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Milí Staškovania!

Kronerov pohár 2013 a jeho sprievodné podujatia sú už minulos�ou, preto sa chcem i 

touto cestou poïakova� všetkým, ktorí sa prièinili o ich úspešný priebeh. V tomto roku 

prebiehali rôzne kultúrne a športové akcie poèas dvoch víkendov a boli súèas�ou projektu 

cezhraniènej spolupráce medzi našou obcou a po¾skou Gminou Istebna. V rámci 

realizovaného projektu sme mohli prebudova� vestibul nášho kultúrneho domu na 

výstavné priestory , vymeni� okná, vnútorné aj vstupné dvere. Zo získaných finanèných 

prostriedkov sme zakúpili dva stany, drevené lavice, stoly, projektor na premietanie a 

plátno. Toto technické vybavenie budeme môc� v budúcnosti využíva� pri organizovaní 

rôznych obecných podujatí. Projektom budú tiež refundované niektoré náklady spojené s 

organizáciou samotného futbalového turnaja, sobotòajšieho kultúrneho programu, 

premietaním „letného kina“ a sú�ažou hasièov O pohár starostu obce. Preplatené nám 

budú tiež rôzne propagaèné materiály i úprava internetovej stránky obce. Tohtoroèný Kronerov pohár, okrem už 

tradièných sponzorov, významne finanène podporil aj Žilinský samosprávny kraj. S potešením sme medzi hos�ami 

turnaja privítali predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára. Zuzka Kronerová z dôvodu svojich 

pracovných povinností nemohla zosta� až do úplného ukonèenia turnaja, a tak poháre ví�azom odovzdal Ing. Juraj 

Blanár a celé podujatie závereèným príhovorom ukonèil.

V najbližšom období bude obecný úrad realizova� nasledovné aktivity. V týchto dòoch prebieha výber dodávate¾a 

na realizáciu stavieb: Turisticko- náuèný chodník Jozefa Kronera medzi obcou Staškov a obcou Horní Lomná a 

Stavby revitalizácie verejného priestranstva pred budovou polyfunkèného domu s novou poštou. Obidve stavby 

budú realizované v jesenných mesiacoch a turistický chodník i v jarných mesiacoch 2014. Stavba chodníka 

prebieha v rámci projektu cezhraniènej spolupráce z prostriedkov Európskej únie s nevyhnutným 

spolufinancovaním obce. Priestranstvo pred poštou bude revitalizované z obecných prostriedkov s prispením 

Úradu vlády SR. V mesiacoch august a september budú opravované obecné asfaltové komunikácie a to miesta, 

ktoré sú poškodené a zhoršujú prejazdnos� ciest. Na tento úèel dostala naša obec dotáciu z Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 8069,47 eur. Pripravená je výstavba nových autobusových zastávok 

v Jelitove a U Belkov, ktoré budú zrealizované v jesennom období. Z pripravovaných projektov spomeniem Projekt 

zberného dvora v areáli bývalého technického podniku, ktorý je v etape dokonèovania projektových prác. Ïalej, 

plánovaný projekt výstavby miestnej komunikácie okolo Kysuce od mosta k obecnému úradu po hranicu s 

Rakovou. Na stavbu bude v blízkej dobe vydané územné rozhodnutie a bude nasledova� ve¾mi zložitý proces 

výkupu pozemkov. Pripravujeme podanie žiadostí o získanie finanèných prostriedkov v rámci projektu slovensko- 

èeskej  cezhraniènej spolupráce. Podstatou projektu je obohatenie sprievodných podujatí Kronerovho pohára o 

nesú�ažnú prehliadku ochotníckych divadiel s úèas�ou divadelných súborov z Èiech a rekonštrukcia priestorov 

kinosály nášho kultúrneho domu /oprava elektroinštalácie a osvetlenia/. Obecný úrad realizuje výkup pozemkov 

pod projekt revitalizácie verejných priestranstiev širšieho centra obce. Aktuálne je to priestor od mosta k 

obecnému úradu po pravom brehu Kysuce popred garáže a nový bytový dom. Pripravený je geometrický plán na 

výkup pozemkov za obecným úradom po pravej strane Vyhniarskeho potoka. Vykupujeme pozemky pod projekt 

Kaplnky na Grúni a samotná realizácia výstavby by mohla by� zapoèatá v jesennom období. Intenzívne zaèali 

pripravova� spracovatelia jednotlivých kapitol monografiu našej obce, ktorú chceme vyda� k budúcoroènej  

oslave 400. výroèia prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce 
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Uznesenie è. 4/2013 z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 7. 6. 2013

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 3/2013  zo zasadnutia OZ
4. Základná škola Staškov - úprava rozpoètu rok 2013
5. Základná škola Staškov - Školská jedáleò - úprava rozpoètu rok 2013
6. Základná škola Staškov - Školský klub detí - úprava rozpoètu rok 2013 
7. Návrh na organizáciu základnej školy pre školský rok 2013/2014
8. Základná škola Staškov – nahlásenie záujmu vyuèovania povinne volite¾ného 
predmetu  náboženská výchova alebo etická výchova na školský rok 2013/2014
9. Prenájom majetku obce Staškov
10. Predaj majetku obce Staškov- podmienky verejno -obchodnej sú�aže
11. Rôzne
12. Diskusia 
13. Návrh  na uznesenie
14. Záver                                                                                                                                            
Hlasovanie: za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0      
                                                                                                                                                
2. Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda:  Ján Belko, èlenovia: Mgr. Ján Kubošek, Jozef Zbonèák, overovatelia: Mgr. Iveta Bartusková, 
Ing. Šimon Kožák  PhD.
Hlasovanie: za: 5, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrolu uznesenia è. 3/2013  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie:  za:  5, Zdržal sa: 0, Proti:0      

4. Základná škola Staškov - úprava rozpoètu rok 2013
 Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0,  Proti: 0 

5. Základná škola Staškov - Školská jedáleò - úprava rozpoètu rok 2013
 Hlasovanie: za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

6. Základná škola Staškov - Školský klub detí pri ZŠ - úprava rozpoètu rok 2013 
 Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

7. Návrh na organizáciu základnej školy pre školský rok 2013/2014  
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

