cestovného do Bratislavy 

a späť pri príleţitosti nedoţitých 90 – tých narodenín nášho rodáka J.Kronéra. 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov, povedal, ţe pri príleţitosti nedoţitých 

90 – tých narodenín nášho rodáka J.Kronéra, ktoré budú 12. marca 2014, by bolo dobre, aby  

obec zorganizovala návštevu jeho hrobu v Slávičom údolí v Bratislave. 

OZ schválilo financovanie pietnej spomienky nedoţitých  90. narodenín nášho rodáka  výročia  

Jozefa Kronera z rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 19  

Poslanci zobrali ţiadosť CVČ Staškov na vedomie. 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

Mgr. Poláčiková, riaditeľka CVČ informovala poslancov  o výstave a zahájení literárno – výtvarnej 

súťaţe detí,  ţiakov a mládeţe do 30 rokov  - Kroner  mojimi očami vo výstavných priestoroch 

Kultúrneho domu J. Kronera. 

 

K bodu : 6                                                                                                                                              
Obec Staškov  – programový rozpočet  2014-2016  
účtovníčka obce komentovala 

Hlasovanie:  za: 8                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0                             

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 6 

 

K bodu : 7       

                                                                                                                                        
Obec Staškov – úprava rozpočtu č. 1/2014 

účtovníčka obce komentovala, príjmovú a výdavkovú časť po jednotlivých upravených poloţkách 

Ing. Šimčisko, starosta obce informoval poslancov o čerpaní finančných prostriedkov.  Z úradu práce 

obec získala 19 655 eur, ktoré pouţije na vytvorenie piatich nových pracovných miest, zamestnanie 

administratívneho pracovníka na výkup pozemkov na dobu 18  mesiacov a štyroch pracovníkov na 

dobu 9 mesiacov na kosenie, údrţbu a čistenie verejných priestranstiev v obcí. 

Mgr. Latka, poslanec OZ  povedal, ţe aj okna na zdravotnom stredisku sú v zlom stave, z jednej strany 

sa vymenili a druhú stranu treba ešte vymeniť, nedá sa tam vetrať a sú tam čakárne pre pacientov 

p. Zbončák, poslanec OZ  navrhol, aby sa  z prebytku obce dalo  1000 € na údrţbu budov    

Hlasovanie:  za:  8                          Zdrţal sa: 0                              Proti: 0     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 7 

 

K bodu : 8                                                                                                                                                                     
VZN obce Staškov o pouţívaní miestnych komunikácií v katastrálnom území  

obce Staškov 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s VZN,  kaţdý mal  v materiáloch 

Hlasovanie:  za:    8                        Zdrţal sa: 0                              Proti: 0     

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

 

K bodu : 9                                                                                                                                                                     
Vstup obce do občianskeho zdruţenia – Miestna akčná skupina Krajšie  

Kysuce 

Ing. Šimčisko, starosta obce vysvetlil k uvedenému bodu, spájanie obce do miestnych akčných skupín 

za účelom čerpania  eurofondov - systém  7 obcí,  členské  obce je 50 € ročne, povedal ţe by sa bolo 

dobre  schváliť  vstup a zaradenie obce Staškov do verejno – súkromného partnerstva Občianskeho 

zdruţenia: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce počas rokov 2013 – 2020. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 9 
 



 

 

K bodu :10 

Zmluva o partnerskej spolupráci obce Staškov a obce Valašská Bystřice, zastúpená starostom obce 

Ing. Miroslavom Martinekom v rámci cezhraničnej spolupráce .  

OZ schválilo zmluvu: 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 20 

 
K bodu :11 

Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory- / kuchyňa, sklad v kuchyni, jedáleň 

a zrkadlová miestnosť/ v budove č.s. 90  v k.ú. Staškov Centru voľného času, IČO 42217431,  

Staškov č. 588, zast. riaditeľkou CVČ Mgr. Jozefínou Poláčikovou vo výške ročného nájmu  

1 €/ rok, na dobu od 1.3.2014 do 31.12.2014, s 3 – mesačnou výpovednou lehotou, za účelom  

realizovania voľno časových aktivít, 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 zabezpečiť efektívne vyuţívanie voľného času pre deti a mládeţ 

prostredníctvom rôznych záujmových krúţkov realizovaných CVČ. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 10 
Prenájom  nehnuteľnosti – nebytové priestory v budove č. s. 623 / bývalá kancelária / v k.ú. Staškov  

p. Igorovi Laufíkovi, bytom Staškov vo výške nájmu 10 €/ mes.,  na dobu od 1.3.2014 do 31.3. 2014  

