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Tradičný mesiac úcTy 
k sTarším v našej obci 

oslávime spoločne

Obec Staškov Vás pri príležitosti 
OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY
K STARŠÍM srdečne pozýva 

23. októbra 2016 o 14.00 hod.
do Kultúrneho domu 

Jozefa Kronera v Staškove na
vystúpenie hudobnej skupiny

PrOGreS
a ľudového rozprávača. 

Program je určený pre všetky
vekové kategórie.

Vstup na vystúpenie je zdarma.
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Otvorenie nového školského
roka v základnej škole

Biskup Mons. Tomáš Galis
navštívil Staškov
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Na začiatku školského roka sme
slávnostne otvorili novú materskú školu

Starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko spolu 
s riaditeľkou škôlky Annou Smrečkovou 
a vedúcim Obecného technického podniku
Ladislavom Perďochom slávnostne
prestrihli pásku a tým symbolicky dali do
užívania novopostavenú materskú školu. 

Fotografie z priestorov a areálu novej škôlky
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Milí Staškovčania, 

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
104/2016 k  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ S CH V A Ľ U J E

a) program rokovania Obecného zastupiteľstva
Staškov, doplnenie programu o Monitorovaciu
správu k programovému rozpočtu 2016
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Te-
rézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej komi-
sie: Mgr. Daniel Králik, členovia: Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Te-
rézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Terézia Šupčíková,
Mgr. Iveta Bartusková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Te-
rézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
105/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ B E R I E  N A  V E D O M I E
OZ Uložilo:

a) Výkon kontroly poskytnutých dotácií z roz-
počtu obce z roku 2015 v porovnaní so žiados-
ťami. Predložená správa z pokračovania
vykonanej kontroly.

b) Obecnému úradu osloviť aspoň 2 ďalšie pois-
ťovne na vyhotovenie ponuky na poistenie
majetku obce. Úloha splnená.

c) Obecnému úradu pripraviť usmernenie – pod-
mienky pre čerpanie dotácií zložkami s práv-
nou subjektivitou a bez právnej subjektivity.

Podmienky dať schváliť OZ a následne zapra-
covať do VZN. Termín do 31. 8. 2016. 

d) Obecnému úradu pripraviť systém dobudova-
nia modernizácie verejného osvetlenia v obci
formou koncesnej zmluvy. Úloha trvá.

e) Vyúčtovať nájomcovi priestorov v areáli futba-
lového ihriska FK Staškov p. Jarmile Kráľovej
elektrickú energiu za rok 2015, vypočítať ako
priemer za roky 2013–2014, čo je 514 kWh.
Úloha splnená.

f) Obecnému úradu osloviť projektanta o spra-
covanie projektu na dopravné značenie – osa-
denie spomaľovačov a dopravných zrkadiel,
ku obhliadke s projektantom prizvať členov
stavebnej komisie a poslancov. Úloha trvá.

g) Obecnému úradu pravidelne prezentovať
v  Spravodaji obce článok o  nákladoch na
odvoz odpadov, robiť osvetu separovania od-
padov, zverejniť štatistiku nesprávneho sepa-
rovania obce Staškov, s popisom identifikácie
odpadov. Úloha splnená.

h) Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Padycha Jo-
zefa, v rozsahu obhliadky a vyžiadania si pod-
kladov k žiadosti. Úloha trvá.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
106/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ U K L A D Á
Obecnému úradu prerokovať doplnenie verejného
osvetlenia.
B/ S CH V A Ľ U J E
Výmenu starých svietidiel po výmene stĺpov v lo-
kalite – časť obce Polgrúň za nové LED svietidlá
v počte kusov 13.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo

uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
z 18. augusta 2016

obec bola úspešná a zí-
skali sme financie na
výstavbu nového byto-
vého domu s  nájom-
nými bytmi. 

Financovanie sa skla-
dá z úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania

vo výške 391 190 €, nenávratnej  dotácie z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR vo výške 266 670 € a vlastných zdrojov vo
výške 19 752,03 €. Bytový dom bude mať celkovo
15 bytových jednotiek, z  toho 2 byty jednoiz-
bové, 9 bytov dvojizbových a 4 byty trojizbové.  

Stavbu bude realizovať Obecný technicky
podnik. Maximálna doba výstavby je 24 mesia-
cov a celková cena diela je 677 612,03 €. V cene
je zazmluvnená výstavba samotného bytového
domu, prípojky inžinierskych sietí, prístupová
komunikácia a odstavné plochy pre osobné mo-
torové vozidlá v počte 19 ks. So stavbou sme za-
čali 12. septembra a  v  tomto roku plánujeme
zrealizovať kompletné základové konštrukcie.

Podarilo sa nám naplniť náš zámer a 5. sep-
tembra sme odovzdali do užívania novú ma-
terskú školu pre 20 detí na vyšnom konci. Stavba

bola kompletne dokončená a skolaudovaná. Ešte
je potrebné zrealizovať práce na  oplotení areálu
a chodníku k základnej škole. Predpoklad ter-
mínu ich ukončenia je koniec septembra 2016.
Všetky stavebné a  montážne práce na tejto
stavbe boli vyhotovené zamestnancami Obec-
ného technického podniku a  živnostníkmi zo
Staškova. Výstavba bola financovaná z dotácie
od Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vo výške 120 000 € a vlastných zdro-
jov obce.  Za celkový výsledok – termín výstavby
(4 mesiace) a kvalitu prevedených prác – by sa
nemusela hanbiť ani žiadna zabehnutá stavebná
firma. 

Budovu slávnostne požehnal biskup žilinskej
diecézy Mons. Tomáš Galis pri príležitosti ná-
vštevy našej obce dňa 13. septembra s prianím,
aby sa v nej darilo zamestnancom vychovávať
v zdraví a šťastí našich najmenších.   

Bohužiaľ, nebolo nám dopriate tešiť sa
z nášho spoločného úspechu, lebo tragická ne-
hoda živnostníka – elektrikára, pracujúceho pre
našu obec, všetko zatienila.

S úctou Ladislav Šimčisko, 
starosta obce 

V septembri 2016 sa podľa plánu podarilo dokončiť 
a dať do prevádzky novú budovu škôlky.

