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Pozvánka na
Hasičský deň

Dobrovoľný hasičský zbor zo Staškova 
Vás srdečne pozýva na „hasičský deň“,

ktorý sa uskutoční 14. mája 2016
(v sobotu) na ihrisku Slávie Staškov,
kde sa bude konať 2. medzinárodný
zraz hasičských vozidiel Avia
a 1. ročník memoriálu dlhoročného

predsedu Milana
Veselovského
spolu s prvým kolom
Nočnej Hasičskej
ligy Žilinského
kraja.

Želáme Vám radostné prežitie 
Veľkonočných sviatkov

v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Nech táto radosť pretrvá v každom z nás
aj do ďalších dní, a tak v pohode, zdraví 

a šťastí prežijeme nastávajúcu jar 
i celý rok v našej obci Staškov.

S úctou starosta obce Ladislav Šimčisko a kolektív pracovníkov obecného úradu

Stretnutie držiteľov Jánskeho plakiet
Dňa 17. 3. 2016 sa v  Spoločenskej sále Obecného úradu

v Staškove stretli držitelia zlatých, strieborných a bronzových
Jánskeho plakiet, ktorí boli ocenení v rokoch 2014–2015. Privítal
ich starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, prítomní sa podpísali do
Pamätnej knihy, starosta im odovzdal malú pozornosť a spoločne
sa mohli pohostiť na pripravenom občerstvení. 

redakčná rada

Nové iNvestície v Našej obci

čítajte na str. 3
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dovoľte, aby som Vás
informoval o aktivitách
obecného úradu v
tomto období. 
Podali sme žiadosť na
získanie financií na vý-
stavbu nového byto-
vého domu – 15 byto-
vých jednotiek. Finan-
covanie je kombiná-
ciou nenávratnej dotá-

cie z Ministerstva výstavby SR vo výške 40% 
a úveru zo ŠFRB vo výške 60%. Bytovku
chceme stavať prostredníctvom Obecného
technického podniku a ak získame potrebné
financie, so stavbou môžeme začať v jeseni
tohto roku.

Zapojili sme sa do dotačného systému na
rekonštrukciu telocviční pri základných ško-
lách. Uchádzame sa o dotáciu na vybudovanie
novej podlahy hracej plochy, rekonštrukciu
osvetlenia hracej plochy, rekonštrukciu sociál-
nych zariadení patriacich k telocvični – vyku-
rovanie, elektroinštaláciu, zdravotechniku 
a stavebné úpravy. 

Taktiež sa snažíme prostredníctvom hava-
rijného fondu Ministerstva školstva SR vyme-
niť okná na telocvični za nové plastové.
Chceme využiť príležitosť z eurofondov finan-
covať rekonštrukciu budovy bývalej starej
školy. V rámci aktuálnej výzvy je možné sa
uchádzať o prostriedky na zníženie energetic-
kej náročnosti tejto budovy – zateplenie obvo-
dového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia
vykurovania a elektroinštalácie, vybudovanie
bezbariérového vstupu. 

Bola ukončená výstavba nového multi-
funkčného ihriska v areáli materskej školy,
obecný technický podnik dokončil opravu
chodieb a sociálnych zariadení zdravotného
strediska a pokračuje v prácach na rekonštruk-
cii zastrešenia a podhľadu telocvične. 

Máme vypracovaný projekt novej materskej
školy a prebieha stavebné konanie. So stavbou
chceme začať už v apríli. 

Vážení občania, chcem sa vyjadriť ku kom-
plikáciám, ktoré vznikli v tomto roku pri vý-
bere dane z nehnuteľností a týkali sa dane 
z lesných pozemkov. Do roku 2015 platilo daň
z obhospodarovaných lesných pozemkov bý-
valé Združenie vlastníkov neštátnych lesov za
všetkých vlastníkov lesných pozemkov i za
tzv. „neznámych“. So vznikom Družstva vlast-
níkov neštátnych lesov sa zmenil prístup jeho
predstavenstva k tejto daňovej povinnosti. 
V priebehu jedného roka predstavenstvo me-
nilo filozofiu, či daň z lesných pozemkov
vôbec platiť, alebo ak zaplatiť tak za koho.
Tento prístup sťažoval obecnému úradu výber
daní, lebo nebolo jasné či dane vyberať od
vlastníkov, či daň bude zaplatená družstvom 
a v akom rozsahu. 

Na podnet obecného úradu sa po spoloč-
nom jednaní finančnej komisie a zástupcov
družstva napokon členovia predstavenstva
družstva rozhodli daň z lesných pozemkov za-
platiť za roky 2015 a 2016 za všetkých vlastní-
kov lesných pozemkov, na ktorých družstvo
hospodári. 

Chcem poďakovať tým členom predstaven-
stva Družstva vlastníkov neštátnych lesov,
ktorí presadili takéto rozhodnutie. Osobne
som presvedčený, že i v budúcnosti by malo
družstvo platiť dane z lesných pozemkov, na
ktorých hospodári, za všetkých vlastníkov, či
už sú členovia družstva, nečlenovia, alebo tzv.
„neznámi“ vlastníci.

Milé naše ženy, prijmite, i keď dodatočne,
blahoprianie k Medzinárodnému dňu žien. 
V mene vedenia obce Vám prajem veľa zdra-
via, porozumenia v rodine a úspechov v za-
mestnaní. 

S úctou Ladislav Šimčisko, 
starosta obce 

2 Spravodaj obce Staškovslovo starostu

Milí staškovčania, Projekt novej materskej školy
prebieha stavebné konanie, s výstavbou sa začne v apríli

Pohľad sZ (uličný):

Pohľad sV:
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Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASO-
VAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
16/2016 k bodu: Rozpočtové opatrenie č.1 / 2016 –
Základná škola, Staškov č. 502 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie Základnej školy, Staškov 
č. 502, č. 1/2016.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie Základnej školy, Staškov 
č. 502 č. 1/2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
17/2016 k bodu: Správa o hospodárení za rok 2015
– Centrum voľného času pri ZŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Správa o hospodárení za rok 2015 – Centrum voľ-
ného času pri ZŠ, Základná škola, Školská jedáleň,
Školský klub detí
B/ SCHVAĽUJE

- Správu o hospodárení za rok 2015 – Centrum
voľného času pri ZŠ

- Správu o hospodárení za rok 2015 – Základná
škola Staškov

- Správu o hospodárení za rok 2015 – Školská
jedáleň

- Správu o hospodárení za rok 2015 – Školský
klub detí

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
18/2016 k bodu: Návrh VZN obce Staškov o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ PREROKOVALO
VZN obce Staškov o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
VZN obce Staškov o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
19/2016 k bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 –
Obecný technický podnik Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Obecný technický podnik Staškov – rozpočtové
opatrenie č. 1/2016
B/ SCHVAĽUJE
Obecný technický podnik Staškov – rozpočtové
opatrenie č. 1/2016
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
20/2016 k bodu: Predstavenie zámeru prístavby
skladovej haly firmy KONTAKT-SK, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prístavby skladovej haly firmy KONTAKT-SK,
s.r.o.
B/ SCHVAĽUJE 
Zámer prístavby skladovej haly firmy KONTAKT-SK,
s.r.o., s tým, že firma KONTAKT-SK, s.r.o. sa bude
spolupodieľať na vybudovaní odvodnenia pod
chodníkom okolo štátnej cesty – dodaním mate-
riálu (kanalizačných rúr) v dĺžke hranice areálu
s budovaným chodníkom 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
13/2016 k otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu rokova-
nia, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva
Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASO-
VAL: 0

b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej komi-
sie: Mgr. Daniel Králik, členovia: Ján Janošec,
Pavol Ďurkáč 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Mgr. Iveta Bartusková 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASO-
VAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
14/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ BERIE NA VEDOMIE

