
Staškov
Spravodaj obce

číslo 1 /  január 2018 /  7. ročník  /  dvojmesačník  /  nepredajné

Obecný kalendár vydáva Obecný úrad 
Staškov pre svojich obyvateľov a rodákov
už 4. raz. Tentokrát je nástenný kalendár
venovaný našim zvykom, tradíciám a kráse
staškovskej prírody. V predvianočnom
čase ho pracovníci obecného úradu distri-
buovali do každej domácnosti. Pre tých,
ku ktorým sa kalendár náhodou nedostal,
alebo by mali záujem ho niekomu poda-
rovať, je ešte niekoľko výtlačkov 
k dispozícii na obecnom úrade.

Už 7 rokov
vám prinášame

užitočné infor mácie 
do Vašich 

domácností 
o našej obci.

Vážení Staškovčania,
tak ako na začiatku každého roka si Obecný
úrad v Staškove vyčlenil strán kové dni na
výber miestnych daní a poplatkov:
a to od 2. februára 2018 počas stránkových
dní v pondelok, utorok, stredu a v piatok.

V tomto čísle nájdete:
◗ Uznesenia Obecného zastupiteľstva
◗ Z činnosti základnej a materskej školy
◗ Kultúrne a spoločenské podujatia
◗ Výročnú schôdzu DHZ Staškov
◗ Spoločenskú kroniku

Originálny obecný kalendár
Nájdete v ňom Múdrosti starého gazdu a fotografie zo staškovskej prírody

Srdečne Vás pozývame na Fašiangy s tanečnom zábavou, ktoré sa uskutočnia 10. 2. 2018 v ReštauRácii
pod oÚ so začiatkom o 18.00 hod. Nebude chýbať tradičné pochovávanie BaSY, sprievod masiek v réžii
členov FS Staškovanka a dHZ Staškov. do tanca Vám zahrá hudobná skupina MK - MuSic.

POZVÁNKA 
Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov pozýva svojich členov na vý-
ročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční
v jedálni starej školy resp. v klube pod obec-
ným úradom dňa 17. 3. 2018 o 13.00 hod. 
Účasť členov nutná. Ako sme v Staškove strávili Vianoce...

Na fašiangy bude v našej obci veselo...

Prišli sme zavinšovať  našim spolu-
občanom v domovoch dôchodcov.

Z jasličkovej pobožnosti.

Spoločný Silvester 
pred obecným úradom.

Spoločne si želáme 
šťastný Nový rok 2018.
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bolo namontovaných 218 kusov nových úsporných
LED svietidiel, 4 nové rozvádzače, vymenených viac
ako 10 km neizolovaného vedenia za nové izolované.
Celková výška nákladov je 112 349,20 eur. V celej
obci už máme verejné osvetlenie moderné, zrekon-
štruované. Táto investícia sa prejaví v znížených ná-
kladoch na opravu, údržbu verejného osvetlenia
a spotrebu elektrickej energie. V lokalitách Jelitov
a za Bahanou bol doplnený bezdrôtový systém obec-
ného rozhlasu, v celkovej sume 6000 eur.

Od augusta pracovali zamestnanci OTP na stavbe
chodníka pre peších na nižnom konci. Tento úsek
bol technicky veľmi náročný, lebo bolo potrebné vy-
budovať dažďovú kanalizáciu, oporné múry, nové
oplotenia a samozrejme samotný chodník v šírke 2 m.
Celkom bolo vybudovaných na tomto úseku 410 m
chodníka v celkovej hodnote 96 143,36 eur. V jar-
ných mesiacoch bude stavba chodníka pokračovať.

Počas celého roka prebiehala výstavba nového
bytového domu s 15 nájomnými bytmi. Do konca
roka 2017 bolo na stavbe preinvestovaných
334 204,26 eur. O nové byty je enormný záujem
a obec eviduje niekoľkonásobne viac žiadostí, ako
bude možné uspokojiť. Byty máme v pláne odovzdá-
vať v prvých letných mesiacoch. 

Investičná výstavba prostredníctvom našej orga-
nizácie – Obecný technicky podnik je ekonomicky
veľmi efektívna a zároveň má obec bezprostredne
v rukách kvalitu realizovaných prác. Takýmto spô-
sobom je možné dať prácu nielen Staškovčanom,
ktorí sú zamestnancami podniku, ale i miestnym
živnostníkom a malým firmám. Myslím, že máme
v obci množstvo šikovných ľudí a treba sa snažiť ich
potenciál, odborný i ľudský, v prospech obce využiť.
Pri rekapitulácii činnosti obecného podniku chcem
poďakovať bývalému vedúcemu Ladislavovi Perďo-
chovi za trojročnú prácu a popriať mu veľa úspechov
v ďalšom profesnom živote. Pán Perďoch sa rozho-
dol k 31. 12. 2017 ukončiť prácu v obecnom podniku.
Na môj návrh poslanci obecného zastupiteľstva na
funkciu nového vedúceho schválili Petra Palicu. Iba
preto, že si väčšinu investícii v obci vieme zrealizovať
vlastnými silami, môže naša obec investovať v takom
rozsahu. Tento spôsob je však veľmi náročný na or-
ganizáciu práce, zabezpečenie potrebných materiá-
lov a taktiež administratívnu prácu na úseku
učtárne. Podľa môjho názoru je to však najlepšia
cesta ako využiť zverené prostriedky a hodnoty 
v obci čo najhospodárnejšie. 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

prihováram sa Vám prvýkrát v novom roku 2018 prostredníctvom
obecného spravodaja, ktorý vychádza už siedmy rok. 
Počas svojej existencie sa toto periodikum sta lo zdrojom informá-
cií o činnosti obecného úradu, starostu obce, obec ného zastupiteľ-
stva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a rôznych
zložiek a spolkov pracujúcich v našej obci.

Záverom chcem poďakovať za spoluprácu v roku 2017 všetkým zamestnancom obce,
pani riaditeľkám ZŠ a MŠ, poslancom obecného zastupiteľstva, vedúcim všetkých
zložiek a spolkov pracujúcich v obci, pánovi farárovi a všetkým občanom Staškova.

S úctou 

Úvodom rekapitulácia investičných aktivít
našej obce v minulom kalendárnom roku,
ktoré boli realizované prostredníctvom našej

príspevkovej organizácie Obecný technicky podnik
so zapojením miestnych živnostníkov a firiem.

V jarných mesiacoch bola rozšírená verejná ka-
nalizácia v lokalite Kyčera. Celkovo bolo investované
9000 eur, 5000 z rozpočtu obce a 4000 z príspevkov
vlastníkov rodinných domov v danej lokalite. Zdru-
žením prostriedkov a aktívnym prístupom obce bolo
možné pripojiť na verejnú kanalizáciu štyri rodinné
domy a vytvoriť predpoklad pripojenia nových sta-
vieb v budúcnosti.

Ďalšou stavebnou aktivitou bola rekonštrukcia

vozovky a chodníka mosta cez Kysucu k obecnému
úradu, nakoľko bola ich konštrukcia už v havarij-
nom stave. Obec investovala 31 120 eur a bola vyme-
nená pôvodná asfaltová vozovka za železobetónovú
a asfaltový chodník za oceľový.

V priebehu celého roku zamestnanci OTP po-
stupne rekonštruovali časť poschodia budovy býva-
lých prevádzok na šatne a sociálne zariadenia pre
našich zamestnancov. Doposiaľ sme vynaložili pro-
striedky vo výške 23 697,63 eur. Priestory budú do-
končené a schopné užívania v jarných mesiacoch. 

V druhej polovici roku prebiehala rekonštrukcia
a rozšírenie verejného osvetlenia v častiach obce,
kde bolo ešte pôvodné vedenie a svietidlá. Celkom

V lete bol opravený most cez Kysucu.
Počas celého minulého roku prebiehali 
práce na výstavbe nového bytového domu 
s 15 nájomnými bytmi.V súčasnosti je 
už stavba pod strechou.

Budovanie chodníkov 
na nižnom konci.

Po trase Náučného chodníka
Jozefa Kronera.

Z Kronerovho pohára 2017 – 46. ročník.

Pokračovalo sa s modernizáciou verejného osvetlenia.

