ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa
26. augusta 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
Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce
Bc. Mária Čečotková, pracovníčka obce
Michaela Urbaníková, pracovníčka Obecného technického podniku
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka Základnej školy Staškov
Emília Kajánková, účtovníčka ZŠ
Mgr. Jana Kubošková, riaditeľka Centra voľného času, zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre 1. stupeň
Jozef Zbončák, občan obce Staškov
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Centrum voľného času – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za
školský rok 2014/2015
5. Návrh rozpočtu CVČ 2015 - 2017
6. Materská škola – Správa o hospodárení za 1. polrok 2015
7. Materská škola – Rozpočtové opatrenie 1/2015
8. Základná škola – Správa o hospodárení za 1. polrok 2015
9. Základná škola – Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
10. Základná škola – Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015
11. VZN – Príloha č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka školského zariadenia
12. Prenájom majetku obce
13. Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov

14. Zámer výstavby turistickej rozhľadne v obci
15. Vyhodnotenie verejno-obchodnej súťaže na predaj majetku obce
16. Úprava rozpočtu – Obecný technický podnik č. 2/2015
17. Úprava rozpočtu obce č. 2/2015
18. Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce „Cesta nás tam
dovedie“, Multifunkčné ihrisko, Modernizácia verejného osvetlenia
19. Rokovací poriadok OZ
20. Zásady hospodárenia s nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva
21. Schválenie zápisov do kroniky za obdobie 1. – 6. mesiac 2015
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
23. Správa z vykonanej kontroly
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver
Hlasovanie:

za:

8

Zdržal 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, že 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. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Program rokovania – starosta pridal do predloženého programu ďalšie dva body. Bod 11. –
VZN – Príloha č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka školského zariadenia a bod 12. Prenájom majetku obce.
Návrhová komisia:
predseda: Ing. Milan Veselovský
členovia: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
overovatelia: Mgr. Daniel Králik, Peter Fuček
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie:

za:

8

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Vyjadril sa k zapisovaniu Uznesení. Podľa jeho názoru,
nakoľko bolo navrhnuté, aby prijaté uznesenia zapisoval predseda návrhovej komisie, sa
poslanec potom dobre nesústredí na predmet rokovania. Už v minulosti sa toto zrušilo. Bol
proti tomu, aby zapisoval uznesenia poslanec. Navrhol, aby zapisovaním bola poverená
pracovníčka obce alebo kontrolór obce.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že jednoznačne za znenie a návrh
uznesení je zodpovedná návrhová komisia. Vyjadril sa, že kontrolór sa musí rovnako
sústrediť na predmet rokovania.

Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Podala informáciu, že v okolitých
obciach je zapisovateľom uznesení predseda návrhovej komisie.
V súvislosti s touto problematikou navrhol starosta prítomným, aby sa posunul začiatok
rokovaní OZ do budúcna už na 10. 00 hod., a uviedol, že by bolo dobré, keby bývali v stredu,
nakoľko aj úradné hodiny na obecnom úrade sú dlhšie (do 17.00 hod.) a v prípade potreby
prítomné zamestnankyne môžu poskytnúť k jednotlivým bodom konkrétne informácie.
Vyjadril sa, že všetko sa môže zvládnuť v rámci pracovnej doby.
Poslanec Pavol Ďurkáč podal návrh, aby uznesenia zapisovala pracovníčka obce. Návrh
hlasovaním prešiel.
Hlasovanie:

za:

5

Zdržal sa:

3

Proti:

0

Písaním Uznesení bola poverená Ing. Anna Kubánková.
K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 26. 06. 2015 bolo
uložené:
a) Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane
uskladnenia odpadu s termínom do konca augusta 2015.
Ján Belko, poslanec OZ, predseda Komisie životného prostredia: Podal informáciu, že
z členov sa stretli traja. Po zhodnotení situácie sa zhodli na tom, že najlepším riešením by
bolo zakúpiť na obec kuka vozidlo, a prevádzkovať si vývoz vo vlastnej réžii, tak ako si to
robí aj Turzovka a Raková. Prostriedky, ktoré by sa ušetrili na tejto službe by podľa neho
možno mohli aj pokryť splátky úveru na kuka vozidlo. Vysvetlil, že skladočné v TKO
Semeteš sa zvyšuje, preto navrhol takéto riešenie, aby sa záťaž, ktorá predstavuje zhruba 5000
€ za rok nepreniesla na občanov. Konštatoval, že sa môže urobiť verejná súťaž, ale
v porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré poskytujú tieto služby je cena skladočného
najvýhodnejšia v Turzovke. Upozornil na to, že sa čaká na novelizáciu zákona o odpadoch,
kde bude uvedené čo je potrebné aby obec mala, alebo čo môže a nemôže robiť.
Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa na kalkuláciu výdavkov a nákladov spojených s touto
možnosťou.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Navrhol, aby sa termín tejto úlohy podal o dva
mesiace, k zasadaniu OZ v októbri, a dovtedy by sa potrebná analýza dopracovala.
Úloha teda trvá do 10/2015.
b)

Stavebnej komisii preveriť skutkový stav a náklady spojené s vybudovaním
parkovacích miest pri bytových domoch s. č. 808 a 878 v lokalite za obecným
úradom.

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ, predseda Stavebnej komisie: Konštatoval, že
stavebná komisia sa zišla. Uviedol, že predpokladané náklady na vybudovanie parkovacích
miest, pričom rátali 21 parkovacích miest – rozhranie od bytovky po bytovky, vrátane