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z roz-
počtu obce z roku 2015 v porovnaní so žiados-
ťami. Úloha trvá.

b) Obecnému úradu na najbližšie rokovanie OZ
prizvať vlastníkov dotknutých pozemkov (pán
Čuboň, pán Perďoch). Úloha splnená.

c) Obecnému úradu jednať s nájomcami nebyto-
vých priestorov v  budove obecného úradu
o úprave nájomných vzťahov. Úloha splnená.

d) Stavebnej komisii riešiť žiadosť rodiny Vlčeko-
vej a Grigovej o príspevok na vybudovanie vo-
dovodnej prípojky, vo vzťahu k  okolitým
nehnuteľnostiam. Úloha trvá.

e) Stavebnej komisii a sociálnej komisii preveriť
stav užívania nájomných bytov v budove č. 25
nájomníkmi, platenie nájmu, nedoplatky za
nájom a pod. Úloha splnená.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčí-
ková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASO-
VAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo
15/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Slávky Korduliakovej, Staškov o odkúpenie
pozemku.
B/ SCHVAĽUJE

a) Parcela CKN 111/25 o  výmere 49 m2 v  kat.
území obce Staškov je prebytočným majet-
kom Obce Staškov.

b) Zámenu spoluvlastníckeho podielu podľa
GP100/2012:

- LV č. 7416, CKN 1253/10 o  výmere 159 m2

v podiele 368550/55252509, 
- LV č. 7417, CKN 2830/26 o  výmere 116 m2

v podiele 368550/55282509,
- LV č. 7416, CKN 2830/25 o  výmere 146 m2

v podiele 368550/55282509, a spoluvlastníc-
keho podielu podľa GP 20b/2013:

- LV č. 7465, CKN 91/1 o výmere 261 m2 v po-
diele 5/96, čo v celkovej výmere predstavuje
16,40 m2, ktorá je vo vlastníctve Slávky Kordu-
liakovej, rod. Bytčankovej, nar. 17. 3. 1971,
bytom Staškov č. 53, za parcelu, ktorá bude
oddelená GP z parc. CKN 111/25 v zmysle pro-
jektu Regenerácie a revitalizácie centra obce
Staškov. 

c) Schvaľuje zámer odpredaja zvyšku parcele
CKN 111/25 ktorá bude oddelená GP v zmysle
projektu Regenerácie a  revitalizácie centra
obce Staškov, pred parcelami CKN 111/14
a CKN 111/15 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Obec vyku-
puje pozemky po miestnu komunikáciu
s  tým, že pozemok v  línii chodníka ostane
v majetku obce.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
z 25. februára 2015
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A/ PREROKOVALO
Oznámenie o zaradení dobrovoľného hasičského
zboru obce do kategórie a z toho plynúcich súvi-
slostí v  systéme celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slo-
venskej republiky. 
B/ BERIE NA VEDOMIE
Oznámenie o zaradení dobrovoľného hasičského
zboru obce do kategórie a z toho plynúcich súvi-
slostí v  systéme celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slo-
venskej republiky. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
28/2016 k bodu: Prenájom majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu časti budovy – plechového skladu
v budove č. 623 na parkovanie autobusov.
B/ SCHVAĽUJE
Obec Staškov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení ne-
skorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľ-
nosti – plechový sklad o rozlohe 120 m2 pri budove
s. č. 623 v Staškove na parcele č. 2101/1 v k. ú. 
Staškov, zapísaný na LV č. 1179, spoločnosti Auto-
busová doprava MB, s. r. o. so sídlom Turzovka
434, 023 54 Turzovka, IČO: 47412836, zast. kona-
teľom Miroslavom Budošom, za nasledujúcich pod-
mienok:
Cena nájmu: 420 €/rok, t. j. 35 €/mes.
Doba nájmu: od 1. 3. 2016 na dobu neurčitú
Výpovedná lehota:  3 mesiace
Účel nájmu: garážovanie autobusov
Ďalšie podmienky nájmu:

1. Prenajímateľ nebude nájomcovi poskytovať
iné plnenia, nájomca si v prípade potreby za-
bezpečí dodávku elektrickej energie na
vlastné náklady. 

2. Výška nájomného sa pomerne zvýši za každý
kalendárny rok o výšku inflácie vyhlásenej Šta-
tistickým úradom SR k 31. 12. príslušného roka.

3. Poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania, najmenej však
0,83 € za každý, i začatý mesiac omeškania.

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spo-
číva v tom, že obec Staškov chce umožniť garážo-
vanie autobusov spoločnosti, ktorá zabezpečuje

dopravu pre potreby obce a jej jednotlivých zložiek
za výhodných podmienok.
Zámer prenájmu bol zverejnený na vývesnej tabuli
Obce Staškov dňa 8. 2.2016
Počet poslancov 9, prítomných 6
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
29/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica,
o prenájom nebytových priestorov na ihrisku FK
SLÁVIA Staškov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Petra Svrčeka – PaP music, Ochodnica,
o prenájom nebytových priestorov na ihrisku FK
SLÁVIA Staškov.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu osloviť žiadateľa o návrh konkrét-
nych podmienok.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
30/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Štefana Gábora o prešetrenie závad a vyko-
nanie opráv v byte, Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému technickému podniku prešetriť žiadosť
Štefana Gábora o prešetrenie závad a vykonanie
opráv v byte, Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
31/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Oľgy Čagalovej, Staškov o vysporiadanie
miestnej komunikácie.

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
21/2016 k bodu: Prezentácia činnosti OCR Kysuce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/BERIE NA VEDOMIE
Prezentáciu činnosti Organizácie cestovného ruchu
Kysuce, prednesenú riaditeľkou organizácie Ing.
Emíliou Sloviakovou.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
22/2016 k bodu: Zámer záchrany objektu bývalej
školy Staškov – Polgrúň
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Zámer záchrany objektu bývalej školy Staškov – Polgrúň. 
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zistiť podmienky možného pre-
vodu nehnuteľnosti do majetku obce.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
23/2016 k bodu: Štatút obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Štatút obce Staškov 
B/ SCHVAĽUJE 
Štatút obce Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstvazo dňa 25. februára číslo 
24/2016 K bodu: Návrh zmluvy o budúcej zmluve
s organizáciou zodpovednosti výrobcov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou
zodpovednosti výrobcov
B/ SCHVAĽUJE 
Zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou zodpo-
vednosti výrobcov – ENVI-PAK, a.s., Galvaniho
7/B, 821 04 Bratislava a obcou Staškov 

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Terézia
Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASO-
VAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
25/2016 k bodu: Projekt znižovania energetickej
náročnosti budovy č. 90, Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Projekt znižovania energetickej náročnosti budovy
s. č. 90, Staškov
B/ SCHVAĽUJE 

a) Predloženie Žiadosti o  NFP na SO v  rámci
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na realizáciu
projektu s názvom „Zníženie energetickej ná-
ročnosti administratívnej budovy s. č. 90
v obci Staškov“.