Začala sa výstavba novej bytovky v ústredí obce. 
na fotografii príprava staveniska.
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107/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ U K L A D Á 
Obecnému úradu prerokovať podmienky ukladania
dotácií zložkám do najbližšieho rokovania Obec-
ného zastupiteľstva.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
108/2016 k bodu: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O
Poistenie majetku obce. 
B/ S CH V A Ľ U J E
Ponuku na poistenie majetku obce poisťovne Ge-
nerali, a.s.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
109/2016 k bodu: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Správu o výsledku kontroly dotácií z rozpočtu obce
v r. 2015 – pokračovanie. 
B/ B E R I E  N A  V E D O M I E
Správu o výsledku kontroly dotácií z rozpočtu obce
v r. 2015 – pokračovanie. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
110/2016 k bodu: Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
– Základná škola
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 

a) Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov
č. 2/2016

b) Kontrolu úpravy rozpočtu Základnej školy
B/ S CH V A Ľ U J E
Rozpočtové opatrenie Základnej školy Staškov 
č. 2/2016

C/ B E R I E N A  V E D O M I E 
Kontrolu úpravy rozpočtu Základnej školy.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
111/2016 k bodu: Správa o hospodárení za rok 2015
– Materská škola Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O
Správu o hospodárení Materskej školy Staškov za
rok 2015
B/ S CH V A Ľ U J E 
Správu o hospodárení Materskej školy Staškov za
rok 2015
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
112/2016 k bodu: Rozpočtové opatrenie Materská
škola Staškov č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 

a) Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov
č. 1/2016

b) Kontrolu úpravy rozpočtu Materskej školy
B/ S CH V A Ľ U J E
Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov 
č. 1/2016
C/ B E R I E N A  V E D O M I E 
Kontrolu úpravy rozpočtu Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
113/2016 K bodu: Správa o výsledkoch a podmien-
kach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Staškov za školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Správu o  výsledkoch a  podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy Staškov za
školský rok 2015/2016.

B/ S CH V A Ľ U J E
Správu o  výsledkoch a  podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy Staškov za
školský rok 2015/2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
114/2016 k bodu: Návrh na organizáciu Materskej
školy Staškov na školský rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov na
školský rok 2016/2017.
B/ S CH V A Ľ U J E 
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov na
školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
115/2016 k bodu: Plán kontinuálneho vzdelávania
na školský rok 2016 – 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok
2016 – 2017.
B/ S CH V A Ľ U J E
Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok
2016 – 2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
116/2016 k bodu: Školský poriadok Materskej školy
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Školský poriadok Materskej školy Staškov.
B/ S CH V A Ľ U J E
Školský poriadok Materskej školy Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
117/2016 k  bodu: Školský výchovno-vzdelávací
program
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Školský výchovno-vzdelávací program – Materská
škola.
B/ S CH V A Ľ U J E
Školský výchovno-vzdelávací program – Materská
škola.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
118/2016 k bodu: Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 –
obec
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – obec
B/ S CH V A Ľ U J E
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – obec
C/ B E R I E N A V E D O M I E 
Predloženú správu o hospodárení k 30. 6. 2016
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
119/2016 k bodu: Schválenie prolongácie úverov na
prefinancovanie investičných projektov obce: 
„Cesta nás tam dovedie“, kód: 22420120021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Schválenie prolongácie úverov na prefinancovanie
investičných projektov obce: „Cesta nás tam dove-
die“, kód: 22420120021
B/ S CH V A Ľ U J E
Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa prísluš-
ných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v platnom znení schvaľuje
prolongáciu úveru na základe Zmluvy o Municipál-
nom úvere – Eurofondy (B) č. 31/009/14 vo výške
36 275,63 €, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR +
úrokové rozpätie 1,65%, na dobu 1 roka, poskytnu-
tého zo strany Prima banky Slovensko, a. s., so síd-
lom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
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republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolon-
gácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpeče-
nia financovania investičných projektov: 
„Cesta nás tam dovedie – kód ITMS: 22420120021,
realizovaný v rámci Operačného programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská republika – Česká re-
publika 2007-2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regio-
nálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného
územia a životného prostredia
Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruk-
túry a dostupnosti pohraničia.“ 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystave-
nie vlastnej blanko zmenky na rad banky za úče-
lom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
120/2016 k bodu: Konsolidovaná výročná správa za
rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015
B/ S CH V A Ľ U J E 
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2015
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
121/2016 k bodu: Správa nezávislého audítora ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej úč-
tovnej závierke za rok 2015
B/ S CH V A Ľ U J E 
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej úč-

tovnej závierke za rok 2015
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
122/2016 k bodu: Monitorovacia správa k progra-
movému rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.
B/ S CH V A Ľ U J E 
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
123/2016 k bodu: Zverenie majetku obce do správy
Obecného technického podniku – detské ihriská
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O
Zverenie majetku obce do správy Obecného tech-
nického podniku – detské ihriská.
B/ S CH V A Ľ U J E
Zverenie majetku obce do správy Obecného tech-
nického podniku – detské ihriská. Detské ihrisko
nižný koniec: obstarávacia cena 3 598,80 €, odpisy
175 €, zostatková cena 3 423,80 €. Detské ihrisko
vyšný koniec: obstarávacia cena 3 463,20 €, odpisy
0 €, zostatková cena 3 463,20 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
124/2016 k  bodu: Schválenie záložnej zmluvy 
č. 500/361/2016 na výstavbu bytového domu zo
ŠFRB
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Schválenie záložnej zmluvy č. 500/361/2016 na vý-
stavbu bytového domu zo ŠFRB.
B/ S CH V A Ľ U J E
Záložnú zmluvu č. 500/361/2016 na výstavbu by-
tového domu zo ŠFRB.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-

káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
125/2016 k bodu: Prerokovanie výsledkov kontroly
NKÚ zameranej na účinnosť verejných prostriedkov
vynaložených na komunálne služby v obci Staškov,
konanej v období od 3. 2. 2016 do 3. 6. 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Výsledky kontroly NKÚ zameranej na účinnosť ve-
rejných prostriedkov vynaložených na komunálne
služby v obci Staškov, konanej v období od 3. 2.
2016 do 3. 6. 2016.
B/ B E R I E N A V E D O M I E 
Výsledky kontroly NKÚ zameranej na účinnosť ve-
rejných prostriedkov vynaložených na komunálne
služby v obci Staškov, konanej v období od 3. 2.
2016 do 3. 6. 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
126/2016 k bodu: Zmluva na právne služby
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Poskytovanie právnych služieb obci 
C/ S CH V A Ľ U J E

a) Dohodu o ukončení mandatnej zmluvy o po-
skytovaní právnych služieb s  Advokátskou
kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský,
JUDr. Strapáč, PhD, s.r.o.

b) Mandátnu zmluvu na právne služby s advo-
kátskou kanceláriou JUDr. Strapáč, PhD, s.r.o.