8. Prenájom nebytových priestorov Obce Staškov – nehnute¾nosti – èas�  budovy tribúny è.s. 12 postavenej 
na parcele KN 1262 ( chodba è. 1, reštaurácia, sklad è.2, kancelária è. 2, výèap. chodba è.2, WC) a pozemok KN 
1263 o výmere 351 m2 v k.ú. Staškov  p. Krá¾ovej Jarmile Staškov,  na dobu do 30.6.2014 s výpovednou lehotou 3 
mesiace vo výške roèného nájmu 1 036 € za úèelom poskytovania reštauraèných služieb v zmysle § 9 a ods. 9 
písm. c) Zákona SNR  è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov , z dôvodov hodných 
osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že obec Staškov chce poskytnú� športovcom,futbalistom a ich priaznivcom 
možnos� na obèerstvenie poèas tréningov, futbalových zápasov a športových podujatí.
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

9. Prenájom nebytových priestorov obce Staškov- muštáreò v suteréne budovy è.s. 588/Obecný úrad/ 
Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Staškove, zast. p. Milanom Bukovanom, bytom Staškov na 
dobu od 1.7.2013 na neurèito vo výške roèného nájmu 1 €/ rok za úèelom využívania priestorov na èinnos� ZO SZZ 
v Staškove  v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov , z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že do èinnosti a aktivít ZO SZZ v Staškove 
je zapojených viacero obyvate¾ov obce, prièom svojou èinnos�ou poskytujú rady a služby v oblasti záhradkárstva aj 
ostatným obèanom obce.
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   
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10.  1 )  Odpredaj majetku obce Staškov, nehnute¾nosti v katastrálnom území Staškov, zapísané na LV  3878, 
vedeného Správou katastra Èadca
- parcela  C KN 6522/18  o výmere 1 446 m2 zastavané plochy a nádvoria 
- parcela  C KN 6522/13  o výmere 1 017 m2 zastavané plochy a nádvoria 
- parcela  C KN 6522/3    o výmere    271 m2 zastavané plochy a nádvoria 
formou obchodnej verejnej sú�aže v zmysle § 9a ods.1 písm. a) zákona è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a použitím §281 a nasl. Obchodného zákonníka. Parcela CKN 6522/18 o výmere 1446 m2 
zastavaná plocha je urèená na výstavbu bytového domu minimálne 8 b.j.

10. 2)  Podmienky obchodnej verejnej sú�aže
1. sú�až sa zaèína dòom 18. 6. 2013  t.j. dòom jej zverejnenia na  úradnej tabuli obce Staškov, na internetovej 
stránke obce Staškov ww.staskov.sk, a v regionálnej tlaèi. 
2. návrh do sú�aže predkladá jej úèastník, (na každú parcelu zvláš�, ak má záujem o viac parciel), v 
neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu úèastníka, meno, adresu vyhlasovate¾a a oznaèenie 
Obchodná verejná sú�až neotvára�  v termíne do 18. 7. 2013, do 12.00 hod.

V obálke úèastník predloží:
a) doklad preukazujúci totožnos� úèastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ – predložia kópiu 
obèianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie 
staršiu ako 3 mesiace
b) písomný súhlas úèastníka o použití osobných údajov pre úèely obchodnej verejnej sú�aže v zmysle zákona è. 
428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov(je k dispozícii na www.staskov.sk alebo na 
Obecnom úrade Staškov u  Bc. Èeèotkovej è. t. 041/4302722 a  predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba 
podnikate¾) 
c) písomný súhlas úèastníka s podmienkami sú�aže (je  k dispozícii na www.staskov.sk
alebo na Obecnom úrade Staškov u Bc. Èeèotkovej è. t.041/4302722)
d) návrh kúpnej zmluvy v piatich vyhotoveniach pod¾a §588 a nasl. Obèianskeho zákonníka s nasledovnými 
podmienkami:
• záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnute¾nos� zaplatí  pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností, najneskôr do 30 dní odo dòa obdàžania oznámenia o 
vyhodnotení Obchodnej verejnej sú�aže 
• záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti 
• návrh kúpnej zmluvy musí by� podpísaný oprávnenou osobou. 
3. minimálna kúpna cena za 1m2 pozemku je 10 €/m2, slovom desa� eur.
4. úèastník nemôže oznaèi� údaje svojho návrhu ako dôverné 
5. obálka musí by� doruèená osobne alebo poštou na adresu: Obec Staškov, 
Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, cez podate¾òu tak, aby jej prijatie mohlo by� zaevidované najneskôr v 
posledný deò urèený na predkladanie sú�ažných ponúk t.j. 18. 7. 2013 o 12.00 hod
6. do sú�aže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespåòa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej sú�aže, alebo 
bol predložený po lehote urèenej v podmienkach sú�aže 
7. vyhodnotenie sú�aže sa uskutoèní dòa 19. 7. 2013
8. oznámenie o výsledku obchodnej verejnej sú�aže bude zaslané všetkým uchádzaèov do 30 dní od vyhodnotenia 
sú�aže
9. vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo odmietnu� všetky predložené návrhy
zruši� celú verejnú obchodnú sú�až predåži� lehotu na vyhlásenie výsledku sú�aže. Úèastníci sú�aže môžu 
dodatoène dopåòa� alebo meni� návrh zmluvy, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, len na základe 
výzvy vyhlasovate¾a a v ním stanovenej lehote. 
10. za úspešného uchádzaèa bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky sú�aže a ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu za 1 m2 pozemku 
11. obhliadka parciel  na mieste samom bude záujemcom umožnená v èase pred podaním návrhu po telefonickom 
dohovore è.t. 0905 863 031 u pána Ing. Šimèiska 
12. úèastníci  nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s úèas�ou v obchodnej verejnej sú�aži
13. sú�až je platná, ak sa na nej zúèastní najmenej 1 sú�ažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej 
sú�aže
14. v prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnute¾nos� rozhodne skorší termín doruèenia návrhu vyhlasovate¾ovi.
Obec Staškov nie je platcom DPH 
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0

15. Žiados� Rady školy pri ZŠ Staškov o poskytnutie finanèného príspevku  z rozpoètu obce Staškov v roku 
2014 : 1 000 € na lyžiarsky výcvik a  500 € na plavecký výcvik pre žiakov ZŠ Staškov.
Hlasovanie:   za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

