ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného
dňa 24. apríla 2015
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
Terézia Šupčíková, poslankyňa OZ
Peter Fuček, poslanec OZ
Ján Belko, poslanec OZ
Mgr. Iveta Bartusková, poslanec OZ
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ
Ján Janošec, poslanec OZ
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ
Ďalej sa zasadnutia OZ zúčastnili:
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce Staškov
Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku Staškov
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ Staškov
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ a MŠ Staškov
Občania obce Staškov:
Bohdana Hamranová s manţelom Martinom Hamranom
Jarmila Kráľová
Anton Kadela

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Prerokovanie štúdie nového bytového domu
5. Úprava rozpočtu – Obecný technický podnik
6. Úprava rozpočtu – Školský klub detí.
7. Úprava rozpočtu – Základná škola, Staškov 502.
8. Úprava rozpočtu – Školská jedáleň
9. Správa o hospodárení – Základná škola, Staškov 502.
10. Správa o hospodárení – Školská jedáleň.
11. Správa o hospodárení – Školský klub detí.
12. Správa o hospodárení – Materská škola, Staškov 364.

13. Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
14. Zámer výstavby multifunkčného ihriska v areáli MŠ
15. Prerokovanie platu starostu obce a kontrolóra obce
16. Predaj prebytočného majetku obce

17. Prenájom prebytočného majetku obce
18. Odkúpenie pozemkov pre potreby obce
19. Informácia o návrhu zvýšenia ceny skladočného TKO Semeteš
20. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
21. Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území.
22. Návrh na VZN o vodení a drţaní psov na území obce Staškov.
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Návrh na uznesenie
26. Záver
Hlasovanie: za: 8

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 13. 00 hod. v Spoločenskej
miestnosti na obecnom úrade. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Staškov, Ing. Ladislav Šimčisko.
V úvode zasadnutia privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, ţe zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí bolo na začiatku rokovania prítomných 8 poslancov,
Peter Fuček, poslanec OZ prišiel na rokovanie neskôr. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce informoval prítomných o zmene programu. Do programu bol
umiestnený bod č. 15. Prerokovanie platu starostu obce a kontrolóra obce, nakoľko bol upozornený, ţe
táto problematika sa má uviesť ako samostatný bod programu.
Návrhová komisia: predseda: Ing. Milan Veselovský
členovia: Mgr. Daniel Králik, Ján Belko
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie:

za:

8

Zdrţal sa:

0

Proti:

0

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 27. 02. 2015 bolo uloţené:
1. Obecnému úradu prejednať so zástupcami Stredoslovenskej energetiky a ďalšími odborníkmi
a dotknutými vlastníkmi pozemkov vybudovanie verejného osvetlenia s ohľadom na finančné moţnosti
obce v lokalite u Šinali.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, ţe danej problematike sa bude
venovať samostatný bod rokovania OZ. Zdôraznil, ţe všetky jednotlivosti tejto problematiky by chcel
riešiť v rámci štúdie alebo zjednodušeného projektu. Navrhol, aby sa daná problematika riešila uţ
komplexne v rámci projektu, nakoľko ţiadostí k vybudovaniu verejného osvetlenia boli viaceré.

2. Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť osadenie cestného spomaľovača v lokalite obce
pri ZŠ Staškov v časti medzi Štrkaňovou a Čagalovou.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal prítomným informáciu - aby sa táto vec mohla
zrealizovať obec musí dať vypracovať projekt dopravného značenia, nakoľko cestný spomaľovač je
dopravné značenie. Rovnako OZ uloţilo ešte minulý rok - na novo vyasfaltované komunikácie osadiť
obmedzujúce dopravné značenie. Keď budú všetky potrebné záleţitosti spracované, následne sa musia
odovzdať na Dopravný inšpektorát a na konkrétny úrad - odbor cestný a dopravný, schváliť pripravovanú
dokumentáciu. Potom príslušný úrad vydá k tomuto úkonu povolenie, a cestné značenie sa môţe osadiť.
Zároveň pripomenul, ţe OÚ oslovili občania s osadením spomaľovačov v blízkosti Materskej školy
v Staškove. Prítomní odsúhlasili, aby sa aj táto poţiadavka dala zapracovať do pripravovaného projektu.
3.Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie jednoduchej štúdie na výstavbu bytového domu s nájomnými
bytmi a jej predloţenie na najbliţšie riadne rokovanie OZ: 24. 04. 2015.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, ţe problematike sa bude venovať samostatný bod
programu a rokovania sa zúčastní aj architekt.
4. Obecnému úradu dať vypracovať geometrické plány za účelom výkupu pozemkov pre vybudovanie
miestnej komunikácie a cyklotrasy okolo Kysuce na niţnom konci.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, ţe z v novom programovacom období sa zmenila
filozofia budovania cyklotrás ţe tie budú ponímané ako alternatívna doprava do zamestnania. Čaká sa
teda na presnejšie stanovisko, či je cyklotrasa v okolí Kysuce priechodná, alebo nie.
5.Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť demontáţ lyţiarskeho vleku vrátane príslušenstva
s tým súvisiacim.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, ţe poţiadal vedúceho Obecného
technického podniku, aby tento výkon ešte nerealizoval, nakoľko bude predmetom rokovania nová
ţiadosť o odkúpenie vleku.
6.

Vedúcemu Obecného technického podniku zabezpečiť kanalizačnú vpusť na odstránenie
povrchovej vody v zmysle ţiadosti p. Petra Palicu, Staškov.

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Informoval, ţe bola zakúpená kanalizačná
vpusť a po dohodnutí termínu s pánom Palicom sa môţe vpusť namontovať.
7.
Obecnému úradu riešiť ţiadosť p. Gulčíkovej, bytom Staškov v nadstavbe zdravotného strediska
formou ponuky náhradného bývania v polyfunkčnom objekte č. 858, /uvoľnený byt/, s upozornením na
riadne uţívanie bytu ohľadom vykurovania a vetrania miestností.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, ţe všetko sa udialo presne podľa uloţeného bodu,
pani Gulčíková však neakceptovala ponuku náhradného bývania.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa na dôvody, prečo ponuku pani Gulčíková
neprijala.

Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Vysvetlil, ţe pani Gulčíková sa k veci
nevyjadruje, sťahovať sa nechce.
Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa, ktorý byt jej bol ponúknutý ako náhradné bývanie.
Pani Gulčíkovej bolo navrhnuté náhradné bývanie v uvoľnenom byte modrej bytovky č. 858. Napriek
tomu náhradnú variantu neprijala.
8.
Zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s návrhom na vyradenie Centra voľného času zo siete
škôl a školských zariadení a zaradením Centra voľného času do siete škôl a školských zariadení ako
súčasť Základnej školy Staškov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, ţe všetky tieto úkony boli splnené v plnom rozsahu,
najmä vďaka pani riaditeľke základnej školy.
Vrátil sa ešte k staršej úlohe - prejednať zmenu výšky nájmu s nájomcami v budove zdravotného
strediska. Poţiadal o komentár pani JUDr. Kvašňovskú.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Podala prítomným informáciu, ţe sa uskutočnilo
stretnutie s nájomcami – s lekármi aj lekárnikom. Prítomní boli oboznámení o tom, ţe by im chceli
upraviť výšku nájmu aspoň na úroveň výšky nájmu nájomcov bytov nad zdravotným strediskom.
Konštatovala, ţe stretnutie prebehlo bez problémov, prítomní súhlasili so zmenou. Jedinému sa výška
nájmu nepozdávala MUDr. Přemyslovi Pechovi. Táto zmena sa bude realizovať aţ od 1. 7. 2015.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, ţe MUDr. Pechovi bolo navrhnuté, ţe by sa
priestory, za ktoré platí nájom a nevyuţíva ich dali vyuţiť, on však s touto variantou nesúhlasil.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Doplnila, ţe bolo navrhnuté dotyčnému, ţe by upustil
nejaký priestor, ktorý by sa následne dal do prenájmu niekomu inému.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Upozornil prítomných na to, ţe sa nejedná o radikálne zvýšenie
nájmu.
OZ SCHVÁLILO:
Kontrolu uznesenia č. 2/2015 zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 02. 2015.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Po ukončení kontroly uznesenia, starosta obce privítal na rokovaní OZ občanov Staškova, ktorí prišli so
svojimi ţiadosťami osobne. Slovo ako prvému prenechal pánovi Antonovi Kadelovi.
Anton Kadela, občan Staškova: Vysvetlil prítomným, ţe podal aj písomnú ţiadosť. Problém je, ţe mu
kaţdý rok vytápa záhradu voda. Podľa neho to však nie je ani čistá voda, všetko v záhrade mu vyhnije.
Situáciu boli obzrieť aj hasiči. Voda nie je jeho, je to voda z Grúňa.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Doplnil, ţe pán si Kadela podal ţiadosť, miesto bola obzrieť aj
stavebná komisia. Ţiadosť OZ zobralo na vedomie – nebola riešená. K slovu vyzval pána Ďurkáča.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Stavebná komisia bola obzrieť situáciu priamo na mieste. Pán Kadela však
nebol doma, aby prítomným podal bliţšie informácie. Konštatoval, ţe podľa neho do záhrady nevyteká

voda zo ţumpy. Ide o vodu z Grúňa, ale kanál je normálne urobený. Cez záhradu pána Kadelu prechádza
akési potrubie, pravdepodobne je upchaté, a preto na záhrade vyviera voda. Stavebná komisia ešte vtedy
zaujala stanovisko, nakoľko potrubie nestíha brať vodu, ţe by si rodina svojpomocne vykopala priestor na
nové – väčšie rúry a obec by nahradila náklady za ne. Komentoval, ţe aj napriek tomu pán Kadela tvrdí,
ţe mu do záhrady vyviera odpadová voda zo ţumpy.
Ladislav Perďoch, vedúci Obecného technického podniku: Vyjadril sa, ţe ţumpu mali otvorenú a ide
z nej čistá voda – pouţíva sa uţ len na daţďovú vodu. Minimálne meter v nej ide čistá voda. Druhá vec je,
ţe pán Kadela má zvod vody zo strechy priamo do záhrady.
Anton Kadela, občan Staškova: Podľa jeho názoru to nemôţe zapríčiňovať voda zo strechy. Na mieste
bol údajne aj pán Janošec, nepršalo, a čerpadlo nestíhalo odčerpávať vodu.
Ján Janošec, poslanec OZ: Súhlasil s pánom Kadelom, uviedol, ţe zatopená bola celá záhrada.
Anton Kadela, občan Staškova: Doplnil ešte, aby sa zobrali aj vzorky vody, aby sa vedelo, čo je to
vlastne za vodu. Tieţ, ţe sa nedá spolupracovať so susedmi.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Uviedla, ţe tieţ bola svedkom zlej situácie na mieste, opýtala
sa, čo by obec mohla preto urobiť, ako by mohla pomôcť.
Anton Kadela, občan Staškova: Je ochotný vykopať potrebné, druhá vec sú rúry, ktoré nie sú jeho
majetkom. Vysvetlil, kadiaľ je voda vlastne vedená.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Pripomenul, ţe bolo navrhnuté, aby tam boli umiestnené hrubšie rúry.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, ţe do ţumpy bola vpustená daţďová voda, a ţumpa
preteká. Vysvetlil, ţe východiskom by bolo vymeniť rúru, ktorá tadiaľ vedie tak, aby voda vytekala do
kanála, dohodnúť sa na výmene aj so susedmi, aby boli veci na poriadku. Po technickej stránke sa všetko
dá vyriešiť, druhá vec sú financie – kto bude celú výmenu financovať. Kontrolórka obce upozornila, ţe do
iného ako do obecného majetku investovať obec nemôţe, preto by bolo dobré pomôcť nájsť kompromis
ako pomôcť s daným problémom.
Viacerí z prítomných sa zhodli na tom, ţe by sa mohli zakúpiť rúry, nakoľko voda ide z Grúňa, tieţ
poskytnúť pomoc pri kopaní. Termín prác by sa určil na jeseň.
Pavo Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, ţe by bol ochotný pozrieť sa na miesto a situáciu, keď bude
pršať. Dohodol by sa s viacerými členmi stavebnej komisie a miesto by obhliadli.
Pán Kadela súhlasil.
Na záver rokovania k tomuto problému OZ ULOŢILO:
Stavebnej komisii opätovne preveriť ţiadosť p. Antona Kadelu, bytom Staškov.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Pán Kadela sa poďakoval, rozlúčil a odišiel z rokovania. Starosta obce prenechal slovo ďalším prítomným
občanom – manţelom Hamranovcom.