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
127/2016 k bodu: Nájom pozemkov pod stavbu tu-
ristickej rozhľadne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Nájom pozemkov pod stavbu turistickej rozhľadne.
B/ S CH V A Ľ U J E
Nájom pozemkov pod stavbu turistickej rozhľadne

CKN 4418/8 k.ú. Staškov a následné odkúpenie.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
128/2016 k  bodu: Územný plán obce Staškov –
prieskumy a rozbory
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Rozbory a  prieskumy k  Územnému plánu obce 
Staškov.
B/ S CH V A Ľ U J E 
Rozbory a  prieskumy k  Územnému plánu obce 
Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
129/2016 k  bodu: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Zámer prenájmu nebytových priestorov Obce 
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
B/ S CH V A Ľ U J E 
Zámer prenájmu nebytových priestorov – garáž
o rozlohe 23,56 m2 v budove zdravotného strediska
č. s. 589 v Staškove na parcele č. 112/8 zapísaná na
LV č. 1179 v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) Zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení ne-
skorších predpisov, v sume 25 €/1 mesiac, v ter-
míne od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 p. Viliamovi
Kicošovi a manželke Márii, bytom Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že Obec Staškov chce umožniť nájomcom
garážovanie osobného automobilu v garáži nachá-
dzajúcej sa v budove, v ktorej nájomca s rodinou
užíva aj nájomný byt, nakoľko uvedenú garáž užíva
od 1. 1. 2005. Počet poslancov: 9, prítomných: 5
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo 130/2016
k bodu: Kronika obce Staškov – I. polrok 2016
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Predložené zápisy do obecnej kroniky za I. polrok
2016 členom komisie na odsúhlasenie zápisov do
obecnej kroniky.
B/ B E R I E N A V E D O M I E 
Predložené zápisy do obecnej kroniky za I. polrok
2016 členom komisie na odsúhlasenie zápisov do
obecnej kroniky.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
131/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Odkúpenie pozemkov na rozšírenie cesty CKN
1057, po ľavej strane smerom ku bývalému lyžiar-
skemu vleku.
B/ S CH V A Ľ U J E
Odkúpenie pozemkov na rozšírenie cesty CKN
1057, po ľavej strane smerom ku bývalému lyžiar-
skemu vleku za cenu 1,- €/m2.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
132/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
B/ S CH V A Ľ U J E
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
C/ P O V E R U J E
Hlavnú kontrolórku výkonom kontroly.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
133/2016 k bodu: Prenájom nebytových priestorov
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 

Prenájom nebytových priestorov obce Staškov –
garáž v budove ZS, Staškov č. 589
C/ S CH V A Ľ U J E
Zámer prenájmu nebytových priestorov obce 
Staškov – garáž pre Antona Páleníka, Staškov, za
cenu 30 €/mesačne.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
134/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Peter Šperka a manželka Michaela, Peter Ďurana
a manželka Lenka, Radoslav Žak a manželka Janka
– žiadosť o vybudovanie kanalizácie do časti Ký-
čera, katastrálne územie obce Staškov.
B/ S CH V A Ľ U J E
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na vybudo-
vanie kanalizácie na obecné náklady k rodinným
domom v lokalite Staškov Kýčera, potrebných pri
stavebnom povolení. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
135/2016 k bodu: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Roman Stredňanský a manželka Alena, Staškov –
žiadosť o dodatok k zmluve zo dňa 29. 4. 2016
B/ S CH V A Ľ U J E 
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 29. 4. 2016 pre
Romana Stredňanského a manželku Alenu, Staškov
– parcela č. CKN 1356/72 o  výmere 121 m2 –
ostatná plocha je totožná s parcelou CKN 1356/1
o výmere 121 m2 – ostatná plocha.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
136/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 

A/ P R E R O K O V A L O 
Ján Jurga a manželka Oľga, Staškov – žiadosť o roz-
šírenie verejného vodovodu.
B/ S CH V A Ľ U J E
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozšíre-
nie verejného vodovodu na obecné náklady k po-
zemku Jána Jurgu a manželky Oľgy, Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
137/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Znečistenie miestnej komunikácie v časti obce IBV
pod Kykuľou (nespevnená komunikácia).
B/ U K L A D Á
Stavebnej komisii riešiť znečistenie miestnej komu-
nikácie v časti obce IBV pod Kykuľou
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-

káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

U Z N E S E N I E plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta číslo
138/2016 k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ P R E R O K O V A L O 
Stredoslovenská energetika – distribúcia: žiadosť
o vyjadrenie k možnosti majetkového vysporiada-
nia elektroenergetického zariadenia (ERZ) v pro-
spech SSE-D, a.s. 
B/ S CH V A Ľ U J E
Stredoslovenská energetika – distribúcia: žiadosť
o vyjadrenie k možnosti majetkového vysporiada-
nia elektroenergetického zariadenia (ERZ) v pro-
spech SSE-D, a.s. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďur-
káč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šup-
číková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Terézia Šupčíková Mgr. Iveta Bartusková
Overovateľ I. Overovateľ II

O Z N á M e N I e
DVNL obce Staškov, oznamuje svojim členom

a občanom obce Staškov, že dňa 23. 8. 2016 bolo
podpísané rozhodnutie o  schválení žiadosti
o  nenávratný finančný príspevok na projekt
„8.3.3 – Zlepšenie zdravotného stavu lesov“. 

26. 8. 2016 bola podpísaná zmluva s  Pôdo-
hospodárskou platobnou agentúrou o prefinan-
covaní vyššie uvedeného projektu z prostriedkov
EPFRV. Koncom mesiaca september 2016 sa bude
vykonávať letecká aplikácia organominerálnym
hnojivom v  KÚ Staškov v  oblasti pod Bahanou.
Akékoľvek informácie o  čase aplikácie, území
a aplikovanom hnojive sú k dispozícií v kancelárii
DVNL obce Staškov po 15. 9. 2016.

Pred samotnou aplikáciou hnojiva budú občania
Staškova informovaní prostredníctvom obecného
rozhlasu, internetovej stránky www.dvnlstaskov.sk
a informačnej tabule umiestnenej pred OÚ Staškov. 

Ján Janošec, predseda DVNL
predstavenstvo DVNL
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Slovenský zväz protifašistických bojovníkov or-
ganizuje pietne a spomienkové akcie pri príležitosti
významných historických výročí a pamätných dní
Slovenskej republiky, najmä osláv SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA, osláv víťazstva nad fa-
šizmom, osláv oslobodenia územia Slovenska
a pod.

