ZÁPISNICA
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa
26. júna 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
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov
Mgr. Jozefína Poláčiková, riaditeľka CVČ Staškov
Mgr. Anna Bukovanová, zástupkyňa ZŠ Staškov
RNDr. Edita Sabelová - PKP

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Obecný technický podnik - Správa o hospodárení za rok 2014
5. Obecný technický podnik – Čerpanie rozpočtu 1. Q 2015
6. Centrum voľného času – Správa o hospodárení za kalendárny rok 2014
7. Úprava rozpočtu CVČ Staškov č. 1/2015
8. VZN obce Staškov o zrušení CVČ Staškov č. 588
9. Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok 2015/2016
10. Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok 2015/2016
11. Záverečný účet obce Staškov za rok 2014
12. Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2014
13. Správa nezávislého audítora za rok 2014
14. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2014
15. Čerpanie rozpočtu za 1. Q 2015 – obec
16. Úprava rozpočtu č. 1/2015 – obec

17. Voľba komisie na schvaľovanie zápisov do obecnej kroniky
18. Prenájom prebytočného majetku obce
19. Štatút obce
20. Rokovací poriadok OZ
21. Zásady hospodárenia s majetkom obce
22. Vstup obce do DVNL Staškov
23. Odňatie správy Rodného domu Jozefa Kronera č. 308, postaveného na parcele 1287/2
CVČ a zverenie do správy Obecnému technickému podniku
24. Zmena a doplnok územného plánu obce, štúdia bytového domu
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Staškov sa začalo o 10. 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 5 poslancov. OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov
Program rokovania – starosta bol požiadaný o zmenu programu, za bodom č. 3 Kontrola
uznesenia boli premiestnené body č. 6,7,8.
Návrhová komisia:
predseda: Mgr. Daniel Králik
členovia: Peter Fuček, Ján Belko
overovatelia: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mravcová, pracovníčka obce Staškov.
Hlasovanie:

za:

5

Zdržal sa:

0

Proti:

0

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce komentoval, na rokovaní OZ 29. 05. 2015 bolo
uložené:
1. Obecnému úradu realizovať geometrický plán na rozšírenie miestnej komunikácie,
parcela CKN 1057 v časti obce vyšný koniec u Matlákov na každú stranu v šírke 1,5
m a obratisko na parcele CKN 1056.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Informoval, že ide o lokalitu pri vleku,
nakoľko je p. Tomašcová PN, zatiaľ sa úlohu nepodarilo realizovať.
2. Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN 411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1
o možnosti rozšírenia miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že jednanie sa uskutočnilo,
vlastníci nesúhlasili.
3. Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane
uskladnenia odpadu s termínom do konca augusta 2015.
Úloha trvá do augusta 2015.
4. 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,
Úloha trvá.
5. Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosti p. Miroslava Gavláka, Staškov
o refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.
Úloha trvá.
6. Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti
majetku obce – nebytové priestory v budove č. 430.
Znalecký posudok bol vypracovaný a predložený prítomným poslancom.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
a) Obecnému úradu realizovať geometrický plán na rozšírenie miestnej komunikácie,
parcela CKN 1057 v časti obce Vyšný koniec u Matlákov na každú stranu v šírke 1,5 m
a obratisko na parcele CKN 1056.
Úloha trvá.
b) Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parciel CKN 411/1, 388/1, 412, 386, 385, 413/1
o možnosti rozšírenia miestnej komunikácie na parcele CKN 413/2.
Vlastníci vyjadrili nesúhlas.
c) Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane
uskladnenia odpadu s termínom do konca augusta 2015.
Úloha trvá.
d) 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.
Úloha trvá do augusta 2015.
e) Stavebnej komisii vykonať obhliadku v zmysle žiadosť p. Miroslava Gavláka, Staškov
o refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.
Úloha trvá do 8/2015.
f) Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti
majetku obce- nebytové priestory v budove č. 430