– s  výpovednou lehotou 3 dni od doručenia výpovede, za účelom uskladnenia osobných vecí 

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, počas opravy strechy na jeho rodinnom dome. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 11 

 
K bodu :12 

Odpredaj  majetku obce  - pozemok parc. CKN č. 1015/2 o výmere 123 m2, trvalý trávnatý porast, CKN 

1015/3 o výmere 42 m2- trvalý trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom území obce Staškov pre  p. Burdu 

Jaroslava a manţelku Oľgu Burdovú, rod. Fonšovú, obidvaja bytom Čadca a parc. CKN 1014/2 o výmere 

174 m2, trvalý trávnatý porast,CKN 1015/4 o výmere 80 m2 trvalý trávnatý porast LV 1179, v katastrálnom 

území obce Staškov pre  Petra Kopera a manţelku Danky Koperovej, rod. Harvaníková, obidvaja bytom 

Čadca vo vlastníctve obce v cene 10 €/ m2 , na základe vypracovaného GP č.140/2013 zo dňa 17.9.2013 

Ing.Annou Tomašcovou, overený Ing.Teréziou Targašovou,dňa 22.10.2013  pod č.838/2013 a GP č.187/2013 

zo dňa 24.1.2014 Ing.Anou Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou Targašovou,dňa 6.2.2014  pod č.82/2014, 

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 je vo vlastníctve  Jaroslava 

Burdu a manţ. Oľgy a  parc. CKN 1013/1 LV 1576 je vo vlastníctve Kopera Petera a manţelky Danky. Obec 

predáva pozemky s vecným bremenom – kanálom-  GP č.140/2013 zo  dňa 17.9.2013 Ing.Annou 

Tomašcovou ,overený Ing.Teréziou Targašovou, dňa 22.10.2013  pod č.838/2013,zo dňa 6.2.2014 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 12 

 

Odpredaj majetku obce – pozemok  parc. CKN č.1356/72 o výmere 121 m2-ostatná plocha  

ktorá bola vytvorená z parc. EKN 10828/1 LV 1179 v katastrálnom obce Staškov  na základe 

vypracovaného geometrického plánu č.23/2013 Milošom Macurom, zo dňa 25.10.2013,overený 

Ing.Vladimirom Janíkom, dňa  28.11.2013 pod č.942/2013,  pre p. Romana Streďanského  

 



 

 

a manţ. Alenu Streďansku, rod.Poláčkovu  obidvaja bytom Staškov, vo vlastníctve obce za 

cenu 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 pozemok, ktorý Obec nevyuţíva, na jeho udrţiavanie vynakladá finančné prostriedky, 

je priľahlý k pozemku ţiadateľov, ktorí pozemok zveľadia a budú vyţívať ako záhradu. 

Priľahla parc. CKN 1356/10, LV 4340 je vo vlastníctve  Romana Streďanského a manţelky 

Aleny. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 13 

 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancom s výkupom pozemkov pod miestne 

komunikácie, niektorí  majitelia pozemkov súhlasia s predajom, niektorí chcú predať, alebo 

zameniť pozemok, ako p. Janík zamení svoj pozemok za obecný a zvyšnú časť pozemku chce 

od obce odkúpiť, obec potrebuje vykúpiť pozemky pod miestne komunikácie   

Poslanci schválili: 
Prebytočný majetok obce parcelu CKN 360, trvalé trávnaté porasty, o výmere 26 m

2
 a parcelu CKN 

359, trvalé trávnaté porasty, o výmere 22 m
2
,v katastrálnom území obce Staškov, ktoré sú na liste 

vlastníctva č. 1179 
Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 1                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 14 
Zverejnenie zámeru uskutočniť zámenu majetku obce v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Obec Staškov má v úmysle uskutočniť  zámenu majetku obce Staškov,  parcelu CKN 360, trvalé 

trávnaté porasty, o výmere 26 m
2
 a parcelu CKN 359, trvalé trávnaté porasty, o výmere 22 m