Milí Staškovčania,



Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 194/2017 k bodu č. 7: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2017 – CVČ pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – CVČ pri ZŠ Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – CVČ pri ZŠ Staškov.  Hlaso-
vanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček,
Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 195/2017 k bodom č. 4 – 7: Rozpočtové opat-
renia.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Správu hlavného kontrolóra o kontrole Rozpočtových opatrení
ZŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu hlavného kontrolóra o kontrole Rozpočtových opatrení
ZŠ, ŠJ, ŠKD a  CVČ. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 196/2017 k bodu č. 8: Návrh rozpočtu na roky
2018 – 2020 – Základná škola, Staškov 502.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Základná škola, Staškov
502.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Základná škola, Staškov
502. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 197/2017 k bodu č. 9: Návrh rozpočtu na roky
2018-2020 – Školská jedáleň pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Školská jedáleň pri ZŠ
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Školská jedáleň pri ZŠ
Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 198/2017 k bodu č. 9: Návrh rozpočtu na roky
2018 – 2020 – Školská jedáleň pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh na zvýšenie poplatku za réžiu v školskej jedálni
B/ UKLADá
Obecnému úradu pripraviť návrh VZN – poplatok za réžiu v ŠJ
pri ZŠ Staškov zvýšiť na 2€. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartu-
sková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 199/2017 k  bodu č. 10: Návrh rozpočtu na
roky 2018 – 2020 – Školský klub detí pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Školský klub detí pri ZŠ
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Školský klub detí pri ZŠ
Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 200/2017 k  bodu č. 11: Návrh rozpočtu na
roky 2018 – 2020 – Centrum voľného času pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Centrum voľného času
pri ZŠ Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Centrum voľného času
pri ZŠ Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 188/2017 k otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
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, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

b) návrhovú komisiu: Ján Janošec, Peter Fuček
Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan Veselovský, Hlaso-
vanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

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

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 189/2017 k bodu č. 3: Kontrola uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a) Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať rozpočet na opravu

hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a chodby
pred sociálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci
OTP dohodne termín opravy. Úloha trvá. 

b) Obecnému technickému podniku vypracovať technické rie-
šenie s  cenovou ponukou na realizáciu odvodňovacieho
žľabu v zmysle návrhu stavebnej komisie v lokalite u Kožákov
pri dome Petra Baraníka. Úloha trvá.

c) Likvidačnej komisii vykonať obhliadku návrhu na vyradenie
majetku ZŠ Staškov. Úloha splnená.

d) Stavebnej komisii vykonať obhliadku podľa žiadosti p. Ha-
luškovej. – žiadosť o odvodnenie pozemku za rod. domom.
Úloha trvá.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský. PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 190/2017 k bodu č. 3: Kontrola uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PREROKOVALO
Návrh na vyradenie majetku ZŠ Staškov – Likvidačná komisia
doporučuje OZ navrhnutý majetok ZŠ Staškov na vyradenie
v sume 14 922,55€.
B/ SCHVAĽUJE
Vyradenie majetku ZŠ Staškov v sume 14 922,55 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský. PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 7. decembra číslo 191/2017 k  bodu č. 4: Rozpočtové
opatrenie č. 3/2017 – Základná škola, Staškov 502

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Základná škola, Staškov
502.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Základná škola, Staškov 502.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra  číslo 192/2017 k bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie
č. 3/2017 – Školská jedáleň pri ZŠ Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Školská jedáleň pri ZŠ Sta-
škov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Školská jedáleň pri ZŠ
Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 193/2017 k bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie
č. 3/2017 – Školský klub detí pri ZŠ  Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Školský klub detí pri ZŠ
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Školský klub detí pri ZŠ
Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,

obecné zastUpiteľstvo obce staškov
Uznesenia zo zasadnUtia oz zo 7. decembra 2017

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie
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◗ úpravu výšky režijných nákladov v Školskej jedálni pri Ma-
terskej škole Staškov na sumu 3,- €/ na mesiac od 1. 2.
2018.

B/ SCHVAĽUJE
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zák. zá-
stupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach obce Staškov.
◗ úprava výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Staškov na
sumu 12,- € od 1. 9. 2018

◗ úpravu výšky režijných nákladov v Školskej jedálni pri Ma-
terskej škole Staškov na sumu 3,- €/ na mesiac od 1. 2.
2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 207/2017 k  bodu č. 14: Návrh rozpočtu na
roky 2018-2020 – Materská škola, Staškov 364.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Materská škola, Staškov
364.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Materská škola, Staškov
364.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 208/2017 k bodu č. 15: Plán kontinuálneho
vzdelávania na šk. rok 2017/2018 – Materská škola, Staškov
364.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Plán kontinuálneho vzdelávania na šk rok 2017/2018 – Materská
škola Staškov 364
B/ SCHVAĽUJE
Plán kontinuálneho vzdelávania na šk rok 2017/2018 – Materská
škola Staškov 364
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 209/2017 k bodu č. 16: Rozpočtové opatrenie
č. 3/2017 – Obecný technický podnik Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Obecný technický podnik
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – Obecný technický podnik
Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 210/2017 k  bodu č. 17: Návrh rozpočtu na
roky 2018-2020 – Obecný technický podnik Staškov

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Obecný technický
podnik Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Obecný technický
podnik Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 211/2017 k  bodu: Doplnenie stavebnej ko-
misie.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Doplnenie stavebnej komisie o nových členov.
B/ SCHVAĽUJE
Doplnenie  stavebnej komisie o členov Petra Palicu a Mariána
Oškrobaného.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 212/2017 k  bodu č. 18: Zverenie majetku
obce do správy obecného technického podniku.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zverenie majetku obce do správy obecného technického
podniku Staškov
B/ SCHVAĽUJE
Zverenie majetku obce do správy obecného technického
podniku Staškov:
1) Snežná fréza CUB CADET 530 SWE

OC: 1899,- €
ZC: 1899,- €

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 201/2017 k bodu: Prerokovanie spolufinan-
covania projektu „Záleží nám na každom žiakovi“.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Spolufinancovanie projektu v  rámci výzvy V základnej škole
úspešnejší.
B/ SCHVAĽUJE
1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie

projektu, ktorý vypracovala ZŠ Staškov 502 pod názvom
„Záleží nám na každom žiakovi“ v rámci Výzvy V základnej
škole úspešnejší

2. Výška spolufinancovania 5% predstavuje konkrétnu sumu
4 854,60 € na obdobie 36 mesiacov, čiže celková výška
oprávnených výdavkov projektu predstavuje  97 092 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 202/2017 k bodu:  Návrh na vyradenie Elo-
kovaného pracoviska, Staškov 502 ako súčasť Centra voľného
času.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Vyradenie Elokovaného pracoviska, Staškov 502 ako súčasť
Centra voľného času.
B/ SCHVAĽUJE
Vyradenie Elokovaného pracoviska, Staškov 502 ako súčasť
Centra voľného času, Ul. J. Kronera 588, Staškov, zriaďovateľ
Obec Staškov, J. Kronera 588, 023 53 Staškov zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky k 1. 1. 2018:
Elokované pracovisko, Staškov 502
Zdôvodnenie: 
Centrum voľného času, Ul. J. Kronera 588, Staškov bolo zrušené
30. 08. 2015 a z toho dôvodu neposkytuje výchovu a vzdelávanie,
poradenstvo alebo služby spojené s výchovou a vzdelávaním
žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 203/2017 k bodu: Návrh ponechať Elokované
pracovisko, Staškov 90, ako súčasť Základnej školy, Staškov
502.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Návrh ponechať Elokované pracovisko, Staškov 90, ako súčasť
Základnej školy,Staškov 502.
B/ SCHVAĽUJE
Ponechanie Elokovaného pracoviska, Staškov 90, ako súčasť
Základnej školy, Staškov 502, zriaďovateľ Obec Staškov, J.

Kronera 588, 023 53 Staškov:
Elokované pracovisko, Staškov 90
Zdôvodnenie: 
Elokované pracovisko slúži na vyučovanie techniky pre žiakov
základnej školy. V  tejto budove sa nachádzajú dielne, ktoré
žiaci navštevujú v  zmysle platného rozvrhu na daný školský
rok. V  Elokovanom pracovisku, Staškov 90 sa nenachádza
bežná trieda ZŠ.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 204/2017 k bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2017 – Materská škola, Staškov 364
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Materská škola, Staškov
364.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – Materská škola, Staškov
364. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 205/2017 k bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2017 – Materská škola, Staškov 364.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO
Správu hlavného kontrolóra o kontrole Rozpočtového opatrenia
MŠ.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu hlavného kontrolóra o kontrole Rozpočtového opatrenia
MŠ.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 206/2017 k  bodu 13: Návrh dodatku č. 4
k  VZN č. 8/2013 o  výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
obce Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zák. zá-
stupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach obce Staškov.
◗ úprava výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Staškov na
sumu 12,- € od 1. 9. 2018

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie
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2. Upravené ročné sadzby uvedené v predchádzajúcom odseku
sa zvyšujú pri viac podlažných stavbách o 0,040 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podla-
žia.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Janošec, NE-
HLASOVAL: 0.

4) DAň Z ByTOV
1. Ročná sadzba dane z bytov za byty na území obce Staškov

je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádza-
júceho sa v bytovom dome 0,076 €.

