spravodaj obce

staškov
číslo 4 / júl 2017 / 6. ročník / dvojmesačník / nepredajné

Letné Kronerove dni
Dva týždne skvelých podujatí v našej obci

46. ročník turnaja o Pohár Jozefa Kronera

vyHrali futbalisti stašKova

KaNdráčovci prilákali
vyše 1000 návštevníkov

Na Hodovú sv. omšu
prišli ľudia zblízka aj
zďaleka

Nová súťaž vo vareNí gulášu
chutila všetkým
viac o letných podujatiach na str. 14 – 17
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Milí Staškovčania,
počas prvých dvoch júlových
víkendov žila naša obec kultúrnymi i športovými podujatiami. Moje poďakovanie
patrí každému z ich organizátorov a všetkým, ktorí im
boli akokoľvek nápomocní.
každé z vydarených podujatí
pozitívne zviditeľňuje obec
a šíri dobré meno staškova
po celom slovensku. okrem
už tých tradičných – hodového koncertu, hasičskej súťaže, hodovej svätej omše pri kaplnke na Grúni, divadelnej
prehliadky, futbalového turnaja a maliarskeho plenéra s premietaním filmov pri kronerovom dome – pribudla v tomto
roku súťaž vo varení gulášu na hodovú nedeľu.
významnou športovou udalosťou bola futbalová rozlúčka rasťa Michalíka. rasťovi ďakujem i touto cestou za
mimoriadne radostné obdobie pre fanúšikov staškovského
futbalu, ktoré začalo práve jeho návratom na staškovský futbalový trávnik v roku 2011. okrem futbalového umenia,

charizmy a prirodzenej autority priniesol so sebou futbalové
kontakty, záujem ďalších kvalitných futbalistov reprezentovať staškov a chuť funkcionárov opäť pri futbale pracovať.
toto všetko sa prejavilo najlepšími športovými výsledkami
v histórii nášho futbalového klubu.
Začiatkom júla sme opäť dali do užívania most cez kysucu k obecnému úradu. Ďakujem všetkým za trpezlivosť
a pochopenie zmenenej dopravnej situácie. Zrealizovanými
prácami sme nezasahovali do nosnej konštrukcie mosta,
bola opravená vozovka a chodník pre peších. Z toho dôvodu je stále obmedzená jeho nosnosť na 4,5 t a rozhodli
sme sa pristúpiť i k obmedzeniu výškovému, aby sme minimalizovali riziko prejazdu ťažkých vozidiel. obec pripravuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie prakticky
nového obojsmerného mosta. následne budú vybavené
všetky potrebné povolenia a potom to bude otázka zabezpečenia nevyhnutných financií.
od 1. 7. 2017 začalo tko semeteš so zberom odpadu
v lokalitách, kde doposiaľ boli umiestnené veľkoobjemové
kontajnery na uloženie odpadu bez možnosti separovať. pristúpili sme k tejto zmene z dvoch dôvodov. veľkoobjemové
kontajnery v prejazdných dolinách boli neustále plné

Ďakujeme organizátorom Kronerovho pohára,
športovcom, hosťom ako aj všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispievajú k organizácii
každoročného staškovského podujatia. Zvlášť si
vážime to, že pozvanie vždy prijme aj pani
Zuzana Kronerová.
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a využívané nielen staškovčanmi, ale náklady išli z rozpočtu
obce. Ďalším dôvodom je možnosť zapojiť čo najviac občanov do separovaného zberu, lebo náklady s ním spojené nehradí obec. to znamená, že čím lepšie budeme separovať,
tým nižšie náklady bude mať obec na odvoz a likvidáciu odpadu a nebude nevyhnutné zvyšovať cenu smerom k občanom. to samozrejme platí pre všetkých, ktorí majú možnosť
separovať. na nový systém si musia zvyknúť ľudia z dotknutých lokalít i zamestnanci zvozovej spoločnosti. preto poprosím o trpezlivosť a v prípade nejakých nejasností sa treba
obrátiť na mňa, alebo p. veselovskú. do nového systému
nebolo možné zapojiť osady u letov, kuchriská a pod kušovkou, a to z dôvodu nekvalitných prístupových komunikácií.
Zamestnanci obecného podniku začali s výstavbou
chodníkov okolo hlavnej cesty, od potoku bahana. tento
úsek je technicky najzložitejší z dôvodu potreby budovania
oporných múrov, dažďovej kanalizácie a výskytu rôznych
podzemných vedení. tiež sme začali s rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktorá zahrňuje výmenu starých svietidiel
za nové, výmenu neizolovaných vedení za izolované a výmenu starých rozvádzačov za nové. v zmysle plánovaného
harmonogramu pokračuje výstavba nového bytového
domu. Zámerom je pripraviť stavbu tak, aby mohli práce
v interiéri pokračovať plynule i počas zimného obdobia.