2
,v 

katastrálnom území obce Staškov, ktoré sú na liste vlastníctva č. 1179 za pozemky Jozefa Janíka, 

bytom Staškov. Jedná sa o pozemky zapísané v GP 100/2012, vypracovanom Ing. Annou Tomašcovou, 

overený Ing. Teréziou Targašovou, pod číslom 845/2012, dňa 27.09.2012, parcelu CKN 2830/27- 

o výmere 238 m
2
, trvalý trávnatý porast (EKN 4112/2 – LV č. 6815), kde má vlastník podiel 

11970/2419200, čo predstavuje 1,1776 m
2
. A v GP 20b/2013, vypracovanom Milanom Šimanicom, 

overený Ing. Ladislavom Ľorkom, pod číslom 777/2013, dňa 30.09.2013, parcele CKN 42/4, o výmere 

38m
2
,TTP (EKN 4048/2 – LV č. 3292), kde má vlastník podiel 11970/2419200, čo predstavuje 0,188 

m
2
, CKN 66/2, o výmere 5 m

2
, TTP (EKN 4093 – LV č. 6976), kde má vlastník podiel 13/256, čo 

predstavuje 0,2539 m
2 
, CKN 66/2, o výmere 12m

2
 (EKN 4095 – LV č. 4995), kde má vlastník podiel 

11970/2419200, čo predstavuje  2,1325 m
2
, CKN 101/14, o výmere 5 m

2
, TTP (EKN 4096 – LV č. 

4996), kde má vlastník podiel 1/124, čo predstavuje 0,0403 m
2
 a CKN 101/12, o výmere 62 m

2
, TTP 

(EKN 4098 – LV č. 4990 ), kde má vlastník podiel 403/241920, čo predstavuje 0,1033 m
2
. Celkový 

podiel Jozefa Janíka predstavuje 3,896 m
2
 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva 

v tom, ţe zámenou parciel obec Staškov získa do vlastníctva 

podiely pozemku v týchto parcelách, pre účely miestnych komunikácií. Rozdiel vo výmere medzi 

zamieňanými pozemkami - 44,104 m
2
 - Jozef Janík odkúpi od obce v cene 4 €/m

2
.  

Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 1                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 15 

 
K bodu :13 

Rôzne: 

 

Ţiadosť Moniky Prívarovej, Zákopčie o umiestnenie reklamy na vonkajšej fasáde zdravotného 

strediska. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 21 

 



 

 

Poslanci zobrali na vedomie: 

Oznámenie o prijatí ţiakov do 1. ročníka v Základnej škole Staškov,  v Základnej škole  

s MŠ Olešná a v Základnej škole Podvysoká. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. D, bod 5 

 
Monika Nekorancová , Olešná  – ţiadosť o odpustenie poplatku v ŠKD  pre syna Miroslava, ktorý je 

ţiakom ZŠ Staškov. 

Poslanci zamietli ţiadosť. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. C, bod 1 

 

Braňo Benčik, Čierne  – ţiadosť o odkúpenie lyţiarskeho vleku. 

Poslanci ţiadosť zamietli z dôvodu ponúknutej nízkej ceny. 
Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

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

 

Maslík Stanislav, Staškov– stanovisko k doručenej výzve na zabezpečenie strechy 

hospodárskej budovy zachytávačmi snehu 

Ing. Šimčisko, starosta obce prečítal list od p. Maslíka, poslanci zobrali stanovisko na 

vedomie, riešil stavebný úrad 
Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. D, bod 6 

 

Ján Buček, Staškov– sťaţnosť k nevyriešeniu prístupovej cesty ku Kysuci v lokalite  

u Šamaja Petra. 

Poslanci zobrali sťaţnosť na vedomie, lebo sa jedná o súkromné pozemky, obec Staškov 

v nich nemá ţiadne majetkové práva, vlastníci pozemkov nechcú odpredať obci Staškov časť 

pozemku, aby vznikla prístupová cesta smerom ku Kysuci. 
Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 0                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. D, bod 7 

 

Na základe ţiadosti,  ktorú poslanci opäť prerokovali schváli finančnú odmenu za vedenie 

kroniky za roky 1996 - 2010 pre p. Teréziu Gunčagovú, Staškov vo výške 2 000 €. 

