
Aj v tomto roku sa v našej obci dňa 17. 1. 2020 plesalo. Všet-
kých prítomných privítal a poprial príjemnú zábavu náš pán
starosta Ing. Ladislav Šimčisko. A potom sa to začalo. Večer
plný tanca, spevu, chutného jedla a zábavy. Plesalo sa takmer
až do ranných hodín. Celým večerom nás sprevádzala hudobná
skupina SYSTEM TWO. Večer dotvoril aj náš hudobný hosť –
hudobná skupina Capkovci zo Skalitého. O  chutné jedlo sa
postarala Reštaurácia pod obecným úradom, kde sa obecný

ples každoročne aj koná. Pre hostí
bola pripravená bohatá tombola,
takže každý z  nás mohol niečo
pekné aj vyhrať. Týmto by sme
chceli poďakovať všetkým sponzo-
rom, ktorí akoukoľvek cenou 
prispeli k tomu, aby sme mali také
krásne ceny do tomboly. 

Staškov
Spravodaj obce
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Obecný ples 2020

Ani rok 2019 nebol výnimkou, preto sme sa všetci spoločne
zišli pred Obecným úradom v Staškove dňa 31. 12. 2019, aby
sme tak spoločne oslávili posledný deň v roku 2019. 

Všetko sa to začalo ďakovnou svätou omšou v našom kosto-
líku Navštívenia Panny Márie v Staškove. Po skončení svätej
omše sme sa sústredili pred obecným úradom, kde nás všetkých
milým slovom privítal a zavinšoval všetko len to najlepšie do blí-
žiaceho sa NOVÉHO ROKU 2020 náš pán starosta Ing. Ladislav
Šimčisko.

Pre nás všetkých bolo pripravené milé pohostenie v podobe
chutných klobás a sladkých koláčikov. Ani zima nám nebolo –
zahrial nás výborný silvestrovský punč. Pre detičky bol pripra-
vený teplý čajík. K dobrej nálade nám zahrala Folklórna skupina
Staškovanka a staškovskí heligonkári. Naše spoločné stretnu-
tie zavŕšil tak ako tradične krásny ohňostroj. 

Spoločné privítanie nového roka

V tomto čísle nájdete: ● Poobhliadnutie sa za zimnými podujatiami v našej obci ● Z aktivít škôl a spolkov
● Užitočné informácie pre občanov ● Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Staškov v minulosti a dnes
Nová rubrika

Viac informácií vo vnútri novín

www.staskov.sk
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opäť sme vstúpili do No-
vého roku, ktorý je už 
v plnom prúde a ani sa ne-
nazdáme, a  sú tu jarné me-
siace. 

Zimné obdobie využí-
vame na intenzívnu prí-
pravu naplánovaných obec-
ných aktivít. Pripravená vý-
stavba chodníkov na Vyš-
nom konci – od nového
supermarketu Jednota až

po hranicu s obcou Podvysoká je práve v procese sta-
vebného konania. Verím, že nevzniknú žiadne kompli-
kácie a so samotnou stavbou budú môcť zamestnanci
Obecného technického podniku začať hneď v  apríli.
Celkovo je potrebné vybudovať cca 400 m nového chod-
níka. Ďalší naprojektovaný úsek chodníkov pre peších
na Nižnom konci – od riečky Bahana po hranicu
s obcou Raková je v štádiu prípravy výkupu pozemkov,
keď niektorí vlastníci nie sú zatiaľ ochotní dať súhlas na
zápis nového geometrického plánu (kde budú oddelené
nové parcely pod stavbu) a realizáciu stavby. Snáď sa
nám podarí tento proces úspešne ukončiť. Potom bude
nasledovať stavebné konanie pre vydanie stavebného
povolenia. Ak by sa veci darili, je reálne tento cca 100
m dlhý úsek vybudovať v  jesenných mesiacoch tohto
roku. 

Pokiaľ však technický podnik nastúpi na stavbu
chodníkov, zrekonštruuje spoločenskú miestnosť obec-
ného úradu (sobášna miestnosť) tak, aby sa stala dô-
stojným priestorom na priebeh rôznych spoločenských
podujatí. Následne bude podnik budovať časť nového
oplotenia areálu futbalového ihriska – zo strany od
rieky Kysuca. Na tento účel obec získala dotáciu 
z Ministerstva financií SR vo výške 10 000 eur.

V týchto dňoch pripravujeme výber dodávateľa na
výmenu umelého trávnika multifunkčného ihriska
v areáli základnej školy. K dotácii z Úradu vlády SR vo
výške 10 000 eur sme pridali 13 400 eur z vlastných
zdrojov. Práce sa budú realizovať v jarných mesiacoch. 

V štádiu prípravy je aj vyriešenie vykurovania tri-
búny futbalového štadióna. Slovenský futbalový zväz
nám prispel sumou 12 000 eur, vlastné zdroje sú 10 000
eur. Vykurovanie chceme montovať taktiež v  jarných
mesiacoch. 

V tomto roku sa bude upravovať budova hasičskej
zbrojnice, na tento účel obec získala 12 000 eur a taktiež
budeme rozširovať kamerový systém v obci. Príspevok
Ministerstva vnútra SR na tento účel je 5 000 eur. V prí-

prave je takisto projekt Wifi free – bezplatný internet
na vybratých verejných priestranstvách v obci, ktorý bu-
deme realizovať z dotácie vo výške 15 000 eur. Takisto
pracujeme na projekte: Budovanie a zlepšenie technic-
kého vybavenia učební v základnej škole. Schválená
výška dotácie z eurofondov je 128 243 eur. 

Významnou investíciou v roku 2020 je úprava ne-
spevnených miestnych komunikácií v našej obci. Jej fi-
nancovanie je zabezpečené prostredníctvom úveru vo
výške 300 000 eur, ktorého prijatie schválili poslanci
obecného zastupiteľstva. Samotná úprava bude spočí-
vať v jednej vrstve asfaltu – tzv. asfaltový penetračný
makadam. Jedná sa o nasledovné miestne komuniká-
cie: popri rieke Kysuca od mosta k obecnému úradu po
riečku Bahana, do Letov, na Kuchriska, u Belkov, v La-
zoch a vybrané krátke úseky v centre obce. Na riešeniu
nevyhovujúceho technického stavu týchto miestnych
komunikácií nie je možné získať žiadnu dotáciu, tak
úver bol jediným možným riešením zabezpečenia finan-
covania toľko potrebnej a už nevyhnutnej úpravy časti
našich ciest.

Aktuálne finišujeme s prípravou podkladov k poda-
niu žiadosti na financovanie výstavby nového bytového
domu v lokalite za obecným úradom. Bytový dom bude
mať 19 nájomných bytov a v rámci stavby bude vyrie-
šený aj doposiaľ neupravený priestor za súkromnými
bytovkami – bude vybudovaná asfaltová prístupová ko-
munikácia,  odstavné plochy pre osobné automobily,
chodník pre peších a rozšírenie verejného osvetlenia.
Ak bude obec úspešná so získaním financií na výstavbu,
obecný technický podnik začne s prácami v jesenných
mesiacoch. 

Vážení spoluobčania, súčasťou tohto spravodaja je
i rozpočet našej obce na nasledovné obdobie, schválený
poslancami obecného zastupiteľstva. Ako viaceré obce
i mestá, musela i naša obec pristúpiť k zvýšeniu poplat-
kov za TKO i daní z nehnuteľností. Dôvody sú myslím
dostatočne medializované aj všeobecne známe – je to
zmena legislatívy, keď samosprávy boli zaťažené no-
vými poplatkami v súvislosti s mierou separácie jed-
notlivých zložiek odpadu a  taktiež množstvo nových
kompetencií, ktoré prechádza na obce a mestá zo štátu
bez dostatočného finančného krytia. 

Verím, že toto nevyhnutné opatrenie pochopíte. Jeho
zámer je, aby sme mali i  v tomto roku finančné pro-
striedky na plánované investičné aktivity, ktoré smerujú
k tomu, aby sme si spoločne budovali krajšiu obec. 

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce
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Prevádzkový poriadok 
pohrebiska obce Staškov
Upozorňujeme občanov, ktorí chcú vykonať úpravu hro-
bového miesta na cintoríne obce Staškov, je potrebná
žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta, ktorá
je dostupná na obecnom úrade alebo na web stránke
obce. Každé hrobové miesto musí obec zaevidovať do
mapy na cintoríne obce Staškov, treba hlásiť každú
zmenu, úmrtie a pod. kľúč od brány na cintoríne si môže
každý zapožičať na Obecnom úrade – kancelária č. 7.

Obec Staškov schválila Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 3/2019 o miest-
nych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Staškov. 

Treba upozorniť na zmenu poplatku
za komunálny odpad § 46 VZN, popla-
tok je 22 € / osoba / rok / 4 ks žetóny. 

Ak poplatník zaplatí žetóny podľa ur-
čeného poplatku a nebudú mu postačo-
vať na likvidáciu odpadu, môže si
zakúpiť ďalšie po 2,50 €/1 ks.