16. Žiados� pána Ladislava Žembu, Podzávoz  o splátkový kalendár. 
Hlasovanie:   za: 8, držal sa: 0, Proti: 0 
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17. Zámer prenájmu majetku obce -  nehnute¾nosti - èas� parc. CKN è. 1290/4 v kat. území obce Staškov, zostatok 
parcele po realizáciíí objektu „ Odpoèívadlo s detským ihriskom v rámci projektu  Turisticko – náuèného  chodníka“,  
žiadate¾ovi Miroslavovi Ponèkovi a manž. Janke, bytom Staškov, vo výške roèného nájmu 1 euro na dobu urèitú od 
skonèenia realizácie projektu Turisticko – náuèného  chodníka / najneskôr do 31.05.2014/ do 31.12.2019, za úèelom, že 
nájomca bude tento pozemok udržiava� ako záhradu pre vlastnú  potrebu, v zmysle § 9a ods.9 písm.c/ zákona SNR è. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že nájomca 
od roku 2010 užíva pozemok ako záhradu.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

  

B/ BERIE NA VEDOMIE: 

1. Základná škola Staškov – nahlásenie záujmu vyuèovania povinne volite¾ného 
predmetu  náboženská výchova alebo etická výchova na školský rok 2013/2014
Hlasovanie:  za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

2. Kontrolu úpravy rozpoètu v zmysle uzn. è. 2/2011 predloženú kontrolórkou obce.
Hlasovanie:  za:  6, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

3. Žiados� CVÈ Staškov zo dòa 5. 6. 2013. K schváleniu žiadosti nedošlo, nako¾ko riadite¾ CVÈ Staškov nepredložil na 
rokovanie OZ návrh na úpravu rozpoètu CVÈ Staškov za rok 2013.   
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

4. Žiados� pána Jaroslava Burdu a manž., Staškov o odkúpenie obecnému pozemku parc. è.1015 o výmere  265 
m2.   
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0  

C/UKLADÁ:

1. Obecnému úradu pripravi� zmenu VZN o poskytovaní  dotácií na financovanie školských zariadení -originálnych 
kompetencií.
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

2. Obecnému úradu jedna� s nájomcom pozemku parc. è. 1290/4 o predèasnom ukonèení nájomnej zmluvy z 
dôvodu realizácie projektu Turisticko – náuèný chodník.
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

3. Obecnému úradu realizova� projekt „Odpoèívadla s detským ihriskom v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie“  s tým, že objekty- preliezka so šmýkaèkou, preliezka a závesná hojdaèka-budú hradené z rozpoètu 
obce.  
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

4. Obecnému úradu zabezpeèi� výmenu vstupných dverí do obecného úradu za exteriérové hliníkové s 
automatickým posunom krídiel.
Hlasovanie:  za:  7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

5. Obecnému úradu inzerova� prenájom majetku obce – lyžiarsky vlek s podmienkou prevádzkovania vleku. 
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

6. Obecnému úradu jedna� s majite¾mi pozemkov register E 1527, 1528, 1529, 1530 o výkupe pozemkov pod 
výstavbu „ Kaplnky na Grúni“.
Hlasovanie:  za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

7. Obecnému úradu da� vypracova� odbornú finanèno-ekonomickú analýzu oh¾adom výstavby a 
prevádzkovania zariadenia pre seniorov. 
Hlasovanie za: 4, Zdržal sa: 2, Proti:0

8. Kontrolórke obce vykona� kontrolu èerpania výdavkových položiek rozpoètu  CVÈ Staškov za rok 2013.
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

9.  Obecnému úradu vyzva� firmu SEVAK, a.s., Žilina o kontrolu a opravu poškodených vodovodných a 
kanalizaèných poklopov v našej obci. 
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   
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10. Obecnému úradu preskúma� možnos� funkcie dozoru nad dodržiavaním všeobecne - záväzných nariadení 
obce. Termín: do 30. 6. 2013.
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

D/ RUŠÍ:

1. Uznesenie è. 3/2013 z 26. 4. 2013, písm. A/ bod 27. 
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

E/ZAMIETA:

1. Žiados� o poskytnutie sponzorského daru pre DPO – Okresný výbor Èadca.
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa: 0, Proti:0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               II. overovate¾:

Mgr. Iveta Bartusková Ing. Šimon Kožák PhD.

Uznesenie è. 5/2013
zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva obce Staškov dòa 28.06.2013

Obecné zastupite¾stvo  v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:

Program rokovania

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 4/2013  zo zasadnutia OZ
4. Prezentácia výpoètu  ekonomiky prevádzky  „Zariadenia pre seniorov  Staškov“
5. Materská škola Staškov  - hlásenie o prevádzke MŠ Staškov, vyradenie majetku
6. Základná škola Staškov – vyradenie majetku
7. CVÈ Staškov – úprava rozpoètu rok 2013   
8. Závereèný úèet obce Staškov za rok 2012 
9. Obec Staškov – úprava rozpoètu na rok 2013
10. Prenájom majetku obce Staškov – pozemok 
11. Prenájom majetku  obce Staškov – nebytové priestory
12. Rôzne
13. Diskusia 
14. Návrh  na uznesenie
15. Záver                                                                                                                                             
Hlasovanie:  za:   9, Zdržal sa: 0, Proti:  0     
                                                                                                                                                
2. Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda: Mgr. Jozef Latka, èlenovia: Pavol Durkáè, Mgr. Iveta Bartusková, overovatelia: MDDr. Ladislav Èulman, 
PhDr. Gabriel Machovèák
Hlasovanie: za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Kontrola uznesenia è. 4/2013  zo zasadnutia OZ
Hlasovanie: za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

4. Materská škola Staškov  - návrh na vyradenie majetku v sume 644,69 €. 
Hlasovanie: za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

5. Základná škola Staškov – návrh na vyradenie majetku v sume 9 627,44 €
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0    

6.  CVÈ Staškov – úprava rozpoètu rok 2013   
Hlasovanie:  za: 6, Zdržal sa: 2, Proti: 0  
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7. Závereèný úèet obce Staškov za rok 2012 
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0     

8. Obec Staškov – úprava rozpoètu na rok 2013
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

9. Prenájom nehnute¾nosti - èas� parcele CKN 1290/4 v kat. území obce Staškov,
zapísaná na LV 3878-  zostatok parcely po realizácii objektu Odpoèívadlo s detským ihriskom v rámci  projektu  
Turisticko - náuèného chodníka vo výške roèného nájmu 1 euro na dobu urèitú  od  skonèenia realizácie projektu 
Turisticko - náuèného chodníka /najneskôr do  31.5.2014  -  do 31.12.2019  pre Miroslava Ponèku a manželku Janku, 
bytom Staškov, za úèelom že nájomca bude tento pozemok užíva�, ako záhradu pre vlastnú potrebu  v zmysle § 9a 
ods.9  písm.c/ zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že nájomca od roku 2010 užíva pozemok ako záhradu  na základe Zmluvy o nájme, ktorá 
bola uzatvorená dòa 25.1.2010. 
Hlasovanie:  za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 
    
