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 Zhodnotenie jesennej časti
mužstiev FK Slávia Staškov
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V nedeľu, 18. októbra 2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu Jozefa
Kronera v Staškove konalo stretnutie so seniormi, jubilantmi. Program
zahájil príhovorom Ing. Ladislav 
Šimčisko, ktorý prítomným venoval
slová vďaky. Potom už na scénu prišli
členovia domácej FS Staškovanky,
a dobrú náladu vyčarili scénkou „Slunce,
seno...“.. Následne starší i mladší členovia
zaspievali a  zahrali na harmonikách.
Ako hosť vystúpila v Staškove speváčka
a  zabávačka Maja Velšicová, známa
z TV Senzi a TV Šláger. Vo výstavných
priestoroch bola inštalovaná výstava
prác detí so ZŠ Staškov venovaná starým
rodičom, kde sa mohli prítomní občer-
stviť. Pre jubilantov bolo pripravené malé občerstvenie v reštaurácii pod
OÚ, kde sa tiež zapísali do Pamätnej knihy.

Na slávnostnom stretnutí seniorov vystúpila naša
folklórna  skupina  Staškovanka  s  hrou  „Slunce,
seno...“ a speváčka a humoristka Maja Velšicová.

Obec Staškov Vás pozýva na
Silvestrovskú oslavu, ktorá sa

bude konať dňa 31. 12. 2015
v podvečerných hodinách 

pri obecnom úrade. 
K silvestrovskému punču si

prineste dobrú náladu. 
Nebude chýbať tradičný 

ohňostroj.

Oslávte s nami
Silvester 2015

Výstava ovocia 
a zeleniny 2015

4. októbra 2015 Zá-
kladná organizácia
Slovenského zvä-
zu záhradkárov
v Staškove orga-
nizovala výstavu
ovocia a zeleniny
v priestoroch ves-
tibulu Obecného
úradu. 

(pokračovanie na str. 13)

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, 
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

J. W. Goethe

Stretnutie seniorov a jub
ilantov

POZVÁNKA Pozývame všetkých aktívnych i neaktívnych turistov na Štefanský pochod
okolo Kýčery 26. 12. 2015 – zraz o 13.00 hod. pred OÚ. Predpokladaný návrat o 17.00 hod.
Nezabudnúť dobrú náladu a pribaliť rodinu, priateľov a známych. Staškovskí turisti
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pekné jesenné počasie sme
využili na realizáciu naplá-
novaných investičných ak-
tivít. Vybraný dodávateľ
ukončil výstavbu prístupo-
vej cesty k Rodnému domu
Jozefa Kronera. 

Stavba bola zrealizo-
vaná za sumu 36 275,63 €.
Viacerí mi položili otázku,
prečo budujeme práve túto
cestu, keď je v  obci ešte

veľa domov, ktoré nemajú prístup po kvalitnej
miestnej komunikácii. Dielo je financované z euro-
fondov a štátneho rozpočtu v rámci cezhraničnej
spolupráce z programu na vybudovanie prístupo-
vých ciest k turisticky zaujímavým objektom. Obec
sa podieľa na celkových nákladoch piatimi percen-
tami. Využili sme možnosť získať dotáciu na tento
účel, aby sme pre návštevníkov pamätnej izby vy-
budovali bezpečný prístup a neboli nútení prechá-
dzať cez nebezpečné koľajište. Cezhraničným
partnerom Staškova je v tomto projekte moravská
obec Komorní Lhotka, ktorá budovala prístupovú
cestu k saunovému komplexu. 

Dotačné systémy, či už z eurofondov, alebo štát-
neho rozpočtu, sú nastavené tak, že je možné sa
uchádzať o finančné prostriedky iba na stanovený
účel. To znamená že často je príležitosť žiadať do-
tácie na projekty, ktoré možno nie sú pre väčšinu
z nás až tak dôležité a naopak na dotačné systémy
na riešenie tých pálčivejších problémov musíme
stále čakať. Tak je to napríklad s  možnosťou sa
uchádzať o získanie financií na výstavbu chodní-
kov okolo hlavnej cesty.

Obecný technický podnik dokončuje spodnú
stavbu multifunkčného ihriska pri materskej škole.
Na jej realizáciu dostal od obce príspevok 27 500 €.
Dodávku a montáž vrchnej stavby by mala zabez-
pečiť spoločnosť Maro s.r.o. Sučany, ktorá vo verej-

nom obstarávaní ponúkla najnižšiu cenu za reali-
záciu – 39 973,32 €. Ihrisko je potrebné dokončiť
a  poskytnutú dotáciu 40  000 € vyúčtovať do 
31. 3. 2016. Pokiaľ počasie dovolí je však reálne
stavbu skolaudovať ešte v tomto roku. 

Po ukončení stavby ihriska dobudujeme oplote-
nie a  pripravíme plochu na parkovacie miesta,
ktoré budú slúžiť pre potreby materskej školy a pre
užívateľov ihriska. V úprave obecného rozpočtu
sme vyčlenili 2 000 € na úpravu autobusových za-
stávok pri železničnej stanici, u Pupíka a pri býva-
lej Tesle. Na základe viacerých podnetov sme sa
rozhodli zadné a bočné časti zastávok uzavrieť ta-
tranským profilom, aby najmä v zimnom období
boli cestujúci viac ochránení pred vplyvmi počasia.
Do úvahy pripadalo i  presklenie zastávok, ale
z obavy pred vandalmi sme zvolili drevenú výplň.
Tieto práce zrealizujú zamestnanci Technického
podniku. 

Naši hasiči začali svojpomocne rekonštruovať
priestor bývalej stolárskej dielne v budove Technic-
kého podniku pre svoje potreby. Finančné pro-
striedky získané predajom priestorov bývalej
požiarnej zbrojnice hasiči využijú len na nákup po-
trebného materiálu a výrobkov (okien, vstupných
vrát) a práce budú zabezpečovať svojpomocne, prí-
padne sponzorsky. Verím, že sa našim hasičom ich
zámer podarí a do príchodu zimy pripravia vhodné
priestory pre novú hasičskú techniku.

Na rokovaní obecného zastupiteľstva 3. 12. 2015
budú poslanci schvaľovať rozpočet našej obce pre
rok 2016. Vážení občania, poprosím Vás, aby ste
svoje námety a pripomienky, ktoré by podľa Vášho
názoru mali byť súčasťou budúcoročného roz-
počtu, zaslali na mailovú adresu starosta@staskov.sk,
prípadne ich doručili na obecný úrad. Všetky Vaše
podnety budú predložené na rokovanie finančnej
komisie a následne obecného zastupiteľstva.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

Milí Staškovčania, 

Novovybudovaná prístupová cesta k Rodnému domu Jozefa Kronera

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16. októbra 2015 číslo 202/2015 k otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe návrho-
vej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan 
Veselovský, členovia: Mgr. Daniel Králik, Peter Fuček
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa:0

c) overovateľov zápisnice: Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková
Hlasovanie: za: 6 proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16. októbra 2015 číslo 203/2015 k bodu: Modernizácia sústavy verej-
ného osvetlenia v obci Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

a.) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na
realizáciu projektu „Modernizácia sústavy verejného osvet-
lenia v obci Staškov“, ktorý je realizovaný obcou Staškov.

b.) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami po-
skytnutia pomoci.

c.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskyt-
nutia pomoci.

B/ SCHVAĽUJE
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na

realizáciu projektu „Modernizácia sústavy verejného osvet-
lenia v obci Staškov“, ktorý je realizovaný obcou Staškov.

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami po-
skytnutia pomoci.

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskyt-
nutia pomoci.
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16. októbra 2015 číslo 204/2015 k bodu: Predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov a predĺženie plat-
nosti územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

a) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Staškov schváleného uznesením obecného zastu-
piteľstva č. 13/2006, A – 11 zo dňa 24. 11. 2006 do schválenia
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Staškov na roky 2015 – 2022. 

b) Predĺženie platnosti územnoplánovacej dokumentácie obce
Staškov schválenej uznesením obecného zastupiteľstva 
č. 3/2001 zo dňa 27. 4. 2001, A – 14 do schválenia novej prí-
slušnej územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov na
roky 2015 – 2022.

B/ SCHVAĽUJE
a) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce Staškov schváleného uznesením obecného zastu-
piteľstva č. 13/2006, A – 11 zo dňa 24. 11. 2006 do schválenia
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Staškov na roky 2015 – 2022. 

b) Predĺženie platnosti územnoplánovacej dokumentácie obce
Staškov schválenej uznesením obecného zastupiteľstva 
č. 3/2001 zo dňa 27. 4. 2001, A – 14 do schválenia novej prí-
slušnej územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov na
roky 2015 – 2022. Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16. októbra 2015 číslo 205/2015 k bodu: Prenájom majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
– nebytové priestory o výmere 84,9 m2 v budove č. 25 na parcele
CKN 936 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti MAR-
MEX, s.r.o., Čadca, za nasledujúcich podmienok:
Cena nájmu: 1800 €/rok t.j. 21,20 €/m2/rok
Doba nájmu: od 1. 11. 2015 na dobu neurčitú. Výpovedná lehota: 
3 mesiace. Účel nájmu: výroba a distribúcia korenín a čistiacich pro-
striedkov. Ďalšie podmienky nájmu: nájomca hradí náklady spojené

s dodávkou plynu a el. energie pre prenajaté priestory, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec nebytové
priestory dlhodobo nevyužíva, má ich dlhodobo v ponuke na pre-
nájom a chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí zamestnanosť
v regióne.