Hlasovanie:  za: 6                            Zdrţal sa: 1                              Proti: 0    

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 22 

 

Rozvoz stravy pre seniorov: sociálna komisia riešila návrh moţnosti dodávky obedov pre 

starších občanov, navrhla dodávku obedov za nasledujúcich podmienok: obedy by sa vozili zo 

školskej jedálne / okrem prázdnin/, náklady na dopravu by občania nehradili, obedy by si 

hradili občania v plnej výške / cena obeda je 2,21 €/, rozvoz obedov by prebiehal v čase od 

11.00 – 13.00 hod., občania, ktorí by mali záujem odoberať obedy by si zakúpili 2 ks 

obedárov, ktoré by označili štítkom, obedy by sa rozváţali priamo aţ domov k občanom. 

Poslanci uvítali návrh sociálnej komisie a schváli návrh  za podmienok, ţe minimálny počet 

obedov pre rozvoz  starším občanov obce bude 10 obedov.  

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 23 

 

Karol Štich, Staškov– ţiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej dávky 

 v hmotnej núdzi. 

Sociálna komisia prerokovala ţiadosť a navrhla odklad platenia nájmu za byt na 2 mesiace  



 

 

s tým, ţe by sa vypracoval splátkový kalendár na rok 2014, ale nájomné by muselo byť 

zaplatené v plnej výške do konca roka 2014. 
Poslanci ţiadosť zamietli a súhlasili  s návrhom sociálnej komisie na splátkový kalendár s úhradou  

nájomného do konca roku 2014.    

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. D, bod 3 

 
Spolok rodákov Jozefa Kronera Staškov – ponuka na partnerstvo v projekte  „ Ţelezničiarske 

múzeum - ako to videl Jozef Kroner“ s podporou projektu minimálne 1000 € a ponuka na partnerstvo 

v projekte „ Memoria“ – ţiadosť o finančnú podporu minimálne 500 €. 

Ing. Šimčisko, starosta obce povedal ţe bol s p. Gajdošíkom, ale nemôţe byť prítomný na obecnom 

zastupiteľstve, vysvetlil ohľadom ţiadosti. 

Mgr. Latka, poslanec OZ  sa vyjadril k ţiadostiam, povedal či môţeme investovať do iných budov, 

ktoré nie sú vo vlastníctve našej obce, treba pozvať Ing. Gajdošíka na budúce OZ aby sa vyjadril  

k uvedeným ţiadostiam. 

Poslanci zobrali ponuky spolku na vedomie a uloţili obecnému úradu, aby prizval na  
najbliţšie rokovanie OZ zástupcu správnej rady SRJK Ing. Vladimíra Gajdošíka o podanie bliţšej 

informácie ohľadne ponuky na partnerstvo obce v projektoch Spolku rodákov Jozefa Kronera. 

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

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

 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s asfaltovaním miestnych komunikácií 

podľa finančných moţnosti obce, treba vybrať lokality na asfaltovanie. 

Poslanci schválili komisiu za účelom výberu asfaltovania miestnych komunikácií 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 24 

 

Poslanci zobrali na vedomie: 

Stanovisko kontrolórky k rozpočtu obce Staškov na rok 2014 a správu o kontrolnej činnosti za rok 

2013 predloţené kontrolórkou obce.   

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. D, bod 4 

 

Poslanci schválili: 

Súhlas na ťaţbu drevnej hmoty v obecnom lese pre rok 2014 v mnoţstve  20 m3 pre potreby 

obce. 

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

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.2/2014, písm. A, bod 25 
 

 

K bodu: 14 

Diskusia 

p. Ďurkáč, poslanec OZ v mene klubu dôchodcov poďakoval OZ  za dotáciu z rozpočtu obce, 

ktorá bola poskytnutá na rôzne podujatia 

p. Belko, poslanec OZ povedal, ţe v ich pľaci je nefunkčná lampa, ktorú treba opraviť 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s technikou obecného rozhlasu, ktorá je zastarala, 

treba bezdrôtový rozhlas, urobiť zjednodušený projekt na rozhlas 

  

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 15.15  hod 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Ing. Ladislav Šimčisko 

 starosta obce 

 

 

 

  

 

I.  overovateľ:                                                            II. overovateľ:  

Zbončák  Jozef                                                          Mgr. Bartusková Iveta  

 

 

 

 