Starosta obce predložil vypracovaný posudok prítomným poslancom. Upozornil na stranu
14, kde bolo uvedené, že nebytový priestor ako taký bol ohodnotený na 10 288 €,
pomerná časť spoločných zariadení pozemku je 400 €, a ocenený bol aj pozemok pred
samotnou zbrojnicou.
Mgr. Iveta Bartusková, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, že byt v danej budove kúpila
s tým, že má kde parkovať, podľa nej nový majiteľ obhradí pozemok pred vstupom do
zbrojnice. Ostatným ostane len malý chodníček na prejdenie. Ak to bude používať nový
majiteľ ako garáž, nikoho tam nepustí. Majiteľom bytov neostane miesto na parkovanie.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že pozemok pred budovou nie je
predmetom predaja. Predávať sa bude to, čo sa schváli.
Mgr. Iveta Bartusová, poslankyňa OZ: Upozornila na to, že tak tie priestory nikto
nekúpi, lebo sa nebude mať ako dostať dnu.
Suma 10 688,88 € bola zároveň zapracovaná do úpravy rozpočtu.
Znalecký posudok bol teda vypracovaný, poslanci sa oboznámili s jeho závermi
a následne po prerokovaní bolo prijaté:
Hlasovanie: za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

a zároveň SCHVÁLILO:
a) nebytové priestory v budove číslo 430 sú prebytočný majetok obce parc. č. 451/11,
nebytový priestor č. 12 (priestor požiarnej zbrojnice)
b) Spôsob predaja – verejnou súťažou
a)
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
- predmet predaja: nebytový priestor č. 12 v budove č. s. 430 na parcele KN 451/11,
s pomernou časťou k prislúchajúcemu nebytovému priestoru a pomernou časťou pozemku
KN 451/11. Nehnuteľnosť evidovaná na LV 3243 k. ú. Staškov.
- termíny: Súťaž začína 15.07. 2015, t. j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce
Staškov, na internetovej stránke obce Staškov www.staskov.sk, zverejnenie v
týždenníku Kysuce
- návrhy do súťaže budú predkladané v termíne do 14. 08. 2015 do 14.00 hod.
- vyhodnotenie súťaže dňa 28. 08. 2015 na rokovaní OZ
- kritérium na vyhodnotenie najvyššia cena, minimálna ponúknutá cena v zmysle
znaleckého posudku č. 61/2015, vypracovaného Ing. Vladimírom Kubincom,
10 688,88 €.
d) Prípadný výťažok z predaja bude použitý na rekonštrukciu priestoru pre DHZ Staškov
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 2

K bodu č.4: Centrum voľného času – Správa o hospodárení za kalendárny rok 2014
K bodu č. 5: Úprava rozpočtu CVČ Staškov č. 1/2015
Starosta obce privítal medzi prítomnými riaditeľku Centra voľného času v Staškove, pani
Mgr. Jozefínu Poláčikovú. Uviedol, že ako riaditeľka Centra voľného času už končí,
a nebude vykonávať túto funkciu ani počas prázdninových mesiacov, nakoľko jej to
nedovoľujú osobné dôvody. Na dva prázdninové mesiace (júl, august) poveril touto
úlohou pani Mgr. Janu Kuboškovú. Centrum voľného času od septembra 2015 prechádza
pod ZŠ Staškov.
Podal informáciu, že úprava rozpočtu spočíva len v tom, že bola zakúpená kniha návštev
do Rodného domu Jozefa Kronera a z rozpočtu CVČ, na finančnej komisii, bolo
odobratých 5000 € - z dohôd pre vedúcich krúžkov, s čím sa bude musieť CVČ pod
základnou školou vysporiadať.
K bodu č. 6: VZN obce Staškov o zrušení CVČ Staškov č. 588
Obecné zastupiteľstvo SCHVÁLILO:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Staškov o zrušení Centra voľného času Staškov
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Na záver sa starosta obce poďakoval pani Mgr. Jozefíne Poláčikovej za všetku snahu
a úsilie vynaložené počas dvoch rokov pri práci pre Centrum voľného času. Tiež sa
poďakoval pani Michaele Urbaníkovej, ktorá donedávna pracovala na pozícii účtovníčky
CVČ.
Mgr. Jozefína Poláčiková sa tiež poďakovala a zaželala celému kolektívu všetko dobré.
Následne ju prítomní obdarovali potleskom, rozlúčili sa a Mgr. Jozefína Poláčiková
odišla.
K bodu č. 7: Obecný technický podnik - Správa o hospodárení za rok 2014
Michaela Urbaníková, účtovníčka – Obecný technický podnik Staškov:
Ku správe o hospodárení konštatovala, že v príjmoch bol príspevok od obce v sume 15 699
€, vo výdavkovej časti sa tento použil na mzdy, odvody do poisťovní, materiál na služby
na údržbu obce, na cestné komunikácie. Celkový rozpočet bol čerpaný na 79 %.
OZ SCHVÁLILO:
Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Obecný technický podnik obce Staškov za
rok 2014.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 8: Obecný technický podnik – Čerpanie rozpočtu 1. Q 2015
Michaela Urbaníková, účtovníčka – Obecný technický podnik Staškov:
Vysvetlila, že príjmová časť je na 26 %, výdavková rovnako na 26 %.
OZ SCHVÁLILO:
Čerpanie rozpočtu príspevkovej organizácie Obecný technický podnik obce Staškov za
1. Q 2015 /od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015/.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