Bohdana Hamranová, občianka Staškova: Uviedla, ţe prišli spolu s manţelom s problémom, ktorý sa
týka územného plánu obce, pretoţe miestna komunikácia z časti prechádza ich pozemkom – ide o cestu
pod lyţiarskym vlekom. Priniesla aj nákres, na ktorom prítomným ukázala situáciu.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, ţe sa v tej časti uchádza o stavebné povolenie pán
Kuric z Čadce.
Bohdana Hamranová, občianka Staškova: Uviedla, ţe prístupová cesta, ktorá bude viesť k nemu pôjde
okolo ich pozemku. Na nákrese vysvetľovala situáciu. Problém nie je len to, ţe cesta zaberá ich pozemok,
druhý problém je v to, ţe keď začne výstavba domu pána Kurica a budú tadiaľ prechádzať veľké nákladné
autá, to auto sa tam nevytočí. Vysvetlila, ţe by boli neradi, aby na mieste došlo k nejakej poruche, nakoľko
obaja s manţelom sú pracujúci ľudia a neustriehnu spôsobenie škody, nechcú v rámci medziľudských
vzťahov, aby dochádzalo k zbytočným problémom. Cesta dokonca ani nie je rovnako široká, najširšia je na
vstupe, ďalej sa zuţuje.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Uviedol, ţe sa chce vyjadriť k danej veci, nakoľko býva v tejto časti
obce. Súhlasil, ţe môţe dôjsť k poškodeniu oplotenia tých občanov, ktorí v tej časti bývajú. Informoval
prítomných o tom, ţe pán Kuric s ním hovoril aj o tom, ţe chce ťahať elektrickú prípojku zemou.
Upozornil na to, ţe pod cestou je vybudovaná kanalizácia, voda, plyn, je tam telekomunikačný kábel,
uzávierky vody – podľa neho tam uţ nie je priestor na ďalšiu elektrickú prípojku tak, aby boli splnené
všetky normy a nebolo nič porušené alebo poškodené. Bol by za to, aby sa elektrika ťahala vzdušnou
cestou čo by ale znamenalo, ţe niektorý zo susedov by musel mať na pozemku elektrický stĺp, pretoţe
cesta je úzka. Uviedol, ţe by chcel poţiadať obec, aby nad týmto problémom dozrela, nakoľko tam nevidí
riešenie.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Opýtal sa, či by sa vec nemohla riešiť odkúpením pozemku, aby sa mohla
cesta rozšíriť.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Vyjadril sa, ţe by to bolo potrebné preriešiť so všetkými susedmi,
pretoţe, keď začne výstavba rodinných domov, dôjde k veľkým škodám. Treba to naozaj dobre zváţiť
a prehodnotiť, nakoľko pán Kuric tvrdil, ţe uţ v máji začne z výstavbou.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Komentoval, ţe pán Kuric je zatiaľ vlastníkom pozemku. Keď
kupoval pozemok, dal dotyčnému stanovisko, ţe prístupová cesta je úzka. O elektrike vedel, a zisťoval aj
na elektrárňach, kde ho informovali, ţe zrejme nie je iné riešenie. Vyjadril sa, ţe sú dve moţnosti: buď
vstúpiť do jednania o rozšírení cesty s občanmi, ktorí v tej časti bývajú, alebo ho tam jednoducho nepustiť.
Starosta priniesol prítomným územný plán a spoločne si vysvetľovali situáciu.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, ţe čo sa týka územného plánu a legislatívy – územný
plán je schválený, keby bola vôľa ho meniť tak formou dodatku – územný plán sa bude otvárať určite,
komentoval to ako jednu z moţností, pričom je všetko zatiaľ platné v pôvodnej forme. Preto by obec zatiaľ
nemala brániť výstavbe domov, ale po technickej stránke bude potrebné urobiť všetko preto, aby nedošlo
ku škodám. Druhou moţnosťou by bolo vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemkov o rozšírenie cesty.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Súhlasil s druhou variantou, konštatoval, ţe jednať s vlastníkmi o rozšírení
cesty by bolo najrozumnejšie.

Po zváţení OZ ULOŢILO:
Obecnému úradu jednať s vlastníkmi pozemkov v časti Vyšný koniec obce pri vleku o moţnosti
odkúpenia pozemkov z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 4: Prerokovanie štúdie nového bytového domu:
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Privítal na rokovaní OZ zástupcu projekčnej firmy ARCHEKTA,
s.r.o., ktorá spracovala dve alternatívy nového bytového domu. Poprosil ho, aby pripravené varianty
prítomným odprezentoval.
pán projektant Ing. Hnidka predstavil sa prítomným, uviedol, ţe zastupuje spomínanú firmu.
Komentoval, ţe boli oslovení starostom obce o vypracovanie štúdie na výstavbu nového bytového domu
vedľa pošty. Vzhľadom na krátkosť času pripravili, ako uviedol, len dve varianty.
Prítomným predloţil materiál, na ktorom bola aj vizuálna podoba bytovky. Pokračoval tým, ţe by stavbu
osadil tak ako je to uvedené v územnom pláne obce.
Prítomní sa najskôr vyjadrili k vizáţi bytového domu, podľa predloţených materiálov.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či sú tam myslené aj trojizbové byty.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, koľko by tam bolo celkom bytov.
pán projektant: Informoval, ţe to záleţí od toho, aké budú byty. Mohlo by ich tam byť cca 11, prípadne
viac. Ak budú jednoizbové, tak ich bude viac. Ak budú trojizbové tak ich bude 11.
JUDr. Ľudmila Kašňovská, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, ţe má stále problém s priestorom okolo,
pretoţe treba rátať s parkovacími miestami, podľa nej bude všetko natesnané, a všetko natlačené v centre.
pán projektant: Konštatoval, ţe s parkovaním sa počítalo uţ pri riešení regenerácie obce, s tým, ţe by sa
predlţila cesta poza budovu, kde by bolo nejakých 8 alebo 9 parkovacích miest.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Uviedla, ţe sa jej zdá priestor veľmi malý na takú veľkú
bytovku. Súhlasí s výstavbou nového bytového domu, ale bola by za to, aby sa postavila niekde vzadu za
uţ vybudovanými bytovkami, aby tam mali ľudia priestor.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, ţe bytovka je na tom mieste plánovaná, majú tam byť 4
bytovky, je to tak plánované roky.
pán projektant: Uviedol znova, ţe sa pokúsil prispôsobiť budovu čo najviac potrebám, ale aj vizuálne.
Varianty pripravil dve, pričom tá druhá a viac podobá modrej bytovke s poštou. Jedna verzia je bytovka
s vikiermi a druhá je bez vikierov s jednoduchšou strechou.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, ţe bytovka bez vikierov je aj na pohľad krajšia.
Ján Belko, poslanec OZ: Opýtal sa, či je nová bytovka niţšia ako modrá bytovka s poštou.

pán projektant: Podal informáciu, ţe je niţšia zhruba o meter. Vizualizáciu ukázal prítomným aj
v notebooku. Uviedol, ţe je to taký prvý návrh, od ktorého sa môţu potom odraziť ďalej, bytovka nemusí
byť presne taká, aká bola uvedená v návrhu. V budove budú len byty, nebudú tam priestory pre obchodíky
a podobne.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či budú v budove pivnice.
pán projektant: Informoval, ţe sú ta plánované spoločné priestory na prízemí, ktoré sa dajú upraviť.
Uviedol, ţe by tam za týchto podmienok vošla jedna kočikáreň, ak by bolo potrebného takéhoto priestoru
viac, vypustil by sa jeden z bytov. Pri variante budovy s tojizbovými bytmi by bolo v budove čisto
schodisko bez nejakých dlhších chodieb.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, ţe je potrebné sa vyjadriť, ku ktorej variante sa
prikloniť. Potom by prebehol výber projektanta , kde by sa opäť prišlo s návrhom, aké byty umiestniť do
budovy.
pán projektant: Upozornil na to, ţe do priestorov chodby by uţ nemohli obyvatelia umiestňovať skrine
a iné nábytky, pretoţe priestor by im to neumoţnil, nikto by tade neprešiel.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Opýtal sa prítomných, ku ktorej variante čo sa týka strechy, by sa
priklonili prítomní.
Prítomní poslanci sa zhodli na variante bez vikierov.
OZ SCHVÁLILO:
Štúdiu nového bytového domu - varianta bez vikierov s umiestnením vedľa polyfunkčného domu č. 858.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
a zároveň OZ ULOŢILO:
Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie projektovej realizačnej dokumentácie pre nový bytový dom.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 5: Úprava rozpočtu – Obecný technický podnik Staškov
Michaela Urbaníková, účtovníčka Obecný technický podnik Staškov:
Vysvetlila prítomným: V prijímovej časti ţiada OTP o pridelenie 3677 € na GPS zariadenia, ktoré boli
schválené obecným zastupiteľstvom. Pokračovala transferom na prerábanie priestorov FK Slávie, kde bola
v materiáloch uvedená suma 10 631 €, nakoľko však jedna z faktúra mala ísť na obec, suma v konečnej
výške predstavuje 9 834 €. Pripomenula aj kreditný úrok. Vo výdavkovej časti – v poloţke MZDY,
odčlenené od tarifných platov odmeny, nakoľko vedúci OTP chce dať odmeny zamestnancom za zimnú
údrţbu. Ďalej uviedla, ţe OTP bolo schválené poštovné 50 €, no bolo to málo, nakoľko uţ je vyčerpané.
Nebol schválený kancelársky materiál, pridalo sa teda 80 €, k technickej kontrole bolo pridaných 70 €,
nakoľko sa zabudlo na jeden traktor. Nakupovala sa diaľničná známka, ktorá bola tieţ pridaná do rozpočtu.
Navýšil sa poplatok za účtovnícky software, školenia, tonery, poistné, BOZP, školenia na pilčícke kurzy
a odborná príprava, nakupovalo sa náradie.