chodníkov , za 1 parkovacie miesto predstavujú cca 850 € (uviedol, že vychádzal z projektu
centra obce), pričom spolu s chodníkom vyšlo 1 parkovacie miesto 990 € bez cesty, ale daná
asfaltová cesta by sa musela posunúť o šesť metrov a muselo by sa vybudovať ešte jedno
parkovacie miesto. Stavebná komisia sa rozhodla, že lepšie bude riešiť parkovacie miesta
v rámci projektu Centra obce.
Starosta privítal na rokovaní OZ pána Jozefa Zbončáka, ktorý sa prišiel vyjadriť k danej
problematike , a zároveň podať návrh ja riešenie.
Jozef Zbončák, obyvateľ Staškova: Pozdravil všetkých prítomných. Vyjadril sa, že prišiel
v mene nielen obyvateľov bytovky, v ktorej býva, ale aj v mene obyvateľov druhej bytovky
a vlastníkov garáži. Najskôr sa vyjadril k prístupovej ceste, ktorá je prášna, zlá cesta, keď
poprší je to samé blato, okolie bytoviek je podľa neho v hroznom stave. Opýtal sa prítomných
ako chcú tento problém riešiť a v akom časovom horizonte, a z akých zdrojov. Podal
prítomným informáciu, že má nápad – formu riešenia. Chodník, cesta, parkovacie miesta –
mohli by občania spolufinancovať ich vybudovanie zakúpením hotového parkovacieho
miesta.
Priniesol a fotografie okolia bytoviek a existujúcej cesty.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či majú všetci obyvatelia
bytoviek záujem odkúpiť parkovacie miesto.
Jozef Zbončák: Vyjadril sa, že takýto prieskum už by mala urobiť obec, on sám vie o pár
ľuďoch, ale nemôže povedať, či by parkovacie miesto odkúpili všetci.
Prítomní si mohli pozrieť v materiáloch od stavebnej komisie dotknutú časť obce pri
bytovkách
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Vyjadril sa, že tu bude skutočne potrebné urobiť
prieskum, či bude o parkovacie miesta taký záujem, nakoľko domácností je 21, ale nie všetci
si možno budú chcieť parkovacie miesto odkúpiť.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská: Konštatovala, že najkritickejšia je cesta pred novou bytovkou,
cesta okolo Kysuce sa bude robiť v rámci projektu centra obce.
Jozef Zbončák: Upozornil na to, že prišiel hlavne kvôli prístupovej ceste. Odkúpenie
parkovacích miest mal byť návrh na zdroj financovania na to, aby sa to urobilo ako celok.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pripojil sa s názorom, že by túto aktivitu občanov
privítal, poslanci by mali tento návrh skôr privítať ako odmietnuť. Bude prebiehať výstavba
nového bytového domu, kde sa budú riešiť aj ostatné plochy. Bol za to, aby sa minimálne
urobil aspoň prieskum trhu, v prípade, že by bol o to záujem, brániť sa tomu nebude. Ak sa
získa určitá finančná čiastka touto formou, môže sa k nej priložiť z rozpočtu obce, a vec sa
môže zrealizovať.
Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa na model financovania a potom na následne
pokračovanie, ako by to bolo napríklad s údržbou v zime...

Jozef Zbončák: Vysvetlil, že celý model je úplne jednoduchý. Na začiatku, aby boli
finančné zdroje by to videl formou zálohy, najskôr samozrejme urobiť prieskum, lebo sa
môže zistiť, že nie je toľko záujemcov. Keď sa to dobuduje, zaplatí sa zvyšok, odkúpi sa už
hotové, dorobené parkovacie miesto, aby sa nerobilo na cudzom majetku. K údržbe sa
vyjadril, že je to v závislosti od toho, či je alebo nie je dotyčný vlastníkom parkovacieho
miesta.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Doplnil, že traktorom sa to v zime nebude dať
realizovať. Vysvetlil ale, že vybudovanie parkovacích miest je v súlade s územným plánom,
je to schválené.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Navrhla, že v prípade ostatných, ktorí by si
parkovacie miesto nezakúpili, aby to bolo spravodlivé poriešiť zvyšok ako celok – teda, aby tí
čo parkovacie miesto nebudú vlastniť platili zaň aspoň nájom.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Navrhol, aby sa uskutočnil prieskum, lebo v prípade, že záujem
budú mať len 4 ľudia, nebudú na realizáciu dostatočné financie. Poukázal aj na to, že vo
viacerých častiach obce nemajú ľudia dobrú prístupovú cestu, že by bolo dobré potom
vyriešiť aj to.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Opýtal sa ešte, či si bude môcť jeden človek, alebo jedna
rodina odkúpiť aj viacero parkovacích miest, alebo len jedno.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že prvom kole by oslovil všetkých –
a podľa záujmu už by sa to riešilo ďalej.
Peter Fuček, poslanec OZ: Opýtal sa p. Zbončáka, či majú bytovky nejakého domovníka,
alebo nejaký systém.
Jozef Zbončák: Informoval, že on je osobne predseda združenia pre bytovku č. 808.
Starosta pripomenul, že na OZ už podobná žiadosť bola v minulom roku.
OZ ULOŽILO:
a) a) OÚ zrealizovať prieskum záujmu o vybudovanie parkovacích miest a následné
zrealizovanie pri bytových domoch s.č. 808 a 878. Odkúpenie parkovacích miest za
cenu 1000 eur za jedno parkovacie miesto.
Hlasovanie: ZA:

8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Starosta pokračoval ďalším bodom – bolo uložené :
c)

Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosti p. Miroslava Gavláka, Staškov
č. 312, o refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.

Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ, predseda stavebnej komisie: Podal informáciu, že
stavebná komisia vykonala na mieste obhliadku, prítomná bola manželka p. Gavláka.
Vysvetlila, že cesta bola v dobrom stave, ale že elektrikári v tej časti menili nejaké stĺpy

a cestu poškodili. Na základe toho si cestu opravili. Uviedol však, že takto postupovali
nesprávne, najskôr mali podať žiadosť až potom realizovať opravu. Teraz podali žiadosť na
elektrikárov – tú však podali neskoro – nechcú im ju preplatiť, mali najskôr zavolať, keď bola
cestá zlá, prišli by ju opraviť. Teraz to chcú preplatiť od obce. Nevie sa však, koľko použil
akého materiálu, mal najskôr zavolať kompetentných na obhliadku. Lenže to, v akom bola
cesta stave a nedá už posúdiť.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že sa nejedná o obecnú cestu.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Vysvetlil, že nakoľko p. Gavláková tvrdila, že je to obecná
cesta, postupovali podľa toho. Navrhli zvolať stretnutie s elektrikármi, s p. Gavlákom
a starostom. Údajne boli ochotní nejakú čiastku preplatiť, a keď sa opýtali koľko by to bolo,
uviedli sumu 2000 €... Nevedeli, že to nie je obecná cesta.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že p. Gavlák kúpil dom, zistil, že
prístupová cesta je zlá. Na vlastné náklady ju opravil, pričom zistil, že elektrikári ju nejakým
spôsobom poškodili. Teraz sa to už však posúdiť nedá a cesta obecná nie je.
Po prediskutovaní podaných informácií
OZ Zamietlo:
a) Žiadosť p. Miroslava Gavláka, Staškov o refinancovanie a dokončenie
prístupovej cesty sa zamieta.
Hlasovanie: ZA:

8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K ďalšiemu bodu:
d) Obecnému úradu zabezpečiť vytýčenie a označenie hraníc lesných pozemkov vo
výhradnom vlastníctve obce Staškov.
Udialo sa.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že táto úloha bola zrealizovaná –
hranice sa vytýčili, teraz už len treba, aby chlapi z technického podniku označili tieto miesta,
pri jej realizácii boli prítomní poslanci Terézia Šupčíková, Ján Janošec, Pavol Ďurkáč, lesný
inžinier a vedúci Obecného technického podniku. Trasu prešli, videli stav lesných pozemkov,
inžinier doporučuje niektoré časti vyrúbať.
e) Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku územného plánu.
Úloha trvá.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že na tejto úlohe sa ešte pracuje, podané
boli ešte ďalšie žiadosti.
f) Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť vypracovanie realizačného
projektu podľa požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania. Úloha trvá.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že prebieha výberové konanie.
g) Riešiť s právnym zástupcom – Žiadosť p. Jozefa Deja, bytom Staškov o odkúpenie
pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Opätovne prečítal žiadosť spomenutého občana.
Podal prítomným informáciu, že sa tejto veci radil s právnym zástupcom. Vysvetlil, že
situácia je taká, že peniaze mu boli vyplatené, k prevodu majetku nedošlo – po toľkých
rokoch je to však právne irelevantné. Je stále vlastníkom parcely, peniaze už obec od neho
vymôcť právne nemôže. Je ochotný 8000 SK prerátať na eurá a odpočítať. Vysvetlil ďalej, že
sa jedná o 200 metrov po 3€ - predstavovalo by to 600€. Pokiaľ to nevysporiada obec, mohol
by pozemok odkúpiť niekto iný, a mohli by vznikať zbytočné konflikty. Ďalej na mape
ukázal ďalší úsek, ktorý by mohla obec odkúpiť ako celok.
Prizvaná bola pani Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce. Starosta sa jej opýtal, či bude
potrebné dať vypracovať geometrický plán.
Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Uviedla, že geometrický plán bude potrebné dať
vypracovať.
OZ ULOŽILO
b) OÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na odkúpenia časti parcely EKN
10 599 v od pána Jozefa Deja
h) Obecnému úradu vytýčiť miestnu komunikáciu v susedstve p. Jaroslava Burdu.
V prípade, že plot p. Burdu je na obecnom pozemku, vyzvať ho na odstránenie.
i) Obecnému úradu vyzvať p. Burdu na zaplatenie celej kúpnej ceny za parcelu 1015/2
do 27. 08. 2015, v prípade, že kúpna cena nebude uhradená, obec ponúkne pozemok
na odkúpenie ďalším záujemcom.
j) Obecnému úradu riešiť sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, Čadca na pána
Jaroslava Burdu, ktorý údajne parkuje vozidlo na prístupovej ceste k pozemku.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že parkovanie sa rieši samostatným
konaním. Pán Burda bol vyzvaný, ten si pozemok odkúpil a zaplatil – k čomu už bola podaná
žiadosť p. Koperom. Pozemok mu bol vytýčený – na nákrese bolo vidno, čo je prihradené.
Pán Ing. Kubinec tam robil štátny stavebný dohľad a následne bol p. Burda vyzvaný, aby
oplotenie odstránil. Tak isto bol vyzvaný aj pán Koper, nakoľko aj on mal niečo prihradené.
V tejto súvislosti starosta prečítal prítomným ďalšiu žiadosť: Žiadosť Petra Kopera a Danky
Koperovej bytom Čadca o odkúpenie parcely 1015/3.
K tomu len dodal, že kúpno – predajná zmluva s pánom Burdom medzi časom prebehla.
OZ ZAMIETLO
b) Žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej bytom Čadca o odkúpenie parcely 1015/3.

Hlasovanie: ZA:

8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 4: Centrum voľného času – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej
výsledkoch za školský rok 2014/2015
Na OZ sa dostavil poslanec Ján Janošec.
OZ SCHVÁLILO:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času a jej výsledkoch za školský
rok 2014/2015.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 5: Návrh rozpočtu CVČ 2015 - 2017
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ Staškov:
Vysvetlila, že bol zhotovený návrh rozpočtu, kde sa počítalo s dotáciou od obce vo výšte
4000 €, za vzdelávacie poukazy okolo 2300 €. Počet krúžkov, ktoré by chceli otvoriť by bolo
maximálne 14 krúžkov. Vysvetlila, že na rok 2015 bol predložený návrh od mesiaca septembra –
čiže 9., 10., 11. a 12. mesiac 2015. Ostatné roky sú už na všetky mesiace. Podala informáciu, že
riaditeľka CVČ bude mať úväzok 2 hodiny denne, to znamená 27 %. V dohodách bol započítaný
aj správca ihriska.
OZ SCHVÁLILO:
Návrh rozpočtu CVČ 2015 – 2017.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 6: Materská škola – Správa o hospodárení za 1. polrok 2015
K bodu č. 7: Materská škola – Rozpočtové opatrenie 1/2015
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Vyjadrila sa, že materiály boli pripravené s pani
účtovníčkou, bolo to prejednané v rade školy.
Milka Kajánková, účtovníčka MŠ, ZŠ: Vyjadria sa k rozpočtovému opatreniu. Riešili sa hlavne
tarifné platy – pedagogických a nepedagogických zamestnancov – vo výdavkovej časti boli tarifné
platy navýšené o 2 750 € + odvody do poistných fondov vo výške 964 €. Ide o 5% navýšenie
tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1.1. 2015 a navýšenie tarifných platov
nepedagogických zamestnancov od 1.1.2015 a 1.7.2015 – vykryté bolo presunom z ostatných
položiek. . Prepočítané boli energie, škrtnutá bola výpočtová technika, interiérové zariadenie,
licencie, softvér, údržba budovy...

Prijímová časť – rozpočet bol doplnený o sponzorské vo výške 200 € a bola navýšená dotácia HN
o 100 € (strava).
Doplnená bola položka POTRAVINY sponzorské jablká a jablková šťava.
OZ SCVÁLILO:
B/ Správu o hospodárení materskej školy za I. polrok 2015

Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

a zároveň
OZ SCHVÁLILO:
Rozpočtové opatrenie materskej školy č. 1/2015.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 8: Základná škola- Správa o hospodárení ZŠ, ŠJ a ŠKD
Milka Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala jednotlivé položky v predloženom
materiály. Uvedené boli položky: príplatky, energie, vodné, stočné, učebné pomôcky, potraviny,
licencie, softvér, reprezentačné, údržba výpočtovej techniky, údržba priestorov, všeobecné služby,
dohody . Podobne to bolo aj v prípade ŠJ a ŠKD.
OZ SCHVÁLILO
c) Správu o hospodárení základnej školy za I. polrok 2015.
d) Správu o hospodárení školskej jedálne za I. polrok 2015.
e) Správu o hospodárení školského klubu detí za I. polrok 2015.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 9: Základná škola - Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Milka Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Komentovala, že v prijímovej časti boli na základe
dohodovacieho konania navýšené prenesené kompetencie o 30 000 €, navýšená bola dotácia na
asistenta učiteľa o 2730 €, účelovo určený príspevok na nákup učebníc vo výške 891 €, dotácia
HN z ÚPSVaR o 1100 €.
Vo výdavkovej časti boli upravené položky: tarifné platy a poistné do fondov, cestovné, energie,
učebné pomôcky, palivá, školenie, prídel do SF, PN, Hmotná núdza – strava a UP.
OZ SCHVÁLILO
Základná škola – rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 10: Základná škola - Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Milka Kajánková, účtovníčka ZŠ, MŠ: Uviedla, že vo výdavkovej časti bol rozpočet upravený
na položkách údržba zariadení – navýšená o 200 € na I. stupni a o 300 € na II. stupni – z položky
všeobecný materiál.
OZ SCHVÁLILO:
Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Starosta požiadal, aby sa ešte v prípade CVČ schválila Zrušovacia listina, v ktorej práva a
povinnosti zanikajúcej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je Obec
Staškov, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov.
OZ SCHVÁLILO
Zrušovaciu listinu zo dňa 26.8.2015
Obec Staškov v súlade s par. 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, par.
10 ods.a par. 23 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 2011-6297/20666:4-923 zo dňa 06.05.2011 2011
o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky ruší s účinnosťou ku dňu
31.08.2015 štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou CVČ, Staškov 588, Ul. J.
Kronera 588. Práva a povinnosti zanikajúcej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na
zriaďovateľa, ktorým je OÚ Staškov, Ul. J. Kronera 588, 023 53 Staškov.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Doplnil, že je potrebné ešte doriešiť mzdové nároky bývalej zamestnankyňu CVČ. Táto vec bola
konzultovaná aj na ministerstve, ešte sa rieši a dopočítava.
K bodu č. 11: VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka - príloha
OZ SCHVÁLILO:
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
školského zariadenia.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 12: Prenájom majetku obce:
Starosta čítal žiadosti:

1. Žiadosť ZŠ Staškov, č. 502 o prenájom priestorov na krúžkovú činnosť CVČ – kuchyňa +
jedáleň v budove Školskej jedálne č. s. 90 od 1.10.2015 – 30. 06. 2016.
OZ SCHVÁLILO

Prenájom priestorov v budove Školskej jedálne č. s. 90 od 1.10.2015 – 30.06.2016 na
krúžkovú činnosť.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

2.
Prenájom nebytových priestorov v období od 1.9.2015 do 30. 6.2016 - trieda ZŠ
Staškov 502 pre Základnú umeleckú školu, M.R. Štefánika 355, Turzovka v sume 1 € za
odučenú hodinu.
OZ SCHVÁLILO
Prenájom nebytových priestorov v období od 1.9.2015 do 30. 6.2016 - trieda ZŠ Staškov 502
pre Základnú umeleckú školu, M.R. Štefánika 355, Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu v
súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa umožní žiakom školy učiť sa hrať na
hudobných nástrojoch priamo v obci.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ďalej starosta prečítal žiadosti ZŠ:
a) Žiadosť ZŠ Staškov, č. 502 o zverenie inventáru CVČ do správy ZŠ, aby činnosť
krúžkov začala bez navýšenia výdavkov na nákup inventáru potrebného pre jednotlivé
záujmové útvary.
Obrátil sa s otázkou, či by nemal byť vyhotovený presný zoznam na pani kontrolórku Helenu
Machovčákovú. Vyjadrila sa, že zoznam môže byť vytvorený ako príloha.
OZ SCHVÁLILO:
Zverenie inventáru CVČ pre činnosť krúžkov do správy Základnej školy, Staškov č. 502.,
v zmysle priloženého zoznamu.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

b) Žiadosť ZŠ Staškov, č. 502 o finančné prostriedky pre správcu multifunkčného ihriska vo
výške 936 € (hrubá mzda + odvody za 6 mesiacov).
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka ZŠ: Podala informáciu, že od 1.9. 2015 to už zaplatí
ZŠ.
OZ SCHVÁLILO
Žiadosť ZŠ Staškov, č. 502 o finančné prostriedky pre správcu multifunkčného ihriska vo
výške 936 € (hrubá mzda + odvody za 6 mesiacov).
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Pri tejto téme sa riaditeľka MŠ, pani Anna Smrečková opýtala aká je situácia s ihriskom,
ktoré malo byť vybudované pri MŠ.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal prítomným informáciu, že obec dostane
40 000 € na vybudovanie multifunkčného ihriska pri MŠ na nižnom konci.
Ďalej pokračoval, že obec dostala 30 000 € na riešenie havarijného stavu telocvične, tie už sú
na účte, tak isto 120 000 € na škôlku – tú kvôli spoluúčasti by obec realizovala až v budúcom
roku.
Peniaze na opravu telocvične sa žiadali na opravu parkiet, ale nakoľko je strecha vo veľmi
zlom stave, starosta by chcel tieto prostriedky použiť na ňu. V súvislosti s touto témou
požiadal poslancov o odsúhlasenie výrubu dreva na spomínaný účel – 20-30 kubíkov – z toho
by sa dali narezať hranoly na zosilnenie krovu.
OZ ZOBRLO NA VEDOMIE
Informáciu starostu obce o technickom stave strechy telocvične pri ZŠ a potreby zosilnenia
konštrukcie krovu.
a zároveň
OZ ULOŽILO
Obecnému úradu zabezpečiť výrub drevnej hmoty z lesných pozemkov vo vlastníctve obce za
účelom zosilnenia krovu na telocvični ZŠ podľa projektovej dokumentácie.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 13: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že poslancom bol predložený projekt
modernizácie verejného osvetlenia spolu s technickou správou. Pri vypracovaní svetelnotechnickej štúdie došlo ešte k zahusteniu svetelných bodov – v rámci projektu sa majú meniť
svetlá, výložníky, má sa upraviť 5 rozvádzačov a asi 15 km neizolovaných káblov vymeniť
za izolované. Projekt rieši verejné osvetlenie v obci po futbalové ihrisko , po osadu Letov
a po bytovky smerom do Belkov. Zvyšnú časť nebolo možné do projektu zahrnúť z dôvodu
povinných porealizačných meraní , ktoré by v tejto časti boli nevyhovujúce z dôvodu
súčasného technického riešenia verejného osvetlenia. /veľké vzdialenosti stĺpov od miestnej
komunikácie , rozstupy stĺpov a zlý technicky stav stĺpov/
Prítomní prediskutovali možnosti a na základe podaných informácií
OZ SCHVÁLILO
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia “, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom
hospodárstva SR , Prioritná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii
verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Výška celkových výdavkov na projekt: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci
Staškov je 431 856,27 EUR s DPH
Schválená výška spolufinancovania projektu zo strany obce 21 592,81 EUR s DPH
Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje obce / bankový úver.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 21
5952,81 – rozdielu celkových výdavkov projektu poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

a) Obsah a rozsah spracovanej svetelno-technickej štúdie a súvisiacej projektovej
dokumentácie v rámci projektu Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov.
b) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2006, A-11 zo dňa 24.11.2006 do
schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015
c) Predĺženie platnosti územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov schválenej uznesením
obecného zastupiteľstva č. 3/2001, A-14 zo dňa 27.04.2001 do schválenia novej príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov na roky 2015 - 2022.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Pri tomto bode boli schválené aj uznesenia potrebné pre banku k úverom:
K bodu č. 18: Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce „Cesta
nás tam povedie“, Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci.
OZ SCHVÁLILO:
a)

Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 161 434,08 EUR
úveru, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR + úrokové rozpätie 1,65 %, na dobu 1 roka,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951m IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia
financovania investičných projektov:
Turistický náučný chodník Jozefa Kronera, vo výške 28 873,27 EUR
Po Kronerovej ceste, vo výške 80 429,61 EUR
Víta Vás obec Staškov a Horní Lomná, vo výške 8 082,60 EUR
Cesta nás tam dovedie, vo výške 44 048,60 EUR
b)
Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 431 856,27 EUR EUR
úveru, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR + úrokové rozpätie 1,65 %, na dobu 1 roka,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951m IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia
financovania investičných projektov:
Modernizácia verejného osvetlenia, vo výške 431 856, 27 EUR
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku. Hodnota 12M
EURIBOR sa prehodnocuje po 12 mesačnom úrokovom období. Počas tohto obdobia je
nemenná.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad baky za účelom nahradenia poskytnutého

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 14: Zámer výstavby turistickej rozhľadne v obci
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Oboznámil prítomných s možnosťou výstavby
turistickej rozhľadne v obci – po trase turistického náučného chodníka. Keby sa mala
vybudovať, tak určite z dotačného systému, nie z obecných peňazí. Už v minulosti takáto
výzva bola, podmienkou však bolo vytvoriť a udržať nové pracovné miesto. Tento bod
uviedol preto, aby sa v prípade ďalšej takejto možnosti vykúpil pozemok pod prípadnú
stavbu. Spolu s geodetom a vedúcim Obecného technického podniku prešli možnosti, kde by
bolo vhodné prípadnú stavbu umiestniť. Najvhodnejšie miesto podľa nich je v lokalite nad
pánom Jánom Sabelom pri smerovej tabuli turistického chodníka. V tejto časti sú 4 vlastníci,
čo by nebolo až tak zložité vysporiadať, a zároveň je to miesto, kde by turista videl aj
Turzovskú aj Čadčianskú dolinu. S vlastníkmi by bolo potrebné jednať o odkúpení cca 300
m2, pričom sú to všetko známi vlastníci.
OZ SCHVÁLILO:
Zámer výstavby turistickej rozhľadne v obci na Grúni v prípade , že bude možné získať na
tento účel dotáciu.
a zároveň
OZ ULOŽILO
Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parcely registra EKN 4196 o odkúpení jej časti o
výmere300 m2 za účelom výstavby turistickej rozhľadne.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Pod bodom č. 15: Vyhodnotenie verejno-obchodnej súťaže na predaj majetku obce
Starosta otvoril obálku.
Ponuku do súťaže zaslal iba jeden záujemca - Firma ISM Stanislav Machovčák.
V ponuke bolo uvedené, okrem nebytových priestorov, ktoré boli predmetom súťaže, aby bol
predmetom ďalšieho predaja alebo vecného bremena pozemok pred vjazdom do garáže
v šírke odkupovaného objektu. Bez tejto podmienky záujemca nemôže pristúpiť ku kúpe
objektu.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Výsledok vyhodnotenia verejno-obchodnej súťaže na predaj nebytového priestoru v budove č.
430 v Staškove.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Prítomní sa pozastavili nad podmienkou uvedenou v liste.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že kupujúci by mal pristúpiť na
podmienky zo strany predávajúceho, ale uznal, že v tomto prípade je to legitímna požiadavka,
nakoľko kúpiť objekt a nemať doň vyhradený prístup je určité riziko. Konštatoval, že by sa
mu mohla predať časť pred jeho vchodom do budovy, a zvyšná časť by mala patriť všetkým
trom vlastníkom priestorov v budove.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Opýtala sa, či je pozemok už rozdelený na
dve časti.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že je to len jedna parcela.
Geometrickým plánom by sa musela rozdeliť na dve. V tejto súvislosti sa vrátil ku žiadosti
rod. Kudláčovej, ktorá býva v budove, a ktorej žiadosť bola predmetom rokovania už na
predošlom OZ. Obec od dotknutých chcela odkúpiť podiely v parcelách pod miestne
komunikácie - v podanej žiadosti požadujú výmenu pozemkov, tiež v nej bolo uvedené, že
žiadateľka chce vlastniť 1/3 parcely, ktorá je pred vchodom do budovy č. 430.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Priklonila sa k tomu, že žiadosť kupujúceho
nebytových priestorov v budove je opodstatnená.
Ján Janošec, poslanec OZ: Poznamenal ale, že by mala mať každá bytovka parkovacie
miesta.
Riešili sa možnosti odpredaja zvyšnej časti na tretiny, nakoľko je to pozemok obecný, alebo
chodník, ktorý by ostal ako prístup do budovy pre ostatných dvoch vlastníkov obecným
pozemkom.
Viacerí sa priklonili k možnosti, aby chodník ostal obecný.
OZ ULOŽILO
Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely CKN 451/12
v šírke vstupov do garáže.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

OZ SCHVÁLILO
Zámer predaja v časti parcely 451/12, ktorá bude odčlenená GP pre p. Ing. Stanislava
Machovčáka z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý spočíva v tom , aby mal vlastník
nebytového priestoru v budove č. 430 priame napojenie na miestnu komunikáciu.

Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 16: Úprava rozpočtu – Obecný technický podnik č. 2/2015
Michaela Urbníková, účtovníčka – Obecný technický podnik Staškov:
Komentovala jednotlivé časti predloženého materiálu. Znížené boli tarifné platy na investičné
akcie pre obec, pridané bolo na údržbu miestnych komunikácií v rámci vlastného rozpočtu,
nežiadali peniaze od obce – znížila sa položka na materiál, servis a údržbu áut, údržbu strojov
a kosačiek...