b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na ma-
ximálne celkové spolufinancovanie realizova-
ného projektu vo výške 9 306,97 € z celkových
oprávnených výdavkov projektu vo výške 
186 139,40 € a neoprávnených výdavkov pro-
jektu v sume 0,00 €.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
26/2016 k  bodu: Návrh na vyradenie knižného
fondu po revízii
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh na vyradenie knižného fondu po revízii
(Zoznam podľa prílohy).
B/ SCHVAĽUJE 
Vyradenie knižného fondu po revízii, ponúknuť
knižniciam a následne predať za symbolickú cenu.
(Zoznam podľa prílohy).
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
27/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
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B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Oľgy Čagalovej, Staškov, o vysporiadanie
miestnej komunikácie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
32/2016 K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť členov divadelného súboru v  Staškove 
o finančný príspevok.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť členov divadelného súboru v  Staškove 
o finančný príspevok.
C/ SCHVAĽUJE
Žiadosť v zmysle možností rozpočtu podporiť vo
výške 800 €, bude opäť predložená pri úprave roz-
počtu. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
33/2016 K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Jozefa Huríka, Staškov o  prenájom po-
zemku.
B/ ZAMIETA
Žiadosť Jozefa Huríka, Staškov o  prenájom po-
zemku.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Mgr. Iveta Bar-
tusková, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
34/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosti Norberta Perdocha a Jozefa Čuboňa o od-
kúpenie pozemku CKN č. 408/1.
B/ ZAMIETA
Žiadosti Norberta Perdocha a Jozefa Čuboňa o od-
kúpenie pozemku CKN č. 408/1. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-

káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
35/2016 K bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Súhlas vlastníkov pozemku o odkúpenie častí par-
ciel z dôvodu rozšírenia MK, lokalita vyšný koniec
B/ SCHVAĽUJE 
Odkúpenie parciel z dôvodu rozšírenia MK, loka-
lita vyšný koniec:

- Ján Kubošek, LV č. 4257, CKN 1078/2 o vý-
mere 10 m2,

- Tibor Kuric a  manželka Mária, LV č. 7383,
CKN 1082/2 o výmere 26 m2,

- Oľga Kusá, LV č.811, CKN 1084/2 o výmere 
37 m2,

- Tomáš Gajdošík a  manželka Veronika, LV 
č. 4255, CKN 1088/5 o výmere 34 m2,

za cenu 1 € za m2.
Počet poslancov: 9, prítomných: 6 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
36/2016 k bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Odkúpenie pozemkov pod chodníky od Železníc
Slovenskej republiky, Bratislava.
B/ SCHVAĽUJE 

a) Odkúpenie pozemku zapísaného na LV č.
4186, parc. 1277/31 o výmere 96 m2, zastavané
plochy a nádvoria od ŽSR, v cene 384,- € bez
DPH, t. j. 4 €/ m2. Ku kúpnej cene bude pripo-
čítaná DPH podľa platných právnych predpi-
sov.

b) Odkúpenie pozemkov zapísaných na LV 
č. 3256:
- pozemok C-KN 1268/60 o výmere 89 m2,

zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok C-KN 1268/61 o výmere 8 m2, za-

stavané plochy a nádvoria,
- pozemok C-KN 1268/62 o výmere 20 m2,

zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok C-KN 1268/63 o výmere 299 m2,

zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok C-KN 1268/67 o výmere 52 m2,
druh pozemku orná pôda,

za cenu 1 872 € bez DPH, t.j. 4 €/m2. Ku kúp-
nej cene bude pripočítaná DPH podľa plat-
ných právnych predpisov.

Počet poslancov: 9, prítomných: 6 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
37/2016 k bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Výpožičku priestorov v budove starej školy, vrátane
altánku.
B/ SCHVAĽUJE 
Výpožičku priestorov v budove starej školy, vrátane
altánku, refundácia nákladov energií, celoročne 25
€ na deň, samotný altánok 15 €/deň.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
38/2016 K bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na obstaranie
a vypracovanie Územného plánu obce.
B/ BERIE NA VEDOMIE 
Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže
na obstaranie  Územného plánu – firma Ing. arch.
Ján Burian – URBION, Žilina a vypracovanie Územ-
ného plánu – firma Ing. arch. Marián Pivarči 
– autorizovaný architekt, Žilina.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu podpísať zmluvy a pri budúcej
úprave rozpočtu obce vyčleniť finančné pro-
striedky.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
39 /2016 k bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ PREROKOVALO
Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Staškov na roky 2015 – 2022.
B/ SCHVAĽUJE
Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Staškov na roky 2015 – 2022.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
40/2016 k bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Antona Kadelu, Staškov, o vyriešenie pro-
blému so zatápaním záhrady z vodného zdroja.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku dotknutej záhrady.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Jano-
šec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Pavol Ďurkáč, Mgr. Daniel
Králik, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 25. februára číslo 
41/2016 k bodu: Výkup pozemkov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

a) Správu o činnosti rok 2015
b) Správu z  kontroly pokladničných dokladov 

r. 2014
c) Kontrolu v zmysle uzn. z r. 2011 – úprava roz-

počtu ZŠ Staškov
d) Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

B/ BERIE NA VEDOMIE
a) Správu o činnosti rok 2015,
b) Správu z  kontroly pokladničných dokladov 

r. 2014,
c) Kontrolu v zmysle uzn. z r. 2011 – úprava roz-

počtu ZŠ Staškov, 
C/ SCHVAĽUJE
Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
D/ POVERUJE
Hlavného kontrolóra výkonom kontrol.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Mgr. Iveta Bartusková JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ I. Overovateľ II.
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iNforMácia Pre čLeNov sPoLočeNstva
bývaLých UrbariaListov staškov,
PoZeMkového sPoLočeNstva

Výbor Spoločenstva bývalých urbarialistov Staškov, 
pozemkového spoločenstva, zvoláva 

Z H R O M A Ž D E N I E
členov spoločenstva
Zhromaždenie sa bude konať v kinosále Obecného úradu obce Staškov dňa 

10. apríla 2016 o 14.00 hod. Prezentácia prítomných začne už od 13.30 hod.
Neúčasť člena na rokovaní môže byť nahradená splnomocnením na zastupovanie. 

Tlačivo si bude možné vyzdvihnúť na rokovaní výboru dňa 8. 4. 2016 v čase od 15.00 h
do 17.00 h v zasadačke OÚ Staškov, alebo u jednotlivých členov výboru a dozornej rady.
Bude na ňom aj súhlas o prevzatí zhromaždením schváleného podielu. Podiel bude 
vyplácaný po skončení rokovania vo vestibule kultúrneho domu obdobne, ako tomu bolo
na poslednej valnej hromade. Zoznam členov spoločenstva je rozdelený do štyroch častí,
ktoré sú označené veľkými písmenami A, B, C, D a každý člen má v zozname pridelené
poradové číslo. Člen spoločenstva sa po príchode na rokovanie valnej hromady zapíše do
príslušnej prezenčnej listiny, ktorá je označená rovnako ako zoznam. Tu odovzdá aj splno-
mocnenie na zastupovanie a prevezme si hlasovací lístok s vyznačením svojho podielu.

Program: 1. Otvorenie rokovania 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov 

zápisnice a schválenie zapisovateľa
3. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za rok 2015
4. Správa OLH
5. Správa o hospodárení spoločenstva, schválenie členského podielu
6. Správa dozornej rady za rok 2015
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na schválenie uznesenia
10. Záver 

Tešíme sa na Vašu účasť! Za výbor spoločenstva
Mgr. Ján Kubošek – predseda

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude 

od 4. 4. 2016 do 8. 4. 2016 prebiehať zber 
veľkoobjemových odpadov – čistiaci deň obce 
Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

Vyšný koniec: 4. 4. – 5. 4. 2016
Nižný koniec:  6. 4. – 7. 4. 2016
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov: 8. 4. 2016

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia
pred svoje domy, brány a odtiaľ bude
vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam
nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný
podľa kalendára zberov a prepráv. Za
veľkoobjemový odpad sa považujú:
chladničky, televízory, pneumatiky,
autobatérie, drevený a čalúnený nábytok,
dvere, okná (bez skla) a ďalšie.