v jarných mesiacoch boli vyasfaltované cesty iii. triedy
v správe vÚc Žilina – do belkov a smer klokočov. Za to
patrí vďaka nášmu županovi jurajovi blanárovi, ktorý pomohol zrealizovať oprávnené požiadavky starostov a najmä
občanov obcí staškov, olešná i klokočov.
obec získala do majetku budovu bývalej školy na polgrúni za symbolickú cenu – 100 €. je to pre nás veľká výzva,
lebo zámerom prevodu je túto historickú budovu zachovať,
i keď celé roky nemala „gazdu“ a to sa bohužiaľ i podpísalo
na jej technickom stave.
využili sme možnosť a prihlásili sme sa do výberového
konania na odpredaj pozemku vo vlastníctve Železníc sr.
pozemok sa nachádza v priestore od kronerovho domu,
smer Čadca, za koľajnicami. boli sme úspešní a do vlastníctva obce prejde 3290 m2, za cenu 0,73 €/m2. táto plocha
môže v budúcnosti slúžiť na rôzne aktivity spojené s menom
nášho slávneho rodáka.
obecný úrad podal projekty na získanie dotácií na rôzne
účely – vybavenie učební v základnej škole, zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a nákup kompostérov na biologický odpad pre domácnosti. obec získala
z Ministerstva školstva sr dotáciu 25 000 € na rekonštrukciu podlahy telocvične pri základnej škole.
s úctou Ladislav šimčisko, starosta obce

NaJdôležiteJšie aKtivity v NašeJ obci

Opravená vozovka a chodník na moste k OÚ.

Výstavba nového bytového domu pokračuje.

Vyasfaltované cesty do Belkov...

... a na Polgrúni.
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Uznesenia zO zasadnUtí ObecnéhO zastUpiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 31. mája 2017
UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 87/2017 k otvoreniu neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Ing. Milan Veselovský
Členovia: Ján Janošec, Ján Belko, Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Daniel Králik, Pavol Ďurkáč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč,
Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 88/2017 k bodu č. 3: Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za
účelom realizácie projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“
B/ SCHVAĽUJE
a) Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za
účelom realizácie projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný
ﬁnančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných
učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
d) Zabezpečenie ﬁnancovania prípadných výdavkov z rozpočtu
obce.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: Ján Belko, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 89/2017 k bodu č. 4: Schválenie
prenájmu majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – nebytové priestory pre nájomcu Družstvo vlastníkov
neštátnych lesov Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory pre nájomcu Družstvo
vlastníkov neštátnych lesov Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom majetku obce Staškov v zmysle § 9 a ods. 9
písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov – nebytové priestory: časť
bývalého priestoru detského lekára v budove Staškov 589dve miestnosti vo výmere cca 26 m2 pre nájomcu Družstvo
vlastníkov neštátnych lesov Staškov. Nájomca si dá na
vlastné náklady spracovať projektovú dokumentáciu, podmienka obce – podružné meranie elektrickej energie, podružné meranie vody, nezávislý systém vykurovania. Potrebné stavebné úpravy si nájomca zrealizuje na vlastné
náklady, ktoré budú odpočítané z budúceho nájmu, minimálna výška nákladov na stavebné úpravy 6050 €. Nájomné
sa bude umorovať maximálne 10 rokov, bez ohľadu na konečnú výšku nákladov. Nájom na dobu určitú 10 rokov,
s možnosťou prednostného predĺženia, alebo prípadného
uzatvorenia novej nájomnej zmluvy. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že obec má záujem poskytnúť priestory Družstvu
vlastníkov neštátnych lesov Staškov, ktoré obhospodaruje
majetok obyvateľov obce
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 90/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom majetku obce Staškov – nebytové priestory obce
Staškov v budove č. 25
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce Staškov v zmysle
§ 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov – nebytový
priestor o výmere 34,02 m2 za cenu 680,40 €/ročne na
dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 31. 5. 2027.
Prenajímateľ: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č. 588, zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
Nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený: Ing. Alex Bém MBA, riaditeľ nákupu, logistiky, nehnuteľností a dopravy, Ing. Margita Vyoralová,
senior manažér správy majetku a dopravy
Počet všetkých poslancov: 9, Prítomných: 8, Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Ja-
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nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková. Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 91/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť – Milan Šperka, Bahoň o vybudovanie mostíka cez
rieku Olešňanka k parc. č. 32809 v katastri Klokočov.
B/ NESCHVAĽUJE
Žiadosť – Milan Šperka, Bahoň o vybudovanie mostíka cez
rieku Olešňanka k parc. č. 32809 v katastri Klokočov.
Hlasovanie: ZA schválenie žiadosti: 0, PROTI: Mgr. Iveta
Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 92/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera o poskytnutie
súhlasu na použitie priestorov rodného domu Jozefa Kronera
počas trvania Maliarského plenéra Maľované pod Grapou 3
v dňoch 1. – 9. júla 2017, zapožičanie stanu a darovanie
6 ks monograﬁe obce Staškov pre výtvarníkov plenéra.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť Spolku rodákov Jozefa Kronera o poskytnutie
súhlasu na použitie priestorov rodného domu Jozefa Kronera
počas trvania Maliarského plenéra Maľované pod Grapou 3
v dňoch 1. – 9. júla 2017, zapožičanie stanu od 3. 7. 2017
a darovanie 6 ks monograﬁe obce Staškov pre výtvarníkov
plenéra. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 93/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Lukáš Machovčák, Staškov – návrh kúpy prebytočného
majetku obce
B/ BERIE NA VEDOMIE
Lukáš Machovčák, Staškov – návrh kúpy prebytočného
majetku obce pozemok parc. CKN 6522/18 o výmere 1446
m2 v k. ú. Staškov v cene 5 €/m2. V prípade odkúpenia pozemku žiadosť o zapísanie vecného bremena na pozemkoch
CKN 6522/16 a CKN 6522/17 (prístupová cesta).
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 94/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemky parc. CKN
6522/18 o výmere 1446 m2, 6522/17 o výmere 272 m2,
6522/16 o výmere 208 m2, 6522/13 o výmere 1017 m2,
6522/14 o výmere 232 m2, 6522/15 o výmere 75 m2,