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, aby obec vyšla z rozpočtu, nakoľko boli
schválené viaceré projekty – ku ktorým je potrebná spoluúčasť, a bude potrebné sa vyrovnať
aj s prípadnou modernizáciou verejného osvetlenia, hľadali sa peniaze – vyriešilo sa to tak,
že vedúci z Obecného technického podniku bol ochotný pristúpiť k tomu, aby bol príspevok
na mzdy znížený, výpadok musí preklenúť z investičných akcií – buď z dotačných systémov
pri práci na telocvični ZŠ, alebo z výstavby ihriska.
Michaela Urbaníková, účtovníčka – Obecný technický podnik Staškov:
Od obce žiadali príspevok – nakoľko bol Rodný dom Jozefa Kronera zverený Obecnému
technickému podniku – na el. energiu, vodné, stočné, na dohody (v mesiacoch júl- august:
letný režim otváracích hodin), odvody. Pridané bolo na PHM na autá.
Navýšené cestné komunikácie boli preto, lebo sa asfaltoval dvor pri Starej škole, čo patrí tiež
pod miestne komunikácie. Starosta vysvetlil, že bolo dokončené to čo bolo plánované
v minulom roku a pre nedostatok financií sa nerealizovalo a to priestor pri Starej škole.
Plánovaný bol aj priestor pri Kaplnke v Jelitove.
Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik: Vyjadril sa k výdavkom, a k otázke
na kanalizačné vpuste. To čo vyšlo za uvedené peniaze sa tento rok zrealizovalo, okolo 3000
€ stála oprava výtlkov v dedine.
OZ SCHVÁLILO
Úpravu rozpočtu – Obecný technický podnik č. 2/2015
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 17: Úprava rozpočtu obce č. 2/2015
Bc. Mária Čečotková, účtovníčka obce Staškov: Komentovala:
Navýšené boli daňové príjmy – doplatok podielových daní, navýšený bol prenájom garáže –
zaplatený nedoplatok od nájomcu, ďalej boli navýšené pokuty, penále a iné sankcie – konečný
doplatok od p. Papaja. Navýšené boli aj cintorínske poplatky, kde bol už rozpočet prečerpaný,
príjem z koncertu – vybraté vstupné, služby spojené s nájmom – Reštaurácia pod OÚ –
nedoplatok. V prijímovej časti bola navýšená aj matričná činnosť, kvôli zvýšeniu platu od 1.7.
2015, obci prišiel aj doplatok projektu Kroner – Kaminská, obec získala dotáciu od
Mikroregiónu horných Kysúc na propagačné materiály – ešte v rámci Kronerovho pohára.
Rozpočet bol navýšený o dotáciu na viacúčelové ihrisko 40 000 €.
Vo výdavkovej časti - podpora zamestnávania – dopočítavalo sa poistné...
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pripomenul, že treba vyriešiť sľúbené peniaze na
správcu ihriska pri ZŠ – čo bolo potrebné presunúť z nejakej kapitoly. Navrhol, aby bola
znížená položka pre bezbariérový vstup do budovy ZS. Bolo potrebné vyriešiť odstupné pre
bývalú zamestnankyňu CVČ Staškov.
S rozpočtom súvisela aj jedna zo žiadostí, ktorú prítomným starosta prečítal. Išlo o žiadosť p.
Jána Kožáka, ktorý žiadal o poskytnutie finančného príspevku v rámci finančných možností
obce na rekonštrukciu slovenského dvojkríža v obci, ktorý bol postavený na Kýčere
a vplyvom poveternostných podmienok bol znehodnotený.

Vyjadril sa, že by bolo možné žiadateľovi prispieť z kapitoly kultúrnych podujatí, nakoľko sa
z nich až tak tento rok nečerpe, a rovnako by chcel z tejto kapitoly investovať na výrobu
kalendára na nový rok. Pre p. Jána Kožáka bola navrhnutá výška príspevku 300 €. Kalendár
v hodnote 1000 €.
Pokračoval ohľadom Altánku pri Starej škole. Na to, aby bol dokončený navrhol použiť
prostriedky z kapitoly údržby budov.
Tu sa starosta pozastavil nad tým, aby boli vysvetlené určité veci a nešírili sa dezinformácie.
Ešte pred tým ale podal pripomienku pán Fuček.
Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol, aby sa pri každej úprave rozpočtu pripravil materiál,
v ktorom by bol prehľad čerpania vyjadrený aj percentuálne, aby bolo jasné, odkiaľ je možno
čerpať, odkiaľ nie.
O tomto návrhu sa hlasovalo. Návrh hlasovaním prešiel.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vrátil sa k téme Altánku pri Starej škole. Vysvetlil,
že keď v roku 2010 nastúpil do pozície starostu obce, Stará škola bola vo veľmi zlom
technickom stave – zatekala strecha, opadávala omietka, boli poruchy na rozvodoch vody
a dvor bol rovnako vo veľmi zlom stave. S vtedajšími poslancami sa pokúsili niečo v tejto
veci urobiť, bol vypracovaný projekt, obec získala dotáciu na odstránenie statických porúch,
opravili sa sociálne zariadenia, pokúšali sa upraviť dvor. V rámci toho sa dal vypracovať
projekt na úpravu dvora a miestnych komunikácií, kde sa asfalt zamenil za betón, čo je podľa
neho ešte výhodnejšie. V roku 2013 bol podaný návrh na dobudovanie areálu – altánkom –
letným posedením. Bol vypracovaný ďalší projekt, poslanci schválili výrub dreva, začalo sa
stavebné konanie, kde boli účastníkom konania všetci susedia. Pán Gajdošík nesúhlasil so
stavbou z dvoch dôvodov - že sú tam inžinierske siete a bude to stavbou zasiahnuté a druhá
námietka bola, že tam potrebuje voziť drevo a bál sa, že v prípade požiaru, alebo úrazu mohlo
vojsť záchranárske vozidlo alebo hasiči i z druhej strany domu. Otázka inžinierskych sieti
bola preriešená, urobili sa sondy inžinierske siete sa našli – plyn, kanalizácia – plyn je v časti,
ktorá vôbec nie je pod nosnými konštrukciami prístrešku – priniesol aj projekt, na ktorom to
ukázal prítomným. Čo sa prechodu týka, dotyčný si dal žiadosť na OÚ, v ktorej žiadal zriadiť
vecné bremeno, obecné zastupiteľstvo mu to neschválilo z dôvodu , že jeho rodinný dom má
plnohodnotný prístup z druhej strany. Pripomenul, že má uznesenie na výrub dreva. Upozornil
na to, že na jeho výzvu, aby bolo pripomienkované vybudovanie altánku na jednaní nového
obecného zastupiteľstva v roku 2015 nikto nereagoval, keď žiadal, aby boli z kapitoly
interiérového zariadenia presunuté peniaze na altánok, bolo to jednohlasne odsúhlasené.
Následne bol na stavebnom úrade so žiadosťou o vydanie rozhodnutia – Stavebný úrad
Podvysoká sa vyjadril, že keďže je stavba zmenšená nie je nutné stavebné povolenie, stačí
stavbu ohlásiť. Ohlásením stavby sa tak získalo potrebné rozhodnutie. Začalo sa s realizáciou.
Pozastavil sa nad skutočnosťou , že i napriek tomu , že o stavbe altánku sa dvakrát na
obecnom zastupiteľstve rokovalo a boli prijaté potrebné uznesenia , poslanci problémy
neriešili na rokovaní OZ , ale sa niektorí v nedeľu po obede na podnet Ing. Gajdošika stretli
v areáli starej školy a údajne sa vyjadrovali proti umiestneniu stavby. Vyjadril sa, že
problémy treba riešiť na rokovaní obecného zastupiteľstva za účasti všetkých poslancov a tiež
sa pozastavil nad skutočnosťou , že nik s poslancov nebol oboznámený s projektom prístrešku