2. Ročná sadzba dane z  bytov za nebytové priestory na
území obce Staškov je za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom
dome 0,076 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Janošec, NE-
HLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 217/2017 k bodu 21: Návrh rozpočtu na roky
2018–2020 – obec Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – obec Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 – obec Staškov.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 218/2017 k  bodu 22: Programový rozpočet
obce Staškov 2018 – 2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Programový rozpočet obce Staškov 2018 – 2020.
B/ SCHVAĽUJE
Programový rozpočet obce Staškov 2018 – 2020.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 219/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na inventarizačnú komisiu obce Staškov na rok 2017
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu obce Staškov na rok 2017:

Predseda: Mgr. Michaela Gottwaldová
Členovia: Bc. Milka Hurinová, Ing. Anna Kubánková, Michaela Ur-
baníková, Bc. Mária Čečotková, Mária Veselovská, Eva Mravcová
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 220/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra na I. polrok
2018
B/ SCHVAĽUJE
Kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 221/2017 k bodu: Projekt „Úprava priemy-
selného areálu obce Staškov na zberný dvor“.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dňa 29. 11. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia 33. výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, me-
chanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v ostatných regiónoch.
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov pro-
stredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 25 000 000 Eur.
Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka fi-
nančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu.
Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce
je min. 5 %  z  celkových oprávnených výdavkov projektu.
Predpokladané náklady projektu sú 350 000,00 Eur s DPH.  Na
základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie.
B/ SCHVAĽUJE
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

v  rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o  nenávratný
finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia
2014 – 2020, vyhlásenej 29. 11. 2017, Kód výzvy: OPKZP-
PO1-SC111-2017-33, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhod-
nocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opä-
tovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov, na realizáciu projektu: „Úprava priemyselného
areálu obce Staškov na zberný dvor“, ktorý bude realizovaný
Obcou Staškov

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

2) Lyžica podkopová 60 cm na rýpadlo nakladač CAT 427 F2
OC: 1440,- €
ZC: 1440,- €

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 213/2017 k bodu: Návrh na inventarizačnú
komisiu Obecný technický podnik Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na inventarizačnú komisiu Obecný technický podnik
Staškov na rok 2017
B/ SCHVAĽUJE
Inventarizačnú komisiu OTP na rok 2017:
Predseda: Peter Vyrobík
členovia: Marián Oškrobaný, Ladislav Cudrák, Peter Palica, Mi-
chaela Urbaníková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 214/2017 k bodu: Návrh na vyradenie majetku
– Obecný technický podnik.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na vyradenie majetku – Obecný technický podnik.
B/ UKLADá
Likvidačnej komisii vykonať obhliadku majetku podľa návrhu
na vyradenie. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 215/2017 k  bodu 19: Rozpočtové opatrenie 
č. 4/2017 – obec Staškov.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – obec Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – obec Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 216/2017 k bodu 20: Návrh VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.
B/ SCHVAĽUJE
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – nasledovne:
1) ZVýŠENIE POPLATKU TKO NA 18 €

Hlasovanie: ZA: Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: Pavol Ďurkáč, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

2) ZVýŠENIE POPLATKU ZA DAň Z NEHNUTEĽNOSTí
a) orná pôda, trvalé trávnaté porasty 0,54 %
b) záhrady 0,47 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,47 %

Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Terézia Šupčíková, NE-
HLASOVAL: 0.

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s  chovom rýb a  ostatné hospodársky využívané vodné
plochy 1,20 %.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Janošec, NE-
HLASOVAL: 0.

e) stavebné pozemky 0,30 %
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Janošec, NE-
HLASOVAL: 0.

3) DAň ZO STAVIEB
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Staškov

ročnú sadzbu dane zo stavieb:
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

funkciu pre hlavnú stavbu 0,076 €/m2 zastavanej plochy.
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby

pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu (humno, maštaľ, hospodárska budova
a pod.) 0,071 €/m2 zastavanej plochy.

c/ za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,325 €/m2 za-
stavanej plochy.  

d/ za samostatne stojace garáže 0,225 €/m2.
e/ za stavby hromadných garáži 0,225 €/m2.
f/ za stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

0,225 €/m2.
g/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 0,450
€/m2 zastavanej plochy.

h/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podni-
kaním a so zárobkovou činnosťou 0,651 €/m2 zastavanej
plochy.

i/ za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich bodoch
0,151 €/m2 zastavanej plochy.

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie
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Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 229/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Staškov -
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 300 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 230/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými cho-
robami v SR – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 150 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 231/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Klub dôchodcov pri OÚ – žiadosť o  poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 300 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 232/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Únia žien Slovenska Základná organizácia Staškov - žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 100 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 233/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Mažoretky EDIT Staškov - žiadosť o poskytnutie dotácie z roz-
počtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 2500 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 234/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Spolok rodákov Jozefa Kronera – žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 1000 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra  číslo 235/2017 k bodu 23: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
FS Staškovanka – žiadosť o  poskytnutie dotácie z  rozpočtu
obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 700 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 236/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Staškov
na r. 2018 – 2020.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Staškov
na r. 2018 – 2020.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Uznesenie Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške min. 5% z  celkových
oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
17 500,00 EUR.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 222/2017 k bodu č. 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Zmluvu o termínovanom úvere č. 3100512, dodatok č. 2 –

Prima banka Slovensko, a.s.
b) Zmluvu o termínovanom úvere č. 3100814, dodatok č. 2 –

Prima banka Slovensko, a.s.
B/ SCHVAĽUJE
a) Zmluvu o termínovanom úvere č. 3100512, dodatok č. 2 –

Prima banka Slovensko, a.s.
b) Zmluvu o termínovanom úvere č. 3100814, dodatok č. 2 –

Prima banka Slovensko, a.s.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 223/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ing. Vladimír Gajdošík, Staškov – Žiadosť o finančnú podporu
futbalového turnaja 30. decembra.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o finančnú podporu futbalového turnaja 30. decembra
– 100 €.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 224/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Divadelný súbor Staškovan – žiadosť o  poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 800 €
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 225/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
FK Slávia Staškov – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 
20 000 €
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA:
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 226/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dobrovoľný hasičský zbor Staškov – žiadosť o  poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 5000 €
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI:
0, ZDRŽAL SA: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, NEHLASOVAL: 0. 

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 227/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Klub SM pri SZM Kysucké Nové Mesto – žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ ZAMIETA
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 228/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Materská škola Staškov č. 364 – žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2018.
B/ SCHVAĽUJE
Finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v sume 100 € Mi-
kuláš, 70 € Deň detí
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie
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Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
12. januára číslo 1/2018 k otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
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, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Ján Belko
členovia: Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0. 

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
12. januára  číslo 2/2018 k bodu č. 3: Územný plán obce Staškov

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) Súhlas obce Staškov o tom, že proces obstarávania a

schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov
potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o po-
skytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplá-
novacej dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy a vý-
stavby SR a obcou Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0.

Z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
12. januára číslo 3/2018 k bodu č. 4: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADá
Stavebnej komisii prešetriť možnosti úpravy MK v  miestnej
časti U Letov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján
Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Mgr. Iveta Bartusková Pavol Ďurkáč
Overovateľ I. Overovateľ II.

obecné zastUpiteľstvo obce staškov
Uznesenia z neplánovaného zasadnUtia oz z 12. janUára 2018

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 237/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Vincent Baculák, Turzovka Stred – Žiadosť o odkúpenie časti
parcely CKN 1627.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Vincent Baculák, Turzovka – Žiadosť o odkúpenie časti parcely
CKN 1627.
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 238/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
DARAPOL, s.r.o., J. Kráľa 2591, 022 01 Čadca – Žiadosť
o umiestnenie predajného pultu. 
B/ ZAMIETA
DARAPOL, s.r.o., J. Kráľa 2591, 022 01 Čadca – Žiadosť
o umiestnenie predajného pultu. 
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 239/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Anna Maslíková, Staškov, Ing. Peter Maslík, Staškov, Mgr. Jana
Maslíková, Staškov – žiadosť o oslobodenie od dane z nehnu-
teľnosti a od miestneho poplatku za TKO
B/ ZAMIETA
Anna Maslíková, Staškov, Ing. Peter Maslík, Staškov, Mgr. Jana
Maslíková, Staškov – žiadosť o oslobodenie od dane z nehnu-
teľnosti a od miestneho poplatku za TKO
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 240/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dodatok nájomnej zmluvy – zvýšenie výšky nájmu p. Petra
Kajánka na 80€/ mesačne od 1. 1 2018, vypustenie časti pre-
najatých priestorov – kancelária v prospech nového nájomcu

EKONOMSERVIS, prehlásenie odberu el. energie v objekte na
obec Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE
Dodatok nájomnej zmluvy – zvýšenie výšky nájmu p. Petra
Kajánka na 80€/ mesačne od 1. 1. 2018, vypustenie časti pre-
najatých priestorov – kancelária v prospech nového nájomcu
EKONOMSERVIS, prehlásenie odberu el. energie v objekte na
obec Staškov. 
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 241/2017 k bodu 23: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
EKOMNT, s.r.o., Matičné námestie 1427, Čadca 022 01 –
žiadosť o odkúpenie pozemkov
B/ UKLADá
Obecnému úradu pripraviť znalecký posudok a priamy predaj
majetku obce – pozemkov:
◗ CKN č. 4783 – orná pôda o výmere 153 m2 v podiele 1/3,

LV č. 803
◗ EKN č. 1020 – orná pôda o výmere 388 m2 v podiele 2/9,

LV č. 3865
◗ EKN č. 1021 – orná pôda o  výmere 9 m2 v  podiele 1/3, 

LV č. 4137 
Hlasovanie: ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
7. decembra číslo 242/2017 k bodu 23: Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Helena Grečmalová, Staškov – Žiadosť o opravu miestnej ko-
munikácie v miestnej časti Staškov – Kuchriská
B/ BERIE NA VEDOMIE
Helena Grečmalová, Staškov – Žiadosť o opravu miestnej ko-
munikácie v miestnej časti Staškov - Kuchriská
Hlasovanie:  ZA: Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

Mgr. Iveta Bartusková JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ I. Overovateľ II.