Ladislav Perďoch, vedúci - Obecný technický podnik Staškov: Informoval, ţe bol zakúpený malý
krovinorez – aby sa na cintoríne lepšie kosilo pomedzi pomníky.
JUDr: Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, keď bola spomenutá Slávia, či suché stromy
pri ihrisku ostanú tak ako sú, alebo čakajú na výrub.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, ţe je tam uţ povolený výrub.
Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik Staškov: Vyjadril sa, ţe stromy chceli odrezať
hneď po zime, no nakoľko sa práca sústredila na priestory Slávie, nebol dostatok času sa venovať tejto
záleţitosti.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pokračoval k téme o prácach v priestoroch Slávie – po finančnej
stránke sa vošlo do niţšej sumy ako sa predpokladalo, za čo sa zaslúţil pán Peter Fuček – zabezpečil
sponzorsky veľa práce a materiálu.
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Podala prítomným informáciu, týkajúcu sa Obecného
technického podniku – ako príspevkovej organizácie. Spracovala kontrolu úpravy rozpočtu v zmysle uzn.
č.2/2011 zo 4.2. 2011. V prípade, ţe by sa schválilo zakúpenie hmotného a nehmotného majetku /GPS/,
hneď by mala nasledovať úprava rozpočtu obce – odkiaľ sa poskytnú financie na zakúpenie, pretoţe
Obecný technický podnik funguje ešte len krátko, nemá financie na kapitálové výdavky, tak ich v zmysle
zákona poskytuje organizácii obec. Vysvetlila ale, ţe vzhľadom na to, ţe je obec povinná predkladať
štvrťročné výkazy, najskôr musí byť schválený rozpočet, aţ potom čerpanie.
OZ SCHVÁLILO:
Úpravu rozpočtu - Obecný technický podnik - č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Kontrolu úpravy rozpočtu OTP v zmysle uzn č. 2/2011 B/2 zo 04. 02. 2011.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ladislav Perďdoch, vedúci – Obecný technický podnik: Predloţil prítomným ţiadosť – na výmenu
okien bolo vyčlenených 7000 €, reálne okná stáli pribliţne 5900 €. Zvyšnú sumu, presne 1095 €, ţiadal
vyčleniť na osadenie okien.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či peniaze boli teda schválené len na materiál.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, ţe obec okná vysúťaţila a zakúpila s tým, ţe osadiť ich
mal Obecný technický podnik. V sume 7000 € sa rátalo aj s montáţami.

OZ SCHVÁLILO:
Jednorazový príspevok príspevkovej organizácii OTP Staškov z rozpočtu obce - suma 1 095€ za
účelom osadenia nových okien na budove zdravotného strediska.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0

K bodu č. 6: Úprava rozpočtu – Školský klub detí
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Vysvetlila, ţe v prijímovej časti boli prehodnotené poplatky
ŠKD, boli navýšené o 600 €. Vo výdavkovej časti bola upravená poloţka tarifné platy – navýšené o 420 €
(zvýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov o 5% od 1.1. 2015) a navýšili sa odvody do
poistných fondov vo výške 157 €. Úprava s uskutočnila aj na poloţke učebné pomôcky – navýšila sa o 23
€.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov - Školský klub detí – úprava rozpočtu č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 7: Úprava rozpočtu – Základná škola, Staškov 502
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Podala informáciu, ţe rozpočet bol upravovaný na základe
prvého prideleného rozpočtu z Ministerstva školstva SR vo výške 436 797 € boli zníţené tarifné platy
o 36 184 € a zníţili sa odvody do poistných fondov vo výške 13 370 €. Vysvetlila, ţe škola bude ţiadať
dofinancovanie tarifných platov a odvodov prostredníctvom dohodovacieho konania z Ministerstva
školstva SR.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov – úprava rozpočtu č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 8: Úprava rozpočtu – Školská jedáleň
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala, ţe v prijímovej časti bola navýšená réţia o 600 €.
Vo výdavkovej časti bola upravená poloţka tarifné platy – bola navýšená o 440 € (zvýšenie tarifných
platov zamestnancov Školskej jedálne o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1% od 1.7. 2015) a rovnako boli navýšené
aj odvody do poistných fondov vo výške 160 €.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov Školská jedáleň – úprava rozpočtu č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
a zároveň
OZ ZOBRALO N VEDOMIE:

Kontrolu úpravy rozpočtu ZŠ v zmysle uzn č. 2/2011 B/2 zo 04. 02. 2011.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 9: Správa o hospodárení – Základná škola, Staškov 502
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala k predloţenému materiálu. Kde všetky príjmy
predstavovali prenesené kompetencie, vlastné príjmy, dotácia o obce na ihrisko,, dotácia na odchodné,
dotácia na asistenta učiteľa, dotácia na sociálne znevýhodnené deti, dotácia – hmotná núdza,
a sponzorské. Výdavkové poloţky boli podrobnejšie rozvedené v materiáloch.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 10: Správa o hospodárení – Školská jedáleň
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala – príjmy predstavovali dotácia od obce Staškov a
vlastné príjmy z réţie. Výdavky boli podrobne rozpísané v predloţených materiáloch.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov – Školská jedáleň – správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 11: Správa o hospodárení – Školský klub detí
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala – príjmy predstavovali dotácia o obce, vlastné
príjmy – poplatky od rodičov, podobne ako v predošlých prípadoch jednotlivé poloţky vo výdavkovej
časti podobnejšie rozpísané v materiáloch.
OZ SCHVÁLILO:
Základná škola Staškov – Školský klub detí – správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 12: Správa o hospodárení – Materská škola, Staškov 364
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala - príjmy predstavovali dotácia od obce na beţné
výdavky, dotácia od obce na kapitálové výdavky, poplatky od rodičov, dotácia z Krajského školského
úradu na ţiakov – predškolákov, vlastné príjmy, dotácia z úradu práce – hmotná núdza a sponzorské.
Následne boli predloţené jednotlivé výdavkové poloţky.
OZ SCHVÁLILO:
Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 31. 12. 2014.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0

Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov: Podala prítomným informáciu o zápise detí na
školský rok 2015-2016. V zmysle Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.
308/2009 Z.z. ţiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa podávali od 15. februára do 15 marca 2015, aby sa zistil
záujem. Bolo vydaných 23 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ, 9 rozhodnutí o neprijatí dieťaťa /deti
z iných obcí a deti narodené v roku 2013/. Naplnená je maximálna kapacita materskej školy počet
zapísaných detí v šk. roku 2014/2015 je 69. Poţiadala, aby obecné zastupiteľstvo zobralo túto informáciu
na vedomie.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Informáciu o zápise detí do Materskej školy Staškov na šk. r. 2015/2016.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyuţil prítomnosť riaditeľky ZŠ a MŠ. Informoval o tom, ţe
z úradu vlády uverejnili výzvu, kde budú dávať dotáciu 30 000 aţ 50 000 € na výstavbu jedného
multifunkčného ihriska, kde minimálny rozmer ihriska je 18 x 33 metrov. 20. mája bude uzávierka ţiadostí,
pričom ku ţiadosti je potrebné doloţiť právoplatné stavebné povolenie. Vec uţ prejednal s riaditeľkou MŠ,
aj s komisiou – obzreli terén, kde by bolo vhodné ihrisko postaviť. Výstavba ihriska by bola moţná zrejme
aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Podľa dostupných informácii pripadne vraj 1 ihrisko na okres.
Nezaručil sa, ţe to bude práve Staškov, ale predsa sa chce pokúsiť ho získať. Konštatoval, ţe takéto
ihrisko je v obci treba – zvlášť na niţnom konci, kde toho moc nie je. Hľadal sa teda vhodný pozemok,
konštatoval, ţe obec uţ nijaký vhodný pozemok nemá. Vyuţiť by a dal jedine areál škôlky – je tu ale
potrebné mať list vlastníctva. Vysvetlil, ţe aj s pani riaditeľkou sa zhodli na tom, ţe ihrisko v tej časti bude
mať opodstatnenie aj do budúcna. Pre materskú školu by bol vyuţívané v čase vyučovania, potom by bolo
prístupné od miestnej komunikácie – od parkoviska, ktoré by sa malo rozširovať, aby bolo k dispozícii aj
pre ostatných ľudí.
Predloţil prítomným mapku. Následne vysvetlil aké je zloţité je verejné obstarávanie, získanie dotácie
a čerpanie financií.
Poprosil riaditeľku MŠ, aby sa vyjadrila k danej téme.
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov: Vyjadrila sa, ţe ihrisko tam deťom skutočne
chýba. V prípade, ţe by táto ţiadosť prešla a ihrisko by sa vybudovalo, platil by tam prevádzkový
poriadok, niekto kto by sa o priestory staral, a aby dopoludnia ihrisko vyuţívali deti z MŠ, popoludní
detičky spia.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Poďakoval sa za vyjadrenie. Pokračoval, ţe druhou stránkou veci
je fakt, ţe susedná parcela, na mieste, kde by sa ihrisko dalo umiestniť je vo vlastníctve pani riaditeľky ZŠ
a jej manţela. Oslovil ich a pani Mgr. Mária Perďochová súhlasila s odpredajom pozemku za účelom
výstavby ihriska. Výkupom sa OZ zaoberalo v samotnom bode, ale v prítomnosti riaditeľky sa chcel
vyjadriť k tejto téme a zároveň poďakovať za ústretovosť, pretoţe sa dozvedel ţe pri výstavbe škôlky
rodina manţela pani riaditeľky prišla skoro o celú záhradu. Vysvetlil, ţe by bola primeraná cena 10 €/ m2
za záhradu. Opýtal sa riaditeľky ZŠ, či s takouto variantou súhlasí.
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka Základnej školy Staškov: Súhlasila. Vysvetlila,, ţe o spomínaný
pozemok bol záujem aj od iných osôb, no k odpredaju nedošlo. Keď s takýmto návrhom prišiel pán
starosta, poradia sa s manţelom a vzhľadom na to, ţe ide o vec v záujme detí a dediny, súhlasili.

Rozmýšľali aj nad výmenou, ale tým, ţe je potrebný list vlastníctva a bude to kratšie súhlasili
s odpredajom.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Doplnil, ţe na projekte sa uţ pracuje. Hovoril tieţ so susedmi, čo
budú účastníkmi konania, tí súhlasili, nemal by teda vzniknúť nijaký problém.
OZ SCHVÁLILO:
Zámer výstavby multifunkčného ihriska v areáli Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
a zároveň ULOŢILO:
Obecnému úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu, vydanie stavebného povolenia a podanie ţiadosti
na stavbu multifunkčného ihriska v areáli MŠ Staškov.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Na okovaní OZ bola prítomná pani Jamila Kráľová, ktorá si podala viacero ţiadostí.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Čítal prítomným jednotlivé ţiadosti, ktoré spočívali v prenájme
priestorov reštaurácie v priestoroch Budovy tribúny FK , úhrady elektrickej energie, odstránenie bojlera,
oprave WC.
K prvej ţiadosti:
Jarmila Kráľová, občanka Staškova: Vysvetlila, ţe by chcela mať otvorenú prevádzku aj počas akcií
nakoľko cez týţdeň nemá moc trţieb, ale keď je najviac ľudí musí prevádzku zatvoriť. O priestory sa
celoročne stará...
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Doplnil, ţe počas Kronerovho pohára uţ tieto sluţby zabezpečuje
externá firma. /Stánky, občerstvenie a podobne./
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, ţe k tomu to bodu je potrebné, aby bol prítomný
poslanec Peter Fuček, nakoľko do týchto záleţitostí vidí najlepšie.
Peter Fuček prišiel na rokovanie OZ neskôr.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Vysvetlil, ţe keď niekomu umoţnia tam predávať, dotyčný človek,
alebo firma za to zaplatí nemalé peniaze, a preto rátajú s tým, ţe tam budú ako jediný predajca. Rovnako
však súhlasil, aby túto záleţitosť riešil pán Fuček, nakoľko je predseda FK Slávie Staškov.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol ďalšiu ţiadosť – o prešetrenie odberu elektrickej energie
v športovom areáli FK Slávie Staškov v čase od januára 2015 do marca 2015. Prevádzka bola v tom čase
uzavretá, napriek tomu bola odobratá elektrická energia.
Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný tehnický podnik Staškov: Vysvetlil, ţe počas tohto obdobia bola
elektrická energia odoberaná, nakoľko sa prerábali priestory. Nakoľko bola zastavená voda, steny boli
studené – bolo potrebné robiť omietky, potery – zapojili sa ohrievače. Rozvody sú však zle poprepájané,
preto sa odber navýšil na hodinách v priestoroch prevádzky pani Kráľovej.