KaLendár zBerOv a prepráv na rOK 2016 
osady u Letov, Lazy, u belkov, u Mravcov
do domácností s trvalým pobytom bola pridelená popolnica.
majitelia chát budú odpad vkladať do plastových vriec.
sklo a plasty je potrebné dávať samostatne do plastových vriec.
v deň podľa kalendára zberu budú pracovníci obecného úradu zbierať vyložené popolnice 
a vrecia. po vyvezení bude popolnica vrátená na miesto odkiaľ bola zobratá.

Vývoz popolníc, separ – plasty, sklo:

Osada u Letov
18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 
27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 
5. 9., 9. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10.,
14. 11., 8.11.

Osada Lazy, u Belkov, u Mravcov 
11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.,
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 30. 8., 12. 9., 
26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11.
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Aj keď sa ples konal v  piatok, bol oň veľký 
záujem a z kapacitných možnosti sa zúčastnilo 33
párov. Do tanca nám hrala skupina ROYAL, ktorú
sme vôbec nepoznali, no perfektne nás zabávala až
do bieleho rána. Nechýbala ani bohatá tombola
a skvelý ohňostroj. 

O program sa svojím vystúpením postarala aj ľu-
dová hudba Drevár pod vedením Patrika Saksona,
ktorá počas prestávok zahrala a zaspievala pri sto-

loch. Plesu za zúčastnili aj dobrovoľní hasiči z dru-
žobnej organizácie Mútne z Oravy. 

Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli do tomboly, bolo jej neúrekom, vedú-
cej reštaurácie a jej personálu za chutné jedlo, Si-
monke Pakošovej za predaj tomboly a  všetkým
ostatným, ktorí pomohli pri organizácií hasičského
plesu. Sme veľmi radi, že sa všetci skvelo zabavili
a tešíme sa na ďalší ročník.

Peknú tradíciu fašiangového sprievodu a „pochovania basy“ v našej obci udržujú členovia domácej
folklórnej skupiny Staškovanka. Aj tento rok vyčarovali úsmev všetkým Staškovčanom, nielen svojím
spevom a hudbou, ale aj rozmanitými veselými maskami, ktoré sú každý rok úplne iné a jedinečné.
Po skončení sprievodu pokračovala veselá nálada v pohostinstve u Beleščáka na nižnom konci, kde
vo výbornej fašiangovej nálade tradične pochovávali basu.

fašiangy

tretí ročník „hasičského plesu“
Dňa 5. 2. 2016 sa konal 3. ročník hasičského plesu, ktorý organizoval Dobrovoľný
hasičský zbor zo staškova v reštaurácii pod obecným úradom.

Rok 2015 sa prejavil nielen krásnou úrodou ovocia
a zeleniny, ale aj pestrou činnosťou záhradkárov, či už
radových členov alebo členov výboru základnej orga-
nizácie. 

Výbor ZO sa stretával pravidelne a pripravoval, resp.
vyhodnocoval akcie, na práci ktorých sa podieľali aj
členovia ZO. Začalo to účasťou 10 našich členov na vý-
stave Záhrada Trenčín 2015, kde naši záhradkári a zá-
hradkárky obdivovali neskutočnú krásu vystavovaných
kvetov, stromčekov a iných záhradkárskych potrieb,
resp. si tieto vystavované veci zakúpili. Následnou ak-
ciou bol zber komunálneho odpadu v Uhrovom po-
toku (Chodník Jozefa Kronera) a pri ústí potoka
Bahana, kde záhradkári vyzbierali 1 kontajner nepo-
riadku po našich spoluobčanoch. Samozrejme vo svo-
jich záhradkách pokračovali v chemickom ošetrovaní
ovocných stromov, pestovaní zeleniny a iných potreb-
ných činnostiach. Táto práca sa odzrkadlila na našej
výstave ovocia a zeleniny, ktorá sa konala v desiatom
mesiaci, a kde bolo vystavených 174 exponátov ovocia
a 38 exponátov zeleniny. 

Ďalšou činnosťou, ktorou sme poslúžili nielen
našim členom, ale aj širokej verejnosti, bolo muštova-
nie prebytkov úrody, či už jabĺk, alebo úrody hrušiek
na kvalitný mušt. Naši záhradkári sa činili a celkove
bolo vymuštovaných 17 440 litrov. Tu by som chcel po-
ďakovať hlavne Ladislavovi Balalovi a členom výboru,
mladým záhradkárom, ktorí obsluhovali muštáreň 
a strávili tam desiatky hodín. 

Naša organizácia dbá aj o pestrosť sortimentu ovoc-
ných stromov našich členov a preto každý z našich čle-
nov dostal ovocný stromček – jabloň a boli to
nasledovné odrody: Rubín, Reno, Rubinola a Jonagold.
Tento biologický materiál si naši záhradkári môžu
medzi sebou vymieňať a vrúbľovaním si môžu prešte-
povať svoje staršie ovocné stromčeky na nové odrody. 

Samozrejme nezabudli sme aj na naše družobné or-
ganizácie či už z Rakovej, Rudiny alebo Novej Bystrice,
kde sme sa zúčastňovali na ich podujatiach. Hlavne nás
potešili naši členovia na športových hrách v Novej By-
strici, kde sme zo 4 súťažných disciplín vyhrali 3, kde
hlavným aktérom hier bol náš člen Tonko Kožák. 

Celú túto svoju činnosť sme bilancovali na výročnej
členskej schôdzi 5. marca 2016.

Naša členská základňa má 53 členov a na tejto schô-
dzi sme prijali 5 nových členov, a to: Jána Točoňa, Mi-
loša Kubánka, Jána Kožáka, Ing. Alojz Juráška 
a Andreu Hrošovú. Na tejto našej schôdzi bolo výrazne
zastúpené vedenie našej obce, na čele so starostom
obce Ing. Ladislavom Šimčiskom a pani zástupkyňou
Terkou Šupčíkovou. Výbor pracoval v zložení: pred-
seda Ján Dodek, podpredseda Ladislav Balala, tajom-
ník Ing. Anton Konkol, hospodár Marián Šupčík,
kronikár Ing. Ján Hroš a členovia Edita Bukovanová 
a Martina Páleniková. 

Na základe návrhov ZO SZZ v Staškove Okresný
výbor záhradkárov Čadca udelil čestné uznanie za
dlhoročnú prácu v ZO p. Jánovi Križanovi pri jeho ži-
votnom jubileu 80 rokov. Ďalej naša organizácia udelila
ďakovný list p. Antonovi Bulejovi, 80 rokov, Veronike
Krátkej a Pavlovi Bytčánkovi, 65 rokov, Jozefovi Belkovi
a Pavlovi Marčanovi, 60 rokov. Vyznamenania a ďa-
kovné listy odovzdal oceneným starosta obce Ing. La-
dislav Šimčisko, František Broš – predseda Okresného
výboru SZZ v Čadci a členovia výboru ZO v Staškove.
Samozrejme im zablahoželali aj členovia družobných
organizácií, či už z Rudinej, Rakovej a Novej Bystrice,
ktorí sa zúčastnili nášho rokovania. 

Schôdza sa niesla v príjemnej atmosfére a úprimné
slová starostu obce, ktorý poďakoval záhradkárom za
činnosť, či už muštovanie, výstavu ovocia či brigád-
nickú činnosť, podčiarkli, že spolupráca s obcou je
dobrá a touto cestou chcem poďakovať pánovi staros-
tovi a členom obecného zastupiteľstva za finančnú, ale
aj materiálnu pomoc pre našu organizáciu. 