B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
– nebytové priestory o výmere 84,9 m2 v budove č. 25 na parcele
CKN 936 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti MAR-
MEX, s.r.o., Čadca, za nasledujúcich podmienok: Cena nájmu: 
1800 €/rok t.j. 21,20 €/m2/rok, Doba nájmu: od 1. 11. 2015 na dobu
neurčitú, Výpovedná lehota: 3 mesiace, Účel nájmu: výroba a distri-
búcia korenín a čistiacich prostriedkov. Ďalšie podmienky nájmu:
nájomca hradí náklady spojené s dodávkou plynu a el. energie pre
prenajaté priestory, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý
spočíva v tom, že obec nebytové priestory dlhodobo nevyužíva, má
ich dlhodobo v ponuke na prenájom a chce umožniť výrobu, ktorou
sa podporí zamestnanosť v  regióne. Hlasovanie: za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
16. októbra 2015 číslo 206/2015 k bodu: Prenájom majetku obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
– nebytové priestory o výmere 164 m2 v budove č. 227 na parcele
CKN 451/1 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti ISM,
Ing. Stanislav Machovčák, Stavebná a obchodná činnosť, Staškov,
za nasledujúcich podmienok: Cena nájmu: 2460 €/rok t.j. 
15 €/m2/rok. Doba nájmu: od 1. 11. 2015 na dobu neurčitú. Výpo-
vedná lehota: 3 mesiace. Účel nájmu: kovovýroba a sklad. Ďalšie
podmienky nájmu: Priestory nebudú vykurované, zdroj vzduchu
a el. energie si nájomca zabezpečí z vlastného merania na vlastné
náklady. Nájomca sa zaväzuje prípadné úpravy zrealizovať v zmysle
platného projektu stavby, ktorý dala vypracovať obec Staškov, na
vlastné náklady. Nájomca bude súčasne využívať priľahlú časť dvora
na príležitostné skladovanie materiálu. Z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľom ktorý spočíva v tom, že obec nebytové priestory v sú-
časnosti nevyužíva a  chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí
zamestnanosť v regióne.

B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
SNR č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
– nebytové priestory o výmere 164 m2 v budove č. 227 na parcele
CKN 451/1 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti ISM,
Ing. Stanislav Machovčák, Stavebná a obchodná činnosť, Staškov,
za nasledujúcich podmienok: Cena nájmu: 2460 €/rok t.j. 
15 €/m2/rok. Doba nájmu: od 1. 11. 2015 na dobu neurčitú. Výpo-
vedná lehota: 3 mesiace. Účel nájmu: kovovýroba a sklad. Ďalšie
podmienky nájmu: Priestory nebudú vykurované, zdroj vzduchu
a el. energie si nájomca zabezpečí z vlastného merania na vlastné
náklady. Nájomca sa zaväzuje prípadné úpravy zrealizovať v zmysle
platného projektu stavby, ktorý dala vypracovať obec Staškov, na
vlastné náklady. Nájomca bude súčasne využívať priľahlú časť dvora
na príležitostné skladovanie materiálu. Z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľom ktorý spočíva v tom, že obec nebytové priestory v sú-
časnosti nevyužíva a  chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí
zamestnanosť v regióne.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo
dňa 16. októbra 2015 číslo 206/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE

Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov zo dňa 16. 10. 2015 o odkúpenie
pozemku. Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

UZNESENIE z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo
dňa 16. októbra 2015 číslo 207/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE

Členov komisie na výber dodávateľa stavby Multifunkčného ihriska
– vrchná stavba: Ján Janošec, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

Pavol Ďurkáč Terezka Šupčíková
Overovateľ I. Overovateľ II.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
zo 16. októbra 2015
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Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. 
Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 217/2015 k  bodu: Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2015 - obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2015 podľa predloženej prílohy 
B/ SCHVAĽUJE

Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2015
C/ UKLADÁ

Obecnému úradu pripraviť systém vzdelávania zamestnancov OÚ.
Hlasovanie: za: UDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková,
Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 218/2015 k bodu: Monitorovacia správa k pro-
gramovému rozpočtu k 30. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30. 06. 2015
podľa predloženej prílohy.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30. 06. 2015
podľa predloženej prílohy. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila 
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta 
Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 219/2015 k bodu: Návrh na vyradenie majetku
Centra voľného času
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Návrhy na vyradenie majetku Centra voľného času.
B/ UKLADÁ

Likvidačnej komisii riešiť návrhy na vyradenie majetku Centra voľ-
ného času. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan
Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia
Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa:
0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 220/2015 k bodu: Všeobecné záväzné nariade-
nie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
Centra voľného času pri ZŠ Staškov 502 na šk. rok v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ
Staškov 502 na šk. rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov.

B/ SCHVAĽUJE
Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Staškov
502 na šk. rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov. Hlaso-
vanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján
Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 221/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre Ing. Milana Veselovského, Sta-
škov v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných
mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na cviče-
nie dobrovoľných hasičov. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Krá-
lik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartu-
sková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 222/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 12. 2015 do 31. 03. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre FK Slávia Staškov 749, 023 53
Staškov, v sume za hodinu 10 € v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na športové účely – futbal. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta 
Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 223/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre Klub Pohyb, Krása, Presnosť Sta-
škov 602, 023 53 Staškov, v sume za hodinu 4 € v letných mesia-
coch a 10 € v zimných mesiacoch v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na cvičenie mažoretiek. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčí, Ján Belko, Mgr. Iveta 
Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 224/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 11. 2015 do 31. 03. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre Jozefa Grečmala Olešná, v sume
za hodinu 10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na
športové účely – futbal. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďur-
káč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 225/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre Mgr. Martinu Cudrákovu Olešná,
v sume za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných me-
siacoch v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športový
krúžok – volejbal. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing.
Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč,
Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 226/2015 k bodu: Prenájom nebytových prie-
storov obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov v správe Zá-
kladnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 208/2015 k otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe
návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej komisie: Mgr. 
Daniel Králik, členovia: Pavol Durkáč, Mg. Iveta Bartusková
Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

c) overovateľov zápisnice: Ján Belko, Terézia Šupčíková 
Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 209/2015 k bodu: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE

a) Komisii životného prostredia spracovať návrh koncepcie od-
vozu odpadu vrátane uskladnenia odpadu s termínom do
konca augusta 2015. Úloha trvá do 10/2015.
OZ zobralo na vedomie materiál predložený predsedom ko-
misie životného prostredia.

b) Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie zmeny a doplnku
územného plánu. Úloha trvá.

c) Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie zabezpečiť vy-
pracovanie realizačného projektu podľa požiadaviek Štát-
neho fondu rozvoja bývania. Úloha trvá.

d) OÚ zrealizovať prieskum záujmu o vybudovanie parkovacích
miest a následné zrealizovanie pri bytových domoch s. č. 808
a 878. Odkúpenie parkovacích miest za cenu 1000 € za jedno
parkovacie miesto. Úloha bola splnená.

e) OÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na odkú-
penia časti parcely EKN 10599 od pána Jozefa Deja. Úloha
trvá.

f) Obecnému úradu zabezpečiť výrub drevnej hmoty z lesných
pozemkov vo vlastníctve obce za účelom zosilnenia krovu
na telocvični ZŠ podľa projektovej dokumentácie. Úloha trvá.

g) Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parcely registra EKN
4196 o odkúpení jej časti o výmere 300 m2 za účelom vý-
stavby turistickej rozhľadne. Úloha trvá. 

h) Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán na roz-
delenie parcely CKN 451/12 v šírke vstupov do garáže. Úloha
bola splnená.

i) Obecnému úradu pred každou úpravou rozpočtu dodávať
predbežný stav čerpania jednotlivých kapitol v percentách.
Úloha trvá.

Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský,
Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko,
Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

B/ UKLADÁ
a) Obecnému úradu vypracovať analýzu zmluvných vzťahov tý-

kajúcich sa služby odvozu a skladovania tuhého komunál-
neho odpadu

b) Obecnému úradu preveriť možnosti nákupu nového, prípadne
staršieho vozidla na zber odpadu. Hlasovanie: za: JUDr. Ľud-
mila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Mgr. Daniel Králik,
Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartu-
sková, proti: 0, zdržal sa: 0,   nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstvazo dňa
28. októbra 2015 číslo 210/2015 k bodu: Základná škola, Staškov 502
– Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach za školský rok 2014/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach za školský rok 2014/2015 – Základná škola, Staškov 502.

B/ SCHVAĽUJE
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach za školský rok 2014/2015 – Základná škola, Staškov 502.
Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková,
Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstvazo dňa
28. októbra 2015 číslo 211/2015 k bodu: Základná škola, Staškov 502
– Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamest-
nancov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamest-
nancov – Základná škola, Staškov 502.

B/ SCHVAĽUJE
Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamest-
nancov – Základná škola, Staškov 502. Hlasovanie: za: JUDr. 
Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. 
Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Ján Belko, proti: 0, zdržal sa: Mgr.
Iveta Bartusková, Terézia Šupčíková, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 212/2015 k bodu: Materská škola, Staškov 364
– Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti za školský rok 2014/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti MŠ Staškov č. 364 za školský rok 2014/2015

B/ SCHVAĽUJE
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej čin-
nosti MŠ Staškov č. 364 za školský rok 2014/2015. Hlasovanie: za:
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko,
Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 213/2015 k bodu: Materská škola, Staškov 364
– Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na šk. rok 
2015 – 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na šk. rok 2015 –
2016.

B/ SCHVAĽUJE
Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy na šk. rok 2015 –
2016. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Ve-
selovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia
Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa:
0, nehlasoval: 0 

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstvazo dňa
28. októbra 2015 číslo 214/2015 k bodu: Obecný technický podnik –
Správa o hospodárení k 30. 09. 2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o hospodárení Obecného technického podniku k 30. 09.
2015.

B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení Obecného technického podniku k 30. 09.
2015. Hlasovanie: za: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. 
Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 215/2015 k bodu: Obecný technický podnik –
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie Obecného technického podniku č. 3/2015.
B/ SCHVAĽUJE

Rozpočtové opatrenie Obecného technického podniku č. 3/2015.
Hlasovanie: za: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta 
Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: JUDr. Ľudmila 
Kvašňovská

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 216/2015 k  bodu: Správa o  hospodárení k 
30. 9. 2015 – obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o hospodárení obce k 30. 09. 2015.
B/ SCHVAĽUJE

Správu o hospodárení obce k 30. 09. 2015. Hlasovanie: za: JUDr.

Uznesenia  zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva 
z 28. októbra 2015
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 236/2015 k bodu: Predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov zo dňa 16. 10. 2015 o odkúpe-
nie pozemku.

B/ ZAMIETA
Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov zo dňa 16. 10. 2015 o odkúpe-
nie pozemku.
Hlasovanie: za: Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Mgr. Iveta Bartusková,
proti: 0, zdržal sa: Ján Belko, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, nehla-
soval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 237/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť Miroslava Gavláka a Kristíny Gavlákovej-Krišicovej, Sta-
škov a Tomáša Baumgartnera a Daniely Baumgartnerovej, Staškov
o opätovné prejednanie žiadosti o dokončení a refinancovaní prí-
stupovej cesty.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Miroslava Gavláka a Kristíny Gavlákovej-Krišicovej, Sta-
škov a Tomáša Baumgartnera a Daniely Baumgartnerovej, Staškov
o opätovné prejednanie žiadosti o dokončení a refinancovaní prí-
stupovej cesty. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, 
Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol 
Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 238/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť Oľgy Čagalovej a  jej syna Jána Čagalu, bytom Staškov
o opravu prístupovej cesty k  rodinnému domu a o zameranie
cesty. 