Základná organizácia protifašistických bojovní-
kov v Staškove dňa 27. 8. 2016 uskutočnila oslavy
72. výročia SNP v osade u Šinali, kde zapálením
vatry SNP prejavili úctu obetiam v tomto povstaní,
ako aj tým, ktorí prežili hrôzy II. svetovej vojny a za-
slúžili sa o víťazstvo nad fašizmom.

Oslavy otvoril predseda ZO p. Jozef Šupola, ktorý
privítal pána Milana Paršu – podpredsedu KO-SZPB
v Žiline, členov ZO SZPB v Staškove, ako aj niekoľko
desiatok občanov Staškova a blízkeho okolia. 

V úvode príhovoru ospravedlnil starostu obce
Ing. Ladislava Šimčiska, ktorý sa z rodinných dôvo-
dov nemohol zúčastniť týchto osláv. Ďalej uviedol,
že je našou morálnou a občianskou povinnosťou
vzdávať úctu obetiam I. a II. svetovej vojny a oso-
bitne i v SNP. Tak ako každoročne vzdávame úctu
a poďakovanie svojim najbližším dňa 1. novembra,
zaslúžia si vzdať úctu aj tí, ktorí bojovali za oslobo-
denie vlastných krajín, za zvrhnutie fašistickej nad-
vlády a okupácie. 

V SNP bojovali nielen občania Slovenska, Česka
a bývalého Sovietskeho zväzu, ale i občania iných
národov a národností a položili to najcennejšie čo
od Pána Boha dostali – vlastné životy a odpočívajú
ďaleko od svojej vlasti – viď cintoríny padlých fran-
cúzskych bojovníkov na Strečne, rumunských bo-
jovníkov vo Zvolene. 

Vo svojom krátkom príhovore predseda ZO SZPB
nezabudol spomenúť okresné oslavy SNP, ktoré sa

konali dňa 25. augusta na Makove. Uviedol, že čle-
nov SZPB mrzí tá skutočnosť, že týchto osláv sa
každoročne zúčastňuje menej občanov Slovenska
ako občanov Česka. Zatiaľ čo z  Frýdku Místku
a Vsetína sa týchto osláv zúčastnili občania v troch
preplnených autobusoch. Z okresu Čadca a Kysuc-
kého Nového Mesta v autobuse, ktorý zabezpečil
SZPB Žilina, bolo iba 29 občanov, z toho 10 občanov
členov SZPB a ich rodinných príslušníkov.

Účasť občanov z Frýdku Místku a Vsetína na tý-
chto oslavách je dôkazom úcty nielen obetiam če-
ských bojovníkov, ktorí padli pri oslobodení
Slovenska, ale i toho, že city priateľstva a porozu-
menia i naďalej pretrvávajú v našich srdciach.

Uviedol, že členov našej SZPB mrzí tá skutoč-
nosť, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľ-
stva prejavujú minimálny záujem o  to, čo
uskutočňujú v  obci Staškov členovia ZO SZPB 
v Staškove (oslobodenie obce, SNP a pod...). Zatiaľ
čo v minulých volebných obdobiach sa zúčastňovali
minimálne 4 – 5 poslanci, v rokoch 2015 a 2016 sa
nezúčastnil nikto. 

Na záver príhovoru poďakoval pánom Jánovi
Ďurkáčovi ml. a Mariánovi Oškrobanému za posta-
venie krásnej vatry, novovytvorenej hudobnej sku-
pine pod vedením p. Jána Vyhniara, stáliciam
hudobnej skupiny Staškovanka – p. Čamborovej
a Cisarikovej, ako aj zúčastneným občanom.

Spomienkovu oslavu zakončila skupina pod ve-
dením p. Jána Vyhniara, ktorá spoločne s predse-
dom organizácie SZPB zúčastnených občanov
pozvala do pohostinstva p. Jaroslava Machovčáka
na malé občerstvenie a chutný guláš, ako aj na ďal-
šiu diskusiu.

Jozef Šupola, predseda ZO SZPB v Staškove

vatra SNP v našej obci

KaPlnKa na Grúni, POStaVená a POSVätená V rOKu 2014, 
Sa Za KrátKy čaS Stala Obľúbeným PútnicKým mieStOm.

V  sobotu 10. septembra 2016 sa uskutočnila pri príležitosti 2. výročia požehnania
novovybudovanej kaplnky na Grúni svätá omša, ktorú vysluhoval  Mons. Anton Galus.
Krásne počasie vytvorilo príjemnú atmosféru, ku ktorej prispeli milé slová a duchovné
povzbudenie nášho pána farára.

Svätá omša pri Kaplnke Nepoškvrneného
počatia Panny Márie v Staškove na Grúni



Vyjadril sa k otázke mladých – že situácia nie je
dobrá, a nikto s tým nič nerobí, mládeži sa núkajú
nepekné veci. Zdôraznil, že o všetko treba prosiť,
modliť sa, že Pán Boh je stále s nami...

Jeho cesta pokračovala k Rodnému domu Jo-
zefa Kronera v  Staškove, kde si vypočul príbeh
domčeka a jeho bývalých domácich. Navštívil aj
Kaplnku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na
Grúni, kde sa prítomní spoločne aj pomodlili. Na
tomto mieste sa rozlúčil so starostom. Počas
zvyšku dňa navštívil, ako to má zvykom, nemohú-
ceho a svoju cestu zavŕšil pri Kaplnke sv. Anny v Je-
litove. 

Vo večerných hodinách celebroval sv. omšu
v Kostole Navštívenia Panny Márie, na ktorej sa zú-
častnil pekný počet veriacich. Na záver mu zaspie-
vali členovia folklórnej skupiny Staškovanka, a po
sv. omši pozval birmovancov, ale aj ostatných na
stretnutie s ním. 

Táto vzácna návšteva ostane vpísaná do príbehu
našej dedinky, ako aj v srdciach tých, ktorí sa stretli
s jeho osobnosťou. A to, že ide o človeka so sku-
točne veľkým srdcom môžu potvrdiť aj všetci, ktorí
mali tú česť osobne sa s Mons. Tomášom Galisom
stretnúť...

Mgr. Mária Perďochová, Eva Mravcová

Jedným  z  prvých bola návšteva  našej Základ-
nej školy. Na pôde školy sa stretol so zamestnan-
cami i  žiakmi. Zúčastnil sa vyučovania
náboženskej výchovy v 3.A triede. 