Poplatok sa určuje za fyzickú osobu,
ktorá je prihlásená k trvalému alebo
prechodnému pobytu v obci alebo je na
území obce oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť, za právnickú osobu,
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce na účel
podnikania.

Poplatník je povinný v priebehu zda-
ňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo

dňa vzniku poplatkovej povinnosti
a uviesť meno, priezvisko, titul, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu. 

Obec poplatok zníži za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo
odpustenie poplatku a predloží pod-
klady za každé zdaňovacie obdobie,
ktoré obec určila všeobecne záväzným
nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňo-
vacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce. Týmito pod-
kladmi sa rozumie potvrdenie o hradení
poplatku v inej obci, potvrdenie od za-
mestnávateľa zo zahraničia, pracovná
zmluva zo zahraničia, alebo potvrdenie
o pobyte na území iného štátu (v prí-
pade, že doklad nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je potrebné k dokladu
predložiť aj preklad). 

V prípade zníženého poplatku za štu-
denta je potvrdenie zo školského uby-

tovacieho zariadenia, nájomná zmluva.
Fyzická osoba, ktorá sa v určenom ob-

dobí dlhodobo zdržiava mimo trvalého
pobytu – pre účely uplatnenia zníženia
poplatku o 100 % sa dlhodobo považuje
365 dní určeného obdobia. Doklad,
ktorý preukazuje danú skutočnosť je
hodnoverný doklad, z ktorého jednoz-
načne vyplýva počet dní pobytu poplat-
níka mimo obce.

Obec môže znížiť poplatok za zdaňo-
vacie obdobie o 50 % fyzickým osobám
prihláseným k trvalému alebo prechod-
nému pobytu v obci – držiteľovi pre-
ukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držite-
ľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievod-
com.

Zvlášť upozorňujeme na triedenie od-
padu, od čoho závisí aj poplatok za komu-
nálny odpad na budúce zdaňovacie
obdobie.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude 
od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 prebiehať zber veľkoobjemových odpadov – čistiaci deň obce. 

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:
VyšNý kONIec 30. marec – 31. marec 2020
NIžNý kONIec 1. apríl – 2. apríl 2020
U BeLkOV, JeLITOV, POLgRúň, U kOžákOV 3. apríl 2020

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

UPOzORňUJeMe OBčANOV, že dROBNý OdPAd VO VRecIAch SA NeVyVážA!!!!!

Dôležité informácie o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Staškov získala darovacou zmluvou od Ministerstva
vnútra SR auto NISSAN X-TRAIL. Auto bude slúžiť potre-
bám Obecného technického podniku Staškov. 

Nové auto pre Obecný 
technický podnik Staškov

Zber veľkoobjemových odpadov, čistiaci deň obce

Milí Staškovčania, 



Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2019

K otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a určeniu zapiso-
vateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ SchVAĽUJe
a) program rokovania Obecného zastu-

piteľstva Staškov
b) návrhovú komisiu: Predseda návrho-

vej komisie: JUDr. Štefan Pončka;
členovia: Peter Fuček, Ing. Milan Ve-
selovský

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Ku-
bošek, Ján Belko

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ BeRIe NA VedOMIe
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá obec-

nému úradu dať vypracovať znalecký
posudok na priamy odpredaj parcely
č. 105/3 o výmere 10 m2 a parcely
č. 108/20 o výmere 25 m2 pre žia-
dateľku Janku Badurovú. Úloha trvá.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá obec-
nému úradu pripraviť priamy odpre-
daj majetku obce, časť parce ly 
č. 6522/13, v zmysle geometrického
plánu, ktorý si dá vypraco vať na
vlastné náklady žiadateľka Anna Ca-
buková – žiadosť o odkúpenie po-
zemku. Úloha trvá.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému technickému podniku riešiť
žiadosť o riešenie kanálu cez poze-
mok od pána Pavla Turiaka. Parcela
rodinného domu CKN č. 2029/2.
Úloha trvá.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá obec-
nému úradu spracovať návrh Do-
datku č. 8 k VZN č. 8/2013 o výške
príspevku zákonného zástupcu die-
ťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
obce Staškov na 11 € mesačne.
Úloha splnená. 

e) Obecnému úradu dať vypracovať
znalecký posudok na celom po-
zemku, na všeobecnú hodnotu ma-

jetku. Parcela CKN. č. 759 – trvalý
trávnatý porast o výmere 173 m2

v katastrálnom území obce Staškov,
zapísaný na LV č. 1662.  Úloha trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obec-
nému technickému podniku namon-
tovať svetlo v zmysle žiadosti od
pána Zdeňka Záhradníka. Realizácia
sa vykoná v roku 2020. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Materská škola Staškov –
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Materská škola Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 3/2019

B/ SchVAĽUJe
Materská škola Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 3/2019

K bodu č. 5: Materská škola Staškov –
Návrh na schválenie inventarizačnej ko-
misie na rok 2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Materská škola Staškov – Návrh na
schválenie inventarizačnej komisie na
rok 2019 v zložení – predseda: Anna
Dlhopolčeková; členovia: Bc. Zu zana
Nekorancová, Erika Sadleková

B/ SchVAĽUJe
Materská škola Staškov – inventarizačnú
komisiu na rok 2019 v zložení – pred-
seda: Anna Dlhopolčeko vá; členovia: 
Bc. Zuzana Neko rancová, Erika Sadleková

K bodu č. 6: Základná škola Staškov 502
– Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Základná škola Staškov 502
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

K bodu č. 7: Základná škola Staškov 502
– Školská jedáleň – Rozpočtové opat-
renie č. 4/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Základná škola Staškov 502 – Školská je-
dáleň – Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502 – Školská je-
dáleň – Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

K bodu č. 8: Základná škola Staškov 502
– Školský klub – Rozpočtové opatrenie
č. 2/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Základná škola Staškov 502 – Školský
klub – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502 – Školský
klub – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

K bodu č. 9: Základná škola Staškov 502
– CVČ – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Základná škola Staškov 502 – CVČ –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502 – CVČ –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

K bodu č. 10: Základná škola Staškov
502 – Návrh na schválenie inventari-
začnej komisie na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Základná škola Staškov 502 – Návrh na
schválenie inventarizačnej komisie na
rok 2019 v zložení – predseda: Mgr. Iza-
bela Chrobáková; členovia: Mgr. Vlasta
Perďochová, Mgr. Anna Bukovanová

Uznesenie 225/2019

 Uznesenie 226/2019

Uznesenie 227/2019

Uznesenie 228/2019

Uznesenie 229/2019

Uznesenie 230/2019

Uznesenie 231/2019

Uznesenie 232/2019

Uznesenie 233/2019

B/ SchVAĽUJe
Základná škola Staškov 502 – inventa-
rizačnú komisiu na rok 2019 v zložení –
predseda: Mgr. Izabela Chrobá ková; 
členovia: Mgr. Vlasta Per ďo  chová, 
Mgr. Anna Bukovanová

K bodu č. 11: Obecný technický podnik
Staškov – Návrh rozpočtu na roky 2020,
2021, 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obecný technický podnik Staškov – Ná-
vrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

B/ SchVAĽUJe
Obecný technický podnik Staškov –
Rozpočet na roky 2020, 2021, 2022

K bodu č. 12: Obecný technický podnik
Staškov – Rozpočtové opatrenie 
č. 2/2019 hlavná činnosť, Rozpočtové
opatrenie č. 1/2019 – podnikateľská
činnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obecný technický podnik Staškov
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 –
hlavná činnosť
Obecný technický podnik Staškov
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – pod-
nikateľská činnosť

B/ SchVAĽUJe
Obecný technický podnik Staškov
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 –
hlavná činnosť.
Obecný technický podnik Staškov
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – pod-
nikateľská činnosť

K bodu č. 13: Obecný technický podnik
Staškov – Návrh na schválenie inventa-
rizačnej komisie na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obecný technický podnik Staškov – Ná-
vrh na schválenie inventarizačnej komi-
sie na rok 2019 v zložení – predseda:
Oškrobaný Marián; členovia: Cudrák 
Ladislav, Vyrobík Peter, Palica Peter, 
Urbaníková Michaela

B/ SchVAĽUJe
Obecný technický podnik Staškov – in-
ventarizačnú komisiu na rok 2019 v zlo-

žení – predseda: Oškrobaný Marián; čle-
novia: Cudrák Ladislav, Vyrobík Peter,
Palica Peter, Urbaníková Michaela

K bodu č. 14: Schválenie VZN o miest-
nych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Návrh VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Staškov 

B/ SchVAĽUJe
VZN č. 3/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Staškov

K bodu č. 15: Obec Staškov – Schvále -
nie rozpočtového opatrenia č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obec Staškov – návrh rozpočtového
opatrenia č. 5/2019

B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – rozpočtové opatrenie
č. 5/2019

K bodu č. 16: Obec Staškov – Schválenie
správy o hospodárení k 30. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obec Staškov – Schválenie správy
o hospodárení k 30. 9. 2019

B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – Správu o hospodárení
k 30. 9. 2019

