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Kandráčovci 30. jún 2017

Modernizácia centra obce Staškov

FS Staškovanka veselo aj vážne odprevadila basu
a ukončila fašiangové obdobie sprievodom po obci
a pochovaním basy.

viac na str. 13
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zimné mesiace sme využili
najmä na prípravu projekto-
vých dokumentácií potreb-
ných na realizáciu investič-
ných zámerov obce. 

stále sa spracováva najdô-
ležitejší strategický dokument
ďalšieho rozvoja obce –
územný plán. v  novom
územnom pláne budú vyčle-
nené ďalšie plochy na vý-
stavbu rodinných domov –

územie za obecným úradom smerom na „Marakanu“, plochy
okolo cesty u belkov – smerom na skalovku, bude rozšírená
plocha u belkov oproti agrofarme. 

obec má záujem pripravovať nové územia na indivi-
duálnu bytovú výstavbu, ale všetky pozemky sú súkromné
a často v podielovom vlastníctve, čo veľmi sťažuje možnosť
výstavby, prípadne i  systémové riešenie vhodných plôch.
v tejto súvislosti musím pripomenúť úprimný záujem obce
v roku 2011 pomôcť vlastnícky vysporiadať územie u belkov
oproti agrofarme formou tzv. malých pozemkových úprav.
obec mala spracovanú štúdiu umiestnenia 36 rodinných
domov. nebyť absolútneho nepochopenia časti dotknutých
vlastníkov pozemkov mohli sme mať dnes v obci krásnu
slnečnú lokalitu v blízkosti všetkých potrebných inžinier-
skych sietí mimoriadne vhodnú na rodinnú zástavbu. 

v pripravovanom územnom pláne je tiež vyčlenená lokalita
na priemyselnú zónu – v jelitovskej doline oproti firme timea. 

obec sa usiluje získať dotáciu na spracovanie územného
plánu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja sr vo výške 9 800 . vybraný projektant pripravuje
projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu mosta
cez Kysucu k obecnému úradu. Z pôvodného mosta počíta
iba so zachovaním betónových podpor, most bude vyprojek-
tovaný ako obojsmerný so železobetónovou monolitickou
doskou a chodníkom pre chodcov. odhadovaná cena reali-
zácie je cca 450 000 . je to obrovská suma, ktorú obec ur-
čite nemá k dispozícii. je však potrebné byť pripravený aspoň
projektovo a mať vybavené všetky potrebné povolenia. stav
asfaltového povrchu mosta i chodníka je však už absolútne
nevyhovujúci, preto projektant navrhne i dočasnú úpravu
týchto vrstiev a tú chceme zrealizovať čo najskôr. Zodpo-
vedný statik pri spracovaní projektu navrhol opätovne zní-
ženie nosnosti mosta na 7,5 t pre jediné vozidlo. toto
opatrenie sme okamžite vykonali a osadili potrebné dopravné
značenie. dočasnou úpravou asfaltového povrchu mosta sa
však nič nezmení na jeho nosnosti a tak toto obmedzenie
bude platiť až do jeho celkovej rekonštrukcie. 

Na ostatnom rokovaní obecného zastupiteľstva architekt
Ivan Jarina odprezentoval poslancom návrh úpravy verej-
ného priestranstva pred obecným úradom a zdravotným
strediskom. Poslanci návrh schválili a ten bude dopraco-
vaný do štádia projektu pre stavebné povolenie. Návrh nad-
väzuje na koncepciu spracovanú firmou Archekta v roku
2012 s jedným úplne novým prvkom a to je pódium pre
rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. 

Vážení občania, 

modernizácia 
centra obce Staškov
vizualizácia návrhu

Situačný nákreS pôdorySu projektu rekonštrukcie centra

Pokračovanie príhovoru starostu na 4. strane
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 16/2017 k otvoreniu plánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu za-
pisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan Veselovský 
Členovia: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 17/2017 k bodu č. 3: Kontrola uzne-
senia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
BERIE NA VEDOMIE
OZ uložilo 
a) Obecnému úradu riešiť sťažnosť p. Korduliaka – odstránenie

skládky dreva v zmysle záverov stavebnej komisie. Úloha
trvá.

b) Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán – úradne
neoverený nákres za účelom výkupu pozemkov pod miestnu
komunikáciu, šírka vykúpených pozemkov 6 m v  zmysle
grafickej prezentácie. Následne zvolať jednanie všetkých
dotknutých vlastníkov. 

c) Obecnému úradu dať spracovať projektovú dokumentáciu
ohľadom rekonštrukcie mostu k obecnému úradu. Zachovať
pôvodné šírkové pomery mosta postačujúce na jednosmernú
premávku. Úloha splnená.

d) Obecnému úradu na základe právneho stanoviska dodatok
zmluvy predložený Družstvom vlastníkov neštátnych lesov
neakceptovať. Úloha splnená.

e) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku
obce, pozemok na Zákopčí bytovky – CKN 6522/18, 6522/17,
6522/16, 6522/13, 6522/14, 6522/15, 6522/3 a pozemok
nad IBV – CKN 408/1. Úloha splnená.

f) Uložilo stavebnej komisii vykonať obhliadku a navrhnúť
riešenie (Nekorancová Mária, Staškov – Žiadosť o obnovenie
zapojenia obecného rozhlasu pri rodinnom dome v časti
Staškov – Polgrúň). Úloha splnená.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, 
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 18/2017 k bodu č. 3: Kontrola uzne-
senia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ UKLADÁ

Vytýčiť od p. Burdu smerom hore ku bývalému vleku
hranice miestnej komunikácie a prístrešok p. Vanka.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL:
Mgr. Iveta Bartusková

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 19/2017 k bodu č. 10: Prerokovanie
alternatív rekonštrukcie mosta k obecnému úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Projekt rekonštrukcie mosta k Obecnému úradu v Staškove.
B/ SCHVAĽUJE

Projekt rekonštrukcie mosta realizovať na obojsmernú pre-
mávku.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, 
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 20/2017 k bodu č. 10: Prerokovanie
alternatív rekonštrukcie mosta k obecnému úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Projekt rekonštrukcie mosta k Obecnému úradu v Staškove.
B/ SCHVAĽUJE