B/ ZAMIETA
Žiadosť Oľgy Čagalovej a  jej syna Jána Čagalu, bytom Staškov
o opravu prístupovej cesty k  rodinnému domu a o zameranie
cesty. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Ve-
selovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia
Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa:
0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 239/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť P. Lištvana, P. Kamenišťáka, S. Plecha, A. Huríkovej, 
M. Čečotku a M. Veselku o odkúpenie pozemku.

B/ ZAMIETA
Žiadosť P. Lištvana, P. Kamenišťáka, S. Plecha, A. Huríkovej, 
M. Čečotku a M. Veselku o odkúpenie pozemku.

C/ SCHVAĽUJE
Zámer odpredaja majetku obce Staškov z časti parcely CKN
4815/1, LV č. 1179, ktorá bude oddelená geometrickým plánom –
30 cm od steny garáže postavenej na parcele CKN 4818/7, ktorej
vlastníkom sú Peter Kamenišťák a manželka Mária, Staškov, v línii
už postavenej garáže z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ro-
manovi Stredňaskému a manželke Alene, Staškov, ktorý spočíva
v tom, že Roman Stredňanský a manželka Alena mali v minulosti
schválené odkúpenie tohto pozemku a zaplatili aj kúpnu cenu,
ale k odpredaju nedošlo, s tým, že geometrický plán hradí Roman.
Stredňanský s manželkou Alenou. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Krá-
lik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, proti: 0, zdržal
sa:   Mgr. Iveta Bartusková, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 240/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť o súhlas s výstavbou rodinného domu mimo zastavané
územie obce pre Petra Ďuranu, Kysucké Nové Mesto a manželku
Lenku Ďuranovú, Staškov.

B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o súhlas s výstavbou rodinného domu mimo zastavané
územie obce, na parcelách EKN 4695 a 4699 /totožné s CKN 3902
a 3903/ pre Petra Ďuranu, bytom Kysucké Nové Mesto a manželku
Lenku Ďuranovú, Staškov. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila 
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, proti: 0, zdržal sa: Ján
Belko, nehlasoval: Mgr. Iveta Bartusková

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 241/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Prenájom ambulancie detského lekára v priestoroch zdravotného
strediska

B/ UKLADÁ
Obecnému úradu inzerovať možnosť zriadiť ordináciu detského
lekára v obci v žilinských novinách. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Krá-
lik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, proti: 0, zdržal
sa: 0, nehlasoval: Mgr. Iveta Bartusková

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 242/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Dodržiavanie zmluvných podmienok firmy Exit pri prenájme
domu smútku. 

B/ UKLADÁ
Obecnému úradu vyzvať firmu Exit na dodržiavanie zmluvných
podmienok – čistota v  Dome smútku, Staškov. Hlasovanie: za:
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: Mgr. Iveta Bartusková

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 243/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o zapojení sa obce Staškov do výzvy na pred-
kladanie Žiadostí o NFP z Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia 
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov pro-
stredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
Špecificky cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so za-
meraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane pod-
pory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov 
a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných ko-
munálnych odpadov

B/ SCHVAĽUJE
a) Predloženie žiadosti o NFP pre Operačný program Kvalita ži-

votného prostredia na realizáciu projektu pod názvom „Pred-
chádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu
v Mikroregióne Horné Kysuce“.

b) Zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Predchádza-
nie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v Mikroregióne
Horné Kysuce“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu pod názvom „Predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľného odpadu v Mikroregióne Horné Ky-
suce“ vo výške 5 % z celkovej sumy na realizáciu projektu. 

B/ SPLNOMOCŇUJE
Ing. Ladislava Šimčiska, starostu obce Staškov, na podanie pro-
jektu pod názvom „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľ-
ného odpadu v  Mikroregióne Horné Kysuce“, potrebného pre
zapojenie sa obce Staškov do pripravovanej výzvy plánovanej na
11/2015 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostred-
níctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ
1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora pred-
chádzania vzniku odpadov. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartu-
sková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Ján Belko Terézia Šupčíková
Overovateľ I. Overovateľ II.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Staškov 502 ako
správcu majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov v  období od 01. 11. 2015 do 30. 06. 2016 – telocvičňa
Základnej školy, Staškov 502 pre Daniela Kožáka Staškov,  v sume
za hodinu 4 € v letných mesiacoch a 10 € v zimných mesiacoch
v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa – na športové účely – fut-
bal. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Vese-
lovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia
Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa:
0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 227/2015 k bodu: Prenájom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
nebytové priestory o výmere 84,9 m2 v budove č. 25 na parcele
CKN 936 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti MAR-
MEX, s.r.o., Školská č. 2205, 022 01 Čadca, za nasledujúcich pod-
mienok:
Cena nájmu: 1800 €/rok t.j. 21,20 €/m2/rok. Doba nájmu: od 01.
11. 2015 na dobu neurčitú. Výpovedná lehota: 3 mesiace. Účel
nájmu: výroba a distribúcia korenín a čistiacich prostriedkov Ďal-
šie podmienky nájmu: nájomca hradí náklady spojené s dodávkou
plynu a el. energie pre prenajaté priestory, z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec nebytové priestory
dlhodobo nevyužíva, má ich dlhodobo v ponuke na prenájom
a chce umožniť výrobu, ktorou sa podporí zamestnanosť v re-
gióne. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Ve-
selovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia
Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa:
0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 228/2015 k bodu: Prenájom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

B/ SCHVAĽUJE
Prenájom majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
nebytové priestory o výmere 164 m2 v budove č. 227 na parcele
CKN 451/1 v k. ú. Staškov, zapísaná na LV č. 1179, spoločnosti
ISM, Ing. Stanislav Machovčák, Stavebná a obchodná činnosť, Sta-
škov za nasledujúcich podmienok: Cena nájmu: 2460 €/rok t.j. 15
€/m2/rok. Doba nájmu: od 01.11.2015 na dobu neurčitú. Výpo-
vedná lehota: 3 mesiace. Účel nájmu: kovovýroba a sklad. Ďalšie
podmienky nájmu: Priestory nebudú vykurované, zdroj vzduchu
a el. energie si nájomca zabezpečí z vlastného merania na vlastné
náklady. Nájomca sa zaväzuje prípadné úpravy zrealizovať
v zmysle platného projektu stavby, ktorý dala vypracovať obec Sta-
škov, na vlastné náklady. Nájomca bude súčasne využívať priľahlú
časť dvora na príležitostné skladovanie materiálu. Z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľom ktorý spočíva v tom, že obec nebytové
priestory v súčasnosti nevyužíva a chce umožniť výrobu, ktorou
sa podporí zamestnanosť v regióne. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Krá-
lik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta Bartu-
sková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 229/2015 k bodu: Predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Predaj prebytočného majetku obce Staškov. 
B/ SCHVAĽUJE

a) Majetok obce, parcela CKN 451/12 o výmere 35 m2, vytvo-
rená geometrickým plánom č. 215/20145 vyhotoveným dňa
26. 10. 2015 Radoslavom Sucháňom a overeným Ing. Teré-
ziou Targašovou dňa 27.10. 2015 dňa 27. 10 .2015 pod č.
1369/2015 z parcele CKN 451/12, ktorá je na LV č. 1179 je
prebytočným majetkom obce Staškov.

b) Predaj prebytočného majetku obce Staškov - parcela č. CKN
451/12 o výmere 35 m2, vytvorená geometrickým plánom 
č. 215/20145 vyhotoveným dňa 26.10.2015 Radoslavom Su-
cháňom a overeným Ing. Teréziou Targašovou dňa 27. 10.
2015 pod č. 1369/2015 z parcele CKN 451/12, ktorá je na LV
č. 1179 pre Ing. Stanislava Machovčáka, Staškov v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 10 €/ m2, s tým,
že geometrický plán hradí obec v a kupujúci v, z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, aby mal vlast-
ník nebytového priestoru v budove č. 430 priame napojenie
na miestnu komunikáciu. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr.
Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 230/2015 k bodu: Program hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja obce Staškov na roky 2015 – 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sta-
škov na roky 2015 – 2022 podľa predloženej prílohy.

B/ SCHVAĽUJE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sta-
škov na roky 2015 – 2022 podľa predloženej prílohy. Hlasovanie:
za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján 
Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján
Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 231/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu z vykonanej kontroly.
B/ BERIE NA VEDOMIE

Správu z  vykonanej kontroly. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila 
Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel 
Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko, Mgr. Iveta 
Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 232/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť p. Jany Kubačákovej, bytom Staškov o finančnú výpomoc
v hmotnej núdzi. 

B/ SCHVAĽUJE
Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo
výške 150 € pre p. Janu Kubačákovú, bytom Staškov. Hlasovanie:
za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján 
Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján
Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 233/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť p. Jozefa Kudláča, bytom Staškov o finančnú výpomoc
v hmotnej núdzi. 

B/ SCHVÁLILO
Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo
výške 100 € pre p. Jozefa Kudláča, bytom Staškov. Hlasovanie: za:
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján Belko,
Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 234/2015 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť rodiny Krivulčíkovej o  finančnú výpomoc v  hmotnej
núdzi. 

B/ SCHVÁLILO
Poskytnutie jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi vo
výške 100 € pre rodinu Krivulčíkovu, bytom Staškov. Hlasovanie:
za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, Ján 
Janošec, Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, Ján
Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa
28. októbra 2015 číslo 235/2015 k bodu: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Žiadosť p. Jozefa Palúcha, bytom Svrčinovec, o úpravu v územ-
nom pláne obce – parc. CKN 2552/4 na zámer priemyselnej vý-
stavby.