K bodu č. 9: Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok 2015/2016
Anna Smrečková, riaditeľka Materskej školy Staškov:
Vyjadrila sa k predloženému materiálu, v ktorom bol uvedený počet pedagógov,
triednictvo, prax, úväzky, prevádzkoví zamestnanci, zmeny oproti minuloročnému
školskému roku, kde došlo k poklesu žiakov z 24 na 21. Uviedla, že takýto návrh na
organizáciu musia predkladať zo zákona.
Upozornila na to, že ešte predložila informáciu o organizácii MŠ počas letných prázdnin,
aby prítomní boli oboznámení s tým, že MŠ bude v prevádzke v mesiaci júl, pričom na
dochádzku bolo zapísaných maximálny počet detí: 23. Súčasťou bol aj rozpis dovoleniek
pedagogických zamestnancov.
Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že si všimol pokles detí.
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Vysvetlila, že počet detí neklesol, tento rok je len 21
predškolákov, ale zas je viac 4 a 5 ročných detí. Čiže je kapacita zaplnená na 100 %.
Pokračovala, že podľa školského zákona môže byť 20, 21 a 22 detí, ale riaditeľka môže
zobrať o 3 deti viac.
Peter Fuček, poslanec OZ: Vyjadril sa, že vidí, že záujem je. Keď sa vybuduje nová
trieda pri Základnej škole v Staškove.
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Vysvetlila, že už sa nebudú brať výnimky, a bude to
presne podľa školského zákona.
Peter Fuček, poslanec OZ: Položil otázku, ako staré deti sa plánujú umiestniť do novej
triedy pri ZŠ.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Uviedol , že to už je na pani riaditeľke.
Anna Smrečková, riaditeľka MŠ: Vyjadrila sa, že keď to bude aktuálne, bude potrebné
sa spoločne dohodnúť. Bude to závisieť od záujmu. Vysvetlila, že už dva roky nebrala do
škôlky deti z Rakovej, a že ak sa škôlka postaví, môžu sa zas stiahnuť niektoré deti
z Olešnej. Trieda by bola zmiešaná, ale to sa uvidí až v marci, podľa záujmu.

OZ SCHVÁLILO:
Návrh na organizáciu Materskej školy na školský rok 2015/2016.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Informáciu o organizácii MŠ Staškov počas prázdnin-prevádzka júl
Hlasovanie: ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Vzhľadom na to, že v tom čase nebola ešte prítomná na OZ Mgr. Anna Bukovanová,
zástupkyňa ZŠ Staškov, prešlo sa k ďalšiemu bodu.
K bodu č. 11: Záverečný účet obce Staškov za rok 2014
č. 12: Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2014
č. 13: Správa nezávislého audítora za rok 2014
č. 14: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2014

Peter Fuček, poslanec OZ: Konštatoval, že záverečný účet prešiel finančnou komisiou.
Pozastavili sa pri tom, aby boli zapracované do zásad hospodárenia obce kompetencie
štatutárov pri úpravách rozpočtov.
Helena Machovčáková, hlavná kontrolórka obce: Vysvetlila, že existuje uznesenie
ešte z predošlého zastupiteľstva, kde má starosta určený limit, že môže robiť presun
medzi položkami alebo upravovať rozpočet. Je to v zmysle zákona o obecnom zriadení,
na školení bola oboznámená s tým, že starosta môže, keď mu to schváli zastupiteľstvo,
keď mu dá limit. Horšie je to v príspevkových organizáciách, pretože príspevková
organizácia, alebo obec ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie jej má určiť záväzné
limity, v prípade že sa schváli štatutárovi príspevkovej organizácie úprava rozpočtu –
nebude to v súlade, odporuje si to. Čiže v prípade príspevkovej organizácie je lepšie
dávať do zastupiteľstva úpravy rozpočtu.
Peter Fuček, poslanec OZ: Komentoval, že vo všeobecnosti sa finančná komisia zhodla.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že body 11 až 14 spolu súvisia,
preto uviedol, že by sa mohli všetky schváliť.
OZ SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD:
Záverečný účet obce Staškov za rok 2014.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Stanovisko k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2014
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Správu nezávislého audítora za rok 2014.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

OZ SCHVÁLILO:
Hodnotiacu správa k programovému rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