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie

Uznesenie Uznesenie

Uznesenie
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Dňa 2. decembra 2017 sa uskutočnilo Mikulášske posedenie Klubu dôchodcov. K dobrej nálade nám zahral Štefan Belko.
Zaspievali si aj najstarší členovia nášho klubu Ladislav a Mária Jurgovi, Mária Kaličáková, Emil Maslík a ďalší. Privítali

sme aj starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska. Za nás všetkých vyslovil prosbu do Nového roku 2018 pán Anton Paleník.
členovia Klubu dôchodcov Staškov

Mikulášske posedenie Klubu dôchodcov



Správu o činnosti predniesol p. Ján Ja-
nošec: „Chcel by som sa Vám dnes
prihovoriť a  informovať Vás o čin-

nosti nášho dobrovoľného hasičského
zboru za rok 2017. Náš hasičský zbor má
k dnešnému dňu 84 členov, tohto roku nás
2 členovia opustili. V marci 2017 nás opus-
til najstarší člen DHZ František Kudláč
a v auguste nás opustil Jozef Baščák. 

Výbor DHZ sa skladá z 11 členov a 3 re-
vízorov kontrolnej komisie. 

Teraz by som Vás chcel informovať
o zásahovej a organizačnej činnosti náš -
ho zboru. 

Na začiatku Nového roku sme sa zú-
častnili na výročných schôdzach vo Va-
lašskej Bystřici, kde máme družbu,
v Rakovej, v Zákopčí-Ústredí a v Olešnej.
Taktiež sme organizovali hasičský ples,

ktorý náš zbor každý rok usporadúva.
V noci z 21. na 22. februára boli na rieke
Kysuca na nižnom konci zastavené ľady
a mohla sa tam vyliať rieka Kysuca. Tam
trochu zlyhalo Povodie Váhu, ktoré ne-
našlo taký stroj, ktorý by tieto ľady uvoľ-
nil. Až na druhý deň, keď som sa ich
opýtal, či môžem konať, po ich súhlase
som oslovil p. Vlada Saksona, ktorý
vlastní pásové bagre, či by nepomohol
s  uvoľnením týchto ľadov. Bol veľmi
ochotný a do dvoch hodín tieto ľady uvoľ-
nil, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Naši
hasiči tú noc uvoľňovali ľady na potoku
na vyšnom konci, za čo by som sa im
chcel veľmi pekne poďakovať. 

V marci sa naši 5 hasiči zúčastnili na
školení a výcviku hasičov, kde absolvovali
úspešne skúšky. V  apríli na Veľkú Noc

sme mali čestnú stráž u Božieho hrobu
v kostole. 28. apríla zasahovali naši hasiči
pri povodniach v obci, kde čerpali vodu
zo zatopených záhrad a pivníc. Nedá mi
spomenúť deň – 29. apríl, vtedy sa oženil
náš veliteľ Juraj Paleník, ktorý sa ako ve-
liteľ DHZ ujal tejto funkcie dobre. Len
ešte mi chýba viac zapojenia do zásahovej
a organizačnej činnosti našich mladších
členov. Ešte by som chcel spomenúť, v de-
cembri náš veliteľ Juraj Paleník a Peter
Jurga skladali v Martine skúšky na 1. stu-
peň vzorný hasič, ktoré úspešne zvládli.
Boli to náročné skúšky, je to veľké ocene-
nie. Tento 1. stupeň sme mali doteraz iba
ja a Ing. Milan Veselovský. V júni sme čer-
pali vodu zo zaplavenej pivnice rodin-
ného domu pani Kajánkovej, kde mi
pomáhali niektorí starší žiaci, za čo im
ďakujem. 22. októbra sa naši hasiči zú-
častnili na veľkom taktickom cvičení
v Čadci. V tomto roku sme sa zúčastnili
na dvoch IMZ v okrese, ktoré sa konali
v  Staškove a  Rakovej. Ja, Juraj Paleník
a Ing. Milan Veselovský sme sa zúčastnili
na školení preventivárov, kde nám boli
predĺžené osvedčenia preventivárov. No
nedá mi spomenúť, aj keď máme traja
osvedčenia, prevencia v našej obci trochu
zaostáva. Ale na výborovej schôdzi sme
sa dohodli, že to v jarných mesiacoch do-
ženieme. 

Dovoľte, aby som Vás informoval, že
obec nám poskytla vedľa hasičskej zbroj-
nice ďalšiu miestnosť, o ktorú sme požia-
dali, lebo ministerstvo vnútra vydalo
výzvu na opravu hasičských zbrojníc.
Hneď sme na túto výzvu reagovali a po-
dali sme projekt, v ktorom sme boli asi
úspešní. Za toto by som chcel poďakovať
pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Šim-
čiskovi, Ing. Milanovi Veselovskému,
pani Márii Veselovskej, ktorí na tomto
projekte pracovali. O tomto projekte, ak
by ste sa chceli niečo opýtať, odpovieme
v diskusii. Chcel by som ešte spomenúť
našu družbu s Valašskou Bystřicou z Če-
skej republiky a  pozdraviť ich medzi
nami a taktiež im povedať, že ich máme

veľmi radi a dúfame, že táto družba vy-
drží ešte dlhé roky. Teraz by som chcel
spomenúť hasičské súťaže. Náš DHZ
usporiadal 3 hasičské súťaže. V máji sme
usporiadali 2. ročník memoriálu nášho
zosnulého predsedu Milana Veselov-
ského, taktiež to bolo 1. kolo nočnej ha-
sičskej súťaže. Na tejto súťaži sme mali
trochu problémy, lebo páni funkcionári
futbalisti nás nechceli pustiť na hlavné
ihrisko. Ale potom to dobre dopadlo, za
čo im ďakujeme. Na hody v sobotu sme
usporiadali dennú hasičskú súťaž o pohár
starostu obce a 5. kolo severoslovenskej
hasičskej ligy. Táto súťaž mala veľký ohlas
a chválu od vedenia SSHL. V nedeľu na
hody sa pred obecným úradom konal 1.
ročník súťaže vo varení o najlepší guláš.
Naši hasiči sa tejto súťaže tiež zúčastnili.
V  septembri sa konala žiacka súťaž
o pohár riaditeľky školy, ktorá bola tiež
dobre zorganizovaná. Za organizovanie
týchto súťaží by som chcel poďakovať hlá-
sateľovi Jánovi Jurgovi, Vladovi Kudlá-
čovi za varenie a prípravu jedál, veliteľovi
Jurovi Paleníkovi a podpredsedovi Ing.
Milanovi Veselovskému a všetkým čle-
nom DHZ, ktorí sa podieľali na týchto ha-
sičských akciách. 

Teraz by som sa chcel vyjadriť k súťaž-
ným družstvám. Máme 2 krúžky, 1
v našej škole v CVC-čku, kde sú vedúci
Štefan Rudinský a  Matej nekoranec.
Tento krúžok pracuje od jesene. Druhý
krúžok vediem ja, je to krúžok v Žilin-
skom samosprávnom kraji, pod názvom
Žirafa. Máme tam 20 mladých hasičov, aj
keď musíme za každého hasiča na začia-
tok zaplatiť 15 eur, z tohto krúžku čer-
páme financie na zaplatenie štartovného
na všetkých súťažiach, na výrobu dresov
a zakúpenie športového náradia, čo sme
museli kedysi hradiť z  vlastného roz-
počtu. Taktiež sme podali projekt s Ing.
Milanom Veselovským do Žilinského sa-
mosprávneho kraja na spolufinancovanie
hasičských súťaží, kde sme sa podieľali na
spolufinancovaní tohto projektu. Ak by
ste sa chceli opýtať na tento projekt a na
krúžky, odpovieme Vám v diskusii. Náš
hasičský zbor má štyri družstvá. A druž-
stvo mužov sa zúčastnilo na dvoch súťa-
žiach, ktoré organizoval náš hasičský
zbor, na ktorých nesklamalo.

B družstvo súťažilo v Severoslovenskej
Hasičskej lige a Nočnej hasičskej lige, sú-
ťažilo v pohárových súťažiach, ktoré sa
konali v okrese, ale aj v Českej republike.
Toto B družstvo by som chcel hodnotiť

kladne. V  silnej konkurencii obsadilo
v Severoslovenskej lige 5. miesto a v Noč-
nej hasičskej lige obsadilo 2. miesto a po-
stúpilo na Superpohár, na ktorom sa
zúčastnili najlepšie družstvá z celého Slo -
venska. V silnej konkurencii, kde súťažilo
67 družstiev, skončilo v prvej dvadsiatke.
najväčšie úspechy B družstva boli:
1. miesto v Čadci
1. miesto v Rosine
1. miesto v Trnovom
1. miesto v Hornom Kelčove
obhájilo víťazstvo v okrskovom pohári.

Žiacke družstvo chlapcov sa tiež zúčast-
ňovalo po celý rok na pohárových súťa-
žiach a ich najväčšie úspechy boli víťazstvo
v Staškove a víťazstvo v Rakovej.

V septembri sa nám po mnohých ro-
koch podarilo založiť žiacke dievčenské
družstvo, ktoré po pár tréningoch, ale
s obrovským nasadením, sa zúčastnilo na
dvoch pohárových súťažiach v hasičskom
útoku, kde v Rakovej obsadili 3. miesto
a na Čiernom zvíťazili. Mali najlepší čas
spomedzi chlapcov a dievčat a doniesli
domov putovný pohár. Boli prekvapením
v celom okrese. Na záver by som ešte raz
poďakoval všetkým členom, ktorí sa zú-
častňovali na organizovaní rôznych akcií
a podujatí, ktoré náš hasičský zbor orga-
nizoval. Poďakovanie patrí aj starostovi
obce a poslancom obecného zastupiteľ-
stva za veľmi dobrú spoluprácu. 