B/ SCHVÁLILO
Žiadosť p. Jozefa Palúcha, bytom Svrčinovec, o úpravu v územ-
nom pláne obce – parc. CKN 2552/4 na zámer priemyselnej vý-
stavby. Hlasovanie: za: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan
Veselovský, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková,
Ján Belko, Mgr. Iveta Bartusková, proti: 0, zdržal sa: Pavol Ďurkáč,
nehlasoval: 0
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• Cieľom NP „Praxou k zamestnaniu“ 
je poskytnúť mladým ľuďom do 29 rokov veku
možnosť získať alebo zvýšiť si a prehĺbiť si svoje
odborné zručnosti, vedomosti a praktické skú-
senosti, ktoré zodpovedajú najmä dosiahnu-
tému stupňu vzdelania v  príslušnej skupine
učebných odborov alebo študijných odborov,
formou mentorovaného zapracovania a praxe
u  zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné
miesto najmenej na 9 mesiacov za účelom ich
umiestnenia sa na trhu práce. 

• NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 
je zameraný na zvýšenie zamestnanosti a za-
mestnateľnosti mladých ľudí na trhu práce a za-
čleňovanie mladých ľudí, najmä tých bez
zamestnania, vzdelania alebo odbornej prípravy
vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vy-
lúčením a mladých ľudí z marginalizovaných
(rómskych) komunít na pracovný trh. Absol-
ventská prax sa bude vykonávať najmenej tri
mesiace a najviac šesť mesiacov, bez možnosti
jej predĺženia a  opakovaného vykonávania
v rozsahu 20 hodín týždenne. Zamestnávateľ
má možnosť získať finančný príspevok, ak vy-
tvorí pracovné miesto na plný úväzok na
dobu minimálne 9 mesiacov pre UoZ , ktorý
vykonával absolventskú prax v jeho firme.
Výška finančných príspevkov pri NP „Praxou
k zamestnaniu“ a „Absolventská prax štartuje
zamestnanie“ bude upravovaná v závislosti od
valorizácie minimálnej mzdy a  priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý pred-
chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspe-
vok poskytuje.

• Cieľom NP „Šanca na zamestnanie“ 
je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchá-
dzačov o zamestnanie (UoZ) na trhu práce, zvý-
šenie zamestnateľnosti a  zamestnanosti
znevýhodnených UoZ, zníženie dlhodobej ne-
zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a re-
gionálnej zamestnanosti. Finančný príspevok
sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvo-
rené pracovné miesto prijme do pracovného po-
meru znevýhodnenéh UoZ na plný pracovný
úväzok alebo na polovičný pracovný úväzok na

dobu minimálne 3 mesiace, pričom finančný
príspevok sa poskytuje najmenej počas 3 a naj-
viac počas 9 kalendárnych mesiacov. Po uply-
nutí podpornej doby nie je zamestnávateľ
povinný pracovné miesto udržať.

• Cieľom NP „Úspešne na trhu práce“
je zvýšiť zamestnanosť a účasť mladých  na trhu
práce prostredníctvom:
podpory vytvárania prvých pracovných príleži-
tosti pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí ešte ne-
mali zamestnanie, podpory a  motivácie
mladých nezamestnaných k samozamestnaniu.
Prioritou bude poskytovanie finančného prí-
spevku na podporu vytvorenia pracovného
miesta v prvom platenom zamestnaní ako aj po-
skytovanie finančného príspevku na podporu
vytvoreného pracovného miesta prostredníc-
tvom samozamestnania.

• Cieľom projektu „Chceme byť aktívni na trhu
práce (50+)“
je zlepšenie postavenia nezamestnaných obča-
nov starších ako 50 rokov veku, zvýšenie ich za-
mestnateľnosti a  zamestnanosti. Finančný
príspevok sa poskytuje najviac počas 12 ka-
lendárnych mesiacov na úhradu časti pred-
davku na poistné na povinné verejné zdravotné
poistenie, na sociálne poistenie a na povinné
príspevky na starobné dôchodkové poistenie,
platených zamestnávateľom. Zamestnávateľ je
povinný zachovať pracovné miesto počas posky-
tovania finančného príspevku.

• Prostredníctvom NP „Cesta z kruhu nezames-
tnanosti“ sa očakáva vytvorenie nástroja na
podporu zvyšovania zamestnanosti, ktorý bude
poskytovať podporu a motivovať zamestnávate-
ľov vytvárať pracovné miesta pre dlhodobo ne-
zamestnaných občanov. Projekt sa bude
realizovať prostredníctvom poskytovania finanč-
ného príspevku na dobu určitú minimálne 15
mesiacov.

Bližšie info na web stránke úradu:
www.upsvar.sk/ca, osobne na ÚPSVR Čadca, 
oddelenie aktívnej politiky trhu práce a ESF, 
2.poschodie

Mgr. Oľga Varsavíková

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF informuje
Mestá a obce v rámci nového Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie rokov
2014 – 2020 sa budú môcť zapojiť do rôznych národných projektov ako: „Praxou k zamestnaniu“,
„Šanca na zamestnanie“, „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Úspešne na trhu práce“,
„Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“, „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.



Spravodaj obce Staškov 1111Obecný podnik, Oznam

Príspevková organizácia Obecný technický
podnik, ktorá v obci funguje už viac ako rok, sa
aktívne podieľa na realizovaní technických opráv,
udržiavaniu poriadku v  obci, koseniu, čisteniu
kanalizačných vpustí. Bol vyčistený potok na
hranici obce Staškov a  obce Podvysoká,
zrealizované konečné úpravy okolia novej
prístupovej cesty k  Rodnému domu Jozefa
Kronera. 

Aktuálne jeho zamestnanci pracujú na
realizovaní podkladových vrstiev nového multi -
funkčného ihriska pri Materskej škole na nižnom
konci obce. Samotný terén, na ktorom bude ihrisko
stáť prešiel kompletnou úpravou. Plocha sa
vyrovnávala, boli odstránené povrchové prekážky.
Vybudované bolo odvodňovanie priestoru po celej
dĺžke ihriska. Tento kompletný základ bude
pripravený pre vrchnú stavbu ihriska – mantinely,
umelý trávnik, ktoré zrealizuje externá firma.
Pripravuje sa drevná hmota na rekonštrukciu krovu
telocvične. Do konca roka by obecný technický
podnik chcel zrealizovať opravu autobusových
zastávok – pri vlakovej stanici, obchode Pupík a pri
bývalej Tesle. 

Upozornenie!
Počas roku a najmä v týchto dňoch navštevu -

jeme cintorín. Pri spomienke na našich blízkych
zapaľujeme sviečky a  kahance, hroby zdobíme
vencami a kvetmi, upravujeme ich.

Pre všetkých bol na miestnom cintoríne
umiestnený veľkoobjemový kontajner a  malé
popolnice. Kontajner neslúži na vynášanie
domového odpadu, ale na staré vence a  kytice.
Rovnako popolnice sú určené na dohorené sviece
a kahance, a na drobný odpad z cintorína. Veľké
vence patria do kontajnera. Priestory cintorína
v  Staškove sú monitorované kamerovým systé -
mom, a  na zázname je veľmi dobre vidieť
konkrétnych občanov ako do kontajnera na cinto -
ríne nosia domový odpad vo veľkých igelitových
vreciach. Pri opätovnom porušení poriadku
budeme dotyčné osoby kontaktovať a následne to
riešiť!!!

Ladislav Perďoch
vedúci Obecného technického podniku Staškov 

Obecný technický podnik informuje

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky,
ktoré chcú žiadať o poskytnutie finančnej dotácie,
aby tak urobili do 30. 11. 2015 na podateľni Obec-
ného úradu v Staškove. Vzor žiadosti o poskytnu-
tie dotácie z rozpočtu obce nájdete na internetovej
stránke www.staskov.sk alebo priamo na obec-

nom úrade č. dverí 7 – učtáreň. 
Zároveň oznamuje termín predloženia

vyúčtovania použitia finančného príspevku
v roku 2015 – do 18. 12. 2015 na podateľni
Obecného úradu v Staškove.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie
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Dňa 25. septembra 2015 si naši žiaci opäť pripo-
menuli rozmanitosť európskych krajín a ich jazy-
kov. Tento deň mali pod taktovkou naši deviataci,
ktorí svojimi  prezentáciami o  Belgicku a Slo-
vensku upútali ostatných žiakov. Vydarená školská
akcia bola pre nich malou skúškou odvahy, pretože
sa museli postaviť pred svojich kamarátov a zaujať
ich aktivitami, ktoré si spoločne pripravili. Trochu

sa tak zahrali na nás – učiteľov a zistili, aká je to ná-
ročná práca. My ale musíme úprimne skonštatovať,
že ich snaha nebola márna a so svojimi úlohami sa
popasovali statočne. Preto aj vďaka nim a samo-
zrejme všetkým ostatným, ktorí sa do Dňa jazykov
zapojili, patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Izabela Chrobáková, 
Mgr. Jana Janíková

Zo života Základnej školy
Európsky deň jazykov

Prezentácia o Slovensku

Česko-slovenský projekt Záložka spája školy
Naša škola sa opäť zapojila do česko-sloven-

ského projektu Záložka do knihy spája školy a toh-
toročná téma znela Múdrosť ukrytá v knihách. 

Projekt má hneď niekoľko cieľov: podporiť čí-
tanie, vytvoriť priateľstvo medzi pridelenými ško-
lami či radosť vyrobiť záložku pre niekoho iného
a taktiež tešiť sa z darovanej záložky. Naši žiaci
vymýšľali a rôznymi technikami zhotovovali zá-

ložky, ktoré sme poslali partnerskej škole do Se-
nice na Hané. Veľmi sme sa tešili na ich výrobky
a boli sme milo prekvapení aj z ich inšpiratívnych
nápadov. Každý, kto záložku vyhotovil, aj dostal
od českého kamaráta. K  darovaným záložkám
žiaci pristupovali s vďakou a tešili sa, že si ich vlo-
žia do svojich obľúbených kníh.

Mgr. Jana Janíková

V dňoch 12. – 19. 10. 2015 prebiehala na našej
škole akcia s názvom Deň zdravej výživy. Počas
týchto dní si žiaci na triednických hodinách pri-
pravovali chutné nátierky, ovocné misy, jedno-
hubky z ovocia a iné chutné maškrty. 

Mgr. Martina Andrašková

V utorok 6. októbra 2015 sa žiaci IX.A, IX.B a VIII.A
triedy vypravili na zaujímavú exkurziu do nášho hlav-
ného mesta. Voľné miesta v autobuse doplnili šiesti
žiaci zo VI.A a dvaja chlapci zo VII.B triedy. 