Jarmila Kráľová, občanka Staškova: Upozornila, ţe na hodiny jej prevádzky je napojený aj rozhlas,
a podľa jej názoru aj časť verejného osvetlenia.
Prítomní sa zhodli na tom, ţe treba zaplatiť za energiu, ktorá nebola spotrebovaná pri prevádzke
reštaurácie.
Prítomní preriešili aj ostatné ţiadosti. Starosta navrhol, aby prešetrenie bolo uloţené Obecnému
technickému podniku.
OZ ULOŢILO:
Vedúcemu Obecného technického podniku Staškov o prešetrenie ţiadosti p. Jarmily Kráľovej, bytom
Staškov ohľadom úhrady elektrickej energie, odstránenie bojlera, oprava WC.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec Peter Fuček. Starosta mu opäť prečítal ţiadosť pani Kráľovej
o nájme aj s dodatkom.
Peter Fuček, poslanec OZ: Podľa jeho názoru bola doterajšia zmluva v poriadku. Pani Kráľová má na vec
iný názor, navrhol teda, aby prebehla súťaţ. Vysvetlil, ţe pokiaľ tam má prevádzku počas Kronerovho
pohára otvorenú pani Kráľová, nijaká iná firma do areálu predávať ísť nechce. Kaţdý, kto by chcel
predávať počas Kroneovho pohára v areáli si ukladá podmienku, aby bol jediným predajcom v stanovenom
čase v priestoroch Slávie. Uviedol, ţe by sa zmene nebránil, keby sa pani Kráľová zaviazala písomne, ţe
dokáţe zabezpečiť všetko potrebné počas Kronerovho pohára. Navrhol, aby sa tento rok pristúpilo ešte
k pôvodnej zmluve, a pokiaľ by bola vôľa a chuť, budúci rok by mohla pani Kráľová zabezpečovať aj tieto
akcie.
Prítomní prijali uznesenie, kde schválili zámer prenájmu na dobu 1 rok za pôvodných podmienok, s tým,
ţe pani Kráľová bola oboznámená ako má pokračovať o budúcna.
OZ SCHVÁLILO:
Zámer prenájmu reštaurácie v areáli FK Slávia na dobu jeden rok z dôvodu osobitného zreteľa ,
ktorý spočíva v tom, ţe obec chce zabezpečiť kvalitné občerstvenie počas futbalových zápasov,
so zatvorením prevádzky počas Kronerovho pohára, cena nájmu 1050,50 € pre Kráľovú Jarmilu, bytom
Staškov č. 563.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 13: Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Ing. Ladislav Šimčisko: Informoval prítomných, ţe bolo avizované vyhlásenie výzvy na rekonštrukciu
verejných osvetlení v obci. Výška má byť 200 000 € na jednotlivú obec, o čo sa obec určite chce uchádzať,
pričom osvetlenie by uţ bolo riešené novými technológiami. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci je
potrebná v kaţdom prípade – pri LED svietidlách sa výrazne zníţi spotreba.
V rámci témy prečítal ţiadosť firmy QUALITA, s.r.o. o vybudovanie osvetlenia pre zabezpečenie
bezpečnosti obyvateľov bytového domu. Zároveň ţiadosť pokračovala o prehodnotení situácie parkovania
v danej lokalite.

OZ SCHVÁLILO:
Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0

Proti: 0

a zároveň
OZ ULOŢILO:
Obecnému úradu zabezpečiť podanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
a s tým súvisiace úkony.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa k ţiadosti firmy QUALITA, s.r.o. –
parkovanie. Bola by za to, aby sa im prenajal nejaký priestor za týmto účelom, určite by nič nepredávala.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Ţiadosť firmy QUALITA, s.r.o. o vybudovanie pouličného osvetlenia pred bytovým domom č. 878
a prehodnotenie stanoviska odpredaja pozemkov pred bytovým domom za účelom parkovania.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0

Pod bodom č. 15: Prerokovanie platu starostu obce a kontrolóra obce
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných poslancov, ţe raz ročne majú moţnosť
prerokovať danú tému. Plat starostu a kontrolóra a viaţe na priemerný plán v národnom hospodárstve, bol
zverejnený – predstavuje 858 € v hrubom. K platu starostu sa vyjadril, ţe zo zákona v obci od 1000 do
3000 obyvateľov je koeficient 1,98, a moţnosť navýšenia je od 0 do 70 % tohto koeficientu. Doteraz bol
zvýšený o 11,12 %, čo znamená, ţe koeficient bol 2,2, lebo v roku 2011 pri zmene zákona o platových
pomeroch sa zníţil koeficient z 2,2 na 1,98. Vysvetlil tieţ, ţe starosta obce nemôţe poberať odmeny,
stanovuje to tak zákon. Pri zvýšení koeficientu na 20% , by sa jeho ročný plat dostal na úroveň platu jeho
predchodcu vzhľadom na pomer k priemernej mzde v národnom hospodárstve.
Ku platu kontrolórky podal informáciu, ţe jej plat je 1,54 násobok priemernej mzdy s odmenou 6,1 %, čo
samozrejme treba deliť reálnym úväzkom, ktorý má na obci, aby si niekto nemyslel, ţe má plat vo výške
858 €.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Uviedla, ţe čo sa týka platu starostu, bola by za zvýšenie. Bez
toho, aby sa to porovnávalo s inými. Je to druhé volebné obdobie, navrhla zvýšenie na 20%.
OZ SCHVÁLILO:
Plat starostu obce Staškov Ing. Ladislav Šimčiska od 1.1. 2015
a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. priemerný plat 858 €, koeficient 1,98
b/ podľa § 4 ods. 2 zák č. 253/1994 Z.z., zvýšený o 20%. Hrubá mzda je 2 038,60 eur mesačne.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0

Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Uviedla, ţe jej úväzok predstavuje 7 dní v mesiaci krát 7,5
hodiny. Zhruba tretinový úväzok.
OZ SCHVÁLILO:
Plat kontrolórke obce Staškov prepočítaný na úväzok podľa § 18 c, zák. č. 369/1990 Z.z., od 1.1. 2015,
priemerný plat 858, koeficient 1,54, mesačná odmena vo výške 6,1% z mesačného platu hlavného
kontrolóra podľa § 18 c, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
K bodu č. 16: Predaj prebytočného majetku obce
Zámer uskutočniť odpredaj majetku obce – lyţiarsky vlek s príslušenstvom v cene 500 €. Ţiadosť
o odkúpenie podal pán Ján Čečotka.
Vedúceho obecného technického podniku sa prítomní opýtali, či by nebola väčšia cena za ţelezo z vleku.
Odpovedal, ţe určite nie plus, pri nákladoch na demontáţi by na tom obec ešte prerobila.
Prítomní boli za to, aby ponúkol vyššiu cenu, aspoň na 700 €. Nakoniec sa zhodli na sume 500 €
s kompletnou demontáţou a odstránenie betónových pätiek zo zeme, nakoľko je to potrebné, pretoţe sú
usadené na súkromných pozemkoch.
OZ SCHVÁLILO:
Odpredaj prebytočného majetku obce – lyţiarsky vlek s príslušenstvom vo vlastníctve obce
p. Jánovi Čečotkovi, Olešná v cene 500 € v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
ţe majetok obce dlhodobo neslúţi svojmu účelu, bol neúspešne ponúkaný na predaj formou verejnej
obchodnej súťaţe. Odpredaj za cenu 500€ s kompletnou demontáţou vrátane betónových pätiek.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vrátil sa k téme – získania prostriedkov na rekonštrukciu
priestoru pre hasičské auto a to predajom priestoru pri kultúrnom dome , ktorý je hasičom k dispozícii a nie
je vyuţívaný pre jeho nevhodnosť. Podal to len ako informáciu.
K bodu č. 17: Prenájom prebytočného majetku obce
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Predloţil prítomným ţiadosť pána Hlušeka – firma EKOMT, s.r.o.
– za účelom skladovacích priestorov by chcel prenajať priestory v areáli bývalého Technického podniku.
Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik: Podal informáciu, ţe ide o priestory, ku ktorým
vedie vchod od Kysuce – mal by teda vlastný vstup, ide o miestnosť s rozlohou pribliţne 50 m2, a dotyčný
by si tam chcel urobiť sklad.
OZ SCHVÁLILO:

Zámer prenájmu prebytočného majetku obce Staškov – miestnosť skladu firme EKOMT, s.r.o.,
Matičné námestie Čadca v areáli bývalého Technického podniku, výmera 46,33 m2, na dobu neurčitú,
výpovedná lehota jeden mesiac, za cenu 12,50 € /m2 / rok. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, ţe obec chce umoţniť dočasné skladovanie náradia a materiálu spoločnosti, ktorá
zamestnáva obyvateľov obce Staškov.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, ţe je záujem o prenájom poschodia budovy bývalej
Tesly . Tento prenájom by bolo najvhodnejšie riešiť formou verejnej obchodnej súťaţe.
OZ SCHVÁLILO:
Prenájom prebytočného majetku obce formou verejnej obchodnej súťaţe a podmienky verejnej
obchodnej súťaţe následovne:
- predmet nájmu: 1. poschodie budovy č. 623, vo výmere 366 m2
- doba nájmu neurčitá
- výpovedná doba 2 mesiace
- účel skladovacie a obchodné priestory
- moţnosť zrušenia súťaţe – moţnosť neprijať ţiaden návrh
Hlasovanie: za:9
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu č. 18: Odkúpenie pozemkov pre potreby obce
K odkúpeniu pozemku pre účel výstavby multifunkčného ihriska pri Materskej škole v Staškove.
OZ SCHVÁLILO:
Odkúpenie pozemkov pre potreby obce od vlastníkov Dušana Perďocha a manţelky Mgr. Márie
Perďochovej rod. Koperovej, bytom Olešná, LV 895, parc. CKN 2212 o výmere 164 m2, trvalý trávnatý
porast kat. územie Staškov za cenu 10 €/m2.
Hlasovanie: za: 9
Zdrţal sa: 0
Proti:0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, ţe hovoril s pánom Mons. Antonom
Galusom ohľadom výkupu pozemkov v blízkosti fary.
OZ ULOŢILO:
Obecnému úradu jednať s Farnosťou Staškov o cene pozemkov potrebných na výstavbu parkovacích
plôch a chodníkov v priestore pri kostole.
Hlasovanie: za:9
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Nakoľko pani Mgr. Iveta Bartuskova potrebovala odísť, vstúpila do bodov z nasledujúcim problémom:
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Podala prítomným informáciu, ţe bola oslovená riaditeľom
nemocnice v Čadci spolu s pani námestníčkou. Náš občan Ján Kopenec, ktorý je vedený na obci ako
bezdomovec, bol hospitalizovaný v nemocnici – bol umiestnený do Domu ošetrovateľskej starostlivosti, čo
je oddelenie platené s 24 hodinovou starostlivosťou s tým, ţe obec ústne prisľúbila, ţe po umiestnení pána
Kopenca do domova dôchodcov, ţe bude jeho hospitalizácia zaplatená. Nutné je zaplatiť okolo 1100-1200
€, s tým, ţe uviedla, ţe obec je povinná sa postarať o takéhoto občana. Nemocnica si stojí za touto
pohľadávkou a poţiadali, aby bola vec prejednaná na rokovaní OZ v obci.

Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Vyjadrila sa, ţe v rámci moţností sa pokúšali viacerí v tomto
prípade zistiť čo mohli – všade skončili so stanoviskom, ţe sa s takýmto prípadom ešte nestretli.
Menovaný má v obci trvalý pobyt, ale je to Staškov 0. Má váţny zdravotný stav – dialýza a amputovaná
dolná končatina s tým, ţe je poistencom Dôvery, kde má ale obrovský nedoplatok. Vyskytol sa problém
s ošetrujúcim lekárom, liekmi, zdravotníckym materiálom. Bola snaha nájsť dedičov. Nezaujato, len
v rámci správnosti informácií sa pokúsili zistiť, či je obec povinná platiť za tohto človeka, alebo to nie je
v kompetencii obce. Vec bola posúvaná na Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny. Spojila sa s kolegyňou, ktorá bola na školení, kde im lektorka vysvetľovala, ţe obec je povinná
len zabezpečiť potrebné veci pre takéhoto človeka, a nie platiť. 10 dní, ktoré obec objednala v Dome
ošetrovateľskej starostlivosti bolo uţ zaplatených. Pobyt sa však predlţil, pretoţe kvôli stavu spomínaného
bol problém s umiestnením do domova.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol, ţe ak je to povinnosť obce zaplatiť, tak sa zaplatí
poţadovaná suma. Nakoniec sa podarilo tohto pána umiestniť do Harmónie v Ţiline, ale aj tu bola
podmienka podpísať, ţe v prípade a zomrie, obec mu vystrojí pohreb, rovnako sa mu muselo zabezpečiť
oblečenie, obuv. Nikde sa ale nikto nedopátral ku konkrétnemu záveru alebo zákonu, ktorý sa odvoláva na
to, ţe obec je povinná uhradiť túto sluţbu. Ten človek bol dlho umiestnený v Dolnom Kubíne, potom ho
premiestnili do Čadce, pretoţe má trvalý pobyt v Staškove. Na dôveru bol zaslaný list, v ktorom obec ţiada
o refundáciu týchto výdavkov. Čaká a na vyjadrenie.
Pod bodom č. 19: Informácia o návrhu zvýšenia ceny skladočného TKO Semeteš
Ján Belko, poslanec OZ: Ako zástupca obce je členom Správnej rady TKO Semeteš. Správna rada uţ
dvakrát zasadala, a priniesla nasledovné stanovisko: skládka na Semeteši končí, kapacita vystačí
pravdepodobne len do konca roka. Uskutočnili sa jednania s majiteľom, ktorý ide stavať ďalšiu skládku.
Pôvodná zmluva, robená na 12 rokov a garantovala sumu 21 € bez DPH za 1 tonu skladočného – pre
porovnanie s okolím obec mala túto sluţbu za polovičnú cenu. Majiteľ navrhol zvýšenie ceny skladočného,
jedným z dôvodov bolo , ţe keď podpisoval zmluvu nemal dostatočné informácie ohľadom geologického
prieskumu – uváţal sa celý svah, ktorý sa musel navyšovať. Majiteľ navrhol sumu zvýšiť na 31 € bez
DPH, celková suma aj so stanovený poplatkom /poplatok mestu, lebo znáša environmentálnu záťaţ/ by
predstavovala 42,18 €, čo je cena za 1 tonu pri objeme do 500 ton odpadu.
Pod bodom č. 20: Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných, ţe je potrebné zvoliť komisiu na ochranu
verejného záujmu.
Helena Machovčáková, kontrolórka obce: Vysvetlila, ţe počet členov komisie by mal byť najmenej 3
z pohľadu politických strán.
Navrhnuté bolo: Pavol Ďurkáč, SNS
Peter Fuček, SMER
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, nezávislá