Prajem Vám všetkým do nového ro -
ku veľa zdravia, šťastia, božieho požeh-
nania a  hasičkám a  hasičom veľké
a obe tavé srdce, ktoré náš hasičský zbor
potrebuje.“

Správu o  hospodárení DHZ za rok
2017 predniesla pokladníčka DHZ
p. Mária Veselovská, ktorá infor-

movala o hospodárení DHZ, doklady boli

skontrolované revíznou komisiou DHZ
a kontrolórom obce.

Správu z revíznej komisie za rok 2017
predniesol predseda RK Mgr. Marián
Haladej, konštatoval že finančné pro-
striedky boli využité účelne a hospodárne
a vyzdvihol svedomitú a poctivú prácu
pokladníčky DHZ.

Plán činnosti DHZ na rok 2018 pred-
niesol p. Juraj Paleník.

Ďalším bodom programu bolo odovzda-
nie hodností, medailí a ďakovných listov.

Pokračovala diskusia, vystúpil starosta
obce Ing. Ladislav Šimčisko, prihovoril
sa, poprial veľa zdravia, šťastia, poďakoval
všetkým za dobrú spoluprácu, dobrú
prácu v  DHZ, pomoc obci pri rôznych
príležitostiach. Na záver poprial všetko
dobré, veľa zdravia, naplnenie plánov, po
športovej stránke veľa úspechov. 

Ďalej diskutovali: p. Dedič Ladislav –
zaslúžilý člen DPO poďakoval za vzornú
činnosť DHZ Staškov; p. Marta Balošá-
ková – riaditeľka OV DPO poďakovala za
dobrú činnosť DHZ Staškov, zloženie skú-
šok I. stupňa hasič – p. Jurajovi Paleníkovi
a p. Petrovi Jurgovi, skúšky boli náročné
a úspešne ich zvládli. Ďalej oboznámila čle-
nov o okresnej a krajskej súťaži, ktoré OV
DPO pripravuje; p. Alojz Vašek – predseda
družobnej organizácie obce Valašská By-
střice, ďakuje za veľmi dobrú spoluprácu
v rámci družby, radi chodia do Staškova; 
p. emil Duraj okrskový veliteľ, ďakuje za
veľmi dobré športové výsledky, ďakuje za
vzor v okrese, ktorým je DHZ Staškov.

Uznesenie z výročnej členskej schô-
dze predniesol p. Peter Jurga, dal hlaso-
vať, za schválenie uznesenia boli všetci. 

Nakoniec p. Ján Jurga ukončil schô-
dzu, poďakoval za prácu v DHZ a pozval
všetkých na občerstvenie.

Ján JAnoŠec
predseda DHZ Staškov

14 Spravodaj obce Staškov Záujmové združenia pracujúce v našej obci Spravodaj obce Staškov 15

Pre prácu dobrovoľných hasičov je dôležité 
veľké a obetavé srdce každého z nich.

Dňa 29. 12. 2017 sa konala výročná členská schôdza DHZ
Staškov. Schôdze sa zúčastnilo 50 členov DHZ. Výbor DHZ sa
za rok 2017 stretol na 6 výborových schôdzach. Účasť na tých -
to schôdzach bola asi na 75 %. Rokovanie výročnej členskej
schôdze viedol p. Ján Jurga, privítal prítomných – hasičky,
hasičov, starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska, hostí – p. Martu
Balošákovú, p. Ladislava Dediča – zaslúžilého člena DHZ, hostí:
z DHZ Zákopčie Tarabov a Ústredie, DHZ Raková, DHZ Olešná,
družobná DHZ z ČR Valašská Bystřice, p. Kovačíka, p. Emila
Duraja. Rokovalo sa podľa programu, ktorý bol schválený. Bola
zvolená Návrhová komisia: Peter Jurga, Rastislav Perďoch,
Marián Badura.

Výročná členská 
schôdza DHZ STAŠKOV

❦BoLI ocenení:
❦Medaila za vernosť 30 rokov:

oľga Jurgová, emília
Perďochová, Martina
Paleníková, Jozef Padych.

❦Medaila za vernosť 10 rokov:
Monika Badurová, Jozef 
Prachniar, Martin Turčák,
Juraj Paleník.

❦Ďakovné listy: Ján Jurga,
Ing. Milan Veselovský, 
Štefan Rudinský, Ján
Bukovan, Matej nekoranec.



Materská škola Staškov:
Aktivity v našej ZáKlADNeJ ŠKOle

Pre deti má láska iba tri písmená: Č-A-S...

Vianočný čas nenechal na seba dlho čakať ani v našej
materskej škole. Tradične ako každý rok k nám zavítal

Sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertí-
kom. Ale tento rok nás všetkých prekvapil a prišiel netra-
dične na saniach ťahaných koníkom. Tento príchod bol
prekvapením nielen pre detičky, ale aj pre dospelých a ra-
dosť v detských očkách bola čitateľná. Každé dieťa malo
možnosť pristúpiť k Sv. Mikulášovi a po krátkom rozho-
vore, či po tom, ako sa niektorí osmelili povedať aj báseň
alebo zaspievať pieseň, každý odchádzal domov so slad-
kým balíčkom.

Po usmiatom bradatom „deduškovi“ zavítali do našej ma-
terskej školy čarovné bytosti – Sv. Lucie. Celý deň sa u nás
niesol v ich znamení. Deti sa dozvedali, akú moc majú tieto
„biele postavy“, zistili, ako prežívali tento deň ľudia v mi-
nulosti, pripomenuli si viaceré zvyky, ktoré si ľudia pripo-
mínajú u nás na Slovensku. Sv. Lucie zavítali do každej
triedy a povymetali nám všetko zlo z každého kúta. Neza-
budli ani na kuchyňu a ostatné miestnosti v našej škôlke.

Potom už sme sa s radosťou pustili do vianočných príprav.
Slávnostne sme vyzdobili naše triedy a škôlku, ozdobili sme
vianočné stromčeky v každej triede a nezabudli sme napísať
listy pre Ježiška. Pokiaľ sa dalo, tak sme si užívali sneh
a všetko, čo je s ním spojené – hry so snehom, bobovanie sa
na kopci pri škôlke, stavanie snehu lia kov. Od našej mater-
skej školy sa šíril veselý smiech a radosť zo snehu.

Detičky z elokovanej triedy z vyšného konca si ešte pred
Vianocami užili divadielko O princezne Dorotke. A tiež
nezabudli krátkym vianočným  programom potešiť svo-
jich blízkych na vianočnej besiedke. Aj tak dokázali priblí-
žiť čaro týchto krásnych sviatkov roka.

Potom už len zazvonil zimný zvonec a dvere materskej

školy sa zatvorili, aby sme si všetci mohli užiť Vianoce
s tými najbližšími. Aj napriek tomu, že neboli tieto sviatky
zasnežené, veríme, že všetky naše detičky ich prežili v láske
a s rodinou, s tými, ktorí ich ľúbia a že si každý našiel pod
stromčekom tie vytúžené darčeky.

Aj keď už sú vianočné sviatky za nami, je pred nami
nový rok. Rok 2018. Rok, ktorý bude možno pre

niektorých plný predsavzatí, rok, v ktorom si mnohí bu-
deme chcieť plniť svoje sny a túžby, rok, kedy nás čakajú

zmeny a aj ťažké rozhodnutia. Aj keď nikto nevieme, čo
nás čaká, najdôležitejšie je, aby sme ho prežili v zdraví a po
boku svojej rodiny a najbližších.

Pre nás v našej materskej škole je hlavným cieľom, aby sme
opäť dali našim deťom oceán lásky a šťastia, aby sme dokázali
do ich malých srdiečok vniesť kúsok domova, aby sa k nám
vracali vždy s  radosťou a  odchádzali každý deň domov
s úsmevom a krásnymi zážitkami. Našim predškoláčikom
budeme držať pršteky pri zápise a vstupe do prvého ročníka. 

A v neposlednom rade veríme, že aj spolupráca s ro-
dičmi bude v nasledujúcom roku aspoň taká dobrá, ako
bola doteraz.  Tešíme sa na všetky spoločné chvíle. Tak už
len nabrať kopec síl a správnou nohou vykročiť do tohto
roka 2018.

Každý moment počas dňa má svoju vlastnú hodnotu. Ráno
prináša nádej, poobede vieru, večer prináša lásku a noc pri-
náša oddych. Nech všetky tieto radosti sprevádzajú každý
váš deň počas nasledujúceho roka 2018. Tak ako nový kvet
naplní domov vôňou a krásou, nech nový rok 2018 naplní
Váš život radosťou, detským smiechom a ich láskou.

Zážitkové čítanie
Podujatie školskej knižnice  s  názvom  zážitkové
čítanie sme uskutočnili so žiakmi tretieho ročníka. Vy-
brali sme knihu od súčasnej slovenskej autorky Gabriely
Futovej Naša mama je bosorka.