K bodu č. 15: Čerpanie rozpočtu za 1. Q 2015 – obec
Peter Fuček, poslanec OZ: Vysvetlil prítomným, že finančná komisia v tomto prípade
podáva návrh na zaplatenie daní do 30.6. v každom kalendárnom roku – dane
a komunálne odpady.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská spolu s kontrolórkou podali informáciu, že zákon toto
umožňuje po celý rok.
Na rokovanie OZ bola prizvaná Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce. Starosta ju
oslovil s otázkou, či by bolo možné prijať VZN o tom, aby sa dane platili k spomenutému
termínu, alebo nie.
Bc. Milka Hurinová, pracovníčka obce: Vysvetlila, že to tak nefunguje, nakoľko zákon
stanovuje platenie dokonca roka. Zákon to tak prikazuje. Vysvetlila ďalej, že keď vydá
platobné výmery, tak vtedy vzniká občanovi povinnosť zaplatiť daň do 15 dní od
doručenia. Platobný výmer môže byť vydaný počas celého roka.
Starosta sa jej poďakoval za vysvetlenie, následne z rokovania OZ odišla.
OZ SCHVÁLILO:
Čerpanie rozpočtu obce za 1. Q 2015 – obec.
Hlasovanie: ZA: 8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:1

K bodu č. 16: Úprava rozpočtu č. 1/2015 – obec
Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili. Zároveň mal pripravené žiadosti, ktoré sa
týkali tohto bodu.
Peter Fuček, poslanec OZ: Informoval prítomných, že finančná komisia odporučila
schváliť úpravu rozpočtu s návrhom dopracovania rezervného fondu a zapracovania do
úpravy rozpočtu žiadosti o dotácie do kapitoly náboženské a iné spoločenské služby.
Starosta opätovne čítal žiadosti, ktoré boli zobraté na vedomie a mali sa riešiť pri úprave
rozpočtu:

Klub Pohyb, Krása, Presnosť Staškov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na
reprezentáciu Staškova na Majstrovstvách Slovenska v Sabinove – 1000 €.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Vyjadrila sa, že pri všetkej úcte ku
futbalu a k ostatným, mažoretky si platia kostýmy, dopravu atď. Konštatovala, že je to tiež
kolektívny šport, kde sa dievčatám venujú, nenudia sa tam, vyjadrila sa, že by mali byť
v tomto podporené. Navrhla schváliť sumu 1000 €, nakoľko tento rok každý dostal viac
a ony menej. Konštatovala, že pán Papaj má platiť penále – na rokovanie OZ podal žiadosť
o odpustenie - priklonila by sa k tomu, aby sa mu to neodpustilo, a z danej sumy 1000 €
dať mažoretkám. Pochválila ich pred prítomnými a konštatovala, že by bolo naozaj dobré
ich podporiť.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Vyjadril sa, že porovnávať mažoretky s futbalom nie je
dobré. Konštatoval, že Telovýchovná jednota má tiež viacero družstiev, tiež sú tam
obrovské náklady. Uviedol, že je za to, aby sa mažoretkám prispelo, ale podľa jeho názoru
je to veľa. Navrhol výšku príspevku 500 €.
Žiadosť pána Papaja o odpustenie penále vo výške 1500 €, /v ktorej uviedol, že za obdobie
nájmu ako jediný z užívateľov platil čas vodné a stočné, pričom v budove bolo viac
odberateľov, v minulosti bol nápomocný obci poskytnutím pracovnej sily a elektrickej
energie pri opravách časti oplotenia cintorína a toto nebolo faktúrované/ atď...
Peter Fuček, poslanec OZ: Vyjadril sa, že ide o peniaze z nájmu budovy, do ktorej by sa
tie peniaze mali vrátiť, uviedol, že by bolo možno lepšie podporiť hasičov, zakúpiť
vysúvacie dvere, zrekonštruovať, ale nebrať tie peniaze odkiaľ sa vyrobili a dávať ich inde.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, že ak sa tie peniaze budú
rozdeľovať musia sa pridať do rozpočtu a potom rozdeliť. Bolo potrebné, aby sa rozhodlo,
či sa penále odpustia alebo nie.
Žiadosť pána Papaja bola zamietnutá všetkými prítomnými.
Starosta následne navrhol, aby čiastka 1500 € bola vložená do rozpočtu, do prijímovej
časti.
Ing. Milan Veselovský, poslanec OZ: Navrhol mažoretkám poskytnúť 500 €.
Hlasovaním bol schválený návrh na 500 €.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
na zabezpečenie spomienkových osláv vo výške 200 €.
Zapracovaných bolo v úprave rozpočtu 150 €. Hlasovalo sa o 200 €.
Hlasovaním OZ schválilo žiadosť o finančný príspevok vo výške 200 €.
Žiadosť – Ján Vyhniar, Staškov 114 – o poskytnutie finančného príspevku pre potreby
skupiny Harmonikárov Staškov.
Navrhnutá bola suma 50 €, táto prešla hlasovaním.