Zníženie nosnosti mosta k obecnému úradu na 7,5 t pre
jediné vozidlo na základe stanoviska statika. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, 
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 21/2017 k  bodu č. 4: Schválenie
zápisov do kroniky za roky 2011 – 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Zápisy do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014.
B/ SCHVAĽUJE 

Zápisy do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, 
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 22/2017 k  bodu č. 5: Prezentácia
Štúdie úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom –
architekt Jarina
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

Uznesenia zO zasadnUtí ObecnéhO zastUpiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 23. februára 2017

projektant dokončil Modernizáciu verejného osvetlenia
v obci, ktorá nemohla byť zahrnutá do projektu zrealizova-
nom v minulom roku. projekt chceme dokončiť v tomto
roku a časť svietidiel v jelitove už bola vymenená v rámci vý-
meny stĺpov a elektrického vedenia sse distribúcie. 

pripravujeme štúdiu protipovodňových úprav (regulácie)
na vyhniarskom potoku, ako podklad pre Ministerstvo ži-
votného prostredia sr, ktoré rozhodne, či je možné tieto
práce financovať z výzvy v rámci eurofondov. 

dali sme upraviť projekt zateplenia budovy obecného
úradu, lebo po zmenách príslušných teplotechnických no-
riem bolo potrebné aktualizovať systém zateplenia obvodo-
vého plášťa a  teplotechnické vlastnosti výplne otvorov.
s upraveným projektom sa budeme uchádzať o získanie do-
tácie na tento účel z envirofondu. 

spolu s vedením základnej školy pripravuje obec žiadosť
o získanie prostriedkov na vybavenie špeciálnych učební
a knižnice v našej Zš z eurofondov. celková hodnota pro-
jektu je cca 130 000 . 

obec nechala vypracovať projekty pre stavebné povolenie
za účelom rozšírenia verejnej kanalizácie v lokalite Kyčera
a verejného vodovodu na Kronerovej ulici. takto sa snažíme
pomôcť záujemcom o výstavbu nových domov. realizácia
a spôsob financovania bude predmetom ďalších jednaní.

obecný úrad pokračuje v zložitom procese výkupu po-
zemkov pod miestnu komunikáciu a cyklotrasu okolo Ky-
suce. v tejto fáze oslovujeme vlastníkov za účelom získania
súhlasu na zápis geometrického plánu. Ďakujem dotknutým
vlastníkom za ústretovosť a pochopenie celého procesu, bez
čoho nie je reálne stanovený cieľ naplniť. 

v uplynulom období zamestnanci technického podniku
okrem zimnej údržby pracovali na rekonštrukcii časti po-
schodia budovy bývalých prevádzok, kde budú vybudované
šatne a sociálne zariadenia pre zamestnancov podniku a tiež

pre našich hasičov. obecný podnik vynovuje Wc v areáli tri-
búny Fk slávia a pripravuje potrebné rezivo na svoju činnosť
v roku 2017 – krov a strecha novej bytovky, stavebné rezivo
na bytovku a paženie pri stavbe chodníkov okolo hlavnej
cesty. naši hasiči sa snažia opäť si vylepšiť a rozšíriť potrebné
priestory na svoju činnosť a na tento účel podávali s obcou
žiadosť o získanie dotácie vo výške 60 000 . 

v čase oteplenia a topenia ľadov sa opäť ukázalo ako je
dôležité keď má starosta možnosť požiadať o pomoc zodpo-
vedných ľudí a oni ju nikdy neodmietnu. tak obecný dhZ
pomáhal pri nebezpečnom upchatí toku kysuce ľadochodom
na hranici s rakovou, dokonca i v rakovej, keď miestni dob-
rovoľníci možno ani netušili, že ohrození sú aj ich občania.
tak isto staškovskí hasiči pomohli pri upchatí potoku na hra-
nici s podvysokou a zamrznutí odvodnenia strechy tribúny
Fk slávia. Za to im patrí moje poďakovanie. 

dňa 25. marca 2017 sa v našej obci začne už 4. ročník
nesúťažnej prehliadky divadelných ochotníckych súborov 
„Po Kronerovej ceste“. na tento účel sme získali dotáciu
z Ministerstva kultúry sr vo výške 1500 . prehliadka bude
otvorená o 18.00 hod. predstavením ochotníckeho súboru
Galiba s názvom rodinné tajomstvo, v ktorom si zahrá aj
pán farár z rakovej. vstup na predstavenie je voľný a všet-
kých vás srdečne pozývam. verím, že dostatok divákov vy-
tvorí v staškove príjemné divadelné prostredie počas celej
divadelnej prehliadky, hodné obce s tak bohatým kultúrnym
životom. 

Milé naše ženy, záverom vám chcem dodatočne popriať
k Medzinárodnému dňu žien. tento sviatok opäť získava na
svojom význame a to je určite správne. Želám vám veľa zdra-
via, šťastia a radosti zo života.

s úctou Ladislav šimčisko, starosta obce

Dokončenie príhovoru starostu z 2. strany
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A/ PREROKOVALO 
Štúdiu úpravy verejného priestranstva pred obecným
úradom – prezentovanú architektom Jarinom.

B/ SCHVAĽUJE 
Štúdiu úpravy verejného priestranstva pred obecným
úradom vypracovanú architektom Jarinom.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, 
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 23/2017 k bodu č. 6: Schválenie po-
stupu modernizácie verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Postup modernizácie verejného osvetlenia v neriešených
častiach obce.

B/ SCHVAĽUJE 
Realizáciu modernizácie verejného osvetlenia v neriešených
častiach obce prostredníctvom obecného technického podniku. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 24/2017 k bodu č. 7: Predaj prebytoč-
ného majetku obce – podmienky verejnej obchodnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 

Predaj prebytočného majetku obce – podmienky verejnej
obchodnej súťaže

B/ SCHVAĽUJE
Pozemok parc. CKN 408/1 o výmere 305 m2 v k. ú. Staškov
je prebytočný majetok obce.