Najskôr sme sa zabavili rôznymi tvorivými aktivitami.
Tieto prípravné činnosti súviseli s úryvkom knihy, ktorý
som až na záver prečítala. Deti nevedeli, z akej knihy bu-
deme čítať, ale pomocou obrázkov, opisovaním situácií či
hraním sa dozvedeli množstvo informácií, o  čom asi
kniha bude. Pochopili význam neznámych slov, vymysleli
autorkin portrét a porovnali ho s jej skutoč nou podobou. 

Po prečítaní úryvku žiaci vyplnili kvíz s cieľom preveriť
a upevniť si svoje vedomosti. Všetci žiaci boli so svojím
výsledkom spokojní a  na záver si veľmi radi prevzali
drobné ocenenia.

Mgr. Jana Janíková

Hodina deťom
Naša škola sa dňa 10. novembra zapojila do verejnej
zbierky Hodina deťom. Hodina deťom je projektom Na-
dácie pre deti Slovenska, ktorá je jedna z najväčších mi-
movládnych neziskových organizácií s celoslovenskou
pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým
ľuďom. Celoročná verejná zbierka, ktorá ako symbol spá-
jania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska
funguje nepretržite už 18 rokov, pomáha deťom a mladým
zo všetkých regiónov Slovenska. 

Preto sme veľmi radi, že aj naši žiaci a zamestnanci
prispeli čiastkou 76,39 € a podporili dobrú vec. Ďaku-
jeme!

PaedDr. Gabriela Kolenová

Technická olympiáda
17. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila Tech-
nická olympiáda. Zúčastnilo sa jej 16 žiakov. Súťažili
v dvoch kategóriách. 

Kategória A: starší žiaci  – dvojice
Kategória B:  mladší žiaci
V prvej časti písali žiaci test. Druhá časť bola praktická.

Žiaci vytvárali výrobky z drôtu a iných materiálov.
Víťazom kategórie A sa stali Beátka Kopačková a Do-

minik Blažiček. V kategórií B zvíťazil Jožko Šperka.
Žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo

30. novembra 2017. Súťaž prebiehala v SOŠ technickej
v Čadci a tiež pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

Kategória A vyrábala vtáčiu búdku a kategória B po-
ličku. Vo veľmi silnej konkurencii si naši žiaci počínali
veľmi dobre. Beátka a Dominik skončili na šiestom mieste
a Jožko na siedmom mieste.

Ďakujem im za vzornú prípravu a veľkú chuť pracovať
a dokázať, že aj na našej škole sú technicky zruční žiaci
a majú záujem reprezentovať školu.

Poďakovanie patrí aj vedeniu školu a ostatným, ktorí
nám vytvárajú vhodné podmienky na vyučovanie tech-
niky. Určite sa olympiády zúčastníme aj na budúci školský
rok.

Mgr. Vlasta Perďochová
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„Šťastný nový rok 2018 praje kolektív MŠ Staškov.“

Pozvanie na ples

Vážení rodičia a priatelia školy!
Srdečne Vás pozývame na 5. Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční 

dňa 3. 2. 2018 (sobota) o 18,00 hodine v budove Základnej školy, Staškov 502.

Vstupné: 20 €. Hudba: Best Band

Predaj vstupeniek: od 9. 1. 2018 do 31. 1. 2018 v ZŠ Staškov v čase od 7,00 do 15,00 h,

alebo telefonicky na tel. čísle 041/4346049.

Tešíme sa na Vašu účasť! OZ Rodičia a priatelia ZŠ Staškov



Testovanie T-5
Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie
5-2017 sa uskutočilo 22. novembra 2017 (streda) na všet-
kých základných školách Slovenskej republiky z predme-
tov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský
jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnili žiaci 5. ročníka
ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdeláva-
cích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie sa uskutočnilo v papierovej a na niektorých
školách aj v elektronickej forme. Na našej škole sa testo-
vanie uskutočnilo v papierovej forme.

Mgr. Zuzana Haluščáková
koordinátor Testovania 5-2017

Zabudnuté Slovensko
Dňa 27. novembra 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho roč-
níka zúčastnili  v Dome kultúry v Čadci besedy s názvom
„Zabudnuté Slovensko“. 

V úvode bol premietnutý krátky dokumentárny film
o fotograe Magdaléne Robinsonovej, ktorá prežila kon-
centračný tábor počas druhej svetovej vojny. Následne
mali žiaci možnosť diskutovať o holokauste, fenoméne
extrémizmus, jeho podobách a o hrozbách, ktoré predsta-
vuje. Besedujúcimi boli veľmi zaujímavé osobnosti: novi-
nár Andrej Bán, lekár Pavel Traubner, ktorý prežil
holokaust, historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubov-
ský, etnologička z Dokumentačného strediska holokaustu
ÚE SAV Monika Vrzgulová a novinár Martin Šimečka.

PaedDr. Gabriela Kolenová, Mgr. Anna Bukovanová

Bábkové divadlo v Staškove
Štvrtok 30. novembra 2017 bol pre žiakov 1. – 4. ročníka
iný ako tie ostatné. Okrem školských povinností ich čakalo
aj prekvapenie. Najskôr si pozreli bábkové predstavenie
o rozmaznanej Dorotke, s ktorou si pán kráľ nevedel pora-
diť a musel poprosiť o pomoc peklo. Čerti mu pomohli
a Dorotka sa zmenila. Z namyslenej, lenivej a rozmaznanej
princeznej sa stala milá, pracovitá a slušná Dorotka.

Na záver predstavenia si mohli žiaci pozrieť z blízka
všetky marionety, ktoré v predstavení vystupovali, mohli
sa ich aj dotknúť a pohladiť.

Najväčším prekvapením bol príchod Mikuláša a čerta.
Každé dieťa dostalo od Mikuláša balíček so sladkosťami.
Čert rozdával „čertovský ťap“, aby mali z pekla šťastie po
celý rok.

Triedne učiteľky 1. – 4. ročníka

Adventné vence
Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa stretli žiaci 1. – 9. roč-
níka  na  nesúťažnej popoludňajšej aktivite CVČ. Pokra-
čujeme v dlhoročnej tradícii na našej škole v príprave na
adventné obdobie. Pri zhotovovaní adventných vencov
predviedlo 42 zúčastnených  žiakov svoju zručnosť, fan-
táziu, nápaditosť, tvorivosť a šikovnosť. Žiaci pracovali
v dvoch triedach. Dobrými radcami a pomocníkmi im
boli aj vyučujúci – Mgr. Kováčiková, Mgr. Mariaková,
Mgr. Sloviaková,  Mgr. Nekorancová, Mgr. Andrašková,
Mgr. Bukovanová, Mgr. Mária Perďochová, Mgr. Izabela
Chrobáková a Mgr. Latková, ktorým sa chcem touto ces-
tou poďakovať za spoluprácu a pomoc.

Starší žiaci boli nápomocní pri práci aj mladším žiakom
a spoločne sa tešili z vytvorených adventných vencov. Ad-
ventné vence boli požehnané na nedeľnej svätej omši
v našom kostole.

Na prízemí našej základnej školy si adventné vence
mohli pozrieť na výstavke nielen žiaci školy, ale aj rodičia
a návštevníci školy.Všetkým zúčastneným patrí úprimné
poďakovanie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia pri aktivi-
tách CVČ v škole!

Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Jana Kubošková

Červená stužka
Dňa 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti
HIV/AIDS. Medzinárodným symbolom je červená
stužka, ktorá vyjadruje solidaritu s  ľuďmi nakazenými
HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená stužka
bola vybraná ako symbol krvi a života. Na celom svete si
preto ľudia pripínajú červenú stužku. Aj žiaci našej školy
sa zapojili, vyjadrili svoj záujem a podporu a pripli si čer-
venú stužku.

PaedDr. Gabriela Kolenová

Úspech vo výtvarnej súťaži
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia krízo-
vého riadenia vyhlásila v školskom roku 2017/2018  piaty
ročník umeleckej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla ties-
ňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „Akú zá-
chranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som
pomohol ja.“

Do súťaže sa zapojila i naša škola. Najkrajšie triedne
práce boli zaslané na Okresný úrad v Čadci. 

Cieľom súťaže je priblížiť deťom hravou formou, rôzno-
rodými umeleckými technikami a formami tematiku civil-
nej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym
číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho
využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiada-
teľa.

V rámci okresu uspela i naša žiačka Natálka Perďo-
chová z 8. ročníka, ktorá sa umiestnila už po druhý krát
na 3. mieste. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch
Okresného úradu v Čadci dňa 1. decembra 2017. Našej
žiačke srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

Mgr. Zuzana Haluščáková 

Projekt Volkswagen – ochutnávka
V stredu 5. decembra 2017 rozvoniavala školská jedáleň
všakovakými dobrotami. Pri spoločnom stole sa stretli
žiaci 7. a 8. ročníka a mali možnosť ochutnať typické jedlá
nemecky hovoriacich krajín. Pripravili sme  bavorské
knedle, ktoré sú podávané ako príloha, ale aj hlavné jedlo.
Neodmysliteľnou pochúťkou sú syry, ktoré samozrejme
nechýbali. No naši maškrtníci sa najviac tešili na Sache-
rovu tortu, ktorá nielen krásne vyzerala, ale aj tak chutila.