K bodu č. 17: Obec Staškov – Schválenie
inventarizačnej komisie na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obec Staškov – Schválenie inventari-
začnej komisie na rok 2019 v zložení –
predseda: Ing. Anna Kubánková; členo-
via: Ing. Júlia Jurgová, Bc. Čečotková
Mária, Bc. Milka Hurinová, Michaela Ur-
baníková, Bc. Miroslava Laufíková

B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – Inventarizačnú komisiu
na rok 2019 v zložení – predseda: 
Ing. Anna Kubánková; členovia: Ing. Júlia
Jurgová, Bc. Čečotková Mária, Bc. Milka
Hurinová, Michaela Urbaníková, Bc. Mi-
roslava Laufíková

K bodu č. 18: Obec Staškov – Schválenie
návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obec Staškov – Schválenie návrhu roz-
počtu na roky 2020 až 2022

B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – rozpočet na roky 2020
až 2022

K bodu č. 19: Obec Staškov – Schválenie
návrhu Programového rozpočtu na roky
2020 až 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Obec Staškov – Schválenie návrhu Pro-
gramového rozpočtu na roky 2020 až
2022

B/ SchVAĽUJe
Obec Staškov – Programový rozpočet
na roky 2020 až 2022

K bodu č. 20: Schválenie Dodatku 
č. 8 k VZN č. 8/2013 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Schválenie návrhu Dodatku č. 8 k VZN
č. 8/2013 

B/ SchVAĽUJe
Dodatok č. 8 k VZN č. 8/2013 o výš ke
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Staškov
a to: Čl. 4 – zmenu výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu
detí zriadeného obcou Staškov na sumu
11 eur. (Čl. 4. bod 1 výška mesačného
príspevku sa mení suma 6 € na 11 €).

K bodu č. 21: Schválenie predaja ma-
jetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – Margita Badurová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

Uznesenie 235/2019

Uznesenie 236/2019

Uznesenie 237/2019

Uznesenie 238/2019

Uznesenie 239/2019

Uznesenie 240/2019

Uznesenie 234/2019
Uznesenie 241/2019

Uznesenie 242/2019

Uznesenie 243/2019

Uznesenie 244/2019
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A/ PReROkOVALO
Zámer predaja prebytočného majetku
obce Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – Margita Badurová

B/ SchVAĽUJe
Predaj prebytočného majetku obce v sú-
lade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – parc. CKN
1349/2 vytvorenej na základe GP
z parc. EKN 10828/1 o výmere 96 m2

v k. ú. Staškov vo vlastníctve obce 
Staškov, Ul. J. Kronera č. 588, 023 53
Staškov za cenu 7,91 € za m2 pre kupujú-
ceho Margitu Badurovú, bytom Staškov. 
Kupujúci znáša všetky náklady spojené
s podaním kúpnej zmluvy na vklad do
príslušného katastra nehnuteľností. 
Uvedené je vytvorené na základe geo-
metrického plánu č. 34/2019 vyhotovil
dňa 12. 9. 2019 Bc. Jozef Stročka, 
Bc. Stročka Jozef, Geodetické práce,
Horná 2580/70, 022 01 Čadca, úradne
overeným Ing. Teréziou Targošovou pod
číslom 1231/2019 dňa 24. 10. 2019.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že po-
zemky sú súčasťou záhrady rodinného
domu žiadateľa.

K bodu č. 22: Schválenie predaja ma-
jetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – Strootman Henri
Hubertus Johannes
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Schválenie predaja majetku obce Sta-
škov z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa – Strootman Henri Hubertus Jo-
hannes

B/ SchVAĽUJe
Predaj prebytočného majetku obce v sú-
lade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – parc. CKN
6128/2 vytvorenej na základe GP
z parc. EKN 10730/1 o výmere 
16 m2, parc. CKN 6131/6 vytvorenej na
základe GP z parc. EKN 10730/1 o vý-
mere 344 m2, parc. CKN 6510/3 vytvo-
renej na základe GP z parc. EKN
10730/1 o výmere 76 m2 v k. ú. Staškov
vo vlastníctve obce Staškov, Ul. J. Kro-
nera č. 588, 023 53 Staškov za cenu 20
€ za m2 pre kupujúceho Strootman
Henri Hubertus Johannes, Holandsko. 
Kupujúci znáša všetky náklady spojené
s podaním kúpnej zmluvy na vklad do
príslušného katastra nehnuteľností. 

Uvedené je vytvorené na základe geo-
metrického plánu č. 32/2019 vyhotovil
dňa 20. 8. 2019 Ing. Jana Fuljerová,
GEODÉZIA ČADCA, s. r. o., Ing. Jana
Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54
Turzovka, úradne overeným Ing. Teré-
ziou Targošovou pod číslom 1052/2019
dňa 9. 9. 2019. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že pozemky sú súčasťou záhrady
rodinného domu žiadateľa.

K bodu č. 23: Schválenie predaja ma-
jetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – Štefan Perďoch
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Schválenie predaja majetku obce 
Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Štefan Perďoch

B/ SchVAĽUJe
Predaj prebytočného majetku obce 
Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov – par-
cela CKN 4807/10 z parc. EKN
10730/1 o výmere 52 m2 v k.ú. Staškov
vo vlastníctve obce Staškov, Ul. J. Kro-
nera č. 588, 023 53 Staškov za cenu
7,68 m2 pre kupujúceho Štefana Perďo-
cha, bytom Staškov. 
Kupujúci znáša všetky náklady spojené
s podaním kúpnej zmluvy na vklad do
príslušného katastra nehnuteľností. 
Uvedené je vytvorené na zákla de geo-
metrického plánu č. 45/2019, vyhotovil
dňa 29. 7. 2019 Bc. Ján Jančík, Ján Jan-
čík – Geodet, Drahošanka 1991, 022 01
Čadca, úradne overeným Ing. Teréziou
Targošovou pod číslom 930/219 dňa
14. 8. 2019. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že pozemky sú súčasťou záhrady
rodinného domu žiadateľa. 

K bodu č. 24: Stanovisko od kontrolórky
obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
• Stanovisko kontrolóra obce Staškov

k Návrhu rozpočtu obce Staškov na
roky 2020 – 2022 a Programového
rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

• Stanovisko k predmetu účelu čerpa-
nia dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce podľa VZN č. 7/2016 o pod-
mienkach poskytovania dotácií z pro-
striedkov Obce Staškov čl. 2 a čl. 3

• Stanovisko k čerpaniu návratných

zdrojov financovania kapitálového vý-
davku: asfaltovanie miestnych komu-
nikácií obce

• Stanovisko ku kontrole úpravy roz-
počtu Obecného technické podniku
a Materskej školy Staškov na rok
2019 

• Plán práce kontrolórky obce Staškov
na I. polrok 2020

B/ SchVAĽUJe
Plán kontrolórky obce Staškov na 
I. polrok 2020

c/ BeRIe NA VedOMIe
• Stanovisko kontrolóra obce Staškov

k Návrhu rozpočtu obce Staškov na
roky 2020 – 2022 a Programového
rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

• Stanovisko k predmetu účelu čerpa-
nia dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce podľa VZN č. 7/2016 o pod-
mienkach poskytovania dotácií z pro-
striedkov Obce Staškov čl. 2 a čl. 3

• Stanovisko k čerpaniu návratných
zdrojov financovania kapitálového vý-
davku: asfaltovanie miestnych komu-
nikácií obce

• Stanovisko ku kontrole úpravy roz-
počtu Obecného technické podniku
a Materskej školy Staškov na rok
2019

• Plán práce kontrolórky obce Staškov
na I. polrok 2020

K bodu č. 25: Rôzne: Schválenie prijatia
daru v zmysle Darovacej zmluvy – Slo-
venská republika zastúpená Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Schválenie prijatia daru v zmysle Daro-
vacej zmluvy – Slovenská republika za-
stúpená Ministerstvom vnútra Sloven-
skej republiky – služobné cestné vozidlo
vrátane výbavy NISSAN X-TRAIL
T31/A/A01, VIN: JN1TBNT31U0016229

B/ SchVAĽUJe
Prijatie daru v zmysle Darovacej
zmluvy – SR zastúpená Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky – služobné
cestné vozidlo vrátane výbavy NISSAN
T31/A/A01, VIN: JN1TBNT31U0016229

K bodu č. 25: Rôzne: Schválenie Žiadosti
o pos kytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi v zmysle VZN obce 
č. 2/2012, bod 7 o poskytovaní jedno-

Uznesenie 245/2019

Uznesenie 246/2019

Uznesenie 247/2019

Uznesenie 248/2019

Uznesenie 249/2019

razovej dávky v hmot nej núdzi a mimo-
riadnej dávky občanom obce Staškov:
Viera Krivulčíková, Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi: Viera Krivulčí-
ková, Staškov 

B/ SchVAĽUJe
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmot-
nej núdzi pre Vieru Krivulčíkovú, 
Staškov, vo výške 100 €, v zmysle VZN
obce č. 2/2012, bod 7 

K bodu č. 25: Rôzne: Schválenie Žiadosti
o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi v zmysle VZN obce 
č. 2/2012, bod 7 o poskytovaní jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi a mimo-
riadnej dávky občanom obce Staškov:
Katarína Krivulčíková, Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi: Katarína Krivul-
číková, Staškov 