6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 95/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Peter Vyrobík, Staškov – Žiadosť o odkúpenie osobného
vozidla LADA-NIVA, ktoré je zaparkované v dvore Technického
podniku Staškov, bez ŠPZ.
B/ SCHVAĽUJE
a) Osobné vozidlo VAZ 21214 (29 208) bez ŠPZ je prebytočný
majetok obce.
b) predaj prebytočného majetku – osobné vozidlo VAZ 21214
(29 208) bez ŠPZ Petrovi Vyrobíkovi, Staškov za cenu 200 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 96/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ľudmila Baculáková, Turzovka – Žiadosť o výmenu pozemkov
v k. ú. Staškov
B/ SCHVAĽUJE
Zverejnenie zámeru uskutočniť zámenu majetku obce
Staškov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- parcelu CKN 1628, ostatné plochy – o výmere 62 m2
a časť parcely CKN 1627, zastavané plochy a nádvoria –
o výmere 22 m2 v k. ú. Staškov, ktoré sú majetkom
obce s časťami pozemkov, ktorých spoluvlastníčkou
je Ľudmila Baculáková, Turzovka. Jedná sa o pozemky
zapísané v GP 12/2016, vypracovanom Jánom Jančíkom,
úradne overeným pod číslom 168/2016 Ing. Teréziou
Targošovou, dňa 24. 2. 2016,
- parcelu CKN 1253/20 o výmere 416 m2 – vodná plocha
(LV5512, EKN 6141), kde má vlastník pod B 8 spoluvlastnícky podiel 34560/829440, čo predstavuje 17,33
m2 zapísaný v GP 12/2016, vypracovanom Jánom Jančíkom, úradne overeným pod číslom 168/2016 Ing.
Teréziou Targošovou, dňa 24. 2. 2016,
- parcelu CKN 1356/74 o výmere 584 m2 – ostatné
plochy (LV 5697, EKN 6927), kde má vlastník pod B
12 spoluvlastnícky podiel 108/3456, čo predstavuje
18,25 m2 zapísaný v GP 14/2016, vypracovanom Jánom
Jančíkom, úradne overeným pod číslom 219/2016 Ing.
Teréziou Targošovou, dňa 8. 3. 2016,
- parcelu CKN 1253/23 o výmere 529 m2 – vodné plochy
(LV 6791, EKN 6940/1), kde má vlastník pod B 10 spoluvlastnícky podiel 108/1728, čo predstavuje 33,06
m2 zapísaný v GP 14/2016, vypracovanom Jánom Jančíkom, úradne overeným pod číslom 219/2016 Ing.
Teréziou Targošovou, dňa 8. 3. 2016,
- parcelu CKN 1356/90 o výmere 249 m2 – ostatné plochy
(LV 6791, EKN 6940/1), kde má vlastník pod B 10 spoluvlastnícky podiel 108/1728, čo predstavuje 15,56 m2.

6

Spravodaj obce Staškov \ Zasadnutia obecného Zastupiteľstva
Celkový podiel Ľudmily Baculákovej predstavuje 84,20 m2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že zámenou parciel obec
Staškov získa do vlastníctva spoluvlastnícke podiely pre
účely vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu
a za účelom vybudovania cyklotrasy. Počet všetkých poslancov: 9, prítomných: 8, hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 97/2017k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Odkúpenie pozemku parc. CKN 1256/42, LV 3256, o výmere
3290 m2 v k. ú. Staškov od Železníc Slovenskej republiky.
B/ SCHVAĽUJE
Odkúpenie pozemku parc. CKN 1256/42, LV 3256, o výmere
3290 m2 v k. ú. Staškov od Železníc Slovenskej republiky,
Generálne riaditeľstvo, Odbor hospodárenia s majetkom,
Klemensova 8, Bratislava 1, 831 65 za cenu 2000 € bez
DPH (2400 € s DPH), do majetku obce Staškov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných: 8, hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 98/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o odkúpenie kanalizačnej šachty – návrh ceny 40 €
za kus – Peter Šperka a Michaela Šperková, Staškov, Peter
Ďurana a manželka Lenka, Staškov, Ján Belko a manželka
Juliana, Staškov, Radoslav Žák a manželka Janka, Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
a) prebytočný majetok obce Staškov – kanalizačné šachty
v počte 21 ks
b) Odpredaj prebytočného majetku obce – kanalizačné šachty
za cenu 60 € za kus.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných: 8, hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: Ján Belko,
NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 99/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie komisie na výber stánkov a sortimentu na Kronerov pohár 2017
B/ SCHVAĽUJE
Komisiu na výber stánkov a sortimentu na Kronerov pohár
2017 v zložení: Peter Fuček, Mgr. Daniel Králik a Pavol
Ďurkáč – poslanci OZ.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 100/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Výstavbu detského pieskoviska pri novej triede MŠ – pri ZŠ
Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Výstavbu detského pieskoviska pri novej triede MŠ Staškov –
pri ZŠ Staškov v zmysle nákresu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 101/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zmenu účelu dotácie DHZ na zakúpenie práčky
na pranie zásahových oblekov.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť o zmenu účelu dotácie DHZ na zakúpenie práčky
na pranie zásahových oblekov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 102/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ
Obecnému úradu vyzvať COOP Jednotu, spotrebné družstvo
Čadca – na vyčistenie a pravidelnú údržbu priestorov za
Jednotou – Staškov vyšný koniec
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31. mája číslo 103/2017 k bodu č. 5: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zakúpenie aplikácie – mapového portálu pre potreby obce
B/ SCHVAĽUJE
Zakúpenie aplikácie – mapového portálu od Mapa Skovakia
digital, základný balík + ortofoto snímok, s tým, že bude
dostupný aj na obecnom webe pre verejnosť.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
Mgr. Daniel Králik
overovateľ I.