C/ UKLADÁ
Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku
obce pozemok parc. 408/1 o výmere 305 m2 v k. ú. Staškov
formou verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich pod-
mienok:
– minimálna cena 20 €/m2

– zverejnenie v týždenníku Kysuce 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, 
Ján Janošec, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Belko, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 25/2017 k bodu č. 7: Predaj prebytoč-
ného majetku obce – podmienky verejnej obchodnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO 

Predaj prebytočného majetku obce – podmienky verejnej
obchodnej súťaže

B/ SCHVAĽUJE 
Pozemky parc. CKN 6522/18 o výmere 1446 m2, 6522/17
o  výmere 272 m2, 6522/16 o  výmere 208 m2, 6522/13
o výmere 1017 m2, 6522/14 o  výmere 232 m2, 6522/15
o výmere 75 m2, 6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov
sú prebytočným majetkom obce.

C/ UKLADÁ
a) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku obce

pozemky parc. CKN 6522/18 o  výmere 1446 m2, 6522/17
o  výmere 272 m2, 6522/16 o  výmere 208 m2, 6522/13
o výmere 1017 m2, 6522/14 o výmere 232 m2, 6522/15 o vý-
mere 75 m2, 6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov formou

verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich podmienok:
b) pozemky možno predávať aj jednotlivo
c) minimálna cena 10 €/m2

d) inzercia v týždenníku Kysuce
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 26/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO
Prenájom sociálnych bytov v budove bývalej pošty č. 25.
B/ UKLADÁ

Obecnému úradu nepredlžovať nájomné zmluvy nájomníkom
sociálnych bytov v budove bývalej pošty č. 25.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 27/2017 k bodu č.5: Schválenie prijatia
úveru pre nasledovné aktivity – výstavba chodníkov, modernizácia
verejného osvetlenia, kúpa stroja na zemné práce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  SCHVAĽUJE

Obecné zastupiteľstvo v  obci Staškov podľa príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení
v  platnom znení / resp. príslušných ustanovení štatútu
obce schvaľuje prijatie úveru vo výške 250 000 €, prijatie
úveru vo výške 40 000 € a prijatie úveru 40 000 € poskyt-
nutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného
úradu v  Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia investičného projektu:
- Vybudovanie chodníkov v obci Staškov 250 000 €
- Modernizácia VO v obci Staškov 40 000 €
- Kúpa mechanizmu na zemné práce 40 000 €
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 28/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  SCHVAĽUJE

Dotáciu v sume 5 000 € na vybudovanie kanalizácie pre
novostavby rodinných domov v lokalite Kyčera. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 29/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Stanovisko hlavného kontrolóra k  čerpaniu návratných
zdrojov financovania

B/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k  čerpaniu návratných
zdrojov financovania.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA:0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 30/2017 k bodu č. 8: Prenájom pre-
bytočného majetku obce – priestory bývalej detskej ordinácie
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Prenájom majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 
9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov – nebytový priestor

B/ SCHVAĽUJE
Doplnenie zámeru prenájmu majetku obce Staškov v zmysle
§ 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov – nebytový
priestor: bývalý priestor detského lekára v budove Staškov
č. 589 – pre firmu JLC DENT, s.r.o. Nájomca si dá na vlastné
náklady spracovať projektovú dokumentáciu vrátane sta-
vebného rozpočtu, podmienka obce umiestnenie – plynového
kotla v priestoroch detskej ambulancie, následne projektová
dokumentácia bude predmetom rokovania OZ, náklady
budú odpočítané z budúceho nájmu, nájom na dobu určitú.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec chce rozšíriť služby
poskytovania stomatologickej ambulancie. Nájom na dobu
určitú max. 10 rokov, výška investície minimálne 26 000 €.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 31/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Možnosť poskytnutia priestorov v klube pod obecným úradom.
B/ SCHVAĽUJE

Možnosť poskytnutia priestorov v  klube pod obecným
úradom na rôzne spoločenské udalosti – za náhradu energií
a opotrebovanie inventáru v cene 25 € na jednu akciu
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 32/2017 k bodu 9: Schválenie pripo-
mienok k spracúvavanému územnému plánu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Pripomienky k územnému plánu obce na základe zápisu
z komisie. 

B/ SCHVAĽUJE
Pripomienky k územnému plánu obce.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 33/2017 k bodu č. 12: Návrh VZN
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania na území obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území
obce Staškov

B/ SCHVAĽUJE
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce
Staškov
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 34/2017 k bodu: Príloha č. 4 k VZN
obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Prílohu č. 4 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

B/ SCHVAĽUJE
Prílohu č. 4 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 35/2017 k bodu č. 13: Zásady odme-
ňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
obce Staškov
A/  PREROKOVALO

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Staškov. 

B/ SCHVAĽUJE
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Staškov s účinnosťou od 1. 1. 2017.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 36/2017 k bodu č. 14: Odkúpenie
budovy Starej školy č. 313 – Polgrúň
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Odkúpenie budovy č. 313 od na parcele KN č. 5765 v k.ú.
Staškov od Slovenská republika – Okresný úrad Žilina,
Janka Kráľa 4, Žilina. 

B/ SCHVAĽUJE
Odkúpenie budovy školy Polgúň č. 313 na parcele KN 5765
v k. ú. Staškov za cenu 100 € na verejnoprospešné služby
podľa zákona 278/ 1993 o správe majetku štátu podľa § 11
ods. 2 písm. a) a § 11 ods. 3 od Slovenská republika –
Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina. 
Celkový počet poslancov: 9. Počet prítomných poslancov: 7.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 37/2017 k bodu č. 11: Informácia
o  možnosti podania projektov z  Eurofondov – cezhraničná
spolupráca Slovensko – Poľsko, modernizácia učební ZŠ, nákup
kompostérov, regulácia Vyhniarskeho potoku, zateplenie
budovy OÚ
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 



Vážení občania
Oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude 

od 24. 4. 2017 do 28. 4. 2017 prebiehať zber 
veľkoobjemových odpadov – čistiaci deň obce 
Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

Vyšný koniec: 24. 4. – 25. 4. 2017
Nižný koniec:  26. 4. – 27. 4. 2017
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov: 28. 4. 2017

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.
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oznam