Následne spolu s ostatnými prišiel pozdraviť de-
tičky v novootvorenej materskej škole, ktorú záro-
veň požehnal. Tu sme boli svedkami milých reakcií
našich najmenších na prítomnosť pána biskupa,
ktorý sa im láskavo prihováral, a na úplný záver
svojej návštevy im poprial dobrú noc, nakoľko sa
chystali do svojich postieľok.

Potom ho už oficiálne, na pôde obecného
úradu, privítal starosta obce spolu so zamestnan-
kyňami a  vedúcim Obecného technického pod-
niku. Aj tu mu pripravili malé občerstvenie.
Vysvetlil, že chce takto navštíviť všetky svoje far-
nosti. Pri tejto návšteve mu jeho pomocníci po-
môžu prezrieť život farnosti po administratívnej
a ekonomickej stránke, a on sa sústreďuje na pas-
toračnú činnosť. Uviedol, že v žilinskej diecéze je
109 farností, a  je rád, keď zvládne 25 za rok.
Srdečne a s ľudskosťou odpovedal na všetky otázky.
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Návšteva biskupa Žilinskej diecézy

Otec biskup na hodine NBV v 3.A triede

Dňa 13. septembra 2016 zavítala do obce Staškov vzácna návšteva. Staškovčanov
prišiel pozdraviť duchovný otec žilinskej diecézy – biskup Mons. Tomáš Galis. Spolu
s tajomníkom ICLic. Mgr. Štefanom vančom a duchovným otcom z našej farnosti
strávil v Staškove deň, počas ktorého navštívil viacero miest. 

Požehnanie novootvorenej materskej školy

Navštívenie kaplnky na Grúni

Návšteva rodného domu Jozefa KroneraPrivítanie pána biskupa na Obecnom úrade
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naša organizácia sa aj počas letných dní zúčast-
ňuje rôznych podujatí a jedno z nich boli aj športové
hry, ktoré organizovala družobná ZO v rakovej.
Z našej organizácie sa zúčastnilo 16 členov a v špor-
tovom zápolení naši súťažiaci obsadili v konečnom
súčte základných organizácií 2. miesto. 

taktiež by som chcel upozorniť, že naši záhradkári
aj široká verejnosť si môže prezrieť medzinárodnú vý-
stavu ovocia a zeleniny, ktorú organizuje ZO SZZ ra-
ková a to v dňoch 1. – 3. 10. 2016 v Kultúrnom dome
Jána Palárika v rakovej.

Okresný výbor čadca v spolupráci so ZO Ochod-
nica usporiadavajú v dňoch 8. – 9. 10. 2016 Okresnú
výstavu ovocia a zeleniny a aranžovania v sále Kultúr-
neho domu v Ochodnici. 

na všetkých spomínaných výstavách budú zastú-
pení predstavitelia družobných organizácií celoslo-
venského zväzu záhradkárov, ale aj hostia v českej
a Poľskej republiky. 

Preto srdečne pozývame verejnosť našej obce, aby
nepremeškala takúto príležitosť a prišla si prezrieť vy-
stavované exponáty a ešte raz žiadam, aby na obecnú
výstavu ukážky svojej úrody prinieslo čo najviac ob-
čanov a prezentovalo, že aj v našich podmienkach sa
dopestuje krásne ovocie a zelenina. 

Ján dodek
predseda ZO SZZ

X. ročník súťaže v požiarnom športe
o putovný pohár riaditeľky Základnej školy 

Pani Mária Janíková zo Staškova, ktorá býva pri
kostole, sa pestovaniu venuje už vyše 10 rokov. Vo
svojej záhradke dopestuje ukážkové ovocie aj zele-
ninu. V tomto roku sa jej podarilo v našich podmien-
kach dopestovať unikátne množstvo paradajok
a krásne papriky. 

Niektoré kúsky merali aj cca 15-16 centimetrov
a dosiahli váhu 0,40 kg. Plodiny pestuje v skleníku,
ale aj na voľno v záhradke pri svojom dome. Pani Ja-
níková je ochotná poradiť, a podeliť sa o svoje skúse-
nosti. Pri záhradke sa pozastaví snáď každý, kto ide
okolo. A  zeleninka je ako maľovaná, veď posúďte
sami...

Záhradkári pripravujú výstavu
ZO SZZ v  Staškove pripra-

vuje v dňoch 2. – 3. 10. 2016 vý-
stavu ovocia a zeleniny v našej
obci vo výstavných priestoroch
obecného úradu. Výstava sa
bude konať v nedeľu od 9.00 do
17.00 hod. a v pondelok pre Zá-
kladnú a  Materskú školu od
9.00 do 13.00 hod., ktoré rov-
nako prispievajú na spestrenie
výstavy či už formou výtvarných
prác, alebo kreatívnymi ozdo-
bami z plodov ovocia a zeleniny
vo výstavných priestoroch obec-
ného úradu. 

Inštalácia výstavy začne v so-
botu a príjem exponátov na vý-
stavu je určený od 16.00 do 18.00
hod. 

Žiadame členov ZO SZZ, aby
priniesli svoje exponáty v  hore
uvedenom čase a v čo najhojnej-
šom počte. Samozrejme sú vítané
exponáty aj od ostatných obča-
nov, či už ovocie, zelenina,
okrasné rastliny, prírodné čaje,
čajoviny, sirupy a podobne. 

SPrIevODNé PODujATIA

V  nedeľu 4. septembra 2016 o 11.30 sa konala na ihrisku FK Slávia Staškov hasičská súťaž
v  požiarnom športe O  putovný pohár riaditeľky ZŠ a  DHZ Staškov. Naše družstvo žiakov sa
umiestnilo na 6. mieste. 

Súťaže sa zúčastnila aj riaditeľka OV DPO Čadca p. Marta Balošáková, ktorá sa prihovorila súťažiacim,
riaditeľka školy Mgr. Mária Perďochová a jej zástupkyňa Mgr. Janka Kubošková. 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou pomohli pri tejto súťaži, je to obeta pre
všetkých, ktorí pomáhajú a trénujú naše družstvá. 

Prajeme im veľa síl a úspechov. 

DHZ Staškov

Bohatá úroda



lávania, výberu strednej školy, prijímacích pohovo-
rov a Testovania 9/2017. 

Všetkým žiakom našej školy želáme, aby sa vo
svojich triedach cítili čo najpríjemnejšie, aby ich
trieda bola ozajstným druhým domovom. Prajeme
im veľa úspechov, dobrých známok, pochvál a pria-
teľov.