Pavol Ďurkáč
overovateľ II.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 28. júna 2017
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 104/2017 k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček
Členovia: Pavol Ďurkáč, Mgr. Iveta Bartusková
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
c) overovateľov zápisnice: JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ján Belko
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 105/2017 k bodu č. 3: Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za účelom
realizácie projektu: „Obecný úrad a kultúrny dom Staškov –
Zníženie energetickej náročnosti budovy“, Kód výzvy: OPKZPPO4-SC431-2017-19
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Obecný úrad a kultúrny dom Staškov – Zníženie energetickej náročnosti budovy“, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok
(NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
ﬁnančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27. 2. 2017, Kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4 – Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Špeciﬁcký cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov, na realizáciu projektu: Obecný úrad a kultúrny dom Staškov – Zníženie energetickej náročnosti
budovy, ktorý bude realizovaný obcou Staškov.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3. Výšku maximálneho celkového spoluﬁnancovania projektu
zo strany žiadateľa vo výške 16 049,59 € z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 320 991,86 €, ako aj neoprávnené výdavky vo výške 0,00 €, o ktoré bola znížená
výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie alebo vytvorenie
čistého príjmu projektu na základe výpočtu ﬁnančnej medzery prostredníctvom ﬁnančnej analýzy projektu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 106/2017 k bodu č. 4: Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za účelom
realizácie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov, ktorý
bude realizovaný obcou Staškov“, Kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Staškov, ktorý bude realizovaný obcou Staškov“,
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP)
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
ﬁnančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia
2014-2020, vyhlásenej 26. 5. 2017, Kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23 na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v obci Staškov, ktorý bude realizovaný obcou Staškov.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na spoluﬁnancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%, čo predstavuje sumu
max. 7 500,00 Eur.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 107/2017 k bodu č. 5: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Obecné zastupiteľstvo uložilo:
a) Obecnému úradu rokovať s vlastníkmi dotknutých pozemkov
a oplotenia v lokalite vyšný koniec, v prípade, že oplotenie
zasahuje do pozemku, ktorý je majetok obce, a nezasahuje
do miestnej komunikácie. Zastavanú výmeru obec ponúka
na odpredaj. Jedná sa o vlastníkov nasledujúcich parciel –
CKN 963/1, CKN 966/1, CKN 966/3, CKN 966/4 a CKN 965.
Úloha trvá.
b) Stavebnému úradu obce Staškov začať konanie vo veci
odstránenia stavieb na cudzom pozemku (pozemok vo
vlastníctve obce), ktoré zasahujú do miestnej komunikácie,
nakoľko obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s dodatočným
odpredajom pozemkov. Jedná sa o vlastníkov stavieb na
nasledovných parcelách – CKN 1016/4, CKN 1015/2,
CKN 1013/1, CKN 614 a CKN 615.
Z tých istých dôvodov vyzvať vlastníka stavieb na nasledovných
parcelách – CKN 1062, CKN 1063, CKN 1064, CKN 1065 a CKN
1074 na odstránenie oplotenia a zámeny pozemku pod hospodárskou budovou.
Úloha trvá.
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c) Tomáš Gajdošík a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov; Mgr.
Ján Kubošek, Staškov; Tibor Kuric a Mária Kuricová, Staškov;
Milan Belko, Olešná.
Žiadosť o začatie konania na odstránenie nelegálnych stavieb
na obecnom pozemku.
Obecnému úradu riešiť situáciu v zmysle žiadosti.
Úloha trvá.
d) Milan Belko, Olešná a Ing. Marcela Rebrošová; Tomáš
Gajdošík a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov; Oľga
Jurgová, Staškov; Mgr. Ján Kubošek, Staškov; Tibor Kuric
a Mária Kuricová, Staškov.
Žiadosť o schválenie odvodnenia dažďovej vody na náklady
obce Staškov.
Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality a situácie v zmysle
žiadosti.
Úloha trvá.
e) Obecnému úradu pripraviť VZN o určení výšky poplatku
v materskej škole 10 € a v školskom klube 9 €. Účinnosť
VZN od 1. 9. 2017. Úloha splnená.
f) Obecnému úradu ukončiť nájomné zmluvy a uzavrieť
zmluvy o výpožičke majetku obce (nebytové priestory) pre
účely činnosti zložiek pracujúcich v obci. Úloha splnená.
g) Stavebnej komisii vykonať obhliadku a preriešiť situáciu
v zmysle žiadosti Petra Baraníka, Staškov o zhotovenie betónového odvodňovacieho žľabu. Úloha trvá.
h) Stavebnej komisii vykonať obhliadku pozemkov parc. CKN
6522/18 o výmere 1446 m2, 6522/17 o výmere 272 m2,
6522/16 o výmere 208 m2, 6522/13 o výmere 1017 m2,
6522/14 o výmere 232 m2, 6522/15 o výmere 75 m2,
6522/3 o výmere 271 m2 v k. ú. Staškov. Úloha splnená.
i) Obecnému úradu vyzvať COOP Jednotu, spotrebné družstvo
Čadca na vyčistenie a pravidelnú údržbu priestorov za Jednotou – Staškov vyšný koniec. Úloha splnená.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 108/2017 k bodu č. 6: Materská škola
Staškov – Návrh na organizáciu MŠ pre šk. rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov na šk. rok