Možnosť prenájmu priestorov
klubu pod OÚ
oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie bude od 8. 5.
2017 až do odvolania uzatvorená budova bývalej starej školy (vrátane
knižnice). od tohto termínu obec poskytuje priestory v klube pod
obecným úradom v cene 25 € na jednu akciu podľa uznesenia obec-
ného zastupiteľstva č. 31/2017.

upozornenie

Vývoz
separovaného
odpadu 
obec Staškov upozorňuje občanov,
že združenie tko Semeteš n.o., tur-
zovka nebude od 1. 5. 2017 zbierať
od občanov uložené plasty, sklo, pa-
pier a kovy v iných, než transparent-
ných vreciach (priesvitné vrecia). 
triedené zložky odpadu sa ukladajú
do transparentných vriec a nebudú
sa zaväzovať. vo farebných vreciach
a zaviazaných nebudú separované
zložky odobraté. toto opatrenie sa
vykonáva z dôvodu veľkej nečistoty
triedenej zložky – hlavne plastov.
transparentné vrecia sú k dispozícií
na obecnom úrade (kancelária č. 7).
každá domácnosť dostane 5 ks
vriec po uhradení poplatku za ko-
munálny odpad. 

A/ PREROKOVALO
Informácie o možnosti podania projektov z Eurofondov –
cezhraničná spolupráca Slovensko – Poľsko, modernizácia
učební ZŠ, nákup kompostérov, regulácia Vyhniarskeho
potoku, zateplenie budovy OÚ

B/ SCHVAĽUJE
a) Zapojenie sa obce do projektov
b) vypracovanie Štúdie – regulácia Vyhniarskeho potoka.

Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 38/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Podanie žiadosti pre DHZ Staškov o dotáciu na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice. 

B/ SCHVAĽUJE
Podanie žiadosti pre DHZ Staškov o dotáciu na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 39/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Správu o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2016.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 40/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra.
B/ BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledku kontroly hl. kontrolóra.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 41/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Nanokon, s.r.o., Staškov č. 310, 023 53 Staškov – Žiadosť
o prerokovanie možnosti realizácie vstupu do projektovaného
polyfunkčného objektu.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Nanokon, s.r.o., Staškov č. 310, 023 53 Staškov – Žiadosť
o prerokovanie možnosti realizácie vstupu do projektovaného
polyfunkčného objektu.
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 42/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Výkup pozemkov pre obecné účely pod MK – cesta okolo
Kysuce.

B/ SCHVAĽUJE
Výkup pozemkov pre obecné účely od Ing. Jozefa Bučeka
a firmy JOBUING, s.r.o. formou zámeny pozemkov. 
Hlasovanie: ZA: Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, 
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 43/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

ZOSZ včelárov v Čadci – Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku na propagáciu včelárenia v sume 200 €.

B/  ZAMIETA
ZOSZ včelárov v Čadci – Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku na propagáciu včelárenia.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 44/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Žiadosť Vincenta Baculáka a  manželky Ľudmily, bytom
Turzovka – o prenájom pozemku na časti parc. CKN 1356/76
o  výmere 50 m2 v  k.ú. Staškov na 10 rokov za účelom
umiestnenia prefabrikovanej garáže.

B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Baculáka.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. februára číslo 45/2017 k bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/  PREROKOVALO

Žiadosť p. Františka Kudláča, Staškov, o poskytnutie jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi. 

B/ ZAMIETA
Žiadosť p. Františka Kudláča, Staškov, o poskytnutie jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi. 
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL SA: Mgr.
Daniel Králik, NEHLASOVAL: 0

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov

Mgr. Daniel Králik Terézia Šupčíková
overovateľ I. overovateľ II.

upozornenie

Nové značenie 
na moste k OÚ
obecný úrad upozorňuje na zníženie únos-
nosti mosta cez kysucu k obecnému úradu.
na základe odporúčania statika bola zní-
žená únosnosť mosta na 7,5 t pre jediné vo-
zidlo. znamená to, že cez most môže
prechádzať súčasne iba jedno vozidlo
s hmotnosťou maximálne 7,5 t.
upozorňujeme vodičov, aby v záujme vlast-
nej bezpečnosti zníženie únosnosti mosta
rešpektovali. 
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Povodňová situácia v obci
Staškov

v dňoch 21. – 22. februára 2017 sa v obci konal protipovodňový zásah.
po atmosférických zrážkach došlo v obci na vodnom toku rieky kysuca
a jeho prítokoch k zastaveniu ľadochodu, kedy ľady dosahovali hrúbku cca
30 cm. bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. na rozbíjanie ľadu
na hranici s obcou raková bola použitá ťažká technika. 

na pomoc prišli členovia dhZ staškov, členovia orhaZZ Čadca.
Ťažkú techniku – pásový bager – poskytla firma saxon staškov (vďaka
bagru sa podarilo preraziť ľady), uds – povodie váhu, uds – haZZ Ži-
lina. v  pohotovosti bol v neposlednom rade starosta obce staškov. napo-
kon sa spoločným úsilím podarilo situáciu zvládnuť, preraziť ľady, ktoré
sa pomaly uvoľňovali. aj keď koryto rieky stúpalo, nedošlo k jeho vyliatiu.
situáciu bola vážna a naďalej sledovaná. 

dhZ staškov zasahoval aj na potoku na vyšnom konci, kde hrozilo za-
topenie obytných domov. podarilo sa uvoľniť ľadové kryhy v kanáli popod
hlavnú cestu. Zásahu sa zúčastnilo 9 dobrovoľných hasičov zo staškova,
pričom im chceme poďakovať za obetavosť a rýchle nasadenie.

výbor dZh staškov

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 9. apríla 2017 o 14,00 hod.
Prezentácia prítomných začne už od 13,00 hod. neúčasť člena na rokovaní môže byť nahradená splnomocnením
na zastupovanie. tlačivo si bude možné vyzdvihnúť na rokovaní výboru dňa 15. 3. 2017 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 splnomocnenie na zastupovanie a prevezme si hlasovací lístok s vyznačením svojho podielu. Členom, ktorí sa
z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť rokovania, budú podiely vyplatené počas rokovaní predstavenstva v dňoch
19. 4. 2017 a 26. 4. 2017 v zasadačke obecného úradu v čase od 15,00 do 17,00 h.