Všetkým učiteľom a zamestnancom školy, ale
i  rodičom prajeme veľa síl a pozitívnej energie.
Nech náš nový školský príbeh píše pero múdrosti
s náplňou skúseností.

Mgr. Mária Perďochová, 
riaditeľka školy
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Z á K l a d n á  š KO l a

Do školy nastúpilo celkom 263 žiakov, ktorí sa
budú vyučovať v 15 triedach. ŠKD bude navštevo-
vať 57 detí, ktoré sa budú v popoludňajších hodi-
nách stretávať v  dvoch oddeleniach. Svoj
deväťročný príbeh začalo písať aj 28 našich naj-
menších žiakov – prvákov. Prišli v sprievode svojich
rodičov plní očakávaní, aká bude ich prvá pani uči-
teľka a aká bude ich nová škola. Tí si po zoznámení
sa s triednymi učiteľkami prevzali prvú rozpráv-
kovú knihu, ktorú im venovala obec Staškov, aby
im navždy pripomínala tento slávnostný okamih.

Tento rok je výnimočný aj pre deviatakov, stali
sa z nich najstarší a najskúsenejší žiaci. Čaká ich
rok náročný a dôležitý aj z hľadiska ďalšieho vzde-

Školský rok bol zahájený príhovormi

Rozprávková kniha v rukách prvákov

Slávnostné zhromaždenie

Slávnostné otvorenie školského roka
2016/2017
Po dvojmesačných prázdninách sa v pondelok 5. 9. 2016 stretli na pôde školy žiaci,
rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy, aby slávnostne za prítomnosti
pána starostu Ing. Ladislava Šimčiska a pána farára Mgr. Antona Galusa otvorili
nový školský rok 2016/2017.

naša škola sa zapája do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční
v termíne 19. – 30. 9. 2016. Hlavným cieľom kampane je podporiť u detí a mládeže využívanie
bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednej rade aj zvýšiť rozsah
a kvalitu dopravnej výchovy detí. túto aktivitu podporil aj úspešný slovenský reprezentant Peter
Sagan. ak v tomto termíne prídu žiaci do školy na bicykli alebo na kolobežke, môžu získať zelenú
kartu Petra Sagana. Kartu si môžu vymeniť za zlú známku z ústnej odpovede. Veríme, že sa do
kampane zapojí čo najviac žiakov našej školy. Koordinátor kampane na našej škole je mgr.
martina andrašková.

,,Do školy na
bicykli 2016”
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m at e r S K á  š KO l a
„Nevzdelávajme naše deti, aby boli bohaté. vzdelávajme ich, aby boli šťastné. Keď
vyrastú, budú poznať hodnotu vecí a nie ich cenu.“

September opäť otvoril dvere našej materskej školy novému školskému roku. Po prázdninách sme sa všetci
vrátili plní síl a energie, prázdniny plné sladkého „ničnerobenia“ a zážitkov prešli do spomienok. teraz je už
pred nami nový školský rok, ktorý otvára novú knihu plnú hier, učenia sa, zážitkov, knihu veľkého dobrodruž-
stva pre našich malých škôlkárov. Začiatky bývajú niekedy ťažké, ale my veríme, že aj naši najmenší – noví
škôlkári si čoskoro zvyknú na naše prostredie materskej školy, v ktorom nikdy nebude chýbať úsmev či milé
slovo pani učiteliek, každé ráno budú triedy naplnené kamarátmi a dobrou náladou.Centrum voľného času

Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502,
vzniklo 1. septembra 2015.

V školskom roku 2016/2017 je v ponuke na prácu so žiakmi
a mládežou 16 záujmových útvarov. Žiakom boli odovzdané
vzdelávacie poukazy, ktoré môžu použiť na záujmovú činnosť
v tomto školskom roku. Záujmové útvary začnú svoju pravi-
delnú činnosť od 1. 10. 2016. Činnosť záujmových útvarov bude
ukončená 15. 6. 2017. 

Vedúcou CVČ je Mgr. Jana Kubošková.

p. č.  meno vedúceho                    Záujmový útvar                    deň v týždni,                              čas                          veková hranica/ročník
                                                                                                                      trieda a jej číslo                                                          (od 6 do 30 rokov)

1.       Bc. Adriana Perďochová         Výtvarný                                     streda, trieda č. 16                       13.00 – 15.00      2. – 4. ročník

2.       Dominika Zbončáková            Florbal – dievčatá                    piatok, telocvičňa                         17.00 – 19.00      5. – 9. ročník

3.       PaedDr. Martin Pakanec         Turistický (Mladý turista)      sobota alebo nedeľa                   dohodou                5. – 9. ročník

4.       PaedDr. Martin Pakanec         Slovenčina trochu inak           utorok, trieda č. 32                      13.30 – 15.30      8. – 9. ročník

5.       Mgr. Viera Bučková                  Anglický jazyk, 1. ročník        streda, trieda č. 15                       12.00 – 14.00      1. ročník

6.       Mgr. Jana Nekorancová          Výtvarný                                     utorok, trieda č. 24                      13.30 – 15.30      5. – 9. ročník

7.       Mgr. Jana Kubošková              Anglický jazyk, 2. ročník        štvrtok, trieda č. 19                     13.00 – 15.00      2. ročník

8.       Mgr. Božena Mariaková          Prírodovedný                             utorok, trieda č. 19                      13.00 – 15.00      2. – 4. ročník

9.       PaedDr. Gabriela Kolenová    Anglický jazyk                           utorok, trieda č. 33                      13.30 – 15.30      7. – 9. ročník

10.    vych. Tatiana Matláková        Športový – loptové hry          utorok, telocvičňa                        15.00 – 17.00      1. – 4. ročník

11.    Mgr. Mária Perďochová          Pečiem, pečieš, pečieme        štvrtok, stará škola                      14.00 – 16.00      5. – 9. ročník

12.    Mgr. Michaela Sloviaková      Športový                                     utorok, telocvičňa                        13.00 – 15.00      2. – 4. ročník

13.    Mgr. Helena Babišová             Mladí záchranári CO                štvrtok, telocvičňa, v prírode    13.15 – 15.15      4. – 9. ročník

14.    Mgr. Daniel Králik                     Futbal st. žiaci                           štvrtok, telocvičňa                       15.00 – 17.00      5. – 9. ročník

15.    Mgr. Michaela Sloviaková      Výtvarný                                     streda, trieda č.19                        13.00 – 15.00      2. – 4. ročník

16.    Vladimír Mariak                        Športový krúžok – mládež    štvrtok, telocvičňa,                     19.00 – 21.00      mládež
                                                                                                                        multifunkčné ihrisko                   

POnuKa ZáuJmOVýcH útVarOV

Naše motto: právo na šťastné detstvo má každé
dieťa...
Vízia: materská škola, ktorá vychováva deti 
k samostatnosti, tvorivosti a slobode...