S príjemnou predvianočnou atmosférou sme ochutnáv-
kou zavŕšili projekt „Po nemecky hravo“, ktorý prebiehal
v roku 2017 v spolupráci s Nadáciou Volkswagen. Žiakom
želáme veľa síl, chuti a tvorivosti v ich ďalšom štúdiu ne-
meckého jazyka.

PaedDr. Gabriela Kolenová
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Mikuláš v základnej škole
Tak, ako každý rok, ani tento rok neobišiel Mikuláš našu
školu. Žiakom 2. stupňa rozdal sladké balíčky 6. decembra
dopoludnia. Navštívil jednotlivé triedy a pripomenul im,
prečo existuje táto milá tradícia.

Zodpovední za aktivitu: deviataci a triedni učitelia

Mikuláš 2017 
Aj tento rok prišiel Mikuláš v sprievode anjelov a nezbed-
ných čertov a neodradilo ich ani daždivé počasie. V stredu
6. decembra 2017 rozžiaril Mikuláš pred Obecným úra-
dom v  Staškove nielen vianočný strom, ale aj mnohé
detské očká. Niektoré deti zasa vystrašili nezbední čerti.
Anjeli ponúkali deti so všelijakými sladkosťami. A bolo
ich veru dosť. Tešili sa i žiaci Základnej školy v Staškove
v spolupráci s CVČ pri Základnej škole, ktorí pripravili
milé privítanie Mikuláša. V  bohatom kultúrnom pro-
grame predviedli piesne, básne, zahrali na hudobných ná-
strojoch a zaspievali vianočné koledy. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na uskutočnení tejto aktivity pre
naše deti.

Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Jana Kubošková

Návšteva partnerských škôl 
Dňa 7. decembra 2017 navštívili našu Základnú školu p.
riaditeľky, pedagogickí zamestnanci a žiaci partnerských
škôl z Ostravy a z Považskej Bystrice. Zúčastnili sa tvori-
vých dielní, ktoré pre nich pripravila a zabezpečila naša
základná škola. Žiaci boli rozdelení do pracovných sku-
pín, ktoré tvorili žiaci našej školy a žiaci partnerských škôl.
Počas dňa ich viedli a usmerňovali pedagógovia našej
školy. V telocvični predvádzali svoje umelecké zručnosti
pozvaní remeselníci, ktorí prezentovali maľovanie vianoč-
ných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, pletenie vianoč-
ných ozdôb z  bieleho ratanu, výrobu sviečok z  vosku,
výrobu tradičnej domácej kolekcie, zdobenie medovníč-
kov, výrobu ružičiek z krepového papiera a zhotovovanie
betlehemov a srdiečok s prianiami. Žiaci z Ostravy pred-
vádzali svoju šikovnosť výrobou papierových ozdôb. Zú-
častnení žiaci a hostia neboli len pasívnymi divákmi, ale
mohli si vyskúšať tieto zaujímavé techniky aj osobne. Po
skončení obeda v školskej jedálni sa hostia odobrali po-
zrieť si rodný domček Jozefa Kronera a Železničiarske
múzeum v Staškove. V škole sa žiaci mohli hrať spolo-
čenské hry a relaxovať po uskutočnených činnostiach. Ve-
ríme, že toto priateľské stretnutie bolo prínosom pre

všetkých zúčastnených žiakov a dospelých a že ich obo-
hatilo o naše tradičné zvyky z minulosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri zorgani-
zovaní tohto stretnutia a pri realizovaní všetkých aktivít
a celého priebehu dňa v škole a mimo nej.

Mgr. Jana Kubošková

Dejepisná exkurzia
V tomto školskom roku naši deviataci absolvovali 8. de-
cembra 2017  exkurziu do  koncentračného  tábora v
Osvienčime v rámci vyučovania dejepisu. Tí, ktorí jedno
z najpochmúrnejších „múzeí“ Európy a sveta navštívili,
vedia o sile zážitku z tohto kedysi koncentračného tábora,
už pri vstupe do ktorého vás zamrazí pri pohľade na
známu bránu s nápisom „Arbeit macht frei“ („Práca oslo-
bodzuje“). Prezreli sme si prvú časť Auschwitz, ale i  ne-
ďaleký bývalý vyhladzovací tábor v dedinke Brezinka
(Auschwitz – Birkenau alebo Auschwitz II.). 

Koncentračný tábor sa ako trpká spomienka a výstraha
zachoval len vďaka tým, ktorí hrôzy tábora zažili na vlast-
nej koži a posolstvo chceli zanechať pre ďalšie generá-
 cie. Okrem základných informácií, ako je počet obetí či
spôsob práce počas dňa, sme sa od sprievodcov dozvedeli
veľmi silné a „neľudské“ príbehy, ktoré určite v každom
návštevníkovi zanechajú stopu.  Koncentračný tábor 
Auschwitz I. a Auchwitz – Birkenau sa stali symbolom ho-
lokaustu z obdobia konca druhej svetovej voj ny. Koncen-
tračný tábor bol v roku 1979 zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. 

Naša exkurzia pokračovala z poľského Osvienčimu
do 60 km vzdialeného Krakowa. Sprievodkyňa obozná-
mila žiakov s pamiatkami, históriou a kultúrou staroby-
lého kráľovského mesta. 

Prvou zastávkou bolo  sídlo poľských kráľov  Wawel,
kde  si žiaci na návrší Wawela mohli pozrieť kráľovský
zámok, Wawelskú katedrálu sv. Stanislava a Václava. Videli
sme tiež hrobku katedrály, kde sú pochovaní poľskí králi
a iné významné osobnosti.

Po prehliadke Wawela sme išli po kráľovskej ceste  do
historického centra  starého mesta. Prvou dominantou
je Mariánska bazilika, z ktorej každú hodinu znie Hejnal.
Neobišli sme ani Rynek Główny, ktorý je dejiskom jed-
ného z najkrajších vianočných trhov v tomto období. Via-
nočné trhy ponúkali tradičné poľské výrobky a kulinárske
špeciality. Plní dojmov a zážitkov sme sa spokojní vracali
domov vo večerných hodinách.

Mgr. Zuzana Haluščáková, PaedDr. Gabriela Kolenová 
a Mgr. Alena Kožáková

Šaliansky Maťko, školské kolo
V školskom  roku 2017/2018 prebiehal už 25. ročník sú-
ťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Na
našej škole sa uskutočnilo v pondelok dňa 11. decembra
2017 školské kolo. Zúčastnili sa ho žiaci od 2. po 7. ročník.
Žiaci boli rozdelení do troch súťažných kategórií.

V I. kategórii
1. miesto získala Tamara Maslíková z 1. A
2. miesto získala Zuzka Machovčáková z 2. B 
3. miesto získal Samuel Silvester Bocko z 2. A triedy
V II. kategórii
1. miesto získala Marianna Kuricová, zo 4. A
2. miesto získala Adela Tahotná z 5.B triedy
3. miesto získala Bohdana Hamranová z 5. B triedy
V III. kategórii 
1. miesto získala Ľudmila Kvašňovská zo 7.A triedy 
2. miesto získal Tomáš Malík zo 6. A  
3. miesto získala Daniela Kubašková zo 6. A triedy

Všetci víťazi boli knižne odmenení. Výkony týchto ma-
lých žiakov boli výborné. Bol to veľmi pekný kultúrny zá-
žitok. Víťazi každej kategórie  v  školských kolách
postupujú do okresného kola v Čadci. Želáme veľa úspe-
chov v ďalšom zápolení.

Mgr. Michaela Sloviaková, PaedDr. Martin Pakanec
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Výroba Betlehemov
V spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci  sa aj naša
škola podieľa svojimi prácami  na výstave betlehemov. Vý-
stavu detských prác – betlehemov, ktorá bola pripravená
v spolupráci so Základnými umeleckými školami a Zá-
kladnými školami z Kysúc, si môžete v Kysuckom múzeu
v Čadci do 31. januára 2018. 

Z našej školy  sú v múzeu vystavené dva betlehemy.
Jeden zhotovili žiaci 4. ročníka pod dohľadom p. uč. Ne-
korancovej a druhý vyrobili žiaci 5. A pod dohľadom
triednej p. uč. Haluščákovej a s pomocou Evky Mravcovej,
zamestnankyne OÚ. Na výstave pod názvom „BETLE-
HEMY“, ako ich vidia deti svojimi očami, môžete obdi-
vovať nielen tieto dva krásne betlehemy, ale aj iné
výtvarné práce žiakov a kolektívov škôl z Kysúc.

Mgr. Zuzana Haluščáková

Vianočná výstava
V stredu, 13. decembra 2107 pripravili pedagogickí za-
mestnanci Základnej školy v Staškove vianočnú výzdobu
na OÚ v Staškove. Svojimi výtvarnými prácami sa pre-
zentujú mladší i starší žiaci základnej školy, CVČ a ŠKD.
Žiaci stvárnili Mikuláša, zimnú krajinu a prichádzajúce
vianočné sviatky.

Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Jana Kubošková

Vianočné popoludnie v ŠKD
Vo štvrtok 14. decembra 2017 sa konalo v telocvični pre
deti ŠKD vianočné popoludnie. Po privítaní detí sme si
priblížili vianočné zvyky. Nasledovali rôzne zábavné sú-
ťažné disciplíny: nájsť čo najrýchlejšie v obaloch z kinder
vajíčok určitý počet hviezdičiek, fúkanie papierových gúľ,
fúriky, beh dvojíc so zviazanými vnútornými nohami, pre-
miestňovanie sa v sede na novinách, čertovská naháňačka,
tanec s balónmi a stoličkový tanec. Boli pripravené aj kví-
zové otázky o Vianociach, kde deti vyberali z troch mož-
nosti správnu odpoveď, vtipy, hádanky. 

Medzi jedno tlivý mi disciplínami vystupovali deti s bás-
ňami, spievali piesne a koledy. Spoločne sme prežili veselé,
zábavné popoludnie. Chcem sa poďakovať p. vych. Matlá-
kovej a praktikantkám, ktoré sa podieľali na tejto vydare-
nej aktivite. Tešíme sa na ďalšie aktivity s deťmi.

Zodpovedná za aktivitu: Ľ. Konkolová – vych. ŠKD

Vianočná besiedka 
Najkrajšie sviatky sú zaiste Vianoce. Tešia sa na ne nielen
mladší, ale aj starší. Počas tretej adventnej nedele 17. de-
cembra 2017 si prítomní hostia spríjemnili predvianočný
čas v  priestoroch kultúrneho domu na Vianočnej be-
siedke, ktorú pripravili žiaci základnej školy a materskej
školy. Deti sa chceli na vianočnej besiedke zaskvieť pred
rodičmi len v tom najlepšom svetle, preto pripravovali be-
siedku už niekoľko týždňov dopredu. V podobe krásneho
precíteného programu plného vianočných básní, piesní,
divadielka a tancov priniesla besiedka želané ovocie. Veľký
úspech mali najmenšie deti. Rodičia, starí rodičia i ostatní
priatelia školy postupne odbaľovali svoje darčeky, ktorých
hodnota je nevyčísliteľná. Pre všetky deti bol odmenou
potlesk a spokojné tváre rodičov. Po bohatom kultúrnom
zážitku sme sa rozišli domov sviatočne naladení.

Mgr. Jana Kubošková, PaedDr. Martin Pakanec

Filmové predstavenie
Dňa 13. decembra a 18. decembra 2017 žiaci 5. – 9. ročníka
navštívili Kultúrno-spoločenské stredisko v Turzovke. V ki-
nosále bolo pre mládež pripravené predvianočné filmové
predstavenie. Pre starších žiakov sa premietala vianočná
rozprávka Anjel Pána 2 a pre mladšie deti bola nachystaná
detská animovaná komédia Baby šéf. V spolupráci s vedú-
cou KSS p. Darinkou Bajákovou bolo naším cieľom žiakom
ponúknuť aj takýto druh predvianočného relaxu a malé od-
pútanie sa od všedných školských povinností v tomto ad-
ventnom čase. Po odpočinku v kine sa deti vrátili do školy
a pokračovali vo vyučovaní. Poďakovanie patrí tiež všet-
kým vyučujúcim, ktorí dohliadali na svojich žiakov.

Mgr. Izabela Chrobáková
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Bábkové divadlo v Žiline
Žiaci prvého stupňa navštívili dňa 15. decembra 2017
Bábkové divadlo v Žiline. Strávili neobyčajné dopoludnie
vo veľmi peknom a útulnom prostredí. Predstavenie sa
nieslo v duchu cesty rozprávkovou krajinou. Opieralo sa
o prvky súčasného života, ktoré boli zastúpené vo forme
moderného spôsobu komunikácie zvedavej vnučky Žoy
a jej starého otca. Nechýbali i prvky rozprávkové, fantas-
tické, ktoré boli zastúpené v značnej miere. Vnučka Žofia
sa ocitla v rozprávkovej krajine, kde sa zoznámila so svo-
jím sprievodcom Pipapendim, ktorého nazvala jednodu-
cho Pi. Spoločne sa vybrali hľadať baletku Jasietku
z dedkovej fotografie. Mnohé prvky, ako súčasný jazyk,
vtipné komentáre, vynikajúce výkony hercov, práca s báb-
kami, netradič né spracovanie rozprávok, deti vnímali
veľmi intenzívne a s nadšením. V závere svojej cesty Žoa
objavila baletku Jasietku, najväčším prekvapením bolo, že
v nej spoznala svoju starú mamu. Po návrate z krajiny, kde
nič nie je nemožné, oživila dedkove spomienky na jeho
veľkú lásku baletku Jasietku. Deti sa za krásny kultúrny
zážitok poďakovali potleskom.

Mgr. Jana Nekorancová

Čaro Vianoc
Centrum voľného času v Čadci usporiadalo dňa 19. de-
cembra 2017 súťaž o najkrajší betlehem pod názvom Čaro
Vianoc. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať zručnosti, kreati-
vitu, vzťah k tradíciám. Úlohou súťažiacich je vytvoriť be-
tlehem z ľubovoľného materiálu. Žiaci súťažili v dvoch
kategóriách: 4. – 5. ročník a 6. – 9. ročník.

Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci 5. ročníka. Z 5.A Na-
tálka Bukovanová, Dávidko Čečotka, Sebastiánko Ková-
čik a Anetka Skybíková a z 5.B Grétka Bagová a Agátka
Kajanková. Svoju zručnosť a šikovnosť preukázali dvoma
krásnymi prácami, ktoré boli ocenené 1. miestom. Žiakom
srdečne blahoželáme a prajeme veľa nápaditosti a kreati-
vity v ďalšej práci. 

Mgr. Zuzana Haluščáková

Medzinárodné Vianoce v KERIC-u
Záver kalendárneho roka v predvianočnom období sme
21. decembra 2017 strávili veľmi pozitívne v príjemnej at-
mosfére a príjemnom prostredí centra KERIC v Čadci.
Pre naše deti sa tu uskutočnila pekná aktivita pod názvom
„Medzinárodné Vianoce“, ktorú si pripravili hosťujúce
dobrovoľníčky, aby ukázali niečo tradične zo svojich kra-
jín. Žiaci ôsmeho ročníka sa teda opäť dozvedeli rôzne za-
ujímavosti o každej krajine a tiež sa zdokonalili 
v komunikácii v cudzom jazyku. Za pripravenú a vyda-
renú akciu ďakujeme p. Mirke Petríkovej a ostatným diev-
čatám v KERIC-u. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami!

Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Jana Janíková

Jasličková pobožnosť
Počas adventu sa deti každoročne pripravujú na jaslič-
kovú slávnosť. Ich námaha a snaha vyvrcholí počas via-
nočných sviatkov, keď sa v kostole zídeme, aby sme si
spoločne pripomenuli narodenie Ježiška v Betleheme.

Tento rok sa netradične konala jasličková slávnosť 24.
decembra v popoludňajších hodinách. Ňou chceli mladí
všetkým pripomenúť, o čom Vianoce vlastne sú.

Rozpovedali nám príbeh, kde Ježiš pozval každého z nás
na jeho veľkú oslavu narodenín, ktorá bola predo dvermi.
Nie je však pritom dôležité, aby sme čo najkrajšie vyzdo-
bili naše príbytky, napiekli tie najchutnejšie koláče, nava-
rili najlepšie jedlá, upratali do poslednej smietky naše
domovy a pod stromček prichystali tie najväčšie dary.
Chce pritom len naše srdcia, ktoré sa dokážu otvoriť Jeho
láske.

Atmosféru celého predstavenia dotvárala hudba a spev
vianočných piesní a kolied Spevokolu Mgr. Márie Pučko-
vej, ktorá pracuje pod CVČ pri Základnej škole v Staš-
kove. Na husliach nám zahrali i konzervatoristi Paulínka
a Janko Belkovi. 

Mgr. Zuzana Haluščáková
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Navždy nás opustili

SpoločenSká kronika 
za mesiace november a december 2017

Manželstvo uzavreli
Marek Hlava a Gabriela Heglasová
Ján Čagala a Simona Štulová

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

Narodené deti
Peter Goralka
Alžbeta Stenchláková
Patrik Urbaník
Dávid Urbaník
Oliver Hejda

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

Terézia Šupolová

60

Ján Latka

75

Emil Maslík

85

Jozefa Badurová

90

Pavol Bačgoň

90

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.

Blahoželáme k jubileu
60 rokov: 
Jozef Šinal
Elena Šimanicová
Anna Latková
Terézia Šupolová

65 rokov: 
Ján Truchlik
Ing. Ondrej Papaj
Jozefa Machovčáková
Anna Krištofíková

70 rokov:
Jozefa Machovčáková

75 rokov:
Ján Latka

80 rokov:
Barbora Machovčáková

85 rokov:
Emil Maslík

90 rokov:
Pavol Bačgoň
Jozefa Badurová

Marek Hlava 
a Gabriela Heglasová

Alžbeta Stenchláková Peter Goralka Oliver Hejda

Ján Čagala
a Simona Štulová

Dávid Urbaník 
a Patrik Urbaník

Mária balalová
teofil pinďák
Ladislav Marschalko

ján varsavík
andrej vancel

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi! Ladislav Marschalko Ján Varsavík Jozef Maslík

Jozef Maslík
Pripomíname si
25. výročie úmrtia

Spomíname