Program:1. otvorenie rokovania  
2. voľba návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a schválenie zapisovateľa
3. správa predsedu o činnosti spoločenstva za rok 2016
4. správa oLh
5. správa o hospodárení spoločenstva, schválenie členského podielu
6. správa dozornej rady za rok 2016
7. rôzne
8. diskusia
9. návrh na schválenie uznesenia
10. Záver 

Zo spoločného rokovania
členov predstavenstva
a dozornej rady
Spoločenstva bývalých
urbarialistov obce
Staškov – pozemkového
spoločenstva

Predstavenstvo družstva vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov zvoláva riadnu členskú schôdzu.
termín riadnej schôdze dvnL obce staškov: 23. 4.2017 o 14.00 h

prezentácia členov dvnL obce staškov: od 13.00 h do 14.00 h
Miesto konania: Kinosála obecného úradu obce Staškov 

Program riadnej členskej schôdze dvNL obce Staškov:
1. otvorenie
2. voľba mandátovej komisie
3. voľba zapisovateľa zápisnice a voľba overovateľov zápisnice
4. správa o činnosti a hospodárení dvnL obce staškov za rok 2016, schválenie účtovnej uzávierky za rok 2016
5. správa kontrolnej komisie za rok 2016
6. správa odborného lesného hospodára za rok 2016
7. Zmena stanov dvnL obce staškov
8. voľba členov predstavenstva, kontrolnej komisie, voľba delegátov za jednotlivé role
9. rôzne
10. Záver

predstavenstvo dvnL 

družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, ul. jozefa kronera 588, Staškov 023 53 
tel: 0915 808 375, e-mail: dvnl@dvnlstaskov.sk 
ičo: 47 814 268, dič: 202 411 1045, ič dph: Sk202 411 1045, oddiel: dr, č. vložky 10134/l

tešíme sa na vašu účasť! Za výbor spoločenstva
MGr. ján kubošek, predseda
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hostí privítal veliteľ dhZ staškov
juraj paleník a poprial všetkým príjemnú
zábavu. o skvelú atmosféru sa postarala
a do tanca hrala hudobná skupina royal
Žilina. počas večera roztancovala pri-
bližne 60 plesajúcich hostí, ktorí sa bavili
až do bieleho rána.

v prestávke medzi tanečnými kolami
zabával prítomných hrou na heligonke
Martin hutko z dhZ Mútneho. hostia
si s ním schuti zaspievali ľudové piesne.
o desiatej hodine organizátori spustili
slávnostný ohňostroj a po ňom nasledo-
valo losovanie bohatej tomboly. dobro-
voľný hasičský zbor ďakuje všetkým
sponzorom, spoluorganizátorom plesu 
a hlavne spokojným a zabávajúcim sa ple-
sajúcim hosťom.

Obecný ples 2017
Aj v tomto roku obec Staškov usporiadala tradičný ples, ktorý sa konal 28. januára 2017
v Reštaurácii pod obecným úradom. 

Staškovské fašiangy a rozlúčka s basou...

V prípade záujmu si môžete vstupenky na koncert
Kandráčovcov zakúpiť v kancelárii č. 2 (MATRIKA)
počas pracovných hodín.

Hasiči plesali
V piatok 10. februára zaplnili reštauráciu pod Obecným úradom v Staškove hostia, ktorí sa prišli
zabaviť na hasičský ples 2017, ktorý už po štvrtý krát zorganizovali staškovskí dobrovoľní hasiči.

hosťom do tanečného kola zahrala a zaspievala hudobná
skupina system tWo a speváčka erika kaduchová, k dobrej
nálade sa s piesňami a husličkami pridali aj bratia kriste-
kovci. 

hostia mali možnosť zasúťažiť si v tombole o pestré ceny.
výborná atmosféra a zábava pokračovala až do rána... touto
cestou sa chce obec poďakovať všetkým sponzorom, ktorí pri-
speli na tombolu či už vecnými darmi, alebo finančne. 

aké by bolo zavŕšenie
fašiangu bez tradičného
pochovania basy? aj
v tomto roku sa
o takéto spestrenie
zaslúžila Fs
staškovanka, ktorá
veselo, ale aj vážne
odprevadila basu, a tým
ukončila fašiangové
obdobie sprievodom po
obci a pochovaním basy
v pohostinstve
u beleščáka na nižnom
konci 25. februára
2017. 
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zápiS detí do 1. ročníka zš Staškov
na školSký rok 2017/2018
riaditeľka základnej školy v Staškove ozna-
muje rodičom, že zápis do 1. ročníka zš pre
školský rok 2017/2018 sa uskutoční v bu-
dove základnej školy dňa 7. 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. 2017 šiesty rok veku. ide teda 
o deti narodené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. 
zápisu sa zúčastnia spolu s dieťaťom aj tí rodi-
čia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku do
školy odložiť.
2. rodič vyplní  zápisný list dieťaťa, ktorého tla-
čivo 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

zápiS detí do mš
Staškov na
školSký rok
2017/2018
riaditeľka materskej školy Staškov oznamuje rodi-
čom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok
2017/2018 bude prebiehať od 1. 5. do 31. 5. 2017.

na zápis je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku dieťaťa
do mš potvrdenú detským lekárom a prefotenú kartičku
poistenca. prihlášky sú k dispozícií v mš, alebo si ich mô-
žete stiahnuť z www.staskov.sk (materská škola), alebo
na www.msstaskov.vebnode.sk

anna sMreČková, riaditeľka škoLy
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samozrejme z hostí bol najviac ví-
taný starosta obce ing. Ladislav šim-
čisko, družobná organizácia raková
vedená Františkom brožom, nová by-
strica na čele s predsedkyňou p. hulá-
kovou a  rudina s  predsedom p.
kotrčom. Za republikový zväz záhrad-
károv bol prítomný ing. Červenec. 

schôdza prebiehala v pracovnej at-
mosfére, kde bola predložená správa
o činnosti Zo ssZ za rok 2016, ďalej
správa o hospodárení a taktiež správa
kontrolnej komisie. schôdza pokračo-
vala schvaľovaním hlavných úloh pre
našu organizáciu pre rok 2017, schvá-
lením rozpočtu a prijatím uznesenia. 