Našou prvou zastávkou bol pamätný Devín,
ktorý, bol svedkom mnohých historických udalostí.
Pútavým výkladom pani lektorky si žiaci pripome-
nuli vedomosti z obdobia Veľkej Moravy, Cyrila
a Metoda, kniežaťa Rastislava i kráľa Svätopluka.
Zaujala ich povesť o studni a legenda o Panenskej
veži. Pozreli sme si i výstavu archeologických ná-
lezov. Keďže je tento rok jubilejný – 200. výročie
od narodenia Ľudovíta Štúra, pripomenuli sme si
pamätný výlet našich štúrovcov na tento hrad, kde
sa šestnásti členovia zaviazali po celý život praco-
vať na kultúrnom povznesení slovenského národa.

Z krásneho výhľadu sme sledovali rieku Moravu,
ktorá sa nenápadne vlievala do mocného Dunaja.
Naša druhou zastávkou bola Svetová výstava TITA-
NIC-u na výstavisku Incheba v Bratislave. Pri vstupe
na parník všetci dostali palubné lístky, na ktorých
bolo meno cestujúceho, jeho vek, spoločenské po-
stavenie, zaradenie do 1. až 3. cestovnej triedy a in-
formácia, že v závere všetci môžu zistiť, či plavbu

na Titanicu prežili, alebo nie. Ďalšie naše kroky
smerovali do budovy Národnej rady Slovenskej re-
publiky, kde nás už čakal sprievodca, ktorý formou
otázok a  odpovedí rozprával o  histórii Národnej
rady, symboloch a o práci poslancov, z ktorých sme
zazreli pánov Lipšica, Bugára, Galka. Počas dňa pre-
biehala schôdza parlamentu, ktorú viedol podpred-
seda Národnej rady Ján Figeľ a  my sme všetko
mohli pozorovať z balkóna v rokovacej sále. 

Veľkým zážitkom pre všetkých bol brífing po-
slancov s redaktorkou televízie Markíza Martinou
Törökovou a rozhovor s pánom poslancom Joze-
fom Viskupičom, ktorý priateľským prístupom žia-
kom i v interview toho veľa prezradil zo svojho
súkromného či  pracovného prostredia. Na pa-
miatku sme sa všetci spoločne odfotili s tempera-
mentnou pani redaktorkou i  usmiatym pánom
poslancom, ktorý nám dal prísľub, že nás príde na-
vštíviť. Všetci sme prežili krásny deň a príjemne
unavení s mnohými zážitkami sme sa zdraví vrátili
domov.

PaedDr. Martin Pakanec, 
Mgr. Zuzana Haluščáková, 

Mgr. Jana Janíková 

Historickovedná exkurzia do Bratislavy

Deň zdravej výživy

Naši žiaci v Národnej rade

Zdravo a chutne!
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Dňa 15. 10. 2015 sa zúčastnili žiaci našej školy exkurzie do Ostravy. V dopoludňajších hodinách na-
vštívili partnerskú školu ZŠ Chrjukinova v Ostrave. V telocvični školy boli pre žiakov pripravené športové
aktivity a súťaže. Popoludní žiaci navštívili výstavu „Svet techniky“, kde si v troch pavilónoch pozreli
rôzne mechanické, optické a prírodovedné exponáty. Zároveň si mohli vyskúšať ovládanie a manipuláciu
s niektorými exponátmi. Zaujímavé bolo i 3D premietanie o prehistorických dinosauroch.

Exkurzie sa zúčastnili tí žiaci, ktorí sa najviac zapojili do celoročného zberu papiera.

Zodpovedný za akciu: Ing. Martin Slovák

Jablko je už po stáročia liekom (skoro)
na všetko. 21. 10. 2015 sme si túto vzácnu
vlastnosť jabĺčka pripomenuli aj my. Či už
obrázkom alebo peknou básničkou. Prvá-
čikovia si zasúťažili s jablkom. Keďže ja-
blko radšej zjedli, pri športových
aktivitách ho nahradili lopty rôznej veľ-
kosti. 

Mgr. Martina Andrašková

Centrum voľného času Staškov 588 ako právny
subjekt zaniklo dňa 31. 8. 2015.

Od 1. septembra 2015 vzniklo nové CVČ ako sú-
časť Základnej školy Staškov 502. Pre žiakov a ro-
dičov bolo ponúknutých 20 záujmových útvarov.
Vzdelávacie poukazy odovzdalo 185 žiakov. Žiaci
prejavili záujem pracovať v 14 záujmových útva-
roch: Športové a pohybové hry (Ing. Martin Slo-
vák), Modelársky (Ing. Martin Slovák), Mladí
záchranári CO (Mgr. Helena Babišová), Mažo-
retky I. (Veronika Kvašňovská), Mažoretky II.
(Erika Jurgová), Mažoretky III. (RNDr. Edita Sabe-
lová), Florbal chlapci (Bc. Vladimír Gajdošík),
Florbal dievčatá (Dominika Zbončáková), Staško -
vienka (Anna Krištofíková), Futbal – starší žiaci
(Mgr. Daniel Králik), Futbal – mladší žiaci (Bc.

Mário Koňušík), Výtvarný (Bc. Adriana Perďo-
chová), Tvorivé ruky (Mgr. Júlia Jurgová), Pečiem,
pečie, pečieme (Jana Zahatlanová).

V záujmových útvaroch pracujú žiaci od 6 do 15
rokov. Na svoju prácu využívajú učebne základnej
školy, telocvičňu, multifunkčné ihrisko a ihriská 
v areáli školy, priestory budovy starej školy 
a ihrisko Slávie Staškov. Záujmová činnosť sa usku-
točňuje nielen počas pracovných dní, ale aj v so-
botu dopoludnia.

Záujmové útvary začali svoju pravidelnú čin-
nosť od 1. 10. 2015 a bude prebiehať do 15. 6.
2016.Vedúcou CVČ je Mgr. Jana Kubošková.

Svet techniky v Ostrave

Deň jablka

Informácie o CVČ pri ZŠ Staškov 502

Jedzme aspoň jedno jablko denne a budú nás obchádzať všetky choroby!!!

V druhej polovici septembra žiaci VIII.A, VIII.B
a  IX.A  triedy sa zúčastnili literárnej exkurzie
v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. 

Žiaci si so záujmom pozreli film o  živote,
tvorbe a práci Ľ. Štúra. Druhý film žiakom priblížil
obdobie romantizmu na Slovensku, jeho hlavných
predstaviteľov, ich činnosť v  prospech národa
a prínos pre ďalšie generácie. Po filmoch nasledo-
vala krátka beseda a po nej kvíz, ktorý žiaci hravo
zvládli. Záver exkurzie ukončila prehliadka tvorby
a  diel Ľ. Štúra spojená s  odborným výkladom.
Žiaci týchto tried písali i  básne s  touto témou 
o Ľ. Štúrovi, ich práce sú vystavené na nástenkách
v priestoroch školy. 

Mgr. E. Červencová

V piatok 23. októbra 2015 sme prijali pozvanie
riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska
Turzovka Darinky Bajákovej na prednášku spo-
jenú s besedou „Ľudovít Štúr – regionálny geo-

graf“ pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudo-
víta Štúra. Žiakom VI.A, VII.A, VII.B a IX.B triedy
pripravil prezentáciu historik Mgr. Daniel Husá-
rik, ktorý prítomným pútavo porozprával o zaují-
mavých udalostiach zo života Ľudovíta Štúra.
Žiaci sa dozvedeli, že Štúr bol nielen kodifikáto-
rom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom,
básnikom, publicistom, novinárom, ale aj vodcom
štúrovského hnutia, európsky orientovaným vzde-
lancom a reprezentantom slovanskej spolupráce
a vzájomnosti. Cieľom besedy bolo vyzdvihnúť
osobnosť Ľudovíta Štúra ako jednu z našich naj-
významnejších zo slovenských národných dejín,
pretože sa najvýraznejšou mierou pričinil o kodi-
fikáciu spisovnej slovenčiny. 

Mgr. Anna Bukovanová, Bc. Adriána 
Perďochová, PaedDr. Martin Pakanec,

Mgr. Michaela Sloviaková

Rok Ľudovíta Štúra na našej škole

Tento rok si pripomíname 96. výročie narodenia
významného Kysučana, pre mnohých zatiaľ neob-
javeného kysuckého rodáka pochádzajúceho
z Klokočova Pavla Hrtusa Jurinu. Pri tejto príle-
žitosti sa v pondelok 26. októbra 2015 žiaci sied-
mych, ôsmych a  deviatych ročníkov zúčastnili
divadelného predstavenia v Kultúrnom a spoločen-
skom stredisku v Turzovke. Žiakom sa predstavil
Detský a  mládežnícky divadelný súbor EVA
z Čadce s divadelným multimediálnym predstave-
ním „DIERA DO SVETA“, v ktorom predstavili lite-
rárne diela samotného autora, ktorý v 30. rokoch
20. stor. emigroval a publikoval v Austrálii, kde sa
svojimi spomienkami vracal k svojmu rodisku. Cie-
ľom predstavenia bolo poukázať na ťažký život na-
šich predkov na Kysuciach, kde práca bola

namáhavá a ľudia sa skôr
venovali práci na poliach,
ako štúdiu v školských la-
viciach. Zároveň mali
žiaci možnosť upriamiť sa
na duchovnú činnosť ľudí
vtedajšej doby, v ktorej
nám zanechali bohaté
kultúrne dedičstvo. Sú-
časne predstavenie pris-
pelo k  obohateniu emo-
cionálnych a  estetických
zážitkov.

PaedDr. Martin Pakanec

,,Diera do sveta“

Počas prezentácie s historikom

Prehliadka výstavy



Stretnúť raz človeka,
tak akosi tvárou v tvár.
Hoc stretávam ho neustále,
v slovenských knihách, doma, v škole.

Podať mu ruku, povedať vďaka!
To by som urobiť chcel a to ma láka,
že s takým srdcom slovenským,
bol pre nás darom obrovským.

Podať mu ruku, povedať vďaka!

Zato, že odkryl nádheru,
nádheru reči slovenskej
a nepodľahol tlaku,
bezcitnej vlády Uhorskej.

Podať mu ruku, povedať vďaka!
Zato, že zanechal lásku k žene
a celé srdce daroval slovenčine,
ktorá znie tak malebne a krásne,
jej venoval svoj krátky život, svoje básne.