10. Prenájom nehnute¾nosti – garáž o rozlohe 23,56 m2 v budove zdravotného strediska  è.s. 589 v Staškove na 
parcele è. 112/8 zapísaná na LV è. 1179, v sume 232,36 €/ rok p. Viliamovi Kicošovi, bytom Staškov na dobu jedného 
roka od 1.7.2013 do 30.6.2014 v zmysle § 9 a  ods.9 písm.c / zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že Obec Staškov chce umožni�  p. 
Kicošovi garážovanie osobného automobilu v garáži, ktorú obec v súèasnosti nevyužíva a ktorá sa nachádza v budove, 
kde nájomca s rodinou užíva nájomný byt, prièom uvedenú garáž užíva od 1.1.2005.
Hlasovanie:  za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0  
   
11. Prenájom nehnute¾nosti – èas� budovy è.s. 227 v k.ú. Staškov / bývalý technický podnik /  a to nebytové 
priestory / prízemie – celá plocha, poschodie – kancelária, 2 sklady, šatòa a sociálne zariadenie muži, ženy / vo výmere 
344,60 m2, vo výške nájmu 6 264,67 € /rok, p. Štefanovi Papajovi – STOMASOS, Turzovka – Stred, na dobu od 
1.07.2013 do 31.12.2013 s výpovednou lehotou 3 mesiace, za úèelom vykonávania podnikate¾skej èinnosti, v zmysle § 
9 a  ods.9 písm.c / zákona SNR è.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že nájomca využíva nebytové priestory na podnikate¾skú èinnos�, na 
vykonávanie ktorej trvalo zamestnáva aj obèanov Staškova.
Hlasovanie:  za:   9, Zdržal sa: 0, Proti: 0   

12. Predloženie projektu  „Rozvoj turistického ruchu v prihraniènej obci Staškov v rámci Programu cezhraniènej 
spolupráce Slovenská republika – Èeská republika 2007-2013“, Fond  mikroprojektov. Názov projektu bude upresnený 
pri podaní žiadosti. 
 Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

13. Schva¾uje výšku celkových výdavkov na projekt cca 24 000 €. Presná výška výdavkov bude stanovená až po 
schválení projektu.
Hlasovanie za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

14. Schva¾uje výšku spolufinancovania projektu žiadate¾om z celkových oprávnených výdavkov projektu vo 
výške 5%, tj. cca 1 200 €. Presná výška spolufinancovania bude stanovená pod¾a rozpoètu.
Hlasovanie za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

15.  
a/ Návrh plánu kontrolnej èinnosti na II. polrok 2013
b/ poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrolnej èinnosti
Hlasovanie za:  9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

16. Kúpa pozemkov pod  kaplnku pod Grúòom:
1/ LV 3792 CKN 1528 o výmere 401 m2 podiele 1/1 CKN 1530 o výmere 155 m2  v podiele 1/1 za cenu 1 Euro /m2   od 
vlastníka Jany Gulèíkovej, rod. Barèíková, bytom Staškov
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

2 / LV 4360 CKN 1529 o výmere 331m2 podiel 16/20 èo èiní na podiel 264,80  m2 
za  cenu 3 Eura/m2 od vlastníka Jozefa Kamenišèáka,  bytom Stará Bystrica
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa:0, Proti: 0

3/ Parcela CKN 1527 o výmere 869 m2 od vlastníkov: v bode 1B-podiel 1/8 èo èiní na výmeru 108,60 m2 od Františka 
Matláka, bytom Suèany za cenu 1 Euro za celú výmeru. v bode 2 a 3-podiel 3/8 èo èiní na výmeru 325,90 m2 
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti:0
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od vlastníka O¾ga Jurgovej, rod.Matláková, Staškov za cenu 1 Euro celú výmeru / osvedèenie o vydržaní N234/13 zo dòa 
28.6.2013 v bode 4 podiel èo èiní na výmeru 434,5 m2 od vlastníka Terézia Latková, rod. Vojtková, Staškov za cenu 1 
Euro za celú výmeru.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

17. Zverenie majetku  Obce Staškov s úèinnos�ou od 1.7. 2013 na dobu neurèitú do správy Základnej školy Staškov 
è. 502  a to: DVD prehrávaè Philips suma 83,98 €, zosi¾ovaè mix PMP  2000 suma 418,24 €, mikrofónová súprava suma 
163,81 €, spolu v sume 666,03 €.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

18. Žiados� o finanèný príspevok na r. 2013 Klub PKP Staškov 602 – mažoretky v sume 1 500 € na majstrovstvá 
Európy.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

19.  Prenájom zasadaèky obecného úradu: predajná akcia, predvádzacia akcia: 7 € letné obdobie,  zimné obdobie 
15 €, smútoèné posedenie : letné obdobie 7 €, zimné obdobie 15 €, /cena je za jednu akciu/
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

20. Schva¾uje špecifikáciu nákladov súvisiacich s poskytovanými službami, ktoré budú úètované nájomcom v 
Zdravotnom stredisku Staškov  a to: spotreba plynu, revízie komínov a dymovodov, náklady zamestnanca na obsluhu 
kotlov, 
- elektrická energia kotolne, 
- 10% z ceny plynu ako opotrebovanie nosièov tepla,
- spotreba na ohrev vody v zmysle vyhlášky è. 630/2005 v platnom znení - 75 kWh/1m3
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B / BERIE NA VEDOMIE:
  
1. Výpoèet ekonomiky prevádzky „Zariadenia pre seniorov  Staškov“
Hlasovanie:  za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0    
 
2. Materská škola Staškov  - hlásenie o prevádzke MŠ Staškov
Hlasovanie:  za:  8, Zdržal sa: 0, Proti: 0    
 
3. Stanovisko k závereènému úètu  obce za rok 2012 predložené kontrolórom obce.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

C/ UKLADÁ: 
     
1. Obecnému úradu pripravi� pravidlá verejnej sú�aže na predaj prebytoèného majetku obce /budova bývalej 
Tesly a budova è. 25 – stará pošta/. Prípadný vý�ažok z predaja majetku úèelovo viaza� na výstavbu Zariadenia pre 
seniorov  v obci.     
Hlasovanie za: 7, Zdržal sa:0, Proti:0  

2. Obecnému úradu pripravi� podmienky priameho predaja majetku obce pozemku v zmysle žiadosti pána 
Jozefa Bašèáka a manž., bytom Staškov.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