2017/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh na organizáciu Materskej školy Staškov na šk. rok
2017/2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 109/2017 k bodu č. 7: Základná škola
Staškov – Návrh na organizáciu ZŠ pre šk. rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh na organizáciu Základnej školy na šk. rok 2017/2018.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh na organizáciu Základnej školy na šk. rok 2017/2018.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 110/2017 k bodu č. 8: Dodatok č. 3
k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach obce Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Staškov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 111/2017 k bodu č. 9: Záverečný účet
obce Staškov za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu audítora za rok 2016.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu audítora za rok 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 112/2017 k bodu č. 9: Záverečný účet
obce Staškov za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Záverečný účet obce Staškov za rok 2016.
B/ SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 113/2017 k bodu č. 9: Záverečný účet
obce Staškov za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
Tvorbu rezervného fondu vo výške 36 197 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 114/2017 k bodu č. 9: Záverečný účet
obce Staškov za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ
Obecnému úradu rokovať s Prima bankou o reﬁnancovaní
úverov, prípadne znížení úrokovej sadzby – úvery z roku
2014
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 115/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Základnej školy Staškov o súhlasné stanovisko
k prevádzkovaniu školského bufetu v priestoroch školy.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť Základnej školy Staškov o súhlasné stanovisko
k prevádzkovaniu školského bufetu v priestoroch školy.
Podmienky nájmu – výška nájmu 100 € ročne, na dobu neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace, od 1. 9. 2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, PROTI: Peter Fuček, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 116/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Výškové obmedzenie prejazdu vozidiel po moste k obecnému
úradu.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zabezpečiť výškové obmedzenie prejazdu
vozidiel po moste k obecnému úradu prostredníctvom oceľovej rampy – výška spodnej hrany 2,7 m od vozovky.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 117/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Neoprávnené užívanie obecných pozemkov v lokalite Zákopčie.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu riešiť neoprávnené užívanie pozemkov
CKN 6522/13, 6522/17, 6522/16, 6522/14 a 6522/15 prostredníctvom právneho zástupcu.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 118/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Vybudovanie nového oplotenia v rámci výstavby chodníkov
pre dotknuté rod. domy.
B/ SCHVAĽUJE
a) V rámci výstavby chodníkov vybudovať nové oplotenie pre
p. Urbaníkovú, Čulákovú a Kováčikovú, bytom Staškov,
nižný koniec.
b) Náhradu za odstránenie drevín pre p. Urbaníkovú vo výške
200 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 119/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Mgr. Lenka Vrábľová, Reštaurácia pod OÚ Staškov – žiadosť
o opravu, prípadne rekonštrukciu priestorov WC pre zákazníkov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Mgr. Lenka Vrábľová, Reštaurácia pod OÚ Staškov – žiadosť
o opravu, prípadne rekonštrukciu priestorov WC pre zákazníkov
B/ UKLADÁ
Ukladá vedúcemu OTP dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých priestoroch a chodby
pred sociálnym zariadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci
OTP dohodne termín opravy.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 120/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ján Tanistrák, Staškov – Reakcia k uzneseniu obecného zastupiteľstva.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ján Tanistrák, Staškov – Reakcia k uzneseniu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 121/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rudolf Šamaj a manželka Anna, bytom Staškov – Žiadosť
o odvodnenie dažďovej vody.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku danej lokality v zmysle
žiadosti.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 122/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Ján Machovčák a Helena Machovčáková, bytom Staškov –
Žiadosť o zámenu pozemkov.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Ján Machovčák a Helena Machovčáková, bytom Staškov –
Žiadosť o zámenu pozemkov.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 123/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Peter Kamenišťák a manželka Mária Kamenišťáková, Staškov
– žiadosť o zámenu, prípadne odpredaj parcely CKN 4815/7.
B/ SCHVAĽUJE
Peter Kamenišťák a manželka Mária Kamenišťáková, Staškov
– žiadosť o zámenu, prípadne odpredaj parcely CKN 4815/7.
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Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 124/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2016.
B/ SCHVAĽUJE
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za
rok 2016.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. júna číslo 125/2017 k bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
druhý polrok 2017.
B/ SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok 2017.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Overovateľ I.