Na záver by som chcel dodať, že dňa 6. 4. 2016 naša
organizácia opätovne usporiadáva poznávací zájazd na
výstavu Záhrada Trenčín 2016. Záujemcovia o tento zá-
jazd sa môžu prihlásiť u členov výboru ZO Staškov. Na-
koľko pôjde 48-miestny autobus, verím že tento
naplníme a finančná úhrada za dopravu, ktorá činí 
5 €, nie je pre našich členov, resp. iných záujemcov, za-
ťažujúca. Myslím, že výstavisko v Trenčíne, krásne roz-
kvitnuté muškátmi, pelargóniami alebo inými
okrasnými kvetmi, resp. ovocnými stromčekmi a iným
úžitkovým materiálom, im vynahradí tieto náklady. 

Ján Dodek, Predseda ZO SZZ v Staškove

Úspešný rok záhradkárov 2015
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Na kopci v školskej záhrade bolo počuť veselý
detský smiech pri športových aktivitách a hrách,
okolo materskej školy sa hrdo pýšili krásni snehu-
liaci a aj rôzne domčeky a snehové stavby. Deti si
užívali sneh a po pobyte vonku sa vracali dnu 
s krásnymi červenými líčkami.

A tak sme sa snažili užiť si zimu ako najviac sa
to len dalo.

AKTIVITY V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 
JANUÁR – MAREC 2016

1. Hudobno-náučné predstavenie Simsalala
Do našej MŠ zavítala Simsalala, ktorá zábavným

spôsobom ukázala deťom, aký zaujímavý je deň 
v materskej škole. Simsalala deti zaujala veselým
kostýmom, krásnym spevom, pesničkami, hudob-
nými nástrojmi, na ktoré si deti mohli zahrať a na-
koniec sme si všetci spolu so Simsalalou
zatancovali. Deťom sa program veľmi páčil a veľa
si z neho odniesli.

2. Karneval 
Február priniesol do našej materskej školy opäť

čas, kedy sa po našich triedach ozýval veselý
smiech a hudba, čas kedy sa všade prechádzali 
princezné a iné rozprávkové bytosti, spidermani,
policajti, čarodejníci a víly, či veselé zvieratká. A to
preto, že sme mali škôlkarsky karneval. Nechýbalo
karnevalové pohostenie a diskotéka.

3. Zimné hry a aktivity
Ani tento rok nechýbalo sánkovanie, bobovanie

na kopci pri MŠ, stavanie snehuliakov a iných sne-
hových stavieb, guľovanie sa, šliapanie chodníčkov
zo snehu a rôzne snehové hry.

4. Kŕmenie vtáčikov a zvieratiek
Ani tento rok sme nezabudli na našich kamará-

tov zo zvieracej ríše. Nakŕmili sme nielen vtáčikov,
ktorým sme nasypali rôzne semienka v školskej zá-
hrade, ale spomenuli sme si tiež na našich lesných
kamarátov, ktorým sa v tomto zimnom čase hľadá
potrava veľmi ťažko. 

„Detstvo je sen, ktorý bol kedysi skutočnosťou.“
aj keď nám zima tento rok nepriniesla veľa bielej prikrývky a počasie bolo často upršané 
a nepríjemné, v našej materskej škole sme využili každú zasneženú chvíľu, ktorá prišla.

M at e r s k á  š k o L a

oZNaM Pre roDičov a žiakov Zš
riaditeľka školy oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §3 odsek 10 vyhlášky mŠ sr č. 231/2009 Z.z. o organizácii
školského roka na základných a stredných školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z. z. dňa 30. 3. 2016 
(t. j. streda) Poskytuje žiakom ZŠ staŠkoV 502 riaditeľské Voľno Z organiZaČných
dôVodoV. Zároveň vám oznamujeme, že v prevádzke nebude Školský klub detí, školská jedáleň a cvč
pri ZŠ staškov 502. vo vyučovaní sa bude pokračovať vo štvrtok 31. 3. 2016.

mgr. mária perďochová, riaditeľka školy

oznámenie termínu zápisu do 1. ročníka Zš
Riaditeľka Základnej školy v Staškove v zmysle VZN prijatého uznesením č. 18/2016 oznamuje

rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v budove základnej
školy dňa 8. 4. 2016 (t. j. v piatok) od 13.00 do 18.00 h.

Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ:
1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2016 šiesty rok veku. Ide teda

o deti narodené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Zápisu sa zúčastnia spolu s dieťaťom aj tí rodičia,
ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku do školy odložiť.

2. Rodič vyplní  zápisný list dieťaťa, ktorého tlačivo dostane v materskej škole alebo v základnej škole.
3. Rodič prinesie k zápisu občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a peniaze

potrebné na zakúpenie niektorých pomôcok.
4. Na zápis sa dostaví rodič (zákonný zástupca) aj s dieťaťom.

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy

Z á k L a D N á  š k o L a

Pri terénnej rekognoskácii územia, spojenej so zberom materiálu
a výskumom v rámci záverečnej práce, som spolu s vedúcim mojej
bakalárskej práce Doc. PaedDr. Valeriánom Francom CSc., pri náhod-
nom preskúmavaní bystrinky potôčika Bahana neďaleko litorálneho
porastu rieky Kysuca dňa 3. 7.2015 naďabila na veľmi významný, ce-
loeurópsky chránený druh z čeľade Carabidae, a to Carabus variolosus
(Fabricius, 1787) – Bystrušku potočnú. 

Jedná sa o druh, ktorý je možné veľmi ľahko determinovať a je
len zriedka zameniteľný z iným druhom rodu Carabus. Výrazná je
stavba a vzhľad kroviek, ktoré sú výrazne čierne s pravidelnými pre-
liačinkami. Bystruška potočná obýva čisté, zväčša horské a podhorské
potôčiky a bystiny, no omnoho častejšie otvorené mokriny listnatých
až zmiešaných lesov. 

Podľa mnohých autorov, ako napríklad Kocha 1989, sa jedná 
o stenotopný, hygrofilný, paludikolný druh, obývajúci bažinaté brehy
lesných potokov, podmáčané lúky a riečne brehy. Je to nelietavý ži-

vočích, aktívny vo dne i v noci. Larvy sa živia inými larvami prevažne
vodného hmyzu (Niedl 1959), dospelé jedince sú dravé a svoju korisť
získavajú lovom. 

I napriek pomerne bežnému areálu rozšírenia, je u nás tento
druh len zriedka zastúpený a medzi entomológmi je to vždy značný
objav. Tak tomu bolo i pri mojom terénnom výskume. Len málokto
by povedal, že Staškovská príroda prekvitá bohatstvami, o ktorých,
bohužiaľ, často ani len netušíme. Naše územie, ktoré je zaraďované
do miernej klimatickej oblasti, je dosť chladnou a neatraktívnou ob-
lasťou, práve pre malé množstvo druhov, ktoré tu našli vhodné pod-
mienky pre život. 

Aj vďaka tomuto „objavu“ by som rada upozornila na výnimoč-
nosť bioty navôkol nás a na čoraz dôležitejšiu potrebu chrániť si to,
čo nás obklopuje a vďaka čomu tu vlastne sme. 

Simona Šupčíková

bystruška potočná
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Lyžiarsky výcvikový kurz

Peknou tradíciou na našej škole je vytváranie
Valentínskych srdiečok. Inak tomu nebolo ani
tento rok, dňa 11. 2. 2016 žiaci predviedli svoje
zručnosti pri práci s papierom, cit pre kombinova-
nie farieb, tvorivosť a fantáziu pri dotváraní svojich
prác. Prváci  Anetka Cudráková, Magdalénka
Koudelková, Danka Mičudová, Vaneska Vesel-
ková, Emka Vyšinská, Oliverko Mravec, Tonko
Slovák a Janko Zahatlan sa vynikajúco zhostili
svojej úlohy a  za pomoci triednych pani
učiteliek Mgr. M. Andraškovej a Mgr. B. Mariako-
vej vytvorili hravé srdiečka.