B/ SchVAĽUJe
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmot-
nej núdzi pre Katarínu Krivulčíkovú, 
Staškov, vo výške 30 €, v zmysle VZN
obce č. 2/2012, bod 7 

K bodu č. 25: Rôzne: Schválenie Žiadosti
o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi v zmysle VZN obce 
č. 2/2012, bod 7 o poskytovaní jedno-
razovej dávky v hmotnej núdzi a mimo-
riadnej dávky občanom obce Staškov:
Jana Kubačáková, Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi: Jana Kubačá-
ková, Staškov 

B/ SchVAĽUJe
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmot-
nej núdzi pre Janu Kubačákovú, Staškov,
vo výške 130 €, v zmysle VZN obce 
č. 2/2012, bod 7

K bodu č. 25: Rôzne: Základná škola –
Schválenie prenájmu nebytových prie-
storov Obce Staškov v správe Základnej

školy, Staškov 502 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Schválenie prenájmu nebytových prie-
storov Obce Staškov v správe Základnej
školy, Staškov 502 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

B/ SchVAĽUJe
Prenájom majetku nebytových priesto-
rov obce Staškov, Základná škola 
Staškov 502 ako správca majetku Ob ce
Staškov v zmysle § 9 ods.9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v zne ní neskorších predpisov – ne-
bytových priestorov v období od 
1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – nebytové
priestory – telocvičňu na športové akti-
vity Občianskemu združeniu Mažoretky
Edit Staškov, Staškov, za hodinu v zim-
ných mesiacoch 10 eur a za hodinu v let-
ných mesiacoch 4 eurá v súlade so Zá-
konom o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športové
aktivity – nácvik mažoretiek.

K bodu č. 25: Rôzne: Zásady hospodá-
renia s nakladaním s majetkom obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ zOBRALO NA VedOMIe
Návrh JUDr. Štefana Pončku na zmenu
Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom obce Staškov v súlade so záko-
nom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

B/ UkLAdá
Obecnému úradu pripraviť Návrh na
zmenu Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Staškov na preroko-
vanie na budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

K bodu č. 25: Rôzne: Prehodnotenie žia-
dosti dopravného značenia v obci 
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ zOBRALO NA VedOMIe
Návrh Petra Fučka na prehodnotenie
dopravného značenia v obci Staškov.

B/ UkLAdá
Obecnému technickému podniku pre-
hodnotiť žiadosti dopravného značenia
v obci Staškov.

K bodu č. 25: Rôzne: DHZ Staškov –
žiadosť na zmenu účelu čerpania dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Žiadosť DHZ Staškov na zmenu účelu
čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu
obce – zakúpenie WC do hasičského
klubu pod obecným úradom.

B/ SchVAĽUJe
Zmenu účelu čerpania dotácie poskyt-
nutej z rozpočtu obce pre DHZ 
Staškov – zakúpenie WC do hasičského
klubu pod obecným úradom.

K bodu č. 25: Rôzne: Futbalový klub FK
Slávia Staškov – žiadosť o zvýšenie do-
tácie poskytnutej z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Žiadosť o zvýšenie dotácie poskytnutej
z rozpočtu obce – Futbalový klub FK
Slávia Staškov.

B/ BeRIe NA VedOMIe
Žiadosť o zvýšenie dotácie poskytnutej
z rozpočtu obce – Futbalový klub FK
Slávia Staškov. 

K bodu č. 25: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PReROkOVALO
Termíny rokovania Obecného zastupi-
teľstva na rok 2020.

B/ SchVAĽUJe
Termíny rokovania Obecného zastupi-
teľstva na rok 2020 v intervaloch každý
druhý mesiac – posledný piatok v me-
siaci: 28. 2. 2020, 24. 4. 2020, 26. 6.
2020, 28. 8. 2020, 30. 10. 2020, 20. 11.
2020, 11. 12. 2020

Uznesenie 255/2019

Uznesenie 256/2019

Uznesenie 257/2019

Uznesenie 253/2019

Uznesenie 254/2019

Uznesenie 252/2019

Uznesenie 251/2019

Uznesenie 250/2019
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Starý rok sa nám skončil a  ten nový
znamená pre každého z nás začiatok
nových plánov cieľov a predsavzatí,
ktoré by sme počas nasledujúcich dní
chceli uskutočniť. Aj v našej obci je ešte
veľa vecí, ktoré je potrebné vybudovať,
zlepšiť, pričom je potrebné prihliadať
na reálne priority a v budúcnosti upred-
nostňovať také plány a projekty, ktoré
bude možné zvládnuť v  rámci našich
ľudských schopností, ale i dostupných
finančných zdrojov. Aj preto vás chcem
touto cestou, ako poslanec obecného
zastupiteľstva požiadať o  trpezlivosť 
a racionálne hodnotenie plnenia plá-
nov, predsavzatí a  priorít zo strany
obce, ale nebránim sa ani oprávne-
nému poukazovaniu na chyby a nedo-
statky. S prihliadnutím na všetky vyššie
uvedené skutočnosti bol schválený
i rozpočet na rok 2020. 

Z  pozície predsedu komisie mlá-
deže, kultúry a športu OZ Staškov sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí
v uplynulom roku obetovali svoj voľný
čas na prácu s  mládežou, ale aj tým,
ktorí prispeli alebo sa priamo podieľali
na reprezentácii, rozvoji a zveľaďovaní
našej obce v  oblastiach kultúry 
a športu. Opäť sa ukázalo, že v  Staš-
kove máme športovcov, hercov, hasi-

čov, folkloristov, záhradkárov, ale aj
ľudí pôsobiacich v iných spoločenských
oblastiach, ktorí sa svojou nezištnou
prácou podieľajú na výborných vý-
sledkoch, ktorými sa môže popýšiť
len máloktorá obec. 

Obecné zastupiteľstvo Staškov 
v rozpočte na rok 2020 schválilo fi-
nančnú čiastku vo výške 31 220 € na
poskytnutie dotácií, a aj v tomto roku
komisia posúdi jednotlivé žiadosti o do-
táciu organizácií pôsobiacich v oblasti
športu a kultúrno-spoločenských čin-
ností na území obce a  navrhne obec-
nému zastupiteľstvu prerozdelenie tejto
finančnej čiastky. K uvedenému chcem
tiež uviesť, že komisia ešte v minulom
roku pracovala na návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia o  poskytovaní
dotácií z  rozpočtu obce, v  ktorom sú
rozpracované a striktne uvedené pod-
mienky za ktorých môže byť poskyt-
nutá dotácia, ako i postup predkladania
žiadostí, postup ich posudzovania 
a overovania zo strany oprávnených or-
gánov, schvaľovanie dotácií a pravidlá
zúčtovania dotácií v súlade s platnou le-
gislatívou. Návrh tohto VZN bude
predložený na rokovanie Obecného za-
stupiteľstva v  prvom polroku 2020.
Taktiež je potrebné uviesť, že obec

môže poskytnúť tieto dotácie iba
z vlastných príjmov. Po schválení VZN
vás v  ďalších vydaniach Spravodaja
obce budeme informovať o jeho apliká-
cii v praxi. 

Komisia mládeže, kultúry a športu
a jej členovia sa podieľali na organizo-
vaní viacerých akcií, ako „Deň pre
svoju obec, I. Olympijské hry základ-
ných škôl a ďalšie“. Za všetkých členov
komisie chcem poďakovať občanom
Staškova, ale aj zamest nancom Obce
Staškov, pedagógom, mládežníkom
a všetkým zástupcom a členom športo-
vých a kultúrno-spoločenských subjek-
tov, pôsobiacich v našej obci za pomoc
a účasť na týchto akciách.

Mojím osobným želaním je, aby 
i v tomto roku pokračovala spolupráca
s vami. Budem si ju vždy vážiť tak, ako
aj vaše dobré a  povzbudzujúce rady.
V závere chcem v tomto roku všetkým
popriať Božie požehnanie a nech radosť
zo života naplní každý váš deň, nech
vaša rodina nepozná súženie, starosti
a problémy, nech vaše domovy navštívi
zdravie, šťastie a láska, ktoré vás budú
sprevádzať každým vaším krokom.

JUDr. Štefan Pončka, 
predseda komisie

Na úvod treba podotknúť, že kritéria pre povolenie
osobného bankrotu sú veľmi prísne a nie každý ich
spĺňa. Aby vôbec mohol byť proces osobného ban-
krotu začatý, musia byť splnené zákonom stano-
vené podmienky. 
1. dlžník musí poukázať sumu 663,88 € na účet súdu, ktorá

slúži na pokrytie preddavku za odmenu a výdavky pred-
bežného správcu v konkurznom konaní. 

2. dlžník musí byť v úpadku, čo znamená, že je platobne ne-
schopný. To znamená neschopnosť plniť 30 dní po lehote
splatnosti aspoň dva peňažné záväzky dvom rozdielnym
veriteľom. 