Zobudil všetkých slovenských spáčov,
bez slnečných lúčov, iba rodnou rečou!
By povstali, nesiahli však po ostrom meči,
za svoje práva, kus rodnej reči.

Podať mu ruku, povedať vďaka!

Stretnúť raz človeka, len tak, pred domom,
kde stojí lipa odveká.
A čudovať sa, koho to mať víta,
stretla nášho Ľudovíta.

STRETNUTIE 
S ĽUDOVÍTOM ŠTÚROM
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Tohtoročný začiatok školského roka sa na našej
škole niesol v znamení 200. výročia narodenia Ľu-
dovíta Štúra. Žiaci druhého stupňa pripravili v prie-
storoch školy so svojimi vyučujúcimi panely
s najdôležitejšími informáciami zo života a diela
tejto významnej osobnosti našich národných dejín
pod názvom Stretnutie s Ľudovítom Štúrom. Tieto
panely sú umiestnené na prvom a  druhom po-
schodí našej školy. Okrem rôznych exkurzií, besied
a prezentácií, na ktorých sme sa zúčastnili, žiaci
tvorili portréty, rôzne koláže a básne o Ľudovítovi
Štúrovi. 

Pri tejto príležitosti nám žiak VII. ročníka Viktor
Hejčík napísal báseň venovanú k tomuto výročiu.

Mgr. Michaela Sloviaková, 
PaedDr. Martin Pakanec, 

úprava fotografie: Bc. Adriána Perďochová
Príjemne prežité chvíle strávili žiaci 1. – 5. roč-

níka našej školy 20. 10. 2015 v bábkovom divadle v
Žiline. Šikovní bábkoherci predviedli žiakom
pekné a náučné predstavenie o malom, zvedavom
sloníkovi Bimbovi, neustále bažiacom po nových
vedomostiach, o ďalších zvieratkách žijúcich v Af-
rike a o ich spoločných dobrodružstvách. Nemenej
zaujímavá bola i návšteva Budatínskeho zámku,
kde si žiaci pozreli výstavu rôznych cudzokrajných
živočíchov, ba niektorí odvážlivci si mohli pohlad-
kať hada, leguána i tarantulu. S pani sprievodky-
ňou žiaci vystúpili do vyhliadkovej veže
Budatínskeho zámku, odkiaľ sa mohli pokochať
krásou okolitých kopcov a pohorí. I napriek chlad-
nému a veternému počasiu sa deti prebehli po zá-
mockej záhrade a  pozreli si sútok riek Kysuce
a Váhu. Bol to deň plný pekných zážitkov a tešíme
sa na ďalšie.

Mgr. Helena Babišová

Bábkové predstavenie
„Zvedavý sloník“ 
a Budatínsky zámok

Medzinárodný deň školských knižníc sme si
pripomenuli 26. 10. 2015. V úvode sme prezento-
vali rôzne žánre kníh, ktoré máme v školskej kniž-
nici. Každý žiak si priniesol svoju obľúbenú knihu
a  v krátkosti ostatným žiakom priblížil obsah
knihy.

Spoločne sme prečítali krátku ukážku príbehu,
ktorému sme vymýšľali záver. Po tomto úvode za-
čali žiaci tvoriť a vymýšľať. Žiaci nižších ročníkov
dotvorili rozprávkový strom – na listy stromu kre-
slili rozprávky. Úlohou starších žiakov bolo vymys-
lieť zaujímavú upútavku na obal svojej knihy. Žiaci
mali inšpirovať ostatných svojou reklamou, prečo
si ich obľúbenú knihu majú prečítať. Odmenou za
kreativitu bolo skladanie puzzle s motívmi rozprá-
vok a detektívnych príbehov. 

I keď sa podujatie uskutočnilo v popoludňajších
hodinách, s  radosťou môžeme skonštatovať, že
žiaci prejavili záujem o prácu s knihami.

Mgr. Jana Janíková, 
Mgr. Jana Nekorancová

Medzinárodný deň knižníc

Detské dopravné ihriskoPozvánka 

na 3. rodičovský ples
Jednou z pravidelných, a u detí veľmi obľú-

bených a  zároveň veľmi potrebných aktivít,
bola návšteva Dopravného ihriska v Turzovke –
Závodí. V dňoch 28. – 29. 9. 2015 sa jej zúčastnili
žiaci 1. stupňa, ktorí si tento deň naplno užili.
K priaznivej atmosfére vo veľkej miere prispeli
ochotné a príjemné pracovníčky CVČ Turzovka,
ktoré im sprostredkovali informácie veku prime-
raným spôsobom. Žiaci sa naučili i utvrdili si teo-
retické poznatky z  bezpečnosti cestnej
premávky. Odmenou za ich správne odpovede
bol darček v podobe reflexných prvkov. Prak-
tické zručnosti si rozvíjali pomocou zariadení
a pomôcok, ktorými je dopravné ihrisko dosta-
točne vybavené. Na tento deň budú určite radi
spomínať.

Mgr. Jana Nekorancová

Združenie rodičov ZŠ Staškov Vás srdečne
pozýva na 3. Rodičovský ples, ktorý sa bude
konať dňa 8. 1. 2016 o 18.00 hod. v ZŠ Staškov.
Predpredaj vstupeniek bude od 1. – 31. 12. 2015
v riaditeľni školy, prípadne rezervácia telefo-
nicky na č.t. 041/4346251, v čase od 7.00 –
15.00 h. Cena vstupenky je 20 €.V cene sú za-
hrnuté: 2 večere, prípitok, víno, káva, zákusok,
ovocie, nealko. Hudba: hudobná skupina
„MAT” a ľudová hudba Vajčovci. Tešíme sa na
Vašu účasť!

Ľubica Ligocká, predseda ZRŠ
Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy



Spravodaj obce Staškov 19Spolky18 Spravodaj obce StaškovRôzne

Milí čitatelia, dovoľte mi v mene seniorov – jubilantov, aby som
sa úprimne poďakovala OÚ v Staškove, že si nás uctil pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším.

Mesiac október je výstižne pomenovaný a právom nesie prí-
vlastok – Mesiac úcty k starším. Má to byť prejavenie úcty k ľuďom
v ich životnej jesennej púti. Je to príležitosť stretnúť sa nielen s ro-
vesníkmi, s mladšími známymi, ale i o nejaký ten rôčik staršími
súputníkmi, ktorí si majú čo povedať, majú za čo poďakovať, ale
i  pookriať pri veselých príhodách. Je to udalosť, ktorú pokiaľ
možno, treba využiť.

Sviatočné popoludnie bolo naplnené krásnou atmosférou. 
Zúčastnila som sa na tejto slávnostnej udalosti, ale mysľou som
bola stále pri tých, ktorí sa na nej nemohli zúčastniť.

Mgr. Jozefína Poláčiková

Na výstave bolo vystavených 174 exponátov,
z  toho 136 exponátov ovocia (jablká, hrušky,
slivky) a 38 exponátov zeleniny. Spolu sa zúčast-
nilo 40 vystavovateľov. V rámci jednotlivých odrôd
boli ocenení nasledovne: 
Kategória jablká:
1. miesto Rubín od pani Márie Koudelkovej,
2. miesto Bohemia od pána Ing. Antona Konkola,
3. miesto Rubinola od pána Jána Janíka. 

Kategória hruška:
1. miesto Bosková fľaška od pána Jána Janíka,
2. miesto Druvardova od pána Ladislava Maslíka, 
3. miesto Konferencia od pána Ing. Antona Kon-
kola.

Kategória zelenina:
1. miesto Paprika od pána Ing. Antona Konkola, 
2. a 3. miesto zeleninový kôš od pani Viery Krátkej. 

Kategória slivka:
1. miesto odroda Prezident od pani Čagalovej,
2. miesto odroda Jojo od pána Ing. Antona Konkola.

Následne zo staškovskej výstavy bolo vybratých
40 exponátov ovocia a zeleniny, ktoré boli vysta-
vené na Okresnej výstave v Čadci, ktorá sa konala
v  dňoch 10. 10. – 11. 10. 2015 v  Dome kultúry
v  Čadci. ZO SZZ v  Staškove získala 14 ocenení 
v rámci vystavovaných exponátov. Z toho najlepšie
sa umiestnili: exponáty zeleniny: na 2. mieste Ing.
Anton Konkol za vystavovanú papriku, 4. miesto

pani Veronika Krátka – zeleninový kôš, 6. miesto
Ing. Anton Konkol – slivka odroda Jojo, 7. miesto
Ján Dodek – jablká Ligol. 

V dňoch 23. 10. – 24. 10. sa konala celoslovenská
výstava ovocia a zeleniny v Trenčíne, kde taktiež
naša organizácia mala svoje exponáty. Tu najvyššie
ocenenie získala odroda Ligol od vystavovateľa
Jána Dodeka. Celkovo sa okres Čadca na tejto vý-
stave v rámci Slovenska umiestnil na 4. – 7. mieste
medzi zúčastnenými okresmi. 

ZO SZZ v Staškove chce touto cestou poďakovať
všetkým zúčastneným organizáciám a to materskej
škole pod vedením pani Smrečkovej Anny, škol-
skému klubu pri základnej škole pod vedením pani
Konkolovej Ľudmily, Únii žien pod vedením pani
Machovčákovej Jozefy a  všetkým záhradkárom,
ktorí svojími exponátmi prispeli k úspechu konanej
výstavy. Samozrejme najväčšie poďakovanie si 
zaslúži obecný úrad pod vedením starostu pána
Ing. Šimčiska za bezplatné poskytnutie priestorov,
pomoc pri inštalácii zariadení a  aj za finančnú
pomoc v rámci rozpočtu, za ktorú sme mohli za-
kúpiť vecné ceny oceneným v jednotlivých kategó-
riách vystavovaných exponátov. 

Na záver chcem podotknúť, že táto výstava po-
ukázala na skutočnosť, že záhradkárčenie v našej
obci nie je len formálne, ale nové odrody jabĺk,
hrušiek a sliviek, ktoré sa objavili na výstave jasne
ukazuje, že dávno sú preč doby, kedy sa v našej
obci pestovali „planky“ respektíve poľné hrušky.