Druháci  Simonka Bytčánková, Lukáško Ba-
dura, Peťko Baraník, Kevinko Marčan a Samko
Zahatlan vytvorili krásne a jedinečné zaľúbené

stromy za podpory triednej pani učiteľky  Mgr. 
V. Bučkovej.

Tretiačky Justínka Balalová, Natálka Bukova-
nová, Lenka Jánošíková, Anetka Skybíková, Boh-
danka Hamranová a Julianka Belková predviedli
svoju šikovnosť v tvorbe pozdravov. 

Štvrtáci  Rebeka Smrečková, Kitti Stakaková,
Anetka Trnková, Dávidko Heglasík, Nikolasko Hej-
čík, Marek Jaroš, Jakubko Juraš a Fabián Vojár zho-
tovili rozkvitnuté srdcia, nápomocná im bola pani
učiteľka Mgr. J. Kubošková.

Žiaci si za svoje práce zaslúžia veľkú pochvalu,
práce prispejú k skrášleniu interiéru školy.

Mgr. Jana Nekorancová

valentínske srdiečka

V dňoch 22. – 26. 2. 2016 sa lyžiarskeho vý-
cviku zúčastnilo 35 žiakov (19 dievčat a 16 chlap-
cov) našej školy, z toho na začiatku LVVK bolo 21
nelyžiarov a 14 lyžiarov začiatočníkov. Už z týchto
čísel bolo zreteľné, že práca bude náročná, pre
dve skupiny, kde sme potrebovali naučiť základy
lyžovania. 

Žiaci boli rozdelení do troch družstiev. LVK sa
konal pod vedením vyučujúcich: Mgr. M. Slovia-
ková, Mgr. M. Sabela a vedúcim LVVK lyž. inštruk-
tor Ing. Martin Slovák. 

LVVK splnil všetky vopred stanovené ciele 
v zmysle obsahového a výkonového štandardu –
z hľadiska praktického a teoretického výcviku vý-
učby lyžovania a zdokonaľovania sa v lyžovaní, 
z hľadiska zdravotného vplyvu pohybu a pobytu
v horskom prostredí na organizmus i z hľadiska
upevňovania vzťahov v kolektíve. Počasie a pod-
mienky na lyžovanie boli priaznivé, od stredy vy-
nikajúce s dostatočnou snehovou prikrývkou.

Finančné zabezpečenie LVVK bolo z pro-
striedkov MŠVaV SR. 

Ing. Martin Slovák
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Dňa 23. februára 2016 navštívili chlapci a dievčatá zo
4.A a 5.A Kysucké múzeum v Čadci, kde sa aktívne zú-
častnili tvorivých dielní s ukážkou zdobenia veľkonoč-
ných kraslíc – maľovania sklenených vajíčok. 

Žiaci boli rozdelení na dve skupiny. Prvá skupina si
po vypočutí prednášky etnografa o zvykoch, tradíciách
a symboloch Veľkej noci vyskúšala maľovanie na sklo
s veľkonočnými motívmi. Práce žiakov boli vyhodnotené
a najkrajšie aj odmenené. Druhá skupina žiakov si sú-
časne pozerala krátke videá o najstarších ľudových re-
meslách – veľmi zaujímavé a  inšpirujúce. Skupiny sa
navzájom vymenili. 

Súčasťou tvorivých dielní bola aj výstava zo zbierok
Kysuckého múzea v Čadci s názvom Kraslica – symbol
Veľkej noci v trvaní od 15. 2. – 31. 3. 2016. Zároveň boli
ponúkané na predaj kraslice, medovníčky a rôzne deko-
račné predmety k veľkonočnému obdobiu. Ďalej sme si
mohli pozrieť stálu expozíciu, ktorá ponúka chronolo-
gický exkurz kysuckými dejinami. Históriu regiónu pre-
zentuje formou sekcií, približujúcich najvýznamnejšie 
a najzaujímavejšie pasáže regionálnej histórie.

Aktivita sa žiakom veľmi páčila a odniesli si aj dar-
čeky pre svojich blízkych.

Mgr. Jana Kubošková 
a Mgr. Anna Bukovanová

Zdobenie veľkonočných vajíčok

Táto prestížna prehliadka
v  umeleckom prednese poézie
a prózy sa konala na našej škole
4. februára 2016. Podujatie pri-
spieva k vyhľadávaniu talentova-
ných a nadaných žiakov v oblasti
umeleckého slova. Pre deti to
znamená úporné hľadanie tex-
tov, ktoré by mohli predniesť
pred triedou a porotou. 

V  peknom prostredí uprave-
nej triedy sme v podaní našich
malých a väčších recitátorov po-
čúvali úryvky z  humorných či
vážnejších poviedok, niektorí
siahli po poézii. Za najzaujíma-
vejšie prednesy si recitátori od-
niesli na pamiatku pekné
diplomy a knihy. 

Víťazom jednotlivých kategó-
rií umožnilo obvodné kolo sú-
ťaže Krása slova v  Turzovke
predviesť svoje recitačné schop-
nosti a dalo vyniknúť čaru ľuboz-
vučnosti nášho materinského
jazyka. Z obvodného kola z Tur-
zovky do okresnej súťaže po-
stúpili za I. kategóriu v poézii
Adélka Tahotná a za II. kategó-
riu v  próze Ľudmilka Kvaš-
ňovská. 

O tom, že v našej škole máme
výborných recitátorov, sme sa
presvedčili nielen v triednych ko-

lách, školskom, či obvodnom
kole súťaže, ale aj na okresnej sú-
ťaži 62. Hviezdoslavovho Kubína
– Krása slova, ktoré sa konalo vo
štvrtok 10. marca 2016 v priesto-
roch Kultúrneho domu v Čadci.
Na okresnom kole súťaže v Čadci
sa zúčastnilo 42 recitátorov. 

V  II. kategórii získala vý-
borné 2. miesto v  prednese 

poézie Adélka Tahotná, ktorej
srdečne blahoželáme.

Zúčastneným recitátorkám,
ktoré našu školu dôstojne repre-
zentovali ďakujeme a  prajeme,
aby láska k  umeleckému slovu
prirástla k ich srdcu natrvalo.

PaedDr. Martin Pakanec

krása sLova 2016

Vyhodnotenie školského kola:

i. kategória (2. – 4. ročník)
                       poézia                                              próza

1. miesto:    adéla Tahotná, III.B                     nikolas Hejčík, Iv.B
2. miesto:    Tomáš malik, Iv.a                         daniela kubašková, Iv.a
                                                                                 juraj machovčák, III.B
3. miesto:    Lukáš Badura, II.a                       Tomáš Šperka, II.a
                                                                                 Šimon mikláš, I.B

ii. kategória (5. – 6. ročník)
                       poézia                                              próza

1. miesto:    samantha Škulavíková, v.a      Ľudmila kvašňovská, v.a
2. miesto:    alexandra perďochová, vI.a    michaela cyprichová, vI.a
3. miesto:     sabina pošteková, vI.a              natália perďochová, vI.a

iii. kategória (7. – 9. ročník)
                       poézia                                              próza

1. miesto:    diana kontríková, vIII.a             viktória Šperková, vIII.a
2. miesto:    darinka Hrušková, vIII.B            natália Zbončáková, vII.a
3. miesto:    simona slobodová, IX.B            miloš jozek, vIII.B

Víťazi školského kola, I. kategória 
Adélka Tahotná, 2. miesto
v okresnom kole

tvorivé dielne v kysuckom múzeu v čadci

Dňa 9. 3. 2016 popoludní sa v priestoroch starej školy
školy stretlo 36 žiakov 1. – 4.ročníka. Témou tohoročného
zdobenia vajíčok z papiera bolo tvorenie nálepiek na vajíčka. 