3. Poslednou podmienkou je, že výška majetku dlžníka musí
dosahovať hodnotu najmenej 1 659,70 €. 

Ak by majetok nedosiahol túto hodnotu, súd je povinný kon-
kurzné konanie pre nedostatok majetku zastaviť. Ako žiadateľ
osobného bankrotu musíte okrem vyššie spomenutých pred-
pokladov splniť aj podmienku subjektívneho charakteru a to,
že treba preukázať poctivý zámer. V praxi to znamená, že mu-
síte mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie
sa dlhov bez toho, aby ste robili obštrukcie pri uspokojovaní
svojich veriteľov. Okrem toho musíte poskytnúť maximálnu
potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie
alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že máte
riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti. K vy-
hláseniu osobného bankrotu treba priložiť aj nasledujúce do-
kumenty: zoznam majetku, zoznam spriaznených osôb,
zoznam majetku väčšej hodnoty vlastnený v posledných troch
rokoch, životopis, vyhlásenie o platobnej neschopnosti a do-
klad o vedení exekučného konania, nie však starší ako 30 dní. 

Pre koho je predovšetkým určený inštitút osob-
ného bankrotu?

Dlžníkom môže byť výlučne fyzická osoba – nepodnikateľ,
ktorého dlhy prevyšujú aktuálnu hodnotu jeho majetku a aj
napriek vynaloženému úsiliu sa dlhy nedarí splácať. 

Mohla by nastať situácia, že by sa dlžník sám úmy-
selne priviedol k osobnému bankrotu, aby sa vyhol
plneniu svojich záväzkov voči veriteľom?

Rozhodujúcou skutočnosťou je fakt, že takýto proces nie je
krátkodobou záležitosťou ale 3,5-ročný proces, počas kto-
rého musí dlžník spĺňať prís ne podmienky. Ak by tieto ne-
spĺňal, malo by to za následok straty svojho majetku, ktorý je
speňažený prostredníctvom správcu konkurznej podstaty už
na začiatku celého konania o oddlžení. Navyše by sa nezbavil
svojich dlhov, ktoré by boli naďalej vymožiteľné. Avšak právna
úprava ráta aj s takouto možnosťou a preto dbá aj na záujmy
veriteľov aby nedošlo k ich znevýhodneniu. 

Samotný systém nastavenia podmienok je sám o sebe
akousi zárukou a garanciou, že veritelia nebudú ukrátení na
svojich právach. Napríklad ak by sa chcel dlžník vedome vy-
hnúť plateniu dlhov a týmto by začal prevádzať svoj majetok
na iné osoby, zväčša osoby v príbuzenskom vzťahu ako man-
žel či deti, so zámerom cielene ho vyňať z majetku, ktorý by
podliehal speňažovaniu v konkurznom konaní, jednalo by sa
o odporovateľný právny úkon a bol by vyhlásený za neplatný.

Výhody
Ak sa človek dostane do finančnej tiesne, je vyhlásenie osob-
ného bankrotu jediným možným riešením zbavenia sa dlhov
z dlhodobého hľadiska, ktoré naša právna úprava povoľuje.
Dokonca len pomocou tohto inštitútu sa možno svojich fi-
nančných záväzkov zbaviť úplne. Existujú možnosti, ktoré
môžu pomôcť riešiť momentálnu insolvenciu, no majú iba
krátkodobý charakter. Sú nimi napríklad vykrytie dlhu pomo-
cou čerpania úveru, takzvané refinancovanie. Aj keď dlžník
splatí jeden dlh, v konečnom dôsledku sa ho nezbavil, pretože
sa preniesol do podoby samotného úveru a navyše je povinný
platiť úrok. Ďalšou alternatívou je dohoda s veriteľom na
splátkovom kalendári. Zásadnou podmienkou, ktorá sa pri ta-
kejto dohode uplatňuje je, že v prípade ak by dlžník neuhradil
čo i len jednu splátku, môže byť celý záväzok postúpený na
vymáhanie exekútorovi, s čím rastú aj celkové náklady koneč-
nej sumy, ktorú bude treba vyplatiť. 

Veľmi zaujímavou a aktuálnou témou v poslednej dobe sú po-
zemky a problémy s ich vysporiadaním, obzvlášť ak má poze-
mok viacerých vlastníkov. Poznáme dva druhy vlastníkov a to:
známi alebo neznámi. Pri známych vlastníkoch je proces vy-
sporiadania o niečo jednoduchší a to z hľadiska, že dotyčná
osoba buď žije a následne je jednoduchšie sa s ňou kontakto-
vať a dohodnúť na prípadnom predaji alebo odkúpení na zá-
klade nadobúdacej zmluvy (kúpna zmluva, darovacia zmluva,
notárska zápisnica a pod.) alebo nežije, no má určitých práv-
nych nástupcov, teda dedičov. Je potrebné dodať že vlastníci
pozemku majú medzi sebou navzájom predkupné právo. To
znamená, že ak niektorý vlastník plánuje nehnuteľnosť pre-
dať/kúpiť, musí ju v prvom rade ponúknuť ostatným vlastní-
kom a až po ich odmietnutí ju môže ponúknuť tretej osobe. 

Proces vysporiadania s neznámymi vlastníkmi má nasle-
dovný priebeh. V prvom rade tieto osoby bývajú zaznačené
na liste vlastníctva iba menom a priezviskom bez ďalších iden-

tifikačných údajov (dátum narodenia a trvalý pobyt) ako pri
bežnom vlastníkovi a sú zastúpené Slovenským pozemkovým
fondom. Z takto zapísaných údajov ďalej nie je možné osobu
bližšie identifikovať. Ak na liste vlastníctva figurujete ako je-
diný známy vlastník popri ďalších neznámych, môžete sa pro-
stredníctvom žaloby obrátiť na súd. 

Žaloba musí spĺňať niekoľko náležitostí, ktorými sú: ozna-
čenie všetkých neznámych vlastníkov; ich podiely na nehnu-
teľnosti; označenie dôvodov, pre ktoré požadujete zrušenie
a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, stanovenie
reálnej ceny, za ktorú ste ochotný predmetnú nehnuteľnosť
odkúpiť. Následne je potrebné vyžiadať si potvrdenie o ne-
známych vlastníkoch, ktoré vydáva príslušná obec. 

Neznámych vlastníkov bude zastupovať Slovenský pozem-
kový fond, ktorému v prípade rozhodnutia súdu vo Váš pro-
spech, musíte vyplatiť za podiely ostatných vlastníkov vopred
vypočítanú sumu.

práVnické OkienkO A máme tu rok 2020...

Klub dôchodcov ďakuje riaditeľke ZŠ Staškov pani Mgr. Márii
Perďochovej a žiakom, ktorí nám vyrobili milé darčeky a tieto
nám venovali na našom MIKULÁŠSKOM POSEDENÍ, ktoré
sa konalo 7. 12. 2019. 

Ďalej by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Mgr. Vlaste
Perďochovej, ktorá doprevádzala žiakov, ktorí nám pripravili
milý program a sponzorom, korí nám darovali 50 € a 8 €. 
Výbor klubu praje všetkým Staškovčanom šťastný a požehnaný
NOVÝ ROK 2020.

Mária Fujaková, predseda klubu dôchodcov

Poďakovanie

1. OsObný bankrOt 

2. VyspOriadanie pOzemkU s Viacerými Vlastníkmi



Horlivosť otcov – príklad potomkov!
Už od nepamäti si Staškovčania ctia
kresťanské tradície. Ich silné spojenie 
s Bohom ich doprevádzalo aj pri vý-
stavbách kostola či kaplniek. Pobož-
nými počinmi sa im podarilo vystavať
krásne a unikátne stavby. Asi najčastej-
šie navštevovaným pútnickým miestom
je Kaplnka sv. Anny v Jelitove. Na svia-
tok sv. Anny sa tu v minulosti konali

púte, ktoré sa každoročne opakujú až
dodnes s veľkou účasťou ľudí nielen zo
Staškova, ale i z okolia. Na tomto
mieste nájdete ticho, pokoj a prírodné
pramene, ktorým už v minulosti pripi-
sovali liečivé a zázračné účinky.

Tak, ako vo väčšine obcí na Kysu-
ciach, aj staškovský farský kostol je
srdcom dediny. Veriaci ho dostavali 
v roku 1876. Zasvätený je Navštíveniu
Panny Márie.

Hodnoty našich predkov si obec
uchováva aj do súčasnosti. V septembri
2014, približne na mieste, kde v minu-
losti stála Latkova kaplnka, bola vybu-
dovaná nová Kaplnka Nepoškvrneného
počatia Panny Márie na Grúni. Pri prí-
ležitosti 400. výročia obce bola aj 
13. septembra 2014 posvätená.

V rodine železničiara Ľudovíta a Márie
Kronerových sa 20. marca 1924 narodil
syn Jozef – neskorší národný umelec 
a „slovenský herec 20. storočia“. Spolu
so súrodencami tu prežil rané detstvo 
v blízkosti železničnej trate, pod Gra-
pou, pri Kysuci. Do školy začal chodiť
vo svojom rodisku, žil tu do svojich de-
viatich rokov. 