Výbor ZO SZZ v Staškove

Výstava ovocia a zeleniny 2015Zodpovednosť máme všetci
Odpadové hospodárstvo je

zložitý proces, z ktorého pre obce
vyplývajú viaceré povinnosti.
Odpad vzniknutý na území obce
je považovaný za komunálny
odpad a nakladanie s ním na svo-
jom území zabezpečuje obec.
Tým, že zaplatíme ako občania
poplatok obci za to, že sa o náš
vyprodukovaný odpad postará,
naša úloha nekončí. My všetci
ako pôvodcovia odpadu si mu-
síme uvedomiť, že samotné na-
kladanie s odpadmi a  finančné
zaťaženie tohto procesu sa nezao-
bíde bez našej spolupráce. Sú-
časný poplatok totiž nepokryje

náklady obce spojené s vývozom
komunálneho odpadu a jeho
skladovaním. Ak nechceme pre-
niesť toto finančné zaťaženie na
občanov, je potrebné hľadať iné
spôsoby riešenia problému.
Úspešnosť možností zníženia ná-
kladov, ktoré sa pripravujú 
a o ktorých vás budeme postupne
informovať, závisí vo veľkej miere
od vás. Reč je o  znížení celko-
vého množstva komunálneho od-
padu zodpovedným triedením 
a kúpou výrobkov balených
v  ľahko recyklovateľných oba-
loch. To je otázka prístupu a roz-
hodnutia. Nik ho za vás neurobí. 

Tipy pre začiatok:
1. Zodpovedne triediť odpad.
Takmer všetko sa bezplatne vy-
váža, stačí to hodiť do správneho
vreca a vyložiť v čase zberu.
2. Nepoužívať jednorazové igeli-
tové tašky. Dajme si tú námahu
a  na nákup si donesme svoju
vlastnú tašku, najlepšie vyro-
benú z tradičných materiálov.
3. Nevyberať si výrobky balené
vo viacerých typoch obalu.
4. Nevytvárať čierne skládky. Je
to jednoduché a rýchle, ale jej
odstránenie je finančne náročné
a v konečnom dôsledku túto čin-
nosť musíme zaplatiť všetci. Na
vývoz odpadu jedného neprispô-
sobivého občana, ktorý ho za
tmy vyvezie za trať alebo do prie-
kopy, sa skladáme všetci.

Pre ilustráciu uvádzam pre-
hľad platieb obce Staškov za ko-
munálny odpad v roku 2014.

Ján Belko
predseda komisie 

životného prostredia 
a ochrany prírody

110 l 
nádoba

voK
separovaný
zber sKlo

separovaný
zber plAsTy

separovaný
zber Kovy

objemový
odpad

poplatok
mestu TKA

uloženie
odpadu

január 1596,68 638,4 337,13 396,92 0 0 207,16 1026,14

február 1104,19 91,2 366,46 334,87 0 0 119,42 579,1

marec 1171,23 364,8 329,3 334,88 0 0 152,48 750,46

apríl 1173,32 456 307,8 308,93 0 2617,32 472,96 797,33

máj 979,78 638,4 334,87 303,29 0 0 168,12 830,6

jún 931,39 456 338,26 299,9 336 0 143,03 701,75

júl 1454,98 820,8 311,18 299,9 0 0 218,82 1088,13

august 1021,24 912 336 308,93 0 0 189,34 931,9

september 1033,35 364,8 338,25 306,67 0 70,2 123,28 550,87

október 925,41 729 333,75 622,37 313,44 0 168,32 816,49

november 1211,32 820,8 332,62 0 0 0 208,67 1014,56

december 1594,94 273,6 362,21 621,24 0 106,92 187,14 841,18

spolu 14197,83 6565,8 4027,83 4137,9 649,44 2794,44 2358,74 9928,51

Poďakovanie
Obec Staškov a FK Slávia 

Staškov Vás srdečne pozývajú
na OBECNÝ PLES, ktorý sa

uskutoční dňa 23. januára 2016
o 19.00 hod. v reštaurácii pod

Obecným úradom. 
Cena vstupného je 25 €

(v cene 2x večera, prípitok,
káva, zákusok, víno).

Do tanečného kola Vás pozve
a celým večerom bude sprevá-

dzať hudobná skupina 
SYSTEM TWO a ľudová hudba –

BRATIA KRISTEKOVCI. 

Obecný ples

Výstavu 4. októbra otvoril starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko s manželkou, kde
vo  svojom krátkom príhovore ocenil  vystavované exponáty ovocia  a  zeleniny,
výšivky žien, práce deti materskej školy a práce školského klubu pri základnej
škole, ktoré boli súčasťou výstavy.



Na mieste, kde pôvodne stál
jeho drevený predchodca, ho po-
žehnal Mons. Anton Galus.
O tento počin sa zaslúžili členovia
Miestnej organizácie Slovenskej
národnej strany v Staškove, ktorej
predsedom je p. Ján Kožák. Pri
osádzaní kríža pomáhali aj za-
mestnanci Obecného technického
podniku. Podujatia sa zúčastnili sta-
rosta obce Ing. Ladislav Šimčisko,
predstavitelia SNS PhDr. Pavol 
Holeštiak, Slavomír Kupka a  60 
ďalších sympatizantov.
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Nový slovenský dvojkríž

Dňa 18. 10. 2015 sa konal 1. medzinárodný zraz
hasičských vozidiel Avia, ktorý začínal v Čadci a
pokračoval spanilou jazdou do Staškova, kde mali
vodiči pripravenú prekážkovu trať, kde si zmerali
sily i v jazde – zručnosti. 

Potom pokračovali na Olešnú, kde si vyskúšali
jazdu do kopca hore Priečnicou a späť na Staškov,
kde sa konalo vyhodnotenie. Zúčastnilo sa 24 Avií
zo Slovenska a Čiech. Ocenené boli najlepšie Avie,
najkrajšia Avia, najstaršia Avia, ktorá prišla z naj-

väčšej vzdialenosti. Po vyhodnotení sa opäť vrátili
do Čadce. 

Chcem opäť všetkým poďakovať za pomoc 
a spoluprácu pri organizovaní takejto peknej akcie
a dúfam, že o rok sa uskutoční 2. ročník a zastávka
Avií bude opäť na Staškove.

Ing. Milan Veselovský
DHZ Staškov

1. medzinárodný zraz hasičských vozidiel Avia
na Kysuciach

V nedeľu, 25. októbra 2015 bol v Staškove na Kýčere požehnaný nový,
teraz už kovový, slovenský dvojkríž.

V našej obci sa medzi hasičov radia aj žiaci, kto-
rým sa tento rok podarilo na hasičských súťažiach
obsadiť krásne umiestnenia a teda úspešne repre-
zentovať nielen školu, ale aj celý Staškov. Za rok
2015 funguje jedno žiacke družstvo, ktoré má 
10 členov. Zúčastnili sa rôznych súťaží a počas celej
sezóny ukazovali svoju šikovnosť.

Vďaka žiakom, ktorí sa pripravujú už od malého
žiačika, sa každoročne dopĺňajú stavy v doraste-
neckých a mužských radoch. Prajeme im, aby ich
neopúšťal elán a vytrvalosť, s ktorými sa pripravujú
a vďaka ktorým dosahujú takéto krásne výsledky.

Peter Jurga
tréner DHZ – žiaci

Ukončenie športovej sezóny DHZ Staškov 2015

Blíži sa nám koniec roka 2015 a prišiel čas zhod-
notiť našu súťažnú činnosť za rok 2015.

V tomto roku sme mali 2 súťažné družstvá
mužov a 1 súťažné družstvo žiakov. Dve družstvá
mužov „A“ a „B“ spolu statočne bojovali o víťazstvá
v jednotlivých súťažiach. Zúčastnili sme sa Severo-
slovenskej hasičskej ligy. V dennej súťaži „ muži A“
skončili na 3. mieste a „muži B“ ako nováčik ligy
skončili na peknom 8. mieste. Muži A sa zúčastnili
aj  Nočnej hasičskej ligy žilinského kraja, kde
v  tvrdej konkurencií 16 družstiev skončili na 
1. mieste a vybojovali si postup na celoslovenskú
súťaž Slovenský superpohár v požiarnom útoku
v Bijacovciach pri Levoči. Celkovo sme sa zúčastnili
60 súťaží, kde sme sa viac ako 30-krát umiestnili

na stupni víťazov. V obci sme zorganizovali 
1 žiacku a 2 mužské hasičské súťaže. Chcem sa po-
ďakovať všetkým, ktorí si našli čas, aby mohli re-
prezentovať obec Staškov a Dobrovoľný hasičský
zbor Staškov, všetkým sponzorom, veliteľovi DHZ,
chalanom ktorí chodili vlastnými autami, nakoľko
sme dve družstvá, skvelým fanúšičkám a fanúši-
kom, ktorí nás chodili povzbudzovať takmer na
všetky súťaže a všetkým ostatným, ktorí nám po-
máhali ako sa len dalo. 

Avšak toto nie je naša hlavná činnosť, sme tu
hlavne pre všetkých ľudí a ochranu majetku a ži-
votov pred živelnými pohromami. 

Ing. Milan Veselovský
DHZ Staškov

DHZ – žiaci a ich úspešný rok

17. 5. 2015 – 6. ročník Detskej hasičskej súťaže
penziónu Gájuz Family Oščadnica, 1. miesto

17. 5. 2015    6. ročník Detskej hasičskej súťaže penziónu Gájuz Family oščadnica 1. miesto
23. 5. 2015    okresné kolo hry plameň – požiarny útok v oščadnici 1. miesto

23. 5. 2015    okresné kolo hry plameň – štafeta, CTIF beh cez prekážky v oščadnici 2. miesto
31. 5. 2015    súťaž o putovný pohár riaditeľa sCvČ Štiavnik a DHZ setechov 2. miesto

13. 6. 2015    súťaž o pohár riaditeľky ZŠ Kolárovice 3. miesto
28. 6. 2015    súťaž o pohár DHZ petrovice 3. miesto

20. 9. 2015    súťaž o pohár riaditeľky ZŠ staškov 3. miesto



V mládežníckych družstvách sa nám podarilo
za pomoci Raiffeinsen Banky získať sponzorský
dar na nákup dresov. Banka štvrťročne organizuje
súťaž na podporu kultúry, športu a sociálnych slu-
žieb v regióne. My sme sa do tohto projektu zapojili
a  za pomoci hlasov našich fanúšikov v  treťom
štvrťroku zvíťazili. Tu by som chcel všetkým, ktorí
sa zúčastnili hlasovania poďakovať za podporu
v  tomto projekte. Aj vďaka podpore tak silného
partnera ako je Raiffeinsen banka budeme naďalej
rozvíjať mládežnícky futbal na Staškove. Mužstvo
dospelých po postupe do IV. Ligy SEVER posilnilo

hlavne v útočnej fáze, keď k nášmu kanonierovi
Ľubošovi Červencovi prišiel Tomáš Gavlak hrajúci
v Třinci a žijúci v našej obci. K nemu ešte do zá-
ložných radov prišiel na hosťovanie Ján Krištofik
z mužstva Rakovej a do obrany náš odchovanec
z dorastu Matej Kvašňovský a syn Rastislava Mi-
chalíka, Marek. Naopak z mužstva na hosťovanie
odišlo do Rakovej trio Tomáš Šimanica, Jakub
Slúka a Miroslav Badura. V Podvysokej sa predĺžilo
hosťovanie nášho nádejného kanoniera Mareka Ba-
biša. Na prestup odišiel do Slovana Nová Bystrica
brankár Dalibor Švík.