OZ SCHVÁLILO:

Komisiu v zmysle zák. 357/2004Z.z., o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení zmien v zloţení:
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Pod bodom č. 21: Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní ţúmp na území obce
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, ţe VZN vznikajú po obciach na základe
podnetov prokurátora.
OZ SCHVÁLILO:
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce Staškov
Hlasovanie: za: 6
Zdrţal sa: 2
Proti:0
Pod bodom č. 22: Návrh na VZN o vodení a drţaní psov na území obce Staškov
OZ SCHVÁLILO:
VZN o vodení a drţaní psov na území obce Staškov.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa:0

Proti:0

K bodu č. 23: Rôzne
V tomto bode sa riešili jednotlivé ţiadosti, ktoré prednášal prítomným starosta obce Ing. Ladislav
Šimčisko.
Ţiadosť Centra voľného času Turzovka o refundáciu záujmovej činnosti.
OZ ţiadosť ZAMIETLO:
Ţiadosť Centra voľného času Turzovka, Ul. Rudolfa Jašíka o refundáciu záujmovej činnosti.
Hlasovanie: za: 7
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Ţiadosť pána Papaja o splátkový kalendár na vyrovnanie čiastky – dlhu za nájom. Ţiadosť bola
zamietnutá, nakoľko si uţ v predošlom období sám ţiadateľ navrhol splátkový kalendár a nedodrţal ho.
OZ ţiadosť ZAMIETLO:
Ţiadosť Štefana Papaja – Stomasos, Turzovka o splátkový kalendár na vyrovnanie dlţnej čiastky
na nájomnom.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
zároveň
OZ ULOŢILO:
Obecnému úradu riešiť nedoplatok bývalého nájomcu stolárskej dielne Štefana Papaja – Stomasos,
Turzovka, cestou právneho zástupcu.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0

Ţiadosť klubu Pohyb, Krása, Prenosť o finančnú dotáciu – ţiadosť sa opäť otvorí pri úprave rozpočtu na
plánovanom rokovaní OZ v mesiaci jún 2015.
OZ ţiadosť ZOBRALO N VEDOMIE:
Ţiadosť klubu Pohyb, Krása, Presnosť, Staškov o dotáciu na Majstrovstvá Slovenska
v maţoretkovom športe 5.-7. júna 2015, ţiadosť prerokovať pri úprave rozpočtu obce pri rokovaní
OZ, 6/2015.
Hlasovanie: za: 7
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Ţiadosť pána Michala Gottwalda o výpomoc pri prekládke vodovodného potrubia.
OZ ţiadosť ZOBRALO NA VEDOMIE:
Ţiadosť p. Michala Gottwalda, Chalupkova, Čadca o výpomoc pri prekládke vodovodného
potrubia.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ţiadosť pána Milana Grečmala o zaasfaltovanie prístupu pred bránkou rodinného domu.
OZ ţiadosť ZAMIETLO:
Ţiadosť o zaasfaltovanie prístupu pred bránku p. Milana Grečmala, Staškov –Polgrúň.
Hlasovanie: za: 7
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Ţiadosť klubu Kysuckého maratónu o finančnú podporu pri organizovaní Kysuckého maratónu.
OZ ţiadosť ZAMIETLO:
Ţiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o finančnú podporu na organizáciu Kysuckého
maratónu.
Hlasovanie: za: 7
Zdrţal sa: 1
Proti: 0
Ţiadosť Denisy Korduliakovej o dočasné uţívanie pozemku vo vlastníctve obce.
OZ ţiadosť SCHVÁLILO:
Ţiadosť o dočasné uţívanie obecného pozemku pre p. Denisu Korduliakovú, Staškov.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ţiadosť – Ţeleznice SR – o odpredaj pozemku obce vo výmere 2,83 m2
OZ ţiadosť SCHVÁLILO:
Zmluvu o odpredaj majetku obce - pozemok pre Ţeleznice SR vo výmere 2,83m2,
za cenu celkom 20,66€.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných o voľbe komisie na prípravu interných
predpisov obce, nakoľko by chcel predniesť návrh na zmenu prípravy a štylizácie uznesení a podobných
dokumentov.
OZ SCHVÁLILO:
Pracovnú komisiu na vypracovanie interných predpisov obce v zloţení: Terézia Šupčíková,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Peter Fuček, Ján Belko, Ing. Milan Veselovský.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Navrhol, aby sa materiály predkladané k rokovaniu doručovali aspoň
týţdeň pred rokovaním, nakoľko nezostáva veľa času na preštudovanie materiálov k prerokovaniu, s čím
súhlasili viacerí.

Ďalej podal starosta informáciu o cene za právne úkony pri výkupe pozemkov, ktoré poskytuje obci
externá firma.
OZ SCHVÁLILO:
Objednanie právnej sluţby na výkup pozemkov do konca roku 2015 v sume 100€ mesačne.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Následne prítomní schválili komisiu na pridelenie trhových miest predajcom počas hodov a Kronerovho
pohára.
OZ SCHVÁLILO:
Pracovnú komisiu pre určenie podmienok na prenájom priestranstva v okolí FK Staškov na akciu
Krónerov pohár v zloţení: Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik, Ladislav Perďoch.
Hlasovanie: za:8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval prítomných o moţnosti realizácie záznamov
z rokovaní OZ, z podujatí a obecných akcií. Takéto sluţby ponúka televízia z Turzovky.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Ponuku Turzovskej televízie na vysielanie záznamov z rokovaní OZ a obecných podujatí.
Hlasovanie: za: 8
Zdrţal sa: 0
Proti: 0
Na záver starosta obce podal prítomným poslancom informáciu o vybudovaní altánku v areáli Starej
školy. Priestor by bolo dobré vyuţiť k takejto veci, altánok tam uţ bol plánovaný dávno. Prístrešok by
slúţil seniorom, ale aj ostatnej verejnosti.
V časti Diskusia vyjadril starosta svoj nesúhlas s uvádzaním nesprávnych informácií v tlači Staškovské
noviny. Nesúhlas vyjadril priamo redaktorovi novín, pánovi Gajdošíkovi.
Nakoľko bol program rokovania OZ v Staškove vyčerpaný, Ing. Ladislav Šimčisko poďakoval
prítomným za účasť a riadne zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 20.30 hod.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Overili dňa: ............... 2015

Mgr. Iveta Bartusková

Pavol ďurkáč

I. overovateľ

II. overovateľ