3. Obecnému úradu jedna� v zmysle záverov stavebnej komisie oh¾adom predaja majetku obce – pozemku 
pána Petra Kopera a manž. Danky, bytom Èadca a Jaroslava Burdu, Staškov.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

4. Obecnému úradu zasla� odpoveï na list Spoloèenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Stred 821 
Zákopèie.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

D/ ZAMIETA:

1.  Žiadosti o splátkové kalendáre nájomníkov v obecných bytoch a to: Mária Ligáèová, Staškov, Gizela Ižoldová a 
Andrej Kadela, bytom Staškov, Janáèková Jaroslava, bytom Staškov.
Hlasovanie za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce

I. overovate¾:                                                                               II. overovate¾:

MDDr. Èulman Ladislav PhDr. Machovèák Gabriel
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Z rokovania obecného zastupite¾stva

V mesiaci jún 2013 zvolal starosta obce Ing. Ladislav Šimèisko zasadnutie obecného zastupite¾stva až dvakrát,  a to 

predovšetkým  z dôvodov nutnosti prejednania zmien v rozpoètoch školských zariadení, závereèného úètu obce a 

prerokovania výh¾adového zámeru obce, ktorým je výstavba zariadenia pre seniorov.                                                                                                                                   

Na mimoriadnom zasadnutí, konanom dòa 7.6.2013, poslanci OZ po kontrole plnenia uznesení schválili predložené 

návrhy na úpravu rozpoètov na rok 2013 pre Základnú školu Staškov, školskú jedáleò a  školský klub detí. Schválený bol 

aj riadite¾kou školy  predložený Návrh na organizáciu Základnej školy Staškov pre školský rok 2013/2014. Obecné 

zastupite¾stvo prejednalo žiados� Rady školy  a schválilo dotáciu pre žiakov ZŠ.  Podporilo lyžiarsky výcvik sumou l 000 

€ a  plavecký výcvik sumou  500 €. Z dôvodu zabezpeèenia reštauraèných služieb v objekte telovýchovného areálu bola 

schválená zmluva o nájme priestorov pre p. Krá¾ovú  sumou 1 036 €/rok a zmluva o nájme muštárne pre záhradkárov 

obce za l €/rok. Poslanci schválili  podmienky obchodnej verejnej sú�aže pre možný odpredaj pozemkov, ktoré sa 

nachádzajú v okolí bytoviek pri objekte ZŠ Zákopèie a obec ich nijako nevyužíva. Podmienky pre verejnú sú�až sú presne 

zverejnené na internetovej stránke obce ( www.staskov.sk ).  Ide o tri parcely s celkovou výmerou 2 734 m2.  Doposia¾ 

ich využívajú ako prístupové cesty a záhradky majitelia uvedených bytoviek. 

Poslanci schválili vypracovanie kalkulácie  pre plánovanú výstavbu a prevádzku zariadenia pre seniorov. 

Prezentácia týchto ekonomických ukazovate¾ov bola predložená poslancom na riadnom rokovaní OZ,  ktoré sa konalo 

dòa 28.6.2013 za úèasti spracovate¾a predkladaného materiálu. Materiál vychádzal z vypracovaného projektu 

zariadenia pre seniorov v našej obci, na ktorý je vydané územné rozhodnutie. Zo širokej diskusie medzi poslancami 

vyplynulo, že jediný zdroj financovania na výstavbu tohto zariadenia by mohli by� prostriedky z odpredaja  

prebytoèného majetku obce – /do úvahy prichádzajú nevyužívané budovy - bývala Tesla a budova bývalej pošty na 

vyšnom konci/.  Na tomto rokovaní bol schválený i závereèný úèet obce 2012 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

nemu ako aj  úprava rozpoètu 2013.

V diskusii informoval starosta poslancov o príprave podujatí organizovaných obcou v letnom období, tiež aj o stave 

podaných a realizovaných  projektov. Ïalšie rokovanie obecného zastupite¾stva bude zvolané na konci mesiaca august 

2013.

Mgr. Ján Kubošek – zástupca starostu obce
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Postrehy zo sobotòajších  sprievodných podujatí Kronerovho pohára

Naša dedinka žila v prvých júlových dòoch nádhernou a zvláštnou atmosférou. Zaèiatoèné júlové dni už majú 
nieko¾koroènú sviatoènú tradíciu. ¼udia žijú „staškovskými hodovými dòami“ a po nich prichádzajú všetkým dobre 
známe Kronerové dni. 
Áno, Kronerové dni, ktoré už tretí rok, na rozdiel od predchádzajúcich rokov dýchajú kultúrou a športom v sobotu aj v 
nede¾u ako spomienka na nášho slávneho rodáka – herca Jozefa Kronera, na jeho rodièov a súrodencov. 
V tomto roku sa Kronerov pohár a jeho sprievodné podujatia stali súèas�ou projektu cezhraniènej spolupráce medzi 
obcou Staškov a po¾skou Gminou Istebna. V rámci tohto projektu bol prebudovaný i vestibul kultúrneho domu na 
výstavné priestory. 
Asi každý èlovek má obdobie, keï sa obzerá za svojím životom. Spomína na tých, ktorí rôznym spôsobom ovplyvnili jeho 
život i na tých, ktorých už niet. V živote Staškovanov sa pri spomienkových udalostiach bude objavova� meno sestry 
Jozefa Kronera, Zuzky Vaòousovej, ktorú obdivovali jej rodáci nielen pre jej výtvarný talent, ale pre jej ¾udskos�, 
skromnos�, pokoru, pre jej svojský humor, pre jej vrelý vz�ah k rodisku i pre jej úctu k talentovaným spolurodákom. Jej 
náhly a tichý odchod mnohých Staškovanov prekvapil, ale ostane im po celý život v pamäti to, èo pani Vaòousová pre 
rodnú obec robila. 
A tak sa v sobotu 13.07.2013 o 15.00 hodine uskutoènila pri rodnom dome J. Kronera spomienka na túto insitnú 
maliarku pod názvom „Návraty pod Grapu“, ktorú zorganizovali Spolok J. Kronera v Staškove, rodina Vaòousova a 
Obecný úrad v Staškove. Prítomní boli: rodina Vaòousova, hereèka pani Zuzka Kronerová s manželom a ich rodinným 
priate¾om Charlesom a iní vzácni hostia. Všetkým prítomným ob¾úbené piesne „pani Zuzky“ zaspievala folklórna 
skupina Staškovanka, ktorej spev sa ozýval nielen po spomínanej Grape, ale i celým Staškovom. 