Žiaci vyfarbovali rôzne námety – zvieratká, kvetiny,
vajíčka... Preukázali svoj zmysel pre cit a farby. Vytvorili
krásne práce. Bolo to milé a príjemné stretnutie aj vďaka
prítomným p. učiteľkám – B. Mariakovej, V. Bučkovej, H.
Babišovej a A. Perďochovej. Poďakovanie patrí vyučujú-
cim z 1. stupňa, ktoré vyhodnotili práce žiakov. 

Žiaci, ktorí vytvorili najkrajšie veľkonočné vajíčka, boli
odmenení cenami a pochvalnými listami: Nelka Krištofí-
ková (1.A), Vaneska Veselková a Emka Vyšinská (1.B),
Andrejko Perďoch, Tatianka Plechová a Terezka Jarošová
(2.A), Justínka Balalová, Sebastiánko Kováčik, Anetka
Skybíková, Lenka Jánošíková (3.A), Adélka Tahotná
(3.B), Fabiánko Vojár, Zuzanka Machovčáková a Ninka
Baculáková (4.A) a Adelka Kubánková (4.B). Všetci zú-
častnení žiaci získali veľkonočné vajíčko. 

Ďakujem všetkým prítomným za účasť a spoluprácu,
prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a teším
sa na ďalšie krásne a milé stretnutia so žiakmi našej školy!

Mgr. Jana Kubošková
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Po premiérovom a historicky jedinečnom po-
stupe mužstva do IV. Ligy sever A mužstva začali
chlapci so zimnou prípravou 16. 1. 2016. Príprava
všetkých družstiev prebiehala v domácom pro-
stredí, s výnimkou družstva dorastu, ktoré sa zú-
častnilo krátkeho sústredenia v juhomoravskej obci
Jevišovice. Počas zimného obdobia došlo v jedno-
tlivých družstvách k pohybu hráčov či už smerom
von, tak aj smerom dnu. Poďme sa na to pozrieť de-
tailnejšie. 

Žiacke družstvá sa hlavne sústreďujú na spo-
ločné stretnutia a udržanie kolektívu v kondícii 
a to pomocou prípravných stretnutí vo futbalovej
hale v obci Korňa.

Staškovské dorastenecké družstvo zimovalo 
v tabuľke 3. ligy Sever na veľmi dobrom 3. mieste. 
S prípravou na jarnú časť sme začali 16. 1. 2016. Tri-
krát do týždňa k tréningu využívame pomocné
ihrisko a taktiež aj ihrisko s umelým povrchom pri
ZŠ. Od spomenutého 16. 1. do 27. 3., kedy hráme
prvý majstrovský zápas v Štiavniku, máme napláno-
vaných 34 tréningových jednotiek, z toho 6 trénin-
gov sme absolvovali v rámci herného sústredenia,
ktoré sa uskutočnilo na Morave v Jevišoviciach. 

V zimnom prípravnom období sme zatiaľ odo-
hrali 4 prípravné zápasy s bilanciou 3 víťazstvá 
a 1 prehra. Najlepším strelcom v príprave bol 
R. Lysík, ktorý vsietil 9 gólov. 

V kádri nastali menšie zmeny, družstvo posilnili
talentovaní hráči: 15-ročný Jakub Chabroň z Vysokej
a univerzálny hráč Erik Furdan z Turzovky. Obaja za-
padajú do našej hernej koncepcie. Na polročné hos-
ťovanie do Podvysokej sme uvoľnili Lukáša Zajaca.
V jarnej časti by sme sa chceli prezentovať kombi-
načným útočným futbalom a v tabuľke by sme si
chceli po skončení sezóny udržať tretiu priečku.
Bude to veľmi náročné, máme veľmi ťažký los, pre-
tože hráme 8 zápasov vonku a iba 5 doma. Najmä zá-
pasy v Zákamennom, Oravskom Veselom a u lídra 
v Štiavniku nás určite preveria. 

Prioritným cieľom družstva naďalej ostáva vy-
chovať a dotvoriť hráčov, ktorí sa budú hneď
schopní zaradiť po dovŕšení dorasteneckého veku
do mužstva dospelých. Posledné 2-3 roky sa nám
to nepodarilo podľa našich predstáv, preto sa sna-
žíme dlhodobejšie vyberať k domácim hráčom aj
hráčov z okolitých dedín, ktorí typologicky, ale aj

charakterovo zapadajú do našej koncepcie a majú
záujem na sebe v tréningovom procese pracovať 
a neustále sa zlepšovať. 

Káder pre jarnú časť
Brankári: F. Kapusniak, J. Pastorek, M. Brezina
Obrancovia: J. Belko, P. Smreček, V. Zajac, 

V. Olšovský, E. Furdan, M. Bytčánek, A. Králik
Stredoví hráči: T. Gracík, J. Brezina, D. Slaninák,

D. Barnošák, R. Lysík, J. Eisner, J. Chabroň, 
T. Zajac, D. Kajánek

Útočníci: J. Hudeček, J. Smutník, V. Bulej
Staškovský dorast po jesennej časti patrí medzi

tri najlepšie mužstvá Kysuckého regiónu. Chlapci
vzorne reprezentujú klub a robia dobré meno našej
obci v celom regióne severného Slovenska. 

A mužstvo s prípravou na jarnú časť sezóny
2015/16 začalo 30. 1. 2016 v domácich podmien-
kach. Nakoľko prebieha rekonštrukcia v priesto-
roch telocvične ZŠ, využívali sme ihrisko s umelým
trávnikom pri ZŠ, striedavo s pomocným ihriskom
v areáli FK Slávia Staškov.

V tomto pomerne dlhom prípravnom období
sme odohrali všetky prípravné zápasy v susednej
ČR, na veľmi kvalitných umelých trávnikoch, s kva-
litnými súpermi. Z mužstva odišiel na hosťovanie

tabuľka iii. liga u 19 skupina seVer, po jesennej časti ročník 2015/2016

1              ŠK Štiavnik                                                 13               10          2              1              46 : 13           32             14

2              OFK Teplička nad Váhom                     13               10          1              2              58 : 14           31             16

3             fk sLávia staškov                   13             9           2             2             44 : 19        29             5
4              TJ Tatran Oravské Veselé                     13               9            1              3              54 : 17           28               7

5              OŠK Rosina                                                13               8            1              4              29 : 26           25               1

6              TJ Tatran Zákamenné                            13               7            2              4              32 : 19           23             23

7              Oravan Oravská Jasenica                    13               7            0              6              24 : 24           21               0

8              FK Tatran Turzovka                                 13               4            4              5              22 : 31           16              -8

9              ŠK Čierne                                                    13               4            2              7              12 : 23           14              -7

10           OŠK Istebné                                               13               4            1              8              28 : 39           13           -11

11           ATTACK Vrútky                                         13               3            1              9              21 : 41           10           -14

12           TJ Tatran Krásno nad Kysucou           13               3            0              10            19 : 48           9                 -9

13           FK Predmier                                              13               2            1              10            9 : 40              7              -14

14           OŠK Baník Stráňavy                               13               2            0              11            5 : 49              6              -12

fk slávia staškov v príprave na jarnú časť
súťažného ročníka 2015/2016 

horný rad zľava: jakub smutnik, andrej králik, erik Grečmal, vladimír Bulej, viktor Zajac, dominik
Barnošák, Lukáš Zajac, Tibor Zajac, vladimír olšovský
druhý rad zľava: ján pastorek, jakub Hudeček, denis Housa, matej Brezina, ján Belko, jakub eisner,
František kapusňak, masér jozef mäkký
dolný rad zľava: jakub Brezina, Tomáš Gracik, tréner patrik konušík, predseda Fk peter Fuček, vedúci
mužstva miroslav michalík, robert Lysík, dominík slaninák