Ján Belko
Overovateľ II.

vážení členovia dvnl obce staškov a ostatní vlastníci lesov v obci.
chcem vás aj touto cestou informovať o činnosti predstavenstva od konania poslednej členskej schôdze.
naša činnosť sa v tomto období zameriava predovšetkým na likvidáciu kôrovcovej kalamity, ktorá nás zasiahla
vo veľkom rozsahu. k dnešnému dňu sme vyťažili a odpredali väčšinu napadnutej drevnej hmoty
a ubezpečujem vás, že v tomto úsilí budeme pokračovať aj naďalej.
po tom, čo nám na konci roka 2016 bolo oznámené že bude ukončená zmluva o nájme priestorov kancelárie
dvnl v objekte obecného úradu, sme v mesiaci jún 2017 podpísali s obcou zmluvu o nájme v inom objekte
a to v priestoroch zdravotného strediska. po tom, čo sme zabezpečili všetké nutné doklady vyžadované
stavebným zákonom, sme začali s rekonštrukciou nových priestorov potrebných pre chod dvnl. v súčasnej
dobe je stavebná časť prác ukončená a je potrebné doinštalovať prípojky elektrickej energie, vody a internetu.
termín presťahovania sa do novej kancelárie je stanovený na 1. 8. 2017. Myslím si, že tieto priestory budú
vyhovovať predovšetkým starším občanom z hľadiska dostupnosti.
Z dôvodov zabránenia šírenia rozličných dezinformácií o vyplácaní nájmu členom dvnl a ostatným
vlastníkom chcem uviesť, že po tom, čo pán sabela odmietol vyplácať nájom, rozhodlo predstavenstvo
o spracovaní a zakúpení nového, legálneho softwaru. Z tohto dôvodu bol objednaný program z výskumného
ústavu geodézie a kartografie ako neoddeliteľný podklad pre spracovanie potrebného softwaru. v súčasnej
dobe spracovateľ program kompletuje a podľa jeho vyjadrenia bude v blízkej dobe dodaný pre vykonanie
skúšobnej prevádzky a zaškolenie zamestnankyne dvnl. predpokladaný termín vyplácania nájmov je začiatok
mesiaca september 2017. dôvodom uvedenia tohto termínu je okrem zaškolovania pracovníčky aj čerpanie
riadnej dovolenky (od 10. 8 do 28. 8. 2017) a sťahovanie kancelárie do nových priestorov. Za vašu trpezlivosť
a pochopenie ďakujem.
MGr. ján kubošek
predseda dvnl obce staškov
Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, Staškov 023 53, Tel: 0915 808 375,
E-mail: dvnl@dvnlstaskov.sk, IČO: 47 814 268, DIČ: 202 411 1045, IČ DPH: SK202 411 1045, Oddiel: Dr, č. vložky 10134/L

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Staškove vás srdečne pozýva

26. augusta 2017 o 19.00 hod. na vatru sNP na grúni u šinali

pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Občerstvenie bude zabezpečené.
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Projekt „Praxou k zamestnaniu“
pomôže nájsť prácu mladým ľuďom
Základné informácie o poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou
k zamestnaniu“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ je
získanie alebo zvýšenie a prehlbovanie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do
veku 29 rokov, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov formou mentorovaného
zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia sa a udržania sa na
trhu práce.
Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, vedení v evidencii
uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) úradov:
• UoZ vo veku do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení
v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment,
education or training – ďalej len „NEET“);
• UoZ – NEET vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň)
vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.
Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa poskytuje ten územne príslušný úrad, kde
zamestnávateľ (žiadateľ) vytvára pracovné miesto za
účelom mentorovaného zapracovania a praxe. Zamestnávateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti
o príspevok vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov.
Finančné príspevky sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý
na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 6 mesiacov,
resp. na dobu neurčitú, pričom ﬁnančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najmenej počas 6
mesiacov a najviac počas 9 mesiacov.
Počas mentorovaného zapracovania si budú mentorovaní zamestnanci osvojovať teoretické a praktické skúsenosti a zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí
zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. Mentorované
zapracovanie bude trvať prvých minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov pracovného pomeru (podľa počtu mesiacov podporovania pracovného miesta).
Po ukončení mentorovaného zapracovania bude nasledovať obdobie praxe, počas ktorej si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať dovtedy získané praktické
zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné
pre výkon konkrétneho povolania. Dĺžka praxe trvá
vždy 3 mesiace bez ohľadu na dobu mentorovaného zapra-