OZ SCHVÁLILO:
a) Úpravu rozpočtu obce č. 1/2015
b) Dotáciu pre Klub Pohyb, Krása, Presnosť Staškov - 500€ na štartovné poplatky a cestovné
výlohy na reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenska.
Hlasovanie za: 5

Proti: 4

Zdržal sa:0

c) Žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Staškov o 200€ na zabezpečenie
činnosti v roku 2015
Proti:0

Hlasovanie za : 7

Zdržal sa:2

d) Žiadosť p. Vyhniara dotácia 50€ - Staškovskí harmonikári
Hlasovanie za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0

OZ ZAMIETLO:
Žiadosť p. Papaja o odpustenie penále za oneskorené platby nájmu.
Hlasovanie za: 9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Starosta čítal nasledujúce žiadosti týkajúce sa rozpočtu:
Žiadosť manželov Juliany a Jozefa Kajánkových, Staškov – o odvodnenie pozemku.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Podal informáciu, že sa na miesto bol pozrieť spolu
s vedúcim Obecného technického podniku.
Zároveň sa vrátil k žiadosti p. Križana z minulého zastupiteľstva. Obe žiadosti boli na základe
podaných informácií o potrebných prácach a teréne zamietnuté.

OZ ZAMIETLO:
Žiadosť Jozefa Kajánka a Juliany Kajánkovej, Staškov o dovodnenie parciel CKN
2489/1 a CKN 2488.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

a zároveň
OZ ZAMIETLO:
Žiadosť Jána Križana, Staškov o odvodnenie záhrady, z dôvodu výškových pomerov.

Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Žiadosť Milana a Anny Grečmalových, Staškov – o pomoc pri povrchovej úprave terénu –
zaasfaltovanie prístupu k rodinnému domu, nakoľko bol pre budovanie kanalizácie
poškodený.
Ján Belko, poslanec OZ: Informoval, že sa v danej lokalite bol pozrieť na situáciu.
Konštatoval, že zo všetkých prístupov boli zaasfaltované len 3 prístupy, nevedel však, či za
vlastné finančné prostriedky majiteľov rodinných domov, alebo v tom figurovala obec. Tiež
konštatoval, že nepostrehol, ako to miesto mohlo byť narušené. Priklonil sa k tomu, že
prístupy sa kedysi asfaltovali.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Konštatoval, že tam tiež kedysi bol, vyjadril sa však, že nejde
o obecnú kanalizáciu. Kanalizáciu kopal SEVAK. Konštatoval, že prístupy k domom sa
asfaltovali, ale bolo to tam, kde obec robila cesty.
Peter Fuček, poslanec OZ: Navrhol prispieť manželom 100 € na betón.
OZ SCHVÁLILO:
Žiadosť Milana Grečmala a Anny Grečmalovej, Staškov – príspevok na betón 100 €.
Hlasovanie: ZA:

8

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 1

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Navrhol prerušiť bod rokovania, nakoľko sa
dostavila zástupkyňa ZŠ Staškov, Mgr. Anna Bukovanová . Prítomní sa vrátili k bodu č. 10 –
Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok 2015/2016.
K bodu č. 10: Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok 2015/2016
Mgr. Anna Bukovanová, zástupkyňa ZŠ Staškov: Informovala prítomných, že riaditeľkou
aj naďalej ostáva Mgr. Mária Perďochová, zástupkyne sú dve: pre prvý stupeň, a zároveň
čiastočný úväzok ako riaditeľka CVČ a druhá zástupkyňa pre druhý stupeň. Škola má pokles
žiakov na prvom stupni 122, na druhom 144. Uvedené boli aj tabuľky, v ktorých bol prehľad
otváraných tried v ročníkoch. Vo štvrtom ročníku sa nachádzajú 3 žiaci so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami. Na druhom stupni – vo viacerých ročníkoch sú začlenení
žiaci, z piateho ročníka odchádzajú 4 na osemročné gymnázium. Vyjadrila sa k deľbe
predmetov ako je informatika, anglický jazyk, technika, náboženstvo. Škola má spolu 22
pedagogických zamestnancov, 1 odbornú pedagogickú zamestnankyňu, školníka, upratovačky
3, ekonómka, vedúca školskej jedálne, kuchárky 2 + 1 pomocná. V prípade zvýšeného záujmu
o obedy by sa pomoc riešila cez úrad práce. V septembri po prijatí vzdelávacích poukazov sa
rozbehne práca CVČ.
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Poznamenala, aby sa dobre premyslelo,
koľko krúžkov sa bude otvárať, aby boli naozaj zaplnené.