Myšlienka rekonštrukcie jeho rod-
ného domu dozrela v roku 2011 a v tom
istom roku bol domček aj sprístupnený
verejnosti ako múzeum.

Jozef Kroner nedal na svoju rodnú
obec a jej obyvateľov dopustiť. Do rod-
nej obce sa rád vracal. Jeho meno a pa-
tronát nesie aj takmer 50-ročný
futbalový turnaj O pohár Jozefa Kro-
nera, ktorý spoluzakladal so staškov-
skými nadšencami futbalu. Turnaj sa
stal športovo-spoločenskou udalosťou,
ktorá hneď prerástla hranice regiónu.

Kronerovo meno nesie aj turisticko-
náučný chodník vedúci z obce až na
hrebeň Beskýd k českej hranici.

Kronerov Staškov

Prvé divadlo v Staškove sa odohralo 
13. februára 1922. Ľudia ho prijali 
a hojne navštevovali. Ani vo vojnových
časoch a časoch krízy na divadlo 

Staškovčania nezanevreli. Nositeľmi
divadelníctva boli v obci najmä učitelia.
Dokonca aj Jozef Kroner uviedol, že
jeho otec hrával divadlo. V medzivojno-
vom období sa divadelný krúžok rozví-
jal. V roku 1966 obec Staškov navštívil
Jozef Kroner – už ako známy slovenský
herec. Podnietil a naďalej podporoval
obyvateľov, aby udržiavali divadelnú
tradíciu, a tak na činnosť predchádza-
júceho ochotníckeho súboru nadviazal
dnešný Divadelný súbor Staškovan. Di-
vadlo je v obci už tradíciou, ktorá teší

srdcia divákov z obce i okolia. Obec už
po šiesty rok zorganizovala divadelnú
prehliadku Po Kronerovej ceste, o kto-
rej vás v týchto novinách pravidelne 
informujeme.
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Staškov v minulosti a dnes

Pútnický Staškov

Divadelný Staškov

V prvom tohtoročnom čísle nášho spravodajcu  vám prinášame aj stručný pohľad na zaujímavosti našej obce, ktoré
veľa hovoria o našej histórii, kultúre, súčasnosti a aj o tom, ako sa tu žilo a ako sa tu žije dodnes. Zaujímavostí v našej
obci je oveľa viac, postupne však chceme spropagovať všetky atraktivity našej obce jednak pre turistov a návštevníkov,
ale aj pre našich občanov, hlavne pre deti a mladú generáciu.

Máme radi Staškov
Aj otvorenie turistického chodníka v máji 2014 mnohým jeho návštevníkom dalo pohľad na
krásnu staškovskú prírodu - scenérie pohorí, ktoré sa týčia okolo celej obce a ponúkajú nezabud-
nuteľný pohľad v každom ročnom období na široké okolie Staškova, ale i na samotnú obec. Tá
svojim obyvateľom chce neustále poskytovať pokojnú atmosféru a kvalitné životné podmienky.

Vysviacka Latkovej kaplnky, 1937

Kaplnka
Nepoškvrneného
počatia Panny
Márie, 2014

Divadelná hra Bačova žena, 1944

Divadelný súbor Staškovan

J. Kroner na otvorení futbalového turnaja, 1966

Kronerov pohár, 2019



Dni od začiatku nového roka
2020 pomaly plynú. Prežívame
čas, keď ľudia možno pomaly,

ale predsa len zabúdajú na mnohé
predsavzatia alebo len želania, ktoré
vyslovili niekedy na prelome rokov
alebo v priebehu niekoľko prvých hodín
nového roka. Ohliadnutie, čo z  toho
sme dokázali aj naplniť alebo uskutoč-
niť, by bolo vcelku zaujímavé. Pravde-
podobne veľká časť z toho už padla do
zabudnutia, zapadla prachom každo-
denných starostí a  nových udalostí.
Sme ľudia a  teda zábudliví. Niektorí
menej, niektorí viacej. Zdá sa nám, ako
by sa práve na to dobré, čo sme si polo-
žili za cieľ pred seba a  na popredné
miesta v našich snaženiach, zabúdalo
najľahšie a  najrýchlejšie. Pomerne
rýchlo sa zvykne zabudnúť aj na dobro
už vykonané (nedobré veci z  pamäti
miznú oveľa pomalšie), nieto ešte na
dobro, ktoré len plánujeme urobiť.
Snáď je tak aj preto, lebo na dobrý sku-
tok treba vyvinúť oveľa viac úsilia, ako
na niečo z  prirodzenosti nedobré,
možno až vyslovene zlé. 

Čo sa dá s  takým zabúdaním na
dobro urobiť? Zrejme aj tu má svoju
stálu platnosť dávne presvedčenie, že
„opakovanie je matka múdrosti“. Pri-
pomínať si častejšie potrebu konať

dobro asi dáva zmysel. Dobro nezvykne
mať potrebu kričať, ozývať sa, vý-
stredne na seba upozorňovať. Je samo
osebe nenápadné a nenásilné. Preto vy-
žaduje jemnú pozornosť a pripravenosť
ducha na každý dobrý podnet. Neraz sa
tieto dobré vnuknutia rýchlo vytratia,
zvlášť tam, kde ich človek pomerne
rýchlo udusí hlukom, náhlením, nedoč-
kavosťou, nepokojom. Pripravenosť
konať dobro je jedna z mála vecí, kde
nestačia len slová, ale musia nasledovať
skutky. Dobré skutky len málokedy
majú povahu veľkoleposti. Nie sú ako
ohňostroj, ktorý je tým lepší, čím viac
dokáže ohúriť, ale potom zostáva tma,
lebo oči sú stále pod vplyvom žiary.
Dobré skutky neohurujú, oni pomá-
hajú. Neraz sú nenápadné, tiché,
skromné, ale o to účinnejšie. 

Svet médií dnes výraznou mierou
ovplyvňuje aj konanie dobra. Na môj
vkus až príliš často vytvárajú svojím pô-
sobením dojem, že dobro sa oplatí
konať iba tam, kde sú prítomní novinári
a televízne kamery, aby sa o tom hneď
dozvedeli všetci. A čuduj sa svete, ľudská
zvedavosť je stále nastavená akosi divne,
lebo sa zdá, že ich viac zaujme čo sa
stalo zlé a nešťastné, ako niečo dobré.

Dobro by malo byť niečo všedné,
každodenné, samozrejmé. Neurobí sa

samo, musíme ho vykonať my. Mies-
tom pre jeho konanie môže byť každý
priestor kde žijeme, pracujeme, zabá-
vame sa, slúžime iným. Teda vždy tam,
kde práve sme. Každý deň aj každé
miesto je dosť dobré na to, aby bolo
svedkom, že sme urobili dobrý skutok. 

Ak sme náhodou aj my už zabudli,
čo sme si dali ako dobré predsavzatie
na začiatku tohto roka, netreba sa zne-
pokojovať. Každá chvíľa nášho života,
ktorá je pred nami je zároveň príležitos-
ťou urobiť niečo dobré. Nech naše dni
v tomto roku sú dňami dobrými a po-
kojnými, v ktorých zbytočne nepremr-
háme nijakú príležitosti byť pre iných
užitočnými a osožnými.

Mons. Anton Galus

V mesiaci november sa konala
svetielková slávnosť, ktorú
sprevádzal deduško Večerní-

ček. Spoločné stretnutie detí, rodi-
čov a  pani učiteliek v  areáli MŠ
prinieslo veľa zábavy. Najväčšiu ra-
dosť mali deti z farebných svetielok
a detskej diskotéky. 

Rozprávkový zážitok mali deti
z  divadelného predstavenia „Ako
sa komár stál kráľom“. Predstavili sa
rôzne zvieratká, s ktorými si deti za-
spievali veselé pesničky a  pomohli
malému komárovi zbaviť kráľovnú
Levicu pýchy.

Tradične každý rok nás navštívil
Sv. Mikuláš. Prišiel na koči so svo-
jimi pomocníkmi čertíkom a anjeli-
kom. Navštívili obidve materské
školy, kde ich v jednotlivých triedach
čakali deti spolu so svojimi rodičmi.
Za krátky kultúrny program boli deti

odmenené od Sv. Mikuláša sladkým
balíčkom.

Sv. Lucie zavítali do všetkých
tried a pripomenuli nám zvyky sta-
rých rodičov. Povymetali všetko zlo
z  každého kúta materskej školy
a deti obdarovali sladkosťou.
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Aktivity v materskej škole Staškov
Prijímanie detí do MŠ
Pani riaditeľka, kedy sa budú podávať žia-
dosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
Staškov na nový školský rok 2020/2021?

Na predprimárne vzdelávanie v mater-
ských školách sa prijímajú deti podľa zá-
kona č. 245/2008 Z.z. 