Naša materská škola v  školskom roku
2016/2017 otvorila dvere 65 detičkám na 
Nižnom konci: malá trieda v  počte 20 detí,
stredná trieda v počte 22 detí a veľká trieda
predškolákov v počte detí 23. 
Tento rok sa naša materská škola rozrástla aj
o  ďalšiu triedu – elokované pracovisko na 
Vyšnom konci, ktoré privítalo 20 detičiek. 
Materská škola ponúka deťom celodennú, pol-
dennú starostlivosť a  adaptačný pobyt a  je
otvorená v čase od 6.30 do 16.30 a elokované
pracovisko v čase od 7.00 do 16.30 hod.

Plánované aktivity našej MŠ 
na školský rok 2016/2017:
• výstava ovocia a zeleniny
• Šarkaniáda 
• Mikuláš a Vianoce v našej MŠ
• karneval, diskotéka
• práca s multimediálnou technikou 

a digitálnymi technológiami
• návšteva ZŠ, kultúrneho domu a centra obce
• návšteva hasičov a policajtov v MŠ
• hry a súťaže na multifunkčnom ihrisku
• spolupráca s Kysuckou hvezdárňou
• rôzne divadielka a vystúpenia pre naše 

detičky 
• rôzne zaujímavé výučbové aktivity pre 

našich predškolákov
• zachovávanie ľudových tradícií

„Kľúčikom otvárame svet...“

Tešíme sa na nový školský rok, prajeme detičkám veľa krásnych zážitkov a chvíľ v našej mater-
skej škole, pani učiteľkám a celému kolektívu veľa síl a trpezlivosti. Nech je naša materská škola
po celý rok plná smiechu a dobrej nálady. 

„Dieťa sa narodí s túžbou byť milované a nikdy z toho nevyrastie.“
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V dňoch 7. – 10. 7. sa v Púchove konal XIII. roč-
ník European Majorette Sport Championship
2016 za účasti 12 krajín Európy. Diváci videli na
zimnom štadióne viac ako 500 súťažných vystú-
pení s baton (palička), pompom (strapce) a flag.

Staškovanky reprezentovali Slovensko s 11 cho-
reografiami a to veľmi úspešne.

Dvakrát stáli na stupni víťazov – na 2. a  3.
priečke, 3x získali 4. miesto, 4x obsadili 5. miesto
a 1x šieste miesto. 

Striebornú medailu si vybojovala miniformácia
7 kadetiek s pompom do 11 rokov s choreografiou
„zvonček“. Boli to J. Belková, L. Kvašňovská, 
K. Straková, L. Jánošíková, A. Trnková, A. Vyšla-
nová a K. Kobolková. Bronzovú medailu získala
miniformácia junioriek s pompom s choreografiou
„srdce“ v zložení B. Zahatlanová, N. Zbončáková,
L. Ligocká, L. Balalová, P. Kriščaková, M. Zajacová
a R. Hnidková.

4. miesto obsadila batonová sólistka K. Kobol-
ková, ďalej mix 6 kadetiek – V. Číšecká, L. Kvaš-
ňovská, V. Tabačíková, T. Jarošová, S. Krivulčíková,
L. Jánošíková a 24-členná skupinová juniorková for-

mácia s pompom. Na piate miesto porota ohodno-
tila sólistku K. Kobolkovú s pompom, juniorkové
duo L. Balalovú a  P. Kaduchovú, mix junioriek
L. Balalovú, L. Pakošovú, S. Ondruškovú, P. Kadu-
chovú, N. Zbončakovú, B. Zahatlanovú a trio senio-
riek s  baton T. Mravcovú, J. Neckárovú 
a S. Škulavikovú. Šieste miesto mala seniorková mi-
niformácia mix S. Pakošová, J. Paštrnáková, 
D. Hrušková, T. Mravcová, J. Neckárová a S. Škula-
viková. Sólistka S. Škulavíková obsadila s paličkou 
v konkurencii 25 sólistiek krásne 8. miesto. 

Náročnú 4-dňovú súťaž si naše mažoretky sprí-
jemnili aj v rámci organizovaného kultúrneho leta
v Púchove. Na vystúpení so spevákom Lazarom
a jeho kubánskymi tanečnicami ako jediné mažo-
retky potešili a roztancovali miestnych Púchovča-
nov a pre veľký úspech pridali na záver programu
aj svoje 2 vystúpenia.

Staškovanky v TOP 6 na európe v Púchove
Mažoretky si domov priviezli striebro a bronz

Naše mažoretky vybojovali 2x zlato a  2x
striebro. IV. ročník súťaže World Championship
Majorettes Sport as. IFMS sa konal v dňoch 24. 8. –
27. 8. 2016 v  pražskej športovej hale Královka.
Patrónom bol Ing. Andrej Babiš (1. místopředseda
vlády a minister financií) a Adriana Krnáčová (pri-
mátorka hlavného mesta Praha).

Našu krajinu reprezentovali iba 2 súbory 
– Staškov a Záhorská Ves, ktoré získali nomináciu na
medzinárodnej súťaži Memoriál J. Necida v Hrani-
cích na Morave. Celkom 88 súborov z ďalších 8 štátov
Európy a  Asie zatančilo okolo 250 choreografií
s baton (palica), pompom (strapce), flag aj show. 

Zlato a titul World Champion obhájila minifor-
mácia 7 kadetiek do 11 r. s pompom s choreografiou

Staškov obhájil titul
Taký obrovský úspech naše mažoretky nečakali

Keď sme v auguste cestovali do Prahy na svetový šampionát, tajne sme dúfali
v medailový úspech... ale že bude pre nás znieť dvakrát slovenská hymna sme
skutočne nečakali.