Z týchto materiálov vyplýva, že aj
v roku 2017 naša organizácia bude po-
riadať zájazd na výstavisko trenčín,
ktorý sa bude konať 5. 4. 2017. vzhľa-
dom na skutočnosť, že pôjde autobus,
ktorý má 55 miest, žiadam našich zá-
hradkárov, aby kontaktovali členov vý-
boru. cena zájazdu je 5 € na osobu. 

taktiež by som chcel opätovne pripo-
menúť, že sa bude konať brigáda v rámci
dňa zeme. bližšie informácie budú po-

skytnuté cestou obecného rozhlasu, res-
pektíve prostredníctvom členov výboru
základnej organizácie a následne bude
stanovený aj dátum brigády. 

Milou povinnosťou vedenia základnej
organizácie na schôdzi bolo odovzdanie
ocenení našim jubilantom. krásneho ži-
votného jubilea sa dožili jurga Ladislav
(90 rokov), emil Maslík a peter turiak
(85 rokov), pavol sýkora (75 rokov), ján
dodek a  ján točoň (65 rokov), ján
straka a edita bukovanová (60 rokov).
starosta obce ing. šimčisko a delegát ing.
Červenec im odovzdali diplom a malý
vecný darček. taktiež sme privítali našich

piatich nových členov a to boli peter Či-
šecký, krištof balala, Miroslav Grečmal,
ján Machovčák a jozef Michalík. 

chcel by som sa poďakovať obec-
nému zastupiteľstvu a pánovi starostovi
ing. Ladislavovi šimčiskovi za či už fi-
nančnú, alebo materiálnu výpomoc pri
konaní výstavy a ich ústretovosť pre po-
treby našej organizácie. 

Záver schôdze sa niesol losovaním
tomboly, malého občerstvenia a  my-
slím, že každého záhradkára potešilo aj
stretnutie s priateľmi záhradkármi a vý-
mena skúseností v tejto oblasti. 
ján dodek, predseda Zo sZZ staškov

Schôdza záhradkárov
Dňa 18. 2. 2017 sa konala členská schôdza základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov.
Bolo potešiteľné, že na schôdzi sa okrem hostí zúčastnilo 52 záhradkárov z celkového počtu 56.

Stretnutie dôchodcov
dňa 4. 2. 2017 sa uskutočnilo fa-

šiangové posedenie klubu dôchodcov
pri obecnom úrade staškov v budove
starej školy. Členovia klubu sa dobre
zabávali, zaspomínali, zaspievali piesne
svojej mladosti.

výbor kLubu dôchodcov
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základná škola Staškov
Olympiáda v anglickom jazyku
v decembri 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády 
v anglickom jazyku v kategórii 1b. potešil nás záujem žiakov
skúsiť si preveriť vedomosti v gramatickom teste. Z počtu 
14 žiakov 8. a 9. ročníka sa na prvých troch miestach umiest-
nili:
1. miesto: dianka Kontriková – IX.A
2. miesto: Matej Grečmal – IX.b
3. miesto: Miloš Jozek  – IX.b
na ďalších miestach sa umiestnili:
4. miesto: Lenka Ligocká – viii.a
5. miesto: nina Marčišová – viii.a
6. miesto: viktória šperková – iX.a
7. miesto: radoslav cader – iX.b, dávid Gera – iX.b
9. miesto: aneta Čišecká
10. miesto: alžbeta pončková, alžbeta baligová – viii.b
12. miesto: pavol paštrnák – iX.a, stanislava vyšinská – iX.b
14. miesto: Marek Fusko – iX.a

do okresného kola v Čadci postúpila diana Kontriková
a v silnej konkurencii chlapcov a dievčat z okolitých škôl
sa umiestnila na 15. mieste. Z celkového počtu bodov v pí-
somnej časti testu, picture story a role play získala 47 bodov
z plného počtu 70 bodov. podľa pravidiel sa teda stala úspeš-
nou riešiteľkou. hoci sa neumiestnila na popredných mies-
tach s  diplomom v  ruke, nebála sa, pozbierala odvahu,
vyskúšala si svoje jazykové zručnosti a načerpala skúsenosti,
ktoré možno neskôr zúročí pri štúdiu angličtiny na strednej
škole. aj takýmto pekným spôsobom reprezentovala našu
školu.

MGr. iZabeLa chrobáková

Šaliansky Maťko

dňa 25. januára 2017 zorganizovalo cvČ Čadca v priesto-
roch kysuckej knižnice v Čadci okresné kolo v prednese po-
vesti šaliansky Maťko jozefa cígera hronského. 
Žiačka našej školy ľudmila kvašňovská zo vi.a triedy sa

umiestnila na peknom 2. mieste v iii. kategórii, kde si pre-
vzala diplom a knižnú odmenu z rúk odbornej poroty.
prajeme jej veľa ďalších úspechov pri reprezentovaní našej
školy.

paeddr. Martin pakanec

4. Rodičovský ples

rodičovské združenie pri Zš staškov ďakuje rodičom, peda-
gógom, nepedagogickým zamestnancom, priateľom školy
a známym za pomoc pri organizácii a priebehu 4. rodičov-
ského plesu, ktorý sa konal 4. 2. 2017. do tanca vyhrávala
skupina split band a počas zábavy prišla zaspievať a zatanco-
vať ľudová skupina vajčovci.
osobitne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí poskytli ceny
do tomboly a sponzorom, ktorí pomohli materiálne zabez-
pečiť celý chod plesu: bukov Čadca, ryba Žilina, pavol per-
ďoch staškov, vilija Čadca, tempovit havířov, in Média
Zvolen. v mene všetkých našich detí srdečne ďakujeme!