Sprievodné podujatia Kronerovho pohára potom pokraèovali v zaplnenom h¾adisku kultúrneho domu J. Kronera. 
Všetkých prítomných svojím milým šarmom konferenciérky privítala Stanislava Laufíkova a odovzdala úvodné slovo 
starostovi obce. Starosta obce srdeène privítal vzácnych hostí ako i pozvaných hostí a ostatných prítomných.  Vo svojom 
príhovore pripomenul zrekonštruovaný vestibul, kde bola inštalovaná prvá výstava fotografií z filmu Obchod na korze, 
ktorý priniesol hercovi amerického Oskara. Výstava fotografií bola doplnená momentkami z futbalového turnaja O 
pohár Jozefa Kronera autorov Pavla Rebroša a Ladislava Paštrnáka. Výstava bola doplnená i výstavou sôch a plastík 
Stana Mikovèáka, ktorý je najmä stavebným projektantom a navrhoval i rekonštrukciu vestibulu. Je hodno pripomenú�, 
že vybudovaním výstavných priestorov sa obohatila možnos� kultúrneho vyžitia a získali sa priestory na prezentáciu 
rôznych druhov umeleckej tvorby priamo v našej obci.  Po slovách pána starostu sa prítomným prihovorila i hereèka 
pani Zuzka Kronerová. Po jej milých a úprimných slovách uznania organizátorom akcií si prítomní pozreli dokumentárny 
film o živote a tvorbe pani Vaòousovej. Po premietnutí dokumentu sa divákom prihovoril syn pani Vaòousovej – Oldo 
Vaòous s pripomenutím, že jeho mama  ve¾mi milovala rodnú dedinu a ¾udí žijúcich v nej.

Po jeho slovách javisko už patrilo miestnym divadelníkom. Divadelný súbor Staškovan v réžii Petra Kozáka a Mgr. 
Jozefíny Poláèikovej  predviedol divákom premiéru komédie v dvoch èastiach S brokovnicou na manžela od Petra 
Kršòáka. Táto situaèná komédia vykres¾ovala pohlavie v manželstve v otoèenom svetle. Pod¾a slov úèinkujúcich bolo 
skúšanie hry poriadnou drinou v rýchlom èasovom slede i so zdravotnými problémami niektorých hercov, ale úspech 
prevedenia tejto hry bol zados�uèinením pre všetkých, ktorí v nej úèinkovali a nacvièili ju. Vïaka patrí úèinkujúcim: 
Bibiáne Greèmalovej, Vojtechovi Balážovi, Dominike Páleníkovej, ¼ubomírovi Èentákovi, Tomášovi Gajdošíkovi ako i 
ostatným, ktorí sa podie¾ali pri zrealizovaní tejto komédie. Z postrehov prítomných divákov bolo vidie� a poèu�, že 
obdivovali nielen herecký koncert úèinkujúcich, ale konštatovali, že humor v dnešnej dobe patrí na javiská,  pretože je 
so¾ou života. A režiséri boli tiež spokojní, že prispeli tou trochou soli i oni. 

Sobotòajšie podujatia pokraèovali potom v areáli futbalového štadióna taneènou zábavou, kde vyhrávala skupina TWO 
so speváèkou Erikou Kaduchovou a vystúpením známeho, populárneho slovenského speváka Roba Kazíka. 

Èo doda� na záver sobotòajších podujatí? Treba úprimne poïakova� všetkým organizátorom, úèinkujúcim, hos�om i 
nemenovaným pomocníkom, ktorí sa prièinili o dôstojný priebeh sobotòajších podujatí. 

Redakèná rada
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Fotografie zo sobotòajších  sprievodných podujatí Kronerovho pohára
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OBECNÉ AKTUALITY

Fotografie zo sobotòajších  sprievodných podujatí Kronerovho pohára
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Rockový koncert v Staškove

Dòa 5.7.2013 sa v areáli futbalového štadiónu FK Slávie Staškov uskutoènil koncert hudobnej skupiny z Prešova 
He¾enine oèi. Menej známa hudobná skupina sa predstavila výborným koncertom.  Asi 300 prítomným návštevníkom 
neprekážalo ani menej priaznivé poèasie a schuti si zatancovali a zaspievali.

Redakèná rada

Letné kino v našej obci

V rámci projektu cezhraniènej spolupráce 
medzi obcou Staškov a po¾skou Gminou 
Istebna s názvom „Nadväzujeme na úspešnú 
slovensko-po¾skú spoluprácu Kroner – 
Kaminska“ sme 6.7.2013 o 21.00 hod 
premietali oskarový film Obchod na korze v 
priestore pri rodnom dome Jozefa Kronera.  
Na realizáciu tejto myšlienky sme mohli z 
prostriedkov Európskej únie zakúpi� dva 
ve¾ké stany o rozmere 12*6m, 30 ks 
skladacích lavíc, 3 ks skladacích stolov, 
projektor na premietanie a premietacie 

plátno. Taktiež sme získali prostriedky na obèerstvenie pre návštevníkov a propagáciu tohto podujataia.  V ideálnom 
letnom poèasí sa tohto podujatia zúèastnilo takmer 200 návštevníkov. Je pre nás príjemným prekvapením, že v 
modernej dobe digitálnych multikín v každom obchodnom centre, prídu Staškovania a v provizórnych podmienkach pod 
stanmi si v takomto hojnom poète vzhliadnu èiernobiely film. V rámci realizovaného projektu obecný úrad spolu so 
základnou školou v auguste pripraví  opä� premietanie pod stanmi.
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Zo života našej ZŠ

V posledný pracovný deò školského roka 2012/2013 si všetci odniesli domov hodnotenie svojej celoroènej práce: žiaci  
vo forme vysvedèení, pedagógovia v podobe kvetov a rodièia v úsmeve svojich detí.

Celá naša škola prežila v tomto roku ve¾a pekných chví¾ a aktivít.  Vy¾akaní prváci sa pod vedením svojich pani uèiteliek  
v školských laviciach zmenili na sebavedomých žiakov .Prežili sme spolu ve¾a a okrem vyuèovania  i mnoho aktivít, 
sú�aží , kultúrnych a športových podujatí, ples, karneval, Andersenovu noc a mnoho iných , nedá mi nespomenú�  
slávnos� venovanú výroèiu školy. Vïaka patrí všetkým aktívnym úèastníkom ,pedagógom, organizátorom, sponzorom , 
ktorí sa podie¾ali na formovaní života našej školy. Zvláš� srdeène ïakujeme za podporu, ústretovos� a pomoc 
Obecnému úradu Staškov, Rodièovskému združeniu: OZ Rodièia  a priatelia ZŠ Staškov, Rade školy a  Farskému úradu 
Staškov .