Spravodaj obce Staškov 2322 Spravodaj obce StaškovŠport Šport

Horný rad zľava: jakub smutnik,
andrej králik, Erik Grečmal, Vladimír
Bulej, Viktor Zajac, dominik
Barnošák, Lukáš Zajac, Tibor Zajac,
Vladimír Olšovský
Druhý rad zľava: ján Pastorek,
jakub Hudeček, denis Housa, Matej
Brezina, ján Belko, jakub Eisner,
František kapusňak, maser jozef
Mäkký
Dolný rad zľava: jakub Brezina,
Tomáš Gracik, tréner Patrik konušík,
predseda Fk Peter Fuček, vedúci
mužstva Miroslav Michalík, Robert
Lysík, dominík slaninák

Horný rad zľava: Štefan kubošek
vedúci mužstva, Ing. Ladislav
Šimčisko, starosta obce, Michal
Gottwald, jakub sabela, anton
Šimanica najskúsenejší registrovaný
hráč klubu, jaroslav Furdan, Pavol
Badura, Peter Fuček predseda klubu,
Tomáš Gavlak, Martin Gavlak, jozef
Mäkký masér, jaroslav Pálenik
Dolný rad zľava: Matej kvašňovský,
Mário kaličák, Rastislav Michalík,
Marek Michalík, juraj sýkora, Ľuboš
červenec, Matej čambora, Peter
Martiník, Patrik Gottwald, Miroslav
Polka

Po úspešnom zvládnutí 44.
ročníka Kronerovho pohára sa
naše družstvá pustili s chuťou do
prípravy na jesennú časť súťaž-
ného ročníka 2015/2016. Príprava
všetkých družstiev prebiehala
v domácom prostredí. Počas let-
ného obdobia došlo v  jednotli-

vých družstvách k pohybu hráčov či
už smerom von, tak aj smerom dnu. Ale

poďme sa nato pozrieť detailnejšie. 
V žiackych mužstvách to bol hlavne prirodzený

prechod žiačikov z U 13 do kategórie U 15. Tu sa
hlavne trápime s demografickým vývojom v našej
obci, takže sa nám objavujú v mužstvách aj chlapci
z okolitých dedín. Preto sa posnažíme popracovať
na propagácii futbalu na našej Základnej škole
v Staškove. V družstve Staškovského dorastu došlo

asi k najväčšiemu pohybu hráčov a to hlavne sme-
rom dnu. Z Podvysokej prišiel kanonier a tvorca
hry Robert Lysík, zo Zákopčia Dominik Slaninák,
z Klokočova Vladimír Olšovský a brankárska posila
František Kapusňak a do obranných radov sa vrátil
po čiastočnej odmlke syn nášho bývalého aktív-
neho hráča Pavol Smreček. Vo veľmi dobrom svetle
sa ukazuje náš žiacky odchovanec Dominik 
Barnošák. Celkovo tréner Patrik Konušík s vedúcim
družstva Miroslavom Michalíkom mali šťastnú
ruku vo výbere a dokázali aj za prispenia nového
prestupového poriadku naskladať veľmi silné druž-
stvo, ktoré bojuje o čelo tabuľky v III. Lige SEVER
U 19. Toto mužstvo je veľmi mladé s perspektívou
a dobrými vyhliadkami do budúcnosti, čo sa týka
posilnenia družstva dospelých. Predsa len, staškov-
ský dorast po jesennej časti patrí medzi tri najlepšie
mužstvá Kysuckého regiónu.

Celá jesenná časť sa niesla v neporaziteľnosti
nášho mužstva na domácej pôde, kde chlapci za-
váhali len proti družstvu Oravského Veselého. No
a na oplátku doviezli body z Oravy a to z Trstenej.

Čo sa týka ostatných zápasov na ihriskách sú-
perov môžem konštatovať, že okrem zápasu
v Tvrdošíne hrali chlapci vyrovnané partie a pre-
hrali len rozdielom jedného gólu. Z pohľadu re-
giónu Kysúc nám patrí štvrtá priečka, čo znamená,
že futbal na Staškove je vo svojej histórii na svojom
maxime, kde sme sa zaradili k takým mužstvám
ako je Makov, Čadca, Krásno nad Kysucou. 

Celkovo súťaž je veľmi kvalitná a som rád, že
ciele, ktoré sme si dali a to umiestnenie v strede ta-
buľky chlapci, naplnili do bodky, za čo im všetkým
patrí veľká vďaka. Vzorne reprezentujú klub a šíria
dobré meno obce po celom severozápadnom Slo-

vensku. Počas jesennej časti sme skúsili stretnutia
preložiť na sobotu, toto sa nám prejavilo v čiastoč-
nom znížení počtu návštevníkov. Po tejto skúse-
nosti sa chceme v  jarnej časti súťaže opäť vrátiť
k nedeľňajším termínom zápasov. Verím, že staš-
kovský fanúšik bude mať opätovne vyplnené ne-
deľňajšie popoludnie kvalitnou hrou našich
chlapcov. 

Touto cestou by som chcel na záver poďakovať
všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na zabezpečení
chodu klubu či už svojou prácou, alebo finančným
príspevkom a do nového roka popriať všetkým veľa
zdravia, šťastia a pokoja v rodinách. 

S pozdravom Peter Fuček
predseda FK Slávia Staškov

1 ŠK Štiavnik 13 10 2 1 46 : 13 32 14
2 oFK Teplička nad váhom 13 10 1 2 58 : 14 31 16
3 FK slávia staškov 13 9 2 2 44 : 19 29 5
4 TJ Tatran oravské veselé 13 9 1 3 54 : 17 28 7
5 oŠK Rosina 13 8 1 4 29 : 26 25 1
6 TJ Tatran Zákamenné 13 7 2 4 32 : 19 23 23
7 oravan oravská Jasenica 13 7 0 6 24 : 24 21 0
8 FK Tatran Turzovka 13 4 4 5 22 : 31 16 -8
9 ŠK Čierne 13 4 2 7 12 : 23 14 -7

10 oŠK Istebné 13 4 1 8 28 : 39 13 -11
11 ATTACK vrútky 13 3 1 9 21 : 41 10 -14
12 TJ Tatran Krásno n. Kysucou 13 3 0 10 19 : 48 9 -9
13 FK predmier 13 2 1 10 9 : 40 7 -14
14 oŠK Baník stráňavy 13 2 0 11 5: 49 6 -12

Zhodnotenie jesennej časti mužstiev FK Slávia Staškov 
súťažného ročníka 2015/2016 

Fotografia mužstva mužov po poslednom zápase 
jesene FK Slávia Staškov – Attack Vrútky 7:0

1 TJ stráža 13 11 2 0 39 : 10 35 14
2 oŠK Baník stráňavy 13 10 1 2 30 : 15 31 13
3 TJ Tatran oravské veselé 13 8 3 2 33 : 12 27 6
4 TJ Družstevník Belá - Dulice 13 8 3 2 35 : 16 27 9
5 ŠK Tvrdošín 13 7 2 4 35 : 16 23 2
6 FK slávia staškov 13 7 0 6 36 : 22 21 0
7 MŠK Kysucké Nové Mesto 13 6 2 5 19 : 13 20 -1
8 ŠK Dynamo Diviaky 13 3 5 5 15 : 18 14 -4
9 oŠK Rosina 13 4 2 7 16 : 30 14 -4

10 TJ Máj Ružomberok-Černová 13 4 0 9 20 : 33 12 -6
11 TJ Tatran Bytčica 13 3 2 8 9 : 37 11 -7
12 ŠK Závažná poruba 13 2 3 8 11 : 22 9 -12
13 FK slovan Trstená 13 2 2 9 16 : 39 8 -13
14 ATTACK vrútky 13 2 1 10 7 : 38 7 -11

Tabuľka IV. Liga Sever po jesennej
časti, ročník 2015/2016

Tabuľka III. Liga U 19 skupina SEVER,
po jesennej časti ročník 2015/2016
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narodené dieťa

Jubilanti

Manželstvo uzatvorili

navždy nás opustili

Srdečne vítame v našej obci najmenšieho 
občana a rodičom prajeme veľa 
zdravia, úspechov a trpezlivosti 

pri výchove ich ratolestí. 

Timea Kožáková

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im, nech ich zdravie nezradí 
a teplé slniečko nech im dušu pohladí. Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

Mária Janošcová

Pripomíname 
si 30. výročie
úmrtia pána
Jozefa Budoša

Pripomíname 
si 12. výročie
úmrtia pani
Terézie Budošovej

Jozef Staník
Emília Turiaková
Stanislav Maslík

Jozef Kajánek
Ján Kopenec
Peter Krivulčík

Anna Bulejová
Pavol Cisarik
Jozefa Šimanicová

Peter Šinal

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

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

Milan Zajac Ján Jaroš Jaroslav Záhumenský

65 65

Gustáv Kajánek

65 65

Milan Sekerka

70

Mária Kaličáková

85

Anna Perďochová

85

Veronika Franková

75

Mária Jurgová

80

Bc. Tomáš Gajdošík 
a Mgr. Veronika Barčáková

Martin Kučák 
a Simona Badurová

Ing. Karol Pružinský 
a Ing. Alena Hegasíková

60 rokov:
Matúš Dembický 
Mária Letková
Mgr. Jozef Latka

65 rokov:
Milan Veselka
Milan Dedič
Mária Ligocká

70 rokov:
František Lištvan
Mária Machovčáková

75 rokov:
Mária Korduliaková

80 rokov:
Rudolf Machovčák