MGr. Mária perĎochová, riaditeľka škoLy

Žiacky ples

dievčatá i chlapci krásne nahodení, telocvičňa pekne vyzdo-
bená, hudba, občerstvenie – všetko perfektné! na začiatku
sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Mgr. Mária per-
ďochová a popriala všetkým príjemnú zábavu.

materSká škola Staškov

Zima pomaličky končí, sneh sa stráca, príroda už zahodila
svoje trblietavé biele šaty. a tak, ako sa strieda deň s nocou, aj
my všetci veríme, že svoju vládu čoskoro prevezme veselá pani
jar, ktorá prinesie trochu tepla a zelenej trávičky. aj my v našej
materskej škole sa na to veľmi tešíme, pretože sme si tohto-
ročnú zimu užili naozaj naplno a so všetkým, čo k tomu patrí.

veselé sánkovanie, bobovanie, šantivé hry so snehom nás
sprevádzali takmer každý deň a z nás boli často malí bieli sne-
huliaci s červenými líčkami.

ale nielen pani zima maľovala prírodu nabielo. aj našu
materskú školu čakala nová premena a vo februári sa u nás
maľovalo ostošesť. naše triedy a spálne, chodby a aj ďalšie
priestory dostali nový biely nádych vďaka šikovným ujom
maliarom. ale všetci sme túto premenu hravo zvládli a už čo-
skoro opäť fungovali všetky 3 triedy.

ani my sme však nezaháľali a počas dlhej zasneženej zimy
sme sa starali nielen o vtáčiky v našej školskej záhrade, ale
nezabudli sme ani na zvieratká v neďalekom lese. spolu s pani
učiteľkami sme im zaniesli malé dobrôtky, aby nám počas
tejto tuhej zimy nezahynuli hladom. snažili sme sa vyrobiť
búdky pre vtáčikov, kde sme im nasypali krmivo pre vtáčikov
a veríme, že nám budú počas celého roka veselo spievať.

a keďže je s pani zimou úzko prepojené aj fašiangové ob-
dobie, nechýbala karnevalová zábava ani u nás v škôlke. Fa-
rebne vyzdobené triedy, hudba a smiech, veselá atmosféra sa
niesla celou materskou školou. detičky sa na chvíľu zmenili
na krásne princezné, víly, ľadové kráľovné, z chlapcov sa stali
policajti a rôzni bojoví hrdinovia, všade pobehovali veselé zvie-
ratká a rozprávkové postavičky. nechýbala pravá karnevalová
hostina a diskotéková zábava. všetci sme sa poriadne zabavili
a odchádzali domov s krásnym zážitkom a úsmevom na tvári.

a aj keď sa zima končí, v našej materskej škole na nás čaká
ešte kopec veselých zážitkov a krásnych chvíľ s kamarátmi.
predškoláci sa aktívne pripravujú na zápis do prvého ročníka
a tiež nás čaká zápis do materskej školy. tak hor sa, veselo do
toho!

v mene celej materskej školy sa chceme poďakovať všet-
kým rodičom za trpezlivosť a ústretovosť počas obdobia,
kedy sa v našej materskej škole maľovalo. Aj vďaka tomu
máme našu škôlku zas o niečo krajšiu.

„Našou úlohou nie je, aby sme učili deti, ako čeliť krutému a nemilosrdnému svetu. Našou úlohou je vychovávať
deti, ktoré svet urobia menej krutým a viac láskavým.“
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Valentínske srdiečko

Žiaci, ktorí sa radi zapájajú do tvorivých výtvarných činností
sa stretli dňa 14. 2. 2017 v priestoroch 1.b a 4.a triedy,
kde realizovali svoje zručnosti pri tvorbe srdiečok.
vzniklo množstvo pekných prác, ktoré urobili našu školu
opäť krajšou. prváci sa inšpirovali balónikmi, svoje srdiečka
nechali poletovať medzi obláčikmi, i svojimi rúčkami, kde
srdiečka boli pridržiavané prstami. druháci sa venovali zvie-
ratkám, ktoré vznikali zo srdiečok rôznych veľkostí. tretiaci
sa pohrali s kombináciou srdiečok rôznych farieb, ktoré ukla-

dali na podklad a zhotovovali závesnú dekoráciu. štvrtáci sa
uplatnili ako tvorcovia antistresových maľovaniek, využili hru
tvarov, ornamentov a motívov. 
všetci žiaci sa svojich úloh zhostili veľmi dobre, za čo im patrí
veľká vďaka, takisto pani učiteľkám, ktoré im boli nápo-
mocné.

MGr. jana nekorancová

Krása slova 2017
dňa 17. 2. 2017 sa v kultúrnom a spoločenskom stredisku
v turzovke uskutočnila obvodná súťaž v kráse slova. našu
školu v poézii a próze reprezentovali víťazi školského kola:
adela tahotná a júlia belková zo 4.b, samantha škulavíková
a ľudmila kvašňovská zo 6.a, darina hrušková z 9.b a na-
tália Zbončáková z 8.a. 
v próze v ii. kategórii získala 1. miesto ľudmila kvašňovská
a v iii. kategórii získala natália Zbončáková 3. miesto. 
v poézii v iii. kategórii získala 3. miesto darina hrušková.
ľudmila kvašňovská postúpila do okresného kola súťaže
v prednese, ktoré sa uskutoční 9. marca 2017. prajeme jej
všetci veľa šťastia.

MGr. eMíLia Červencová

Škrabošková párty

Fašiangy sú spojené s  veselosťou, radosťou a  zábavou.
v duchu k zachovania tradície Fašiangov sa niesol na našej
škole aj 21. február 2017.
Žiaci 1. – 4. ročníka v tento deň nechali doma oddychovať
školské aktovky. priniesli si vlastnoručne vyrobené škrabošky
a niektorí aj kostýmy.
stretli sme sa v krásne vyzdobenej telocvični s dobrou nála-
dou a úsmevom na tvárach.
vďaka našim šikovným deviatakom jakubovi a aďovi znelá
celé dopoludnie výborná hudba a tak tanečný parket bol vždy
plný.
Žiaci mali možnosť predviesť aj svoju zručnosť, šikovnosť,
vynaliezavosť pri rôznych zábavných a netradičných súťa-
žiach. najlepší dostali drobnú odmenu. 
pri tanci a  zábave žiakom pomáhali deviatačky darinka,
Lenka a dianka.