Každý sme  boli iní,  ale cie¾ sme mali rovnaký – preži� školský rok èo najúspešnejšie , všetko robi� s láskou k de�om  a 
pripravi� ich èo najlepšie na ich  ïalší profesijný život.
Rozlúèili sa s nami naši deviataci. Všetci  19-ti  sa rozhodli venova� štúdiu na nimi vybraných stredných školách , na 
ktoré boli všetci úspešne prijatí. Veríme , že na  svoju školu budú spomína� v dobrom a na jej zamestnancov s úctou. 
Prajeme im , aby sa im v živote darilo, aby si našli ve¾a dobrých a rozumných kamarátov, aby boli sami  so sebou 
spokojní. 

Chcem sa poïakova� žiakom za ich usilovnos�, reprezentáciu školy v rôznych sú�ažiach,  o èom svedèia mnohé 
ocenenia. Chcela by som sa poïakova� aj za všetky tie naoko zabudnuté a èasto okolím nepovšimnuté situácie, pomoc 
a za èoko¾vek dobré, èo ste komuko¾vek z tejto školy vykonali, a tak trochu urobili seba samých krajšími ale i našu školu 
krajším miestom na svete, kde sa oplatí po prázdninách vráti�.

Vïaka  športovým  aktivitám  sme získali  od Olympijského klubu Kysuce titul  Škola roka 2012 - 3. miesto. 
Mladí záchranári CO našej staškovskej školy  Miloš Jozek (5.B), Marián Ligocký ( 6.A), Darina Padychová(8.A), 
Samuel Zbonèák ( 8.B), Adriana Turiaková ( 9.A), Nikola Chrenš�ová( 8.A),  Terézia Mravcová (8.A),Miroslav Greèmal ( 
9.A) pod vedením Mgr. Heleny Babišovej boli tohto roku opä� usilovní a úspešní. V okresnej sú�aži získali 1. a 2. miesto, 
v krajskej sú�aži získali starší žiaci  pekné  2. miesto.
Získali sme 3. miesto v celoslovenskej  výtvarnej  sú�aži Hasièská technika dnes a v minulosti, kde nás 
reprezentovala Simona Andrièíková ( 9.A). Okrem tejto sú�aže bola žiaèka ocenená aj v sú�aži Lesné požiare.
Žiaèky Sabína Gulèíková (7. B), Lívia Greèmalová(7. A), Diana Kontriková (5. A) sa stali úspešnými riešite¾kami  
celoslovenskej matematickej sú�aže KLOKAN.
Žiak 3. A triedy Martin Hamran reprezentoval školu v matematických sú�ažiach , získal 2. miesto na obvodnom kole 
Pytagoriády a 6. miesto  v sú�aži Všetkovedko  v rámci Slovenska. 
V obvodnom kole recitaènej sú�aže  Rozprávkové vretienko žiaèka Barbora Zahatlanová( 4.A,)pod vedením Mgr. 
Martiny Andraškovej ,získala pekné 3. miesto.
V školskom recyklaènom programe  Recyklohry, pod vedením Mgr. Daniely Kováèikovej , sa stal úspešným  Viktor 
Hejèík zo 4. B triedy, ktorý napísal rozprávku o batérii Eleonóre a získal pre našu školu body, ktoré si neskôr môže  
vymeni� za vecnú odmenu. 
V obvodnom kole Olympiády z ANJ pod vedením Mgr. Izabely Chrobákovej sa  žiaèka Sabína Gulèíková ( 7.B) 
umiestnila na 3. mieste.
Obvodného kola  Krása slova  v prednese poézie a prózy   sa zúèastnili  dve naše žiaèky  Nikola Kicošová ( 7.B) pod 
vedením Mgr. Emílie Èervencovej   a Simona Machovèiaková ( 8.B) pod vedením Mgr. Michaely Sloviakovej  . Obe žiaèky 
sa umiestnili  na 3. mieste.

Viac informácií a fotografií o živote a dianí v ZŠ Staškov 502 nájdete na stránke školy www.zsstaskov.edupage.org.
Želám žiakom – leto , aké má by� s nezabudnute¾nými zážitkami , rodièom – aby si naplno užili svoje deti , pokia¾ možno 
bez stresu, v rodinnej pohode a zamestnancom školy príjemnú dovolenku .
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Zo života našej ZŠ

Mgr. Mária Perïochová, riadite¾ka školy

Kolektív žiakov 1.A triedy  s triednou uèite¾kou Mgr. Evou Latkovou Kolektív žiakov 1.B triedy  s triednou uèite¾kou  Mgr. Helenou  Babišovou 

Absolventi školy – žiaci 9.A triedy s triednou uèite¾kou Mgr. Alenou Kožákovou

Ví�azné družstvo krajskej sú�aže  Mladých záchranárov CO – 2. miesto:  
Darina Padychová, Adriána Turiaková, Miroslav Greèmál, Samuel Zbonèák
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Hasièská sú�až O putovný pohár starostu obce

Obec Staškov a Dobrovo¾ný hasièský zbor Staškov v rámci Programu cezhraniènej spolupráce Po¾sko – Slovenská 
republika 2007-2013:  Kroner – Kaminská  usporiadali dòa 6. júla 2013 na futbalovom  ihrisku FK Slávia Staškov VII. 
roèník sú�aže v  požiarnom športe O putovný pohár starostu obce a DHZ Staškov. Kategória sú�ažiacich: muži, ženy, 
dorast, dorastenky. Sú�aže sa zúèastnilo aj družstvo z Po¾ska, z družobnej dediny Gmina Istebná. Naše družstvá 
nesklamali. Družstvo DHZ Staškov -muži skonèilo na 1. mieste a získalo putovný pohár starostu obce. Na 2. mieste bolo 
družstvo z DHZ Rudinka  a na 3. mieste DHZ Koròa. Družstvo DHZ Staškov - dorast skonèilo na 1.mieste. Príjemným 
spestrením sú�aže bolo vystúpenie hasièského zboru z Po¾ska v plnom výzbroji a výstroji a pod¾a pravidiel platných v 
susednom Po¾sku.

ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Ján Janošec – velite¾ DHZ Staškov
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

42. roèník futbalového turnaja O putovný pohár Jozefa Kronera

V nede¾u 14. júna 2013 sa uskutoènil 42. roèník futbalového turnaja O putovný pohár národného umelca Jozefa 
Kronera. Turnaja sa zúèastnili družstvá Èadce, Rakovej, Istebnej a domácej Slávie Staškov. V prvom zápase si vïaka 
dvom gólom Adriána Babiša zaistili ví�azstvom postup do finále hráèi domácej Slávie. V druhom zápase sa z ví�azstva a 
postupu do finále tešili obhajcovia prvenstva z Èadce. V zápase o tretie miesto medzi Rakovou a Istebnou mali mierne 
navrch Rakovania a nakoniec sa po ví�azstve nad po¾ským súperom mohli radova� z tretieho miesta. Vo finále si mohli 
prís� na svoje všetci fanúšikovia dobrého futbalu. Èadca nakoniec síce obhájila titul po ví�azstve 3:0, ale Slávia sa 
rozhodne za niè hanbi� nemusí. Predviedla pekný a kolektívny futbal, škoda však nepremenených šancí. Vedenie klubu 
by touto cestou chcelo vyjadri� poïakovanie obci Staškov, Žilinskému samosprávnemu kraju. Ïakujeme všetkým 
sponzorom, hráèom,  i spolupracovníkom, ktorí  podporili toto podujatie a postarali sa o jeho hladký priebeh. 

Turnaj vo faktoch
Zúèastnené mužstvá:
FK Slávia Staškov – V. liga
FK Èadca – III. Liga
FK Polom Raková – V. liga
FP Gmina Istebna (Po¾sko) – V. liga

Výsledky turnaja:
1. Vyraïovací zápas: FK Slávia – KP Gmina Istebna 2:0 (0:0), góly: Babiš. 2
2. Vyraïovací zápas: FK Èadca – FK Raková 4:2 (3:0)
V prestávke sa stretli „starí páni“ Staškova a Rakovej, hostia vyhrali 2:2.
Zápas o tretie miesto:
FK Polom Raková – KP Gmina Istebna 3:3 (1:3), na pokutové kopy vyhrala Raková 4:3
Finále:
FK Slávia Staškov – FK Èadca 03 (0:2)

Vyhodnotenie najlepších:
Najlepší hráè: Jozef Polka – FK Èadca
Najlepší brankár: Tomáš Slíž – FK Staškov
Najlepší strelec: Tomáš Kubica – FK Èadca – 4 góly

Ceny ví�azom odovdali, z¾ava: Ladislav Jurga, Ing. Ladislav Šimèisko - starosta obce, Jozef Polka - kapitán ví�azného mužstva z Èadce, 
Ing. Juraj Blanár - predseda ŽSK, Jozef Vyhniar a Peter Fuèek - predseda FK Slávia Staškov

P. Gottwald, èlen výboru FK Slávia Staškov
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Hodnotenie sú�ažného roèníka 2012/2013

Keï celkovo zhodnotím naše úèinkovanie nováèika v 5. lige, v skupine „A“, musím konštatova�, že bolo úspešné. Sú�až 
je nároèná, jednotlivé kluby a ich štadióny sú na vyššej úrovni, ako tomu bolo v okresnej sú�aži. Náš futbalový stánok 
urèite patrí medzi najkrajšie v celej sú�aži.
V domácich zápasoch sme nenašli premožite¾a. Trošku slabšie to bolo na ihriskách súperov. V jarnej èasti sú�aže sme 
odohrali 13 majstrovských zápasov, s bilanciou 6 ví�azstiev, 2 remízy a 5 prehier. V jarnej èasti sme získali 20 bodov, 
skóre bolo vyrovnané 24:24. Oproti jesennej èasti sme trošku po¾avili (tam sme získali 27 bodov a aktívne skóre 29:17). 
Bolo to spôsobené slabšou trénovanos�ou, pretože skoro všetci chlapci pracujú, alebo študujú mimo región Kysúc.
Najlepším strelcom v jarnej èasti bol Michal Gottwald, autor 6 gólov.
Celkovo sme sa v sezóne 2012/13 umiestnili na peknom 4. mieste.
Chcel by som aj touto cestou poïakova� všetkým našim hráèom za úspešné reprezentovanie našej obce, ïalej 
fanúšikom, ktorí boli neraz naším 12-tym hráèom.  Špeciálne poïakovanie patrí všetkým našim sponzorom. Úprimné 
poïakovanie patrí OÚ Staškov, bez ktorého by to v dnešnej dobe urèite v športe tak nešlo. 

P. Gottwald, èlen výboru FK Slávia Staškov
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Fotografie z Kronerovho pohára 2013

Ví�az turnaja: mužstvo FK Èadca
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Ïurkáèová Žofia

Závodník Peter
Kovaèiková Kristína
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Hafera Pavol
Bogdaník Jozef
Pohanèeníková Anna
Prachniar Pavol
Kubaèka František
Nekorancová Štefánia

Valèuha Štefan
Kožák Pavol
Michalisko Jozef
Klužák Jozef
Sýkora Štefan

85 rokov75 rokov

MANŽELSTVO UZATVORILI

¼ubomír Èenták, Terézia Pupíková
Ing. Vladimír Èajka, Mgr. Martina Fujaková

Na Vašej spoloènej ceste životom 
Vám želáme ve¾a zdravia, 
š�astia a rodinnej pohody.

Vyhniar Ján

Zo srdca Vám všetkým 
blahoželáme a prajeme  
pevné zdravie a 
spokojnos� v kruhu 
Vašich najbližších! 
Nech slnko života 
osvecuje Vašu cestu 
samými teplými 
a dobrosrdeènými lúèmi.

Šimurdová MáriaOPUSTILI NÁS

75 80Krásnych 75 rokov sa 
dožila pani Mária 
Šimurdová.
Ve¾a zdravia, š�astia, 
lásky a Božieho 
požehnania jej prajú tri 
dcéry s rodinami, 
vnukovia a pravnukovia.

NARODENÉ DETI

Srdeène vítame v našej obci 
najmenších obèanov a rodièom 
prajeme ve¾a zdravia, 
úspechov a trpezlivosti  
pri výchove ich ratolestí.

BLAHOŽELÁME K JUBILEU

60 rokov 65 rokov 80 rokov
Blinka Ján
Gulèíková Elena

70 rokov
Prachniar František
Vyhniar Ján

Heglas Richard Machovèáková Sofia Homola Daniel

Mgr. Martina Fujaková a Ing. Vladimír Èajka

Èeèotková EvaŠinal Peter
Surovèíková Štefánia
Šimurdová Mária

Sýkora Štefan

60 65 65 65

Klužák JozefMichalisko JozefNekorancová Štefánia
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