Zrelosť pre vstup do materskej školy je
individuálna. Z hľadiska psychológie sa od-
porúča vek okolo 3 rokov. Detský kolektív
je vhodné prostredie pre ideálny, mentálny
a zdravotný vývoj dieťaťa. Dieťa sa prijíma
na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú podá osobne, písomne po-
štou, alebo elektronicky. Predkladá sa aj
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast, kto-
rého súčasťou je aj údaj o povinnom očko-
vaní. Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa
do materskej školy bude po dohode so zria-
ďovateľom prebiehať v mesiaci marec, apríl.
V našej materskej škole je možné podať
žiadosť o  prijatie dieťaťa do materskej
školy aj mimo určený čas. Na zápise sa ne-
vyžaduje prítomnosť dieťaťa.

Do materských škôl sa prijímajú deti
vo veku od 3 – 6 rokov. Prednostne sa pri-
jímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
s  odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky, alebo dodatočne s odlo-
ženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do
MŠ sa vydáva ako reakcia na žiadosť o pri-
jatie dieťaťa. Prijatie dieťaťa platí až do času,
kým nezačne plniť povinnú školskú dochá-
dzku. Podľa zákona č.596/2003 Z.z. riadi-
teľka materskej školy rozhoduje o prijímaní
dieťaťa do materskej školy, o  zaradení na
adaptačný pobyt dieťaťa, o prerušení dochá-
dzky dieťaťa, o predčasnom ukončení pred-
primárneho vzdelávania.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sú 
pre rodičov k  dispozícii v  materskej
škole Staškov, alebo si ich môžu stiahnuť
zo stránky www.msstaskov.webnode.sk.

Veríme, že sa nám podarí spoločne uro-
biť prvý krôčik Vášho dieťaťa do sveta,
v ktorom už okrem rodičov sú aj ozajstní
kamaráti a pani učiteľka. Do sveta, ktorý je
tak dôležitý, aby sa dieťa naučilo spozná-
vať, hodnotiť, rozlišovať, vnímať, oriento-
vať, objavovať všetko to, čo bude v živote
neskôr preň tak samozrejme.

Helena Arendáriková, 
riaditeľka školy

Predvianočný čas bol u nás rozprávkový

sPOLOČensKÁ KROniKA

Vážení občania, obec Staškov Vám ponúka bezplatnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu, spomienky, výročia, narodenie
dieťaťa... Kontakt: 041/43 02 728 alebo 041/43 02 722, E-mail: kultura@staskov.sk alebo obec.staskov@gmail.com

Výročie 
sobáša

Blahoželáme 
k jubileu

Jozef Vyhniar 
a Štefánia Vyhniarová

60. výročie sobáša

Róbert Perďoch

Pavol Krištofík

Irena Prachniarová
1. výročie úmrtia

Ján Varsavík
2. výročie úmrtia

Ladislav Marschalko
2. výročie úmrtia

Pavol Šamaj
20. výročie úmrtia

František Čečotka
25. výročie úmrtia

Jozef Vyhniar
84 rokov

spomínamenavždy nás 
opustili

a Pavol Ďaďo, 
48. výročie úmrtia  Štatistika za rok 2019

V roku 2019 sa narodilo v našej obci 21 detí,
z toho bolo 11 chlapcov a 10 dievčat. 
sobáš uzavrelo 21 párov. 
Opustilo nás 26 občanov – 19 mužov a 7 žien.

Ponúknutá šanca na dobro aj v tomto roku 



anjelov a  čertov. Zasvietil vianočný
strom pred obecným úradom a obdaro-
val deti sladkosťami.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
spolupodieľali na príprave a priebehu
pekného predvianočného spoločen-
ského podujatia.

Deň exkurzií
Hoci bol piatok a  trinásteho, žiaci 

8. roč níka sa zúčastnili 2 exkurzií.
Prvá prebehla v Dohňanoch, kde sídli

firma  KIA MOBIS.
Exkurzia začala   prezentáciou spo-

ločnosti, prostredníctvom ktorej sme sa
dozvedeli informácie o histórii spoloč-
nosti, jej činnosti, produktoch, ako aj o
tom, akú dôležitú úlohu zohráva pri vý-
robe vozidiel Kia.

Následne nám bola predstavená vý-
robná hala Module, kde sme sa oboz-
námili s montážou 4-och modulov,
ktoré sa montujú na jednotlivých mon-
tážnych linkách, vrátane systému záso-
bovania liniek potrebným materiálom.
Na konci exkurzie sme mali názornú
ukážku systému, ktorý pomáha mini-
malizovať chybovosť pri práci a zároveň
sme si vyskúšali prácu s uťahovačkami
a montovanie dielov.

Na spiatočnej ceste sme navštívili
Krajskú hvezdáreň v  Žiline Makovic-
kého dom, kde nám premietli video
o našej slnečnej sústave.

Charitatívna zbierka
Škola opäť zorganizovala zbierku pre

ľudí v núdzi. Prebiehala od 11. do 19.
decembra 2019. Žiaci a učitelia mohli
priniesť trvanlivé potraviny a  hygie-
nické potreby. Vyzbierané potraviny a
hygienické potreby sme osobne odo-
vzdali do  centier:

✔ Dom Betánia – sestry Matky Terezy,
ktoré majú sídlo v Žiline

✔ Útulok Štart v Žiline 
✔ Hričov
✔ Dobrý pastier v Kláštore pod Znie-

vom

Poďakovanie patrí nielen žiakom
našej školy, ale aj rodičom za to, že sa
ich deti zapojili do tejto zbierky
v takom veľkom počte, ďalej všetkým
kolegom a vedeniu školy. Teší nás, že
sa každým rokom do zbierky zapája
viac žiakov. Majú záujem pomáhať
ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo bez do-
mova. 

Za dlhoročnú spoluprácu a charita-
tívnu činnosť sa našej základnej škole
osobne poďakovali riaditeľ útulku Štart
Mgr. Pavol Chrastina a Jozef Šelinga,
Mons. ThDr., PhD. – riaditeľ kateche-
tického úradu. 

Mgr. Vlasta Perďochová

Úspechy v technike v roku 2019
Dňa 28. novembra 2019 sa uskutoč-

nilo v SOŠ Technickej v Čadci okresné
kolo technickej olympiády. Zúčastnilo
sa jej 15 základných škôl. Našu školu
reprezentovali Ninka Baculáková

a Jožko  Šperka (kategória A), Natálka
Bukovanová (kategória B).

Víťazkou okresného kola kategórie B
sa stala Natálka Bukovanová, ktorá po-
stupuje do krajského kola. Ninka Bacu-
láková a Jožko Šperka sa umiestnili na
štvrtom mieste a stali sa úspešnými rie-
šiteľmi. 

Gratulujeme a  ďakujeme za vý-
bornú reprezentáciu našej školy. 

Poďakovanie patrí aj vedeniu školy
a pánovi starostovi ing. Ladislavovi
Šimčiskovi za výbornú spoluprácu,
rekonštrukciu dielní a za vytváranie
vhodného prostredia na rozvoj tech-
nických a manuálnych zručností.

V roku 2019 sa žiaci 1. – 9. roč-
níka učili podľa Inovovaného
školského vzdelávacieho pro-

gramu „Moderná a ľudská škola“. Na
prvom stupni máme v 3. a 4. ročníku
posilnené predmety Prírodoveda a Te-
lesná a športová výchova. Na druhom
stupni ZŠ sú posilnené predmety Slo-
venský jazyk a  literatúra, Anglický
jazyk. Nemecký jazyk sa učíme ako
druhý cudzí jazyk. Vyučujeme nový
predmet Domáce náuky v novozriade-
nej kuchynke. Nová drevená podlahová
plocha v  telocvični bezpečne slúži na
bezproblé mové vyučovanie telesnej
a športovej výchovy a na organizovanie
voľnočasových aktivít. 

V  septembri sme uskutočnili na
miestnom ihrisku FK Slávia Staškov 
1. ročník Olympiády základných škôl.
Zúčastnili sa ho ZŠ Podvysoká, ZŠ
Olešná a ZŠ Staškov. 

Škola je zapojená do projektu Európ-
skej únie „V základnej škole úspešnej -
ší“, spolufinancovaného Európskym
sociálnym fondom z operačného pro-
gramu Ľudské zdroje pod názvom „Zá-
leží nám na každom žiakovi“. Cieľom je
zvýšiť inkluzívnosť a  rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vý-
sledky a  kompetencie žiakov. Naozaj
nám zále ží na každom žiakovi. Pod-
porné aktivity napomáhajú k vyrovná-
vaniu zdra vot ne znevýhodnených
žiakov a zlepšuje sa ich úspešnosť. 

Aj v tomto roku žiaci a pedagógovia
absolvovali rôzne kurzy. Žiaci 3. roč-
níka sa zúčastnili 5-dňového pobytu
v  Škole v  prírode v  rekreačnom stre-
disku Nitrianske Rudno. Žiaci 4. roč-
níka absolvovali základný plavecký

výcvik a žiaci 6. ročníka zdokonaľovací
plavecký výcvik v mestskej plavárni
v Čadci. Oba výcvi ky boli realizované
skúsenými kvalifikovanými plaveckými
inštruktormi.

Siedmaci absolvovali pod vedením
kvalifikovaných lyžiarskych inštrukto-
rov 5-dňový lyžiarsky výcvik v Oščad-
nici.