covania. Zároveň bude musieť byť splnená podmienka
zamestnania minimálne počas 6 mesiacov. To znamená,
že ak vytvorené pracovné miesto bude podporované:
• 9 mesiacov, z toho mentorované zapracovanie – 6 mesiacov, prax – 3 mesiace;
• 8 mesiacov, z toho mentorované zapracovanie – 5 mesiacov, prax – 3 mesiace;
• 7 mesiacov, z toho mentorované zapracovanie – 4 mesiace, prax – 3 mesiace;
• 6 mesiacov, z toho mentorované zapracovanie – 3 mesiace, prax – 3 mesiace.
Úrad poskytuje zamestnávateľovi na podporu vytvorenia pracovného miesta za účelom mentorovaného zapracovania a praxe na jedno vytvorené pracovné miesto:
1. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax:
• vo výške najviac 95% CCP zamestnanca, najviac vo
výške minimálnej CCP na rok 2017, t. j. maximálne
588,11 Eur pri plnom pracovnom úväzku, alebo vo
výške ½ minimálnej CCP na rok 2017, t. j. maximálne
294,05 Eur pri polovičnom pracovnom úväzku,
• poskytovanie – mesačne počas mentorovaného zapracovania a praxe, t. j. najmenej počas 6 mesiacov
a najviac počas 9 mesiacov.
2. Jednorázový ﬁnančný príspevok na mentorovanie (pre
mentora) vo výške najviac 73,51 Eur za 1 mesiac (t.j.
12,5% z minimálnej CCP na rok 2017),
• poskytovanie – vyplatený jednorázovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení
3. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných
nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním
a praxou
• napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie, najviac vo výške
59,89 Eur;
• poskytovanie – 1 x počas mentorovaného zapracovania + 1 x počas praxe.
Info o podmienkach poskytnutia ﬁnančného príspevku,
tlačivo žiadosti o príspevok poskytuje pracovníčka úradu
Mgr. Alena Belešová, II. poschodie, kancelária č. dv. 307.
MGr. oľGa varsavíková
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Už štvrtý rok v našej obci účinkujú ochotnícke divadelné súbory v rámci
prehliadky „Po Kronerovej ceste“

staškov, rodisko Jozefa Kronera, žije
divadlom
Tradícia divadelnej prehliadky Po Kronerovej ceste sa začala v roku 2014. Odvtedy sa už na javisku
Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove vystriedalo 12 divadelných súborov. Boli to nielen domáci
divadelný súbor Staškovan a iné hosťujúce súbory zo Slovenska, ale aj české a česko-poľský divadelný
súbor.

DS Podzámčok
v roku 2017 divadelnú prehliadku otvorila spomienka
na kronerove narodeniny. pri tejto príležitosti bolo odohrané
prvé divadelné predstavenie v rámci 4. ročníka divadelnej
prehliadky. už druhýkrát v obci vystúpili členovia divadelného súboru Galiba – v tomto roku s tragikomédiou rodinné tajomstvo.

prehliadka pokračovala v mesiaci jún. divadelný súbor
podzámčok 10. júna 2017 rozveselil publikum s hrou strašidlo
od Ferka urbánka. Členovia divadelného súboru po vystúpení
absolvovali aj prehliadku rodného domu jozefa kronera.
27. jún 2017 bol v kultúrnom dome venovaný deťom.
pozvanie do obce prijal detský divadelný súbor vrabec a pre
deti, ako odmenu za celoročné úsilie v škole, odohral hru konečná stanica.

DS Commedia

BEKIM
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Mesiace jún a júl patria, čo sa týka kultúrneho života, medzi najproduktívnejšie
mesiace v obci. prelínajú sa počas nich športové podujatie s kultúrnymi, a tieto
vyvrcholia počas letných kronerových dní najvýznamnejšou spoločenskou udalosťou – kronerovým pohárom. táto udalosť sa skladá z dvoch dní. prvý patrí
kultúre, druhý futbalovému turnaju.
v predvečer kronerovho pohára vystúpil v staškove špeciálny hosť večera, raper
a stand-up komik bekIM, ktorý roztlieskal celé publikum a dokázal, že keď človek skutočne niečo chce, a keď na tom aj napriek hendikepu neustále usilovne
pracuje, dosiahne svoj cieľ. prítomným na záver ukázal niečo zo svojej hudobnej
tvorby a „zarepoval“. po ňom sa na javisku predstavili členovia divadelného súboru

DS Podzámčok

DS Galiba

commedia s hrou kapustnica. a výbornú atmosféru vytvárali nielen vynikajúce
herecké výkony, ale aj vôňa čerstvo uvarenej kapustnice...
počas trvania prehliadky bola vo výstavných priestoroch kultúrneho domu nainštalovaná výstava fotografií divadelných predstavení z uplynulých ročníkov divadelnej prehliadky a informačný panel o divadelných súboroch, ktoré sa
predstavili v obci v tomto roku.
divadelnú prehliadku v tomto roku finančne podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. podujatie bolo tiež podporené Žilinským samosprávnym krajom.

DS Commedia

DS Vrabec
Divadelnú prehliadku z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Fond
na podporu umenia je hlavným
partnerom divadelnej prehliadky.

DS Vrabec

Podujatie s podporou Žilinského
samosprávneho kraja
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Letné Kronerove dni
Dva týždne skvelých podujatí v našej obci
veľký letný koncert tento rok
odohrali KaNdráčovci

30. jún
v piatok 30. júna 2017 sa v areáli
futbalového ihriska slávie staškov konal
letný koncert pre všetky vekové kategórie. v obci rozospievali a roztancovali
všetkých návštevníkov úžasní kandráčovci, ktorí zapojili k spevu aj humorné
slovo a dali príležitosť mladým nádejným talentom nielen zo staškova, ale
dokonca aj z banskej bystrice! Zapojili
však aj dospelých. koncert, ktorý sa niesol vo výbornej atmosfére navštívilo
opäť vyše 1000 návštevníkov.