Mgr. Anna Bukovanová, zástupkyňa ZŠ Staškov: Vyjadrila sa, že to tak má škola v pláne.
Tiež osloviť učiteľov, aby mala na nich lepší dosah, budú priamo tam, s externými
pracovníkmi to ide ťažšie.
OZ SCHVÁLILO:
Návrh na organizáciu Základnej školy na školský rok 2015/2016.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Prítomní sa vrátili k úprave rozpočtu:
Žiadosť MUDr. Ľubice Maňákovej - o odstránenie nedostatkov podľa kontroly regionálneho
úradu verejného zdravotníctva – podľa zápisov pracovníkov.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť MUDr. Ľubice Maňákovej o účasť na odstránení zistených nedostatkov podľa
kontroly RÚVZ v priestoroch Zdravotného strediska.
zároveň
OZ ULOŽILO:
Obecnému technickému podniku odstrániť zistené nedostatky. Termín podľa dohody
s RÚVZ Čadca.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Pri tomto bode starosta obce oboznámil prítomných, že lekári aj lekárnik pristúpili
k dodatkom k nájomným zmluvám, až na MUDr. Pecha, ktorý už tento rok definitívne končí.
Žiadosť p. Jozefa Deja, Staškov – aby si obec odkúpila pozemky pod miestnou komunikáciou
v lokalite za Bahanou.
Starosta na mapke vysvetlil prítomným situáciu.
Starosta vyhlásil krátku prestávku. Po nej na rokovanie OZ prišiel pán Papaj, ktorý požiadal
starostu obce, aby sa mohol vyjadriť ku žiadosti, ktorú podal na rokovanie OZ. Prítomní sa
zhodli na tom, že napriek tomu, že žiadosť už bola uzavretá, vypočujú si ešte prítomného
žiadateľa.
p. Papaj: Poďakoval sa. Vrátil sa k svojej žiadosti, vyjadril sa, že v minulosti pomohol bez
nároku na finančné ohodnotenie.

Viacerí z prítomných sa vyjadrili, že chápu situáciu prítomného pána Papaja, ale rovnako sa
vyjadrili aj k tomu, že to je riziko podnikania. Nezmenili svoje rozhodnutie, nakoľko žiadateľ
s platbou dlho meškal.
Následne sa vrátili k žiadosti p. Deja.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Vyjadril sa, že podľa jeho názoru by sa pozemky
mali odkúpiť, aby nevznikali ďalšie komplikácie.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť p. Jozefa Deja, bytom Staškov o odkúpenie pozemkov pod miestnou
Komunikáciou.
a zároveň
ULOŽILO:
Riešiť problém s právnym zástupcom
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Peter Fuček, poslanec OZ: Podal informáciu, že v rozpočte nedošlo k veľkým a zásadným
zmenám.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Doplnil, že sa hľadali pri úprave prostriedky na
spolufinancovanie projektu týkajúceho sa materskej školy, pridané bolo na projektové
dokumentácie, doplnok územného plánu.
Oboznámil prítomných, že na sumu 2 000 €, ktorá bola v rozpočte na nábytok do kancelárie,
sa mení klasifikácia na Altánok – Stará škola.
K bodu č. 17: Voľba komisie na schvaľovanie zápisov do obecnej kroniky
Podľa podaných návrhov OZ Schválilo komisiu na odsúhlasenie zápisov do obecnej kroniky.
Zápis sa po prejednaní na komisii posunie na nasledujúce zastupiteľstvo na schválenie.
OZ SCHVÁLILO:
Komisiu na odsúhlasenie zápisov do obecnej kroniky v zložení:
Mgr. Julia Belková
Terézia Šupčíková
Mgr. Daniel Králik
Ing. Milan Veselovský
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI:

0

K bodu č. 18: Prenájom prebytočného majetku obce
OZ SCHVÁLILO

ZDRŽAL SA: 0

Prenájom nehnuteľnosti v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nehnuteľnosti – garáž o rozlohe 23,56 m2 v budove
zdravotného strediska č. s. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na LV č. 1179, vo výške
nájmu 300 €/rok., p. Viliamovi Kicošovi, bytom Staškov , v termíne od 01.07.2015 do 30.06.2016,
za účelom garážovania osobného motorového vozidla, v súlade so Zákonom o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec
Staškov chce umožniť nájomcovi garážovanie osobného automobilu v garáži, ktorú obec v
súčasnosti nevyužíva, a ktorá sa nachádza v budove, kde nájomca s rodinou užíva nájomný byt,
pričom uvedenú garáž užíva od 01.01.2005.