/lebo na rokovaniach OZ neprejavili o to záujem/ a napriek tomu sa vyjadrovali k
jeho technickému riešeniu.
V rozhovore sa viacerí vyjadrili k tomu, že sa na mieste spoločne nestretli, na miesto ich
prizval p. Gajdošík, a každý sa dostavil samostatne v inú dobu.
Starosta sa vyjadril, že takéto jednanie kazí vzťahy.
Ku schváleniu vybudovania altánku sa vyjadril p. Mgr. Králik.
Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Priklonil sa k tomu, že všetko bolo schválené tak ako
bolo, ale k altánku bolo povedané, že bol schválený minulými poslancami, a tak nie je čo
riešiť – altánok bol schválený – ide sa teda stavať.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, že veci schválené boli, ale nikto
nevedel ako to bude nakoniec vyzerať, to že vznikla nejaká reakcia je úplne normálne.
Pripomenula, že nesúhlasila s umiestnením altánku.
Poslanci Pavol Ďurkáč a Terézia Šupčíková sa vyjadrili, že stavba altánku sa im páči.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Pripomenul, že kedysi stav na dvore pri Starej škole
bol hrozný – boli tam drôty, cisterna a neporiadok – a chodili sa tam deti stravovať a mohlo
dôjsť i k úrazu a nikomu to neprekážalo. Kritizovať stav toho miesta sa mal vtedy, keď si tam
mohli deti ublížiť... Keď sa tam buduje niečo pekné, začína to vadiť.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Podal informáciu k dokončeniu altánku. Spolu so
stavebnou komisiou sa stretli na mieste a došli k záveru, že stavbu je potrebné dokončiť,
nakoľko ju treba zakryť a ide zima materiál sa môže znehodnotiť. Aby to spĺňalo všetko ako
má je potrebné usadiť aj zámkovú dlažbu. Navrhol, aby boli presunuté peniaze potrebné na
tento účel.
Ladislav Perďoch, vedúci – Obecný technický podnik: Podal informáciu že na dokončenie
stavby je potrebných ešte okolo 2500 €. Vysvetlil, ako by mala byť stavba dokončená.
V hlasovaní prešiel návrh na presun prostriedkov na dokončenie altánka.
Hlasovanie: ZA:

7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

V súvislosti s altánom:
Ján Belko, poslanec OZ: Vyjadril sa k tomu, že nadobudol predstavu, podľa predložených
informácií, že sa priestor kompletne uzavrie.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslanky§a OZ: Podala návrh, aby bol tadiaľ umožnený peší
prechod pre obyvateľov domu č.577.
Tento návrh podal následne aj poslanec Ján Belko.
Aby bol umožnený peší prechod z domu č. 577 na cestu.

Starosta obce upozornil, že prijatým uznesením by sa znížila hodnota obecného majetku a bol
by uprednostnený osobný záujem nad verejným a preto nedoporučuje takéto uznesenie prijať.
Za tento návrh poslanci hlasovali, podľa požiadavky menovite:
Za: Mgr. Iveta Bartusková
Ján Belko
JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Mg. Daniel Králik
Ján Janošec
Proti: Pavol Ďurkáč
Terézia Šupčíková
Ing. Milan Veselovský
Zdržal sa: Peter Fuček
Návrh bol väčšinou prítomných poslancov schválený.
Starosta obce sa vyjadril, že uznesenie v takomto znení nepodpíše , lebo je pre obec zjavne
nevýhodné a do budúcna môže spôsobovať problémy pri ďalšom využívaní obecného majetku
– budovy starej školy a jej dvora. Vyjadril sa , že je naňho vyvíjaný nátlak – je citovo
vydieraný , aby umožnil prechod do kostola pre p. Vlastu Gajdošikovú. Ak sa p. Gajdošíková
nemôže inak dostať do kostola je ochotný akceptovať možnosť prechodu vyslovene iba pre
túto osobu.
Poslanci opätovne hlasovali a schválili :
Možnosť pešieho prechodu pre pani Vlastu Gajdošíkovú cez dvor starej školy /CKN 144/1/ na
miestnu komunikáciu.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

OZ SCHVÁLILO
Úpravu rozpočtu obce č. 2/2015.
936 eur – mzdy pre správcu multifunkčného ihriska /6 mesiacov/
Dotácia na rekonštrukciu slovenského dvojkríža v obci 300 eur.
Kalendár obce Staškov cca 1000 eur z kapitoly kultúrne podujatia.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Dobudovanie Altánoku pri starej škole- z údržby budov 2500 eur
Hlasovanie: ZA:

7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

OZ ULOŽILO
Obecnému úradu pred každou úpravou rozpočtu dodávať predbežný stav čerpania
jednotlivých kapitol v percentách
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

OZ SCVÁLILO
Možnosť pešieho prechodu pre pani Vlastu Gajdošíkovú cez dvor starej školy /CKN 144/1/ na
miestnu komunikáciu.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

K bodu č. 18: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Staškove
Poslancom bol predložený materiál – obsahoval body ako je verejné hlasovanie, termíny
vypracovania uznesenia a zápisnice, spôsob diskusie a podobne...
Starosta navrhol zapracovať do rokovacieho poriadku od budúceho roku aj natáčanie rokovaní
všetkých OZ, ktoré by boli zo záznamu vysielané v Turzovskej televízii a tiež by si ich bolo
možné pozrieť na internete. Svoj návrh zdôvodnil , tým , aby občania mali možnosť vidieť
o čom sa na zastupiteľstve rokuje a čie záujmy obhajujú poslanci. Poslanci poprosili , aby sa
návrh premyslel a dnes sa o ňom nehlasovalo.
OZ SCHVÁLILO
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 19: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Eva Mravcová, pracovníčka obce: Komentovala úpravy v predloženom materiály.
OZ SCHVÁLILO
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 20: Schválenie zápisov do kroniky za obdobie 1. – 6. mesiac 2015
Schvaľovanie zápisov bude prebiehať polročne.
Helena Machovčáková, kontrolórka obce:
schvaľovali ročne ako uzatvorený celok.