Pokračovanie na nasledujúcej strane >

miNi KAdetKy

miNi KAdetKy



cie a slzy šťastia si počas slovenskej hymny vychut-
nával celý 43-členný staškovský tím. Mažoretkám sa
opäť podarilo zviditeľniť malý slovenský Staškov. Bolo
by pekné, keby si tieto jedinečné chvíle mohol prežiť
naživo každý Staškovan. Vtedy si každý uvedomí, že
sa tieto ocenenia nedajú na počkanie vyrobiť alebo
vytlačiť. Stoja za tým roky driny, trpezlivosti, tvrdej
prípravy, bojovnosti, entuziazmu aj kúsok šťastia.

Veľké ďakujem patrí všetkým našim dievčatám
a to nielen víťazným. Sú to Sárika Krivulčíková, Ve-
ronika Tabačíková, Vaneska Číšecká, Peťka Kadu-
chová, Lenka Pakošová, Miška Cyprichová, Veronika
Barnošáková, Lucka Šamajová, Saška Perďochová,
Sabinka Pošteková, Sárika Ondrušková, Darinka
Hrušková aj naše odvážne mamičky Eva Latková,
Janka Mikovčáková, Janka Zbončáková, Katka Zaja-
cová, Bohdanka Hamranová, Monika Cyprichová,
Danka Letková, zast. Erika Jurgová. Vďaka patrí 
i všetkým zúčastneným rodičom a manželovi za obe-
tavú pomoc pri organizácii a príprave na samotnú
súťaž, bez ktorých by sa zájazd ťažko realizoval.
K našej veľkej mažoretkovej rodine patria neodmy-
sliteľne aj sponzori, ktorí pomáhajú rodičom jednot-
livé súťaže finančne zvládať. Zájazd do Prahy
finančne podporila firma Nanokon, s.r.o. a  firma 
Elli Slovakia s.r.o. Ďakujeme.

Úprimné poďakovanie si zaslúžia naše skúsené aj
začínajúce trénerky Danka Letková, Erika Jurgová,
Simonka Škulavíková, Terezka Mravcová, Simonka
Pakošová aj Evička Latková, za ktorými stoja všetky
mažoretkové úspechy. Osobitne ďakujem za rozvoj
mažoretkového športu na Staškove aj našej obetavej
a úspešnej budúcej vysokoškoláčke Veronike Kvaš-
ňovskej. „Veronika, nelúčime sa s Tebou, miesto tré-
nerky u nás stále máš!“

Je ťažké získať titul Majster sveta, ale ďaleko ťaž-
šie je titul obhájiť. Nám sa to podarilo aj napriek ťaž-
kostiam ako sú financie a materiálové zabezpečenie.

RNDr. Edita Sabelová

„zvonček“ v zložení Julka Belková, Lenka Jánoší-
ková, Ľudmilka Kvašňovská, Kamilka Kobolková,
Kitti Straková, Alžbetka Vyšlanová a Anetka Trnková.

Aj druhú víťaznú miniformáciu junoriek pripravila
trénerka Erika Jurgová. Zlatý kov si s choreografiou
„srdce“ vybojovala Natálka Zbončáková, Barborka Za-
hatlanová, Paťka Kriščáková, Lenka Balalová, Radka
Hnidková, Miška Zajacová a Lenka Ligocká.

Striebro a titul I. Vice World Champion si v sil-
nej konkurencii 23 účastníčok vybojovala s paličkou
11-ročná Kamilka Kobolková pod vedením Petry Ba-
jakovej. Neopísateľné šťastie pri vyhlasovaní zažilo
v 18-člennej kat. aj trio našich strieborných batono-
vých senioriek – Simonka Škuľaviková, Terezka
Mravcová a Janka Neckárová. 

Na šampionát sa pripravovali všetky vekové kate-
górie – kadetky, juniorky seniorky a prvý raz aj 
staškovské mamičky v rámci kategórie grandsenior.

Dôkazom toho, že mažoretky kvitnú v každom
veku, bolo udelenie zvláštnej ceny našim mamič-
kám za rozvoj mažoretkového športu a za účasť naj-
staršej súťažiacej Evičky Latkovej.

Veľmi pekné umiestnenia získali ďalej mix kadet
- 5. m., formácia junior pompom – 5. m., mix junior
– 6. m., formácia grandsenior – 6. m., sólo kadet 
pompom – 7. m., duo junior pompom – 9. m., sólo
junior pompom – 10. m., sólo senior baton – 18. m.
spomedzi 28 súťažiacich.

Úroveň tejto svetovej súťaže bola výkonnostne aj
organizačne veľmi vysoká. Prispeli k tomu 2 veľko-
plošné obrazovky, priamy prenos na webových
stránkach snímali nepretržite 4 kamery, prítomná
bola bezpečnostná služba. Veľké poháre a medaile
boli umocnené veľmi silným zážitkom za zvuku sa-
motnej štátnej hymny. Trofeje a diplomy si prevzali
všetky zúčastnené choreografie.

Vlani sme získali na tejto súťaži prvý raz titul Maj-
ster sveta, no tento rok vybojovali naše mažoretky aj
trénerky ešte viac. Jedinečný krásny pocit, silné emó-
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Jubilanti

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.

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Jarmila Bogdaníková

60

Jozef Belko

60

Adam Turiak

80

Anna Badurová

80

Božena Bukovanová

70

narodené deti

Vanesa 
Krištofíková

Eliška 
Pohančeníková

Agáta Poláčková

navždy nás opustili spoMínaMe

60 rokov: Janka Šamajová, Vladislav Šamaj, 
Margita Prachniarová, Mária Kamenišťaková
70 rokov: Jaroslav Machovčiak, František Vojar

Dňa 5. 8. 2016 sme si pripomenuli
nedožité 52 narodeniny pána
Jozefa Stanika, nášho milovaného
manžela, otecka, syna, brata,
švagra a krstného otca.
Žil si život plnými dúškami,
spomienky na Teba, Tvoje slová,

úsmev, odvaha, dobré srdce a pracovité ruky ostanú
navždy medzi nami.
Hoci si nečakane odišiel, nie si medzi nami, navždy
zostaneš v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali. 
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do
konca života. 

Ondrej Badura
Pripomíname 
si 35. výročie
úmrtia

Katarína Balážová
Ján Hlubina

Jozefa Trlíková
Jozef Badžgoň

Peter Goralka 
a Bc. Marcela Machovčáková

Peter Cudrák 
a Mgr. Lenka Jozeková

Manželstvo uzavreli

Dominik Vlček 
a Žaneta Klužáková

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

Terézia Turiaková

Srdečne vítame 
v našej obci 

najmenších občanov 
a rodičom prajeme

veľa zdravia, úspechov 
a trpezlivosti pri

výchove ich ratolestí. 

Štefan Belko