P r í P r aV n é  Z á Pa s y  d o r a s t:

13. február                                                                         
Fk slávia staškov – Fk tatran 
krásno nad kysucou                                         13 : 0
Góly: d. slaninák 3, e. Furdan 3, r. Lysík 2, d. Bar-
nošák 2, T. Gracík 2, v. Zajac

20. február                                                                        
Fk slávia staškov – Fk Polom raková        7 : 0
Góly: r. Lysík 5, p. smreček, e. Furdan

3. marec                                                                               
Fk Znojmo u 17 – Fk slávia staškov          3 :  1
Góly: T. Gracík

6. marec                                                                               
Fk slávia staškov – tj olešná muži              5 : 3
Góly: r. Lysík 2, j. smutník, d. slaninák, T. Gracík
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do susedného Slovanu Podvysoká Erik Perďoch.
Naopak do kolektívu sa vracia po zranení Jaroslav
Pálenik a z hosťovania zo susednej Rakovej Jakub
Sluka a po polročnom pracovnom pôsobení na
Cypre Pavol Jantoš. 

Program na najbližšie obdobie:
• 19.3. o 13. hod. nás čaká „generálka“, čiže

posledný zápas pred jarnou časťou v Rajci 
• 27. 3. o 15. hod. majstrovský zápas vonku –

FK Belá – Dulice (okres Martin) 
• 2.4. (sobota) o 10. hod. !!! majstrovský

zápas doma – OŠK Baník Stráňavy 

Pred jarnou časťou sezóny 2015/16 sa A muž-
stvo nachádza po odohratom 13. kole na peknom
6. mieste, s bilanciou 7 výhier, 0 remíz, 6 prehier,
skóre 36:22 a s 21 bodmi. Najlepší strelci: Ľ. Červe-
nec – 16. gólov,T. Gavlák – 8 gólov.

4. liga, skupina Sever, je veľmi kvalitná súťaž 
a nie všetci hráči A mužstva absolvovali celú zimnú
prípravu (či už pre pracovné, rodinné, školské po-
vinnosti). Až priebeh súťaže a súperi, ktorí nás pre-
veria, nám ukážu, ako sme pripravení. Myslím si,

že vedenie klubu spoločne s OÚ Staškov vytvára
výborné podmienky pre futbal v obci a je len na
chlapcoch, aké športové výsledky dosiahnu.

Celá jesenná časť sa niesla v neporaziteľnosti
nášho mužstva na domácej pôde, v tomto trende
by chlapci chceli pokračovať aj na jar, aj keď to
bude veľmi ťažké, nakoľko vylosovanie nám prisú-
dilo väčšinou mužstva z hornej polovičky tabuľky
doma a vonku mužstvá bojujúce o záchranu.

Od začiatku roku po schválení finančných pro-
striedkov obecným zastupiteľstvom na rekonštruk-
ciu priestorov šatni žiakov sme sa plní elánu pustili
do práce aj na zlepšení podmienok pre našich naj-
menších. Práce postupujú v zmysle dohodnutého
harmonogramu a mali by byť ukončené pred
prvým domácim zápasom. Tu by som chcel poďa-
kovať všetkým, ktorí prispeli svojím umom, prácou
a sponzorským darom na vytvorenie „kultúrneho“
prostredia pre našu mládež.

Verím, že staškovský fanúšik bude mať opä-
tovne vyplnené nedeľňajšie popoludnie kvalitnou
hrou našich chlapcov. Touto cestou by som chcel
na záver poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodie-
ľajú na zabezpečení chodu klubu či už svojou prá-
cou, alebo finančným príspevkom. 

S pozdravom Peter Fuček
Predseda FK Slávia Staškov

tabuľka iV. liga sever po jesennej časti, ročník 2015/2016

1              TJ Stráža                                                      13               11          2              0              39 : 10           35             14

2              OŠK Baník Stráňavy                               13               10          1              2              30 : 15           31             13

3              TJ Tatran Oravské Veselé                     13               8            3              2              33 : 12           27               6

4              TJ Družstevník Belá – Dulice              13               8            3              2              35 : 16           27               9

5              ŠK Tvrdošín                                                13               7            2              4              35 : 16           23               2

6             fk slávia staškov                           13             7           0             6             36 : 22        21             0
7              MŠK Kysucké Nové Mesto                   13               6            2              5              19 : 13           20              -1

8              ŠK Dynamo Diviaky                               13               3            5              5              15 : 18           14              -4

9              OŠK Rosina                                                13               4            2              7              16 : 30           14              -4

10           TJ Máj Ružomberok – Černová         13               4            0              9              20 : 33           12              -6

11           TJ Tatran Bytčica                                      13               3            2              8              9 : 37              11              -7

12           ŠK Závažná Poruba                                13               2            3              8              11 : 22           9              -12

13           FK Slovan Trstená                                   13               2            2              9              16 : 39           8              -13

14           ATTACK Vrútky                                         13               2            1              10            7 : 38              7              -11

P r í P r aV n é  Z á Pa s y  m u ž i :

mFk havířov – Fk slávia staškov    3 : 2 (1 : 1)
Góly: T. Gavlak, slúka

Fk terchová – Fk slávia staškov      3 : 3 (1 : 3) 
Góly: červenec 3

tj Vendryně – Fk slávia staškov      4 : 3 (3 : 0)
Góly: T. Gavlak 2, Grečmal

Ďalšie prípravné zápasy boli z dôvodu zlého poča-
sia zrušené.

Fotografia mužstva mužov na exhibičnom halovom turnaji v Třinci
horný rad zľava: adrián ohrádka, matej čambora, jakub sabela, Štefan kubošek, vedúci mužstva, patrik
Gottwald, martin Gavlak, Tomáš Gavlak
dolný rad zľava: peter martinik, matej kvašňovský, juraj sýkora, rasťo michalík, jaro pálenik, Tomáš Tlelka
(Fk čadca)

Fotografia z búracích prác. Zľava: miroslav michalík, patrik Gottwald, pavol Badura, jaroslav pálenik,
Tomáš Gavlak, michal Gottwald, anton Šimanica, jozef Fuček
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Jubilanti

manželStvo uzavreli

Srdečne vítame v našej
obci najmenších obča-
nov a rodičom prajeme

veľa zdravia, úspechov a
trpezlivosti pri výchove

ich ratolestí. 

Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa 
šťastia, lásky a porozumenia.

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im, 
nech ich zdravie nezradí a teplé slniečko nech im dušu pohladí. 

Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Jaroslav Koňušik

60

Trudi Van den Brink

60

Jozef Jaroš

60

Anna Šperková

70

Rozália Skorková

85

narodené deti

Alex KimDamián Štich

Lucia Paleníková Diana Arendáriková

Anna Turiaková

navždy náS opuStili Spomíname

60 rokov:
Pavol Marčan
Milan Turčak
Štefánia Kotásková
Jozef Glovatiak

65 rokov:
Ján Šinál
Mária Bergerová
Emília Paleníková
Terézia Korduliaková
Jozefa Benková

70 rokov:
Anna Lukáčová

75 rokov:
Štefan Koper

80 rokov:
Jozef Vyhniar

90 rokov:
Jozef Drnda

Pripomíname 
si 12. výročie
úmrtia pána
Jozefa
Skorku

Karolína
Ševčíková

Pripomíname 
si 3. výročie
úmrtia pani
Anny 
Točoňovej

Mária Janíková

Pavla Gottwaldová
a Juraj Tkáč

Mgr. Eva Záhumenská
a Peter Škybraha