Vyjadrila sa, že zápisy, pokiaľ vedela, sa

Eva Mravcová, pracovníčka obce, kronikárka obce: Vyjadrila sa, že zápisy nech sa
polročne schvaľujú, nakoľko materiál si pripravovať musí, predloží ho. Zapisovať ho však

polročne do knihy nemôže, nakoľko jednotlivé kapitoly nie sú uzatvorené, a bude sa v nich
pokračovať.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ, člen komisie: Vyjadril sa, že polročný zápis by sa
schválil, na konci roka sa schváli ako celok, potom sa začne zapisovať, nakoľko sa ešte
v priebehu môžu doplniť informácie. Bol za to, aby sa do knihy zapisovalo až po roku.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že je potrebné aby, sa kronika písala
systematicky , lebo odkladanie zápisov vedie k tomu , že nie je dopísaná kronika za dlhšie
obdobie.
Po krátkej diskusii sa rozhodlo, že zápis sa schváli polročne, a zapisovať sa bude až na konci
roka.
OZ SCHVÁLILO
Schválenie zápisov do kroniky obce za obdobie 1. – 6. mesiac 2015
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 21: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
OZ SCHVÁLILO
Plán kontrolnej činnosti.
OZ POVERILO
Poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa schváleného plánu.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 22: Správa z vykonanej kontroly
Správa z vykonanej kontroly, kontrola úpravy rozpočtu OTP, ZŠ, ŠJ, Návrh rozpočtu CVČ
v zmysle uzn. č. 2/2011 B/2 zo 04.02.2011
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Správu z vykonanej kontroly.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 23: Rôzne
Starosta obce čítal jednotlivé žiadosti:
1.
Žiadosť pána Ing. Jozefa Bučka, Staškov– o kúpu spoluvlastníckeho podielu obce v parcele
EN 1035 vo výmere 46,67 m2 a CKN 4796/3 vo výmere2,86 m2 za cenu 6 eur za m2.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že aj obec chce od dotknutého
odkúpiť 20,96 m2.
Bol podaný návrh na zámenu potrebného, s tým, že zvyšok by žiadateľ doplatil.
OZ SCHVÁLILO
Zámer zámeny spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve obce v parcele EKN 1035 o
výmere 20,96 m2 za spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve Ing. Jozefa Bučka, bytom Staškov
v parcele CKN 2830/26 o výmere 20,96 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý
spočíva v tom , že obec vysporiadáva pozemky pod miestnu komunikáciu.
Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve obce v parcele EKN 1035 o
výmere 25,71 m2 a v parcele CKN 4796/3 o výmere 2,86 m2 za cenu 6 eur za m2 Ing.
Jozefovi Bučkovi , Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa , ktorý spočíva v tom , že
obec chce umožniť výstavbu priemyselného areálu a zvýšiť zamestnanosť v obci.

Hlasovanie: ZA:

PROTI: 0

8

ZDRŽAL SA: 1

2.
Žiadosť pána Vincenta Baculáka a manželky Ľudmily, bytom Turzovka o prenájom
pozemku na časti parc. CKN 1356/76 o výmere 50 m2 v k. ú. Staškov na 10 rokov za
účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vysvetlil, že sa jedná o priestor na nižnom konci
medzi detským ihriskom a lávkou.
OZ SCHVÁLILO
Žiadosť Vincenta Baculáka a manželky Ľudmily, bytom Turzovka o prenájom pozemku
časť parc. CKN 1356/76 o výmere 50 m2 v k. ú. Staškov na 10 rokov za účelom
umiestnenia prefabrikovanej garáže. s tým, že žiadosť bude riešená pri výpracovaní
geometrických plánov za účelom výkupu pozemkov okolo Kysuce.

Hlasovanie: ZA:

8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Prítomní sa vrátili k žiadosti p. Kamenišťáka s manželkou – o zámenu pozemku. Vzťahuje sa
ale k pozemku, ktorý v roku 2005 bol uznesením schválený p. Stredňanskému 31 m2 za 100
SK / m2. Uznesenie z roku 2005 bolo tak iným zrušené – no zistilo sa, že p. Stredňanský
sumu zaplatil v roku 2007. Mal uznesenie, ktoré nebolo vykonateľné nakoľko v ňom neboli
vedené metre ani parcele, mal sa urobiť GP, prijať nové uznesenie. Napriek tomu, že tak
nebolo, on sumu zaplatil – predložil aj prijímový bloček – teraz sa domáha uzatvorenia kúpnej
zmluvy, lebo uzatvorená nebola, nakoľko zaplatil.
Na mapke si prítomní pozreli, o ktorý pozemok ide, rovnako predložený materiál.
Po prehodnotení situácie starosta navrhol, aby sa s občanmi ešte stretol a o veci s nimi
diskutoval.

3.
a) Žiadosť Jozefíny Barčákovej o zaradenie parciel CKN 1088/3, CKN 1089/2, CKN
1089/3 a CKN 1088/2, LVč. 26 do územného plánu obce ako stavebný pozemok za účelom
výstavby rodinného domu.
b)Žiadosť ing. Jozefa Bučka, Staškov o zmenu územného plánu v lokalite Staškov – nižný
koniec, parc. EKN 7288, 7289, 7293 – za účelom výstavby rodinných domov.
c) Žiadosť Františka Šperku a manželky Anny, Staškov o zmenu územného plánu obce –
za účelom výstavby rodinného domu
d) Žiadosť Petra Ďuranu a manželky Lenky, Kysucké Nové Mesto o zmenu v územnom
pláne obce Staškov – za účelom výstavby rodinného domu.

Žiadosti boli schválené jednohlasným hlasovaním za.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

4.
Žiadosť spoločnosti ADELA spol. s r. o. ako nájomcu lekárne ARNIKA Staškov o súhlas
na rekonštrukciu priestorov verejnej lekárne – všetky náklady spojené z rekonštrukciou
priestorov bude znášať nájomca.
Žiadosť bola jednohlasne schválená.
OZ SCHVÁLILO
Žiadosť spoločnosti ADELA spol. s r. o. ako nájomcu lekárne ARNIKA Staškov o súhlas
na rekonštrukciu priestorov verejnej lekárne s tým , že všetky náklady spojené
z rekonštrukciou priestorov bude znášať nájomca.
Hlasovanie: ZA:
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PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

5.
Žiadosť Oľgy Čagalovej a manžela Jána, Staškov o opravu prístupovej cesty.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Žiadosť Oľgy Čagalovej a manžela Jána, Staškov o opravu prístupovej cesty.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

6.
Žiadosť Kataríny Brisudovej o prevedenie inventára, ktorý sa používal pri fungovaní
hudobno – pohybového krúžku pre potreby spevokolu pri farskom úrade.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE
Žiadosť Kataríny Brisudovej o prevedenie inventára
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Poslanci sa dohodli , že ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať v stredu 28. 10. so
začiatkom o 9 hod.
Na obecné zastupiteľstvo bol doručený anonymný list, v ktorom sa občania vyjadrili
k zisťovaniu, či nie sú niektoré obecné pozemky prihradené súkromnými osobami – lokalita
IBV pod Kykuľou.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: K pripomienkam voči jej osobe sa vyjadrila,
že má zriadenú kanalizáciu, má zmluvu so SEVAKOM, pozemky prihradené nemá.
Nakoľko bol program rokovania OZ v Staškove vyčerpaný, Ing. Ladislav Šimčisko poďakoval
prítomným za účasť a riadne zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 19.30 hod.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce
Overili dňa: ............... 2015

Mgr. Daniel Králik
I. overovateľ

Peter Fuček
II. overovateľ