Hlasovanie: ZA: 6

ZDRŽAL SA: 2

PROTI: 1

K bodu č. 19: Štatút obce
20: Rokovací poriadok OZ
21: Zásady hospodárenia s majetkom obce
Bola zvolaná komisia, nakoľko sa jej zúčastnili len 2 členovia, uvedené materiály boli podané
len ako informácia. Komisia bude opäť zvolaná, a vec bude preriešená na ďalšom
zastupiteľstve. Poslanci si majú prejsť materiály, ktoré im boli predložené. Pripravené
materiály boli zobraté na vedomie.
OZ BERIE NA VEDOMIE:
Predložené materiály k interným predpisom obce.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu š. 22: Vstup obce do DVNL Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:
OZ SCHVÁLILO:
Vstup obce do Družstva vlastníkov neštátnych lesov Staškov – parcely v podielovom
spoluvlastníctve podľa prílohy.
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 2

OZ VOLILO
Zástupcu z obce na rokovaniach DVNL Staškov: Pavol Ďurkáč.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

zároveň
OZ ULOŽILO
Obecnému úradu zabezpečiť vytýčenie a označenie hraníc lesných pozemkov vo výhradnom
vlastníctve obce Staškov.

OZ SCHVÁLILO
Komisiu na obhliadku stavu lesných pozemkov obce v 1/1:
Terézia Šupčíková,
Pavol Ďukáč,
Ján Belko,
Ján Janošec.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 23: Odňatie správy Rodného domu Jozefa Kronera č. 308, postaveného na
parcele 1287/2 CVČ a zverenie do správy Obecnému technickému podniku
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Oboznámil prítomných, že sa zvažovalo, komu dať
domček do správy. Rozhodlo sa o Obecnom technickom podniku.
OZ SCHVÁLILO:
a) Odňatie správy Rodného domu Jozefa Kronera č. 308, postaveného na parcele č.
1287/2 CVČ ku 30. 6. 2015
b) zverenie Rodného domu Jozefa Kronera do správy Obecného technického podniku
od 1. 7. 2015.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 24: Zmena a doplnok územného plánu obce, štúdia bytového domu
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Konštatoval, nakoľko podnetov k zmene a doplnku
územného plánu obce bolo už podaných veľa žiadostí, bude potrebné sa tomuto venovať.
OZ ULOŽILO
Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku územného plánu.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce: Predložil prítomným vypracovanú štúdiu nového
bytového domu č. 2, od firmy ARCHITECTURE DESIGN.
Farebnú vizualizáciu si mohli pozrieť všetci prítomní. Na základe predloženej štúdie sa
prítomní zhodli, že táto varianta je krajšia.
OZ SA OBOZNÁMILO:
S predloženou štúdiou č. 2 nového bytového domu
Ivanom Jarinom - ARCHITECTURE DESIGN.
OZ SCHVÁLILO:
Predloženú Štúdiu bytového domu č. 2

vedľa pošty, vypracovanou pánom

OZ ULOŽILO:
Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu
podľa požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania.
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

K bodu č. 25 : Rôzne
- Žiadosť DVNL Staškov – o umiestnení informačnej tabule pred zdravotným strediskom
Staškov.
Ján Janošec, poslanec OZ: Vysvetlil, že by potrebovali umiestniť na to miesto tabuľu, na
ktorej by zverejňovali termíny vyplácania a oznamy.
OZ SCHVÁLILO
Žiadosť DVNL Staškov o umiestnenie informačnej tabule pri Zdravotnom stredisku
Hlasovanie: ZA:

8

PROTI:

1

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť spoločnosti DARAPOL – o umiestnenie automatu na sviečky v priestoroch
cintorína, prenájom miesta.

OZ ZAMIETLO:
- Žiadosť spoločnosti DARAPOL, s.r.o ., Čadca o prenájom miesta pre predajný automat
na sviečky v priestoroch cintorína.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť firmy JOBUING, s.r.o. - o zrušenie vodného zdroja.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť firmy JOBUING, s.r.o. Staškov o zrušenie vodného zdroja a jeho ochranného pásma
vedeného v územnom pláne obce Staškov.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Na rokovanie prišla RNDr. Edita Sabelová vo veci žiadosti o finančný príspevok pre
mažoretky. Bola oboznámená, že im bolo schválených 500 €.
RNDr. Edita Sabelová: Opýtala sa, prečo nebola schválená celá čiastka, ktorú požadovali.