Počas prvého týždňa letných prázd-
nin sa uskutočnil Detský denný tábor
Staškováčik.

Upravili sme okolie nového altánku,
ktorý využívajú nielen žiaci na vyučova-
nie, ale aj deti ŠKD a CVČ počas svo-
jich aktivít.

Škola je zapojená do projektu Zber
hliníkového projektu ALINO.

Naši mladí divadelníci sa predstavili
v máji na Deň matiek divadelným pred-
stavením Polepetko. V decembri vystú-
pili žiaci vo vianočnom programe
Čakáme na Vianoce. 

Pedagogickí zamestnanci školy pra-
videlne pripravujú výstavy nielen vo
vestibule obecného úradu, ale aj v prie-
storoch základnej školy.

V CVČ pri Základnej škole, Staškov
502 aktívne pracuje 19 záujmových
útvarov.

Chceme poďakovať našim žiakom
za ich prístup k  plneniu školských
povinností, za reprezentáciu školy
a  záu jem o  voľnočasové aktivity
v CVČ.

ĎALŠie AkTiViTy
◗ Červené stužky – Svetový deň boja

proti AIDS.
◗ Exkurzia žiakov 8. ročníkov v Múzeu

SNP v Banskej Bystrici. 

◗ Multimediálne protidrogové diva-
delné predstavenie – THE LIGHT
TRIP.

◗ Výlet do Trnavy – záujmové útvary
Cestovateľsko-poznávací a Spozná-
vame krásy miest Slovenska. 

◗ Exkurzia do Kysuckého múzea a Ky-
suckej galérie – 7. ročník. 

◗ Vianočné variácie – výtvarná aktivita
žiakov 1. stupňa. 

◗ Pexeso v ŠKD – súťaž. 
◗ Adventné vence – aktivita CVČ.
◗ Exkurzia NR SR a  SND – žiaci 

8. a 9. ročníka. 
◗ Výlet do Nitry – záujmový útvar Ces-

tovateľsko – poznávací.
◗ Bábkové predstavenie „Perinbaba“

– návteva BD Žilina, 1.stupeň.
◗ Charitatívna zbierka.
◗ Medzinárodné Vianoce v Keric-u. 
◗ Tradície na Lucie.
◗ Šaliansky Maťko – súťaž v prednese

slovenských povestí. 
◗ Olympiáda z anglického jazyka. 
◗ Technická olympiáda.
◗ Deň exkurzií – KIA MOBIS a Kraj-

ská hvezdáreň v Žiline.

Čakáme na Vianoce
V nedeľu, 8. decembra 2019 sa v ki-

nosále Obecného úradu v  Staškove
uskutočnila vianočná besiedka s  ná-
zvom Čakáme na Vianoce. Niesla sa
v duchu tradícií a zvykov od Ondreja až
do šted rého dňa. Zvyky a tradície nám
v spoločnom vystúpení priblížili žiaci
prvého stupňa základnej školy a členo-
via Divadel ného krúžku CVČ pod vede-
ním Mgr. Ivany Chytilovej. K pred-
vianočnej atmosfére prispeli svojím vy-
stúpením aj deti z MŠ Staškov, pozvaní
remeselníci a folklórny súbor Staško-
vanka. Súčasťou oslavy bola aj výstava
výtvarných prác žiakov základnej a ma-
terskej školy. Po skončení besiedky za-
vítal medzi deti Mikuláš v doprovode
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Z aktivít a činností základnej školy 
Čakáme na Vianoce

Výstava detských prác

Exkurzia v Nitre

Príchod Mikuláša

Natálka Bukovanová

Žiaci v Národnej rade SR



Tréner A mužstva Michal Gottwald:
„S výsledkami a herným prejavom (až

na slabší výkon v Žabokrekoch) po jeseni
sme všetci spokojní. Chalani predvádzali
výborné výkony a tak, možno prekvapivo,
okupujeme po jesennej časti 1. miesto.
Verím, že po zimnej príprave, ktorá začala
hneď po dňoch sviatočných, budeme aj
naďalej robiť radosť našim fanúšikom. 
K tréningom budeme vy užívať telocvičňu
ZŠ, pomocné ihrisko na štadióne Slávie 
a tiež i okolité terény. V príprave máme
na pláne 6 zápasov s kvalitnými súpermi.
Nejaké zmeny v kádri v zimnej pauze ne-
chystáme, trénujú s nami aj niektorí do-
rastenci, ktorí určite dostanú šancu 
u mužstva. Dúfam, že sa chalanom budú
vyhýbať zranenia a na prvý zápas jarných
odviet (28. 3. doma s Družstevníkom
Belá-Dulice) budeme dobre pripravení 
a víťazne naladení.“ 

K príprave žiakov sa vyjadrili i tréneri
žiackych društiev Patrik Gottwald a Šte-
fan Zajac:

Jesennú časť súťažného ročníka
2019/20 kategórie U13 (mladších žia-
kov), hodnotím kladne. Chlapci, s kto-
rými už dlhodobo pracujeme sa nám vo
futbalových činnostiach zlepšujú, je vi-
dieť, že ak majú pre šport motiváciu,
zápal, má tréningová jednotka, alebo aj
samotný majstrovský zápas svoju kva-
litu. Som rád, že do mužstva mladších
žiakov sa nám darí postupne zapracovať
nových futbalistov, či už z našej prí-
pravky (Matúš Marčák), alebo deti,
ktoré začali športovať samé od seba (Se-
bastián a Kristián Štrkáňovci).

Pochvaľujem si tiež výbornú spolu-
prácu s futbalovou Arénou v Korni (viď.
foto), kde funguje klub Slovania, odkiaľ

k nám chodia hrávať šikovní chlapci na
striedavý štart (M. Mravec, Š. Mikláš 
a ďalší). V jesennom a hlavne v zimnou
období využívame perfektné tréningové
podmienky v Korni, kde sa naši najmenší
futbalisti zúčastňujú kvalitne obsade-
ných žiackych turnajov, aj za účasti
mužstiev z Čiech a Poľska. Je radosť 
v takomto peknom prostredí trénovať.
Absolvujeme tu 3 tréningy týždenne,
plus 1-2 krát v telocvični na Staškove.

Smutné konštatovanie je len to, že
nám deti zo Staškova prestávajú hrať
futbal. Mať len 5 detí v každej kategórii
z domácej dediny je žalostne málo!!!
Keby futbalový klub Slávia nespolupra-
coval s okolitými dedinami – Klokočov,
Olešná, Raková, Korňa, plus s mestom
Turzovka, tak by za žiakov v našej obci
ani nemal kto hrať.

Tu by som apeloval hlavne na rodičov,
aby deti viac tlačili k športu (nemusí to
byť len futbal), a menej času dovolili
deťom tráviť pri telefónoch, tabletoch 
a počítačoch. Tu je každý Ronaldo 
a Messi, potom deti prídu na ihrisko 
a nevedia urobiť kotúľ, salto, príp. jed-
noduchú kľučku s loptou. Taká je dnes
realita.

Keď to zhodnotím spätne, tak takéto
podmienky ako majú deti dnes, sme my

nikdy nemali. Môžu mi to potvrdiť bývalí
ligoví futbalisti, ktorí tu vyrastali. 

Čo sa týka športových plánov v novom
roku, cieľom je udržať si pozície vo všet-
kých mládežníckych kategóriách. Hlavne
pri mládeži je nebezpečné hrať iba na vý-
sledky, treba sa pozerať, ako sa deti zlep-
šujú, akú Vám dávajú spätnú väzbu.

VýSLedky z JeSeNe:

STARší žIAcI, kategória U 15: 
3. miesto v 3. lige, sk. A.
13 zápasov, 9 výhier, 2 remízy, 2 prehry,
skóre 61:18, 29 bodov, 
(+11 bodov v tabuľke pravdy)
MLAdší žIAcI, kategória U 13:
6. miesto v 3.lige, sk. A.
13 zápasov, 7 výhier, 2 remízy, 4 prehry,
skóre 63:33, 23 bodov, 
(+5 bodov v tabuľke pravdy).

Záverom by som sa chcel aj touto ces-
tou poďakovať p. Šurinovi (futbalová
Aréna Korňa), p. Perďochovej (riadi-
teľke ZŠ Staškov), OÚ Staškov, spoloč-
nostiam – Jurgastav,s.r.o., Nanokon,
s.r.o. za kvalitnú, dlhodobú spolu-
prácu, materiálnu a finančnú podporu
vo všetkých kategóriách v štruktúrach
futbalového klubu Slávia Staškov.
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„priveďme spoločne deti k športu...“

Staškovčatá vo výbere Slovanie na medzinárodnom turnaji

Program PríPravných záPasov:

9. 2. 2020 Třinec B – FKs (Třinec)
22. 2. 2020 FKs – Brvnište (KNM)
29. 2. 2020 FKs – Turzovka (Krásno)
7. 3. 2020 Krásno nad Kysucou – FKs (Krásno)
14. 3. 2020 havířov - FKs (havířov)
22. 3. 2020 višňové – FKs 
(generálka pravdepodobne ihr. Višňové)