MGr. boŽena Mariaková

tohtoročný žiacky ples otvorili naši deviataci tradičným val-
číkom.
následne sa k tancu pridali i ostatní žiaci. o hudbu sa starali
chlapci z 9. ročníka. nechýbalo disco, klasika, pop i ľudová
nôta. o zábavu veru núdza nebola. Zaujímavým spestrením
programu boli súťaže i belgický tanec opäť v podaní žiakov
9. ročníka.

ako na každom plese ani tu ne-
chýbala tombola a veľa zaujíma-
vých cien. v  závere plesu boli
vyhlásení kráľ a kráľovná plesu,
ktorými sa stali aneta kubán-
ková z 9.a  a  jakub perďoch 
z 9. b. 
Za výbornú zábavu na plese mô-
žeme poďakovať všetkým žia-
kom, ktorí sa výborne zabávali
a deviatakom, ktorí tohtoročný
ples so svojimi vyučujúcimi pri-
pravili.

MGr. ZuZana haLušČáková, 

MGr. iZabeLa chrobáková

Atletická liga mladších žiačok
8. februára 2017 sa naše mladšie žiačky zúčastnili 1. kola 
atletickej ligy žiačok. 5-členné družstvo dievčat v zložení
Nina baculáková, Aneta Skybíková, Sofia viležinská, 
Simona Jarošová, Natália Korduliaková spoločne s vedúcou
pani učiteľkou Mgr. Máriou šinalovou cestovalo na prezen-
táciu do Čadce a v športovej hale dievčatá súťažili v štafeto-
vom behu, skoku do diaľky, šprinte na 20 m, vrhu
medicinbalom, behu na 300 m. 
v atletike budú pokračovať i v nasledujúcich kolách v me-
siacoch marec, apríl, máj. teší nás záujem dievčat zasúťažiť
si v silnej konkurencii ďalších škôl a budeme im silno držať
palce.
športu zdar!

MGr. Mária šinaLová

VŠETKOVEDKO
v tomto školskom roku sa do 8. ročníka celoslovenskej sú-
ťaže všetkovedko zapojilo viac ako 17 500  žiakov z celého
slovenska.
Z našej školy sa prihlásili dvaja žiaci z 2.A triedy, traja z 3.A
triedy, dvaja zo 4. ročníka a traja z piateho ročníka.
ako darček k vysvedčeniu dostali naši žiaci výsledky ich sna-
ženia. titulom všetKovedKo šKoLY sa môže popý-
šiť boHdANA HAMrANovÁ, ktorá dosiahla najlepší
percentil (žiačka predbehla vo svojej kategórií najväčší počet
súťažiacich). všetci žiaci získali pekné diplomy a niektorí aj
malý darček. bez ohľadu na umiestnenie dostal každý súťa-
žiaci papierový stojan na perá s motívom všetkovedka.
v nasledujúcich tabuľkách sú výsledky a umiestnenia našich
žiakov:

2. ročník

meno                             trieda   body   mieSto    titul

Smreček Samuel         2. a      146     12.         všetkovedko
cingelová larissa         2. a      91       65.        všetkovedkov učeň

3. ročník

meno                             trieda   body   mieSto    titul

kuricová mariana         3. a      147     49.        všetkovedkov učeň
bytčanková Simona    3. a      133     63.        všetkovedkov učeň
plechová tatiana         3. a      70      124.       všetkovedkov učeň

4. ročník

meno                             trieda   body   mieSto    titul

horčičáková natália    4. a      112      82.        všetkovedkov učeň
hamranová bohdana  4. b      184     12.         všetkovedko
                                                                       všetkovedko školy

5. ročník

meno                             trieda   body   mieSto    titul

kubašková daniela      5. a      167     24.        všetkovedko
vojár Fabián                 5. a      161      30.        všetkovedko
palica michal               5. a      126     65.        všetkovedkov učeň

všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu
spoluprácu!

MGr. Martina andrašková 
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SpoločenSká kronika 
za mesiace január a február 2017

Manželstvo uzavreli
Dominik Ďuriš a Diana Dejová
Ing. Miroslav Štens a Viera Gajdošová

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

Narodené deti
Filip Letko

Srdečne vítame v našej obci najmenšieho občana 
a rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov 
a trpezlivosti pri výchove ich ratolestí. 

Blahoželáme k jubileu
60 rokov:
Ján Grečmal
Tibor Odnoga
Ján Straka
Anna Smrečková

65 rokov:
Daniela Kopernická
Anna Baculáková
Anna Lištvanová
Jozef Buček
Mária Kožáková

70 rokov:
Anna Grečmalová
Milan Šupola

75 rokov:
Mária Čamborová
Anna Beleščáková
Anna Machovčáková

80 rokov:
Štefánia Belková

85 rokov:
Justin Latka

Spomíname

Všetkým uvedeným 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.

Dňa 15. 2. 2017 sa dožila 
krásnych 80 rokov naša mamička,
babička a prababička Štefánia Belková,
Staškov u Belkov

Len to najlepšie, čo Ti život môže dať, 
Chceme Ti k Tvojej osemdesiatke zaželať.
Nech všetky Tvoje cesty chráni ruka Pána 
a nech práca Tvoja je požehnaná.
Pevné zdravie, šťastia dosť,
žiadna bolesť, len radosť. 

Všetko najlepšie zo srdca praje celá rodina. 
Za všetkých prababičku objímajú pravnučka Kristínka
a Sebastiánko. 

Anna Šupolová

82

Anna Točoňová
4. výročie úmrtia

Jozefa Machovčáková
rod. Balalová

13. výročie úmrtia

Vladimír Machovčák
15. výročie úmrtia

Milan Machovčiak
10. výročie úmrtia

Anna Grečmalová

70

Ján Straka

60

Anna Beleščáková

75

Justin Latka

85

Mária Čamborová

75

Milan Šupola

70

Štefánia Belková

80

Navždy nás opustili

František perďoch
pavol Grochal
štefánia belková
jozefa Lištvanová

Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!

Dominik Ďuriš a Diana Dejová

Všetko najlepšie 
k 70. narodeninám, veľa
zdravia, šťastia, Božieho
požehnania zo srdca želá
manželka Janka.