Mgr. Daniel Králik, poslanec OZ: Vysvetlil, že boli podané dva návrhy 1000 € a 500 €.
Hlasovaním prešiel druhý návrh.
Pavol Ďurkáč, poslanec OZ: Vyjadril sa, že by sa s touto sumou mali uspokojiť, nakoľko to
nie je tak malo peňazí.
RNDr. Edita Sabelová: Komentovala, že náklady, ktoré sú vydokladované predstavujú 4000
€, pričom neprirátavala čiastku, ktorú doplatili rodičia. Vysvetlila, že sú to skutočne obrovské
náklady. Poďakovala sa za 500 €, zvyšok si budú musieť uhradiť rodičia. Opýtala sa ešte,
vzhľadom na to, že mažoretky postúpili na majstrovstvá Európy do Brna, ale aj na
majstrovstvá sveta o Prahy – či je ešte možné získať nejaké finančné prostriedky od obce.
Peter Fuček, poslanec OZ: Vysvetlil, že v rámci finančnej komisie sa uzhodli na tom, že do
rozpočtu sa nesmie takto stále vchádzať. Všetko sa bude riešiť v danom termíne, ku ktorému
sa budú podávať žiadosti – teda len raz.
- Žiadosť Márie Smutníkovej, Staškov– o prešetrenie situácie prístupovej cesty pri obytnom
dome p. Burdu.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť Márie Smutníkovej, bytom Staškov o prešetrenie situácie prístupovej cesty pri
obytnom dome p. Burdu.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť a sťažnosť manželia Koperovci Staškov - obdobný problém s prístupovou cestou pri
obytnom dobe p. Burdu
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, poslankyňa OZ: Potvrdila, nakoľko v lokalite býva, že pán
Burda, hoci má svoj dvor, parkuje automobil v ceste vedľa, smerom pod Kykuľu. Priklonila
sa k prečítaným žiadostiam, konštatovala, že je to skutočne potrebné riešiť.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
A) Žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom Okružná, Čadca o odkúpenie
parcely 1015/2.
b) ) Sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom Okružná Čadca na pána
Jaroslava Burdu, ktorý údajne parkuje vozidlo na prístupovej ceste k pozemku.
OZ ZAIETLO:
Opätovná žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom Okružná , Čadca o zriadenie
cesty k parcelám 1014/2 a 1015/4 k.u. Staškov.

OZ ULOŽILO:
a) Obecnému úradu vytýčiť miestnu komunikáciu v susedstve p. Burdu. V prípade, že plot
p. Burdu je na obecnom pozemku, vyzvať ho na odstránenie.
b) 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.
c) Obecnému úradu riešiť sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom Okružná
110/81 Čadca na pána Jaroslava Burdu, ktorý údajne parkuje vozidlo na prístupovej
ceste k pozemku.

Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť manželov Kamenišťákových, Staškov o zámenu pozemku za obecný pozemok.
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce:
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť Márie Kamenišťákovej a Petra Kamenišťáka, bytom Staškov o zámenu
pozemku s obecným pozemkom.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť Márie a Jozefa Kudláčových, Staškov – o zámenu pozemku s obecným pozemkom.
OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Žiadosť Márie Kudláčovej, bytom Staškov o zámenu pozemkov s obecným pozemkom.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Žiadosť Tomáša a Kataríny Badurovej o odkúpenie obecného pozemku
OZ ZORALO NA VEDOMIE:
Žiadosť Tomáša Baduru a Kataríny Badurovej, bytom Raková o odkúpenie pozemku CKN
6522/18 o výmere 1446 m2 a pozemok CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 k .u. Staškovpri k. u.
Zákopčie.
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

- Cenová ponuka Kysuckého večerníka na zverejňovanie inzercie.

OZ ZOBRALO NA VEDOMIE:
Cenovú ponuku na uverejnenie inzercie – Kysucký večerník
Hlasovanie: ZA:

9

PROTI:

0

ZDRŽAL SA: 0

Nakoľko bol program rokovania OZ v Staškove vyčerpaný, Ing. Ladislav Šimčisko poďakoval
prítomným za účasť a riadne zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené o 15.00 hod.

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

Terézia Šupčíková
I. overovateľ

Pavol Ďurkáč
II. overovateľ