Hodová
svätá omša
1. júl

aj v tomto roku vysluhoval staškovský
pán farár Mons. anton Galus sv. omšu
pri príležitosti staškovských hodov. veriaci sa v hojnom počte stretli 1. júla
2017 pri kaplnke nepoškvrneného počatia panny Márie na Grúni. po skončení sv. omše bolo pre prítomných
pripravené „hodové občerstvenie“.
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Hasičská súťaž o putovný
pohár starostu obce

1. júl

Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský zbor zo Staškova usporiadali dňa 1. 7. 2017
XI. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce a DHZ Staškov a zároveň 5. kolo
Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku.

staškov a

staškov b

Výsledky súťaže hasičoV
V mužskej kategórii sa na popredných miestach
umiestnili:
1. miesto: DHZ Bytčica muži
14,036 s.
2. miesto: DHZ Mojšová Lúčka muži
14,076 s.
3. miesto: DHZ Hliník n. Váhom muži
14,350 s.
V ženskej kategórii sa na popredných miestach
umiestnili:
1. miesto: DHZ Ihrište ženy
16,375 s.
2. miesto: DHZ Moštište ženy
17,952 s.
3. miesto: DHZ Hliník n. Váhom ženy
18,756 s.

súťaže sa zúčastnilo celkovo 31 družstiev, medzi ktorými
bolo aj družstvo z družobnej organizácie valašská bystřice.
domáce dhZ staškov „ b“ muži skončilo na 7. mieste
s časom 14,570 s a dhZ staškov „a“ muži na 9. mieste
s časom 14,863 s.
chcem poďakovať starostovi obce ing. ladislavovi šimčiskovi, futbalistom za poskytnutie ihriska, predsedovi ligy
romanovi huliakovi za obsluhu časomiery, vladimírovi
kudláčovi za chutný guláš, dvom skvelým fotografkám za
super fotky a videá, zapisovateľke, hlásateľom, rozhodcom,
sponzorom a všetkým ostatným, ktorí akokoľvek pomohli
pri organizovaní tejto skvelej akcie. dúfam, že sa opäť stretneme pri ďalších spoločných akciách.
inG. Milan veselovský, dhZ staškov

2. júl
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súťaž vo varení guláša

Novým podujatím Staškovských hodov sa stala súťaž vo varení guláša.
organizátorom súťaže bol obecný úrad. súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev: divadelný súbor staškovan, Folklórna skupina staškovanka, slovenský zväz záhradkárov, dve družstvá
hasičov a obecný technický podnik.
už od rána rozvoniaval staškovom guláš. príjemnú atmosféru pri varení guláša nám spríjemnili a spestrili staškovskí heligonkári, Fs staškovanka a do počúvania, no i do
tanca, nám zahrala hudobná skupina Xena. Členmi poroty
boli starosta obce ing. ladislav šimčisko, pán farár Mons.
anton Galus, vedúci obecného technického podniku ladi-

slav perďoch. po ťažkom rozhodovaní sa na prvom mieste
umiestnilo družstvo obecného technického podniku, na
druhom mieste sa umiestnila Fs staškovanka a tretie miesto
patrilo hasičom - družstvu vlada kudláča. pre ostatných boli
pripravené ceny útechy. po vyhodnotení mohli občania
ochutnať guláš od jednotlivých súťažných družstiev. sme
radi, že sa táto akcia vydarila a už teraz sa tešíme na druhý
ročník súťaže.
Martina paleníková
vedÚca Fs staškovanka

46. ročník futbalového turnaja
o pohár Jozefa Kronera

9. júl

Turnaj o pohár Jozefa Kronera napísal už svoje 46. pokračovanie. Tak, ako po iné roky,
turnaj sa niesol pod záštitou spoločenskej akcie „Letné Kronerove dni“.

Žiaci FK Slávia Staškov odmenení za postup do III. Ligy Sever

samotný turnaj začal sobotňajšou tanečnou zábavou v priestoroch futbalového štadióna, kde sa mládež nielen zo staškova
zabávala do neskorých večerných, alebo lepšie povedané, skorých
ranných hodín. naladený po sobotňajšej zábave sa v nedeľu ráno
začal samotný futbalový turnaj. slávnostné otvorenie mal tento
rok na starosti v zastúpení Zuzky kronerovej jej bratranec oldo
vaňous spoločne so zakladateľmi turnaja p. jánom vyhňarom
a p. ladislavom jurgom, za čo boli srdečne odmenení potleskom
obecenstva. po príhovore starostu ing. ladislava šimčiska, vystúpenia staškovského folklórneho súboru „staškovanka“ a staškovských mažoretiek „edit“, začal samotný turnaj.
na turnaji sa tohto roku zúčastnili mužstva MFk havířov,
Fk Čadca, otj hontianske nemce a domáca slávia staškov.
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Dekorovaní futbalisti, ktorí sa zaslúžili o postup do 1A triedy pred štyridsiatimi rokmi

ako prvý zápas rozohrali domáci chlapci slávie proti futbalistom
od Zvolena – otj hontianskym nemcom. Zápas mal dobré
tempo, naši sa vyšvihli a proti súperovi z rodiska p. Mariána labudu dominovali, čo sa prejavilo na výsledku, kde domáci vyhrali
7:0. v tomto zápase sa zaskvel piatimi gólmi tomáš Gavlak, čo
mu v konečnom hodnotení prinieslo titul najlepšieho strelca turnaja.
nasledoval druhý zápas medzi MFk havířov a Fk Čadca,
toto stretnutie skončilo víťazné pre hostí spoza hraníc 6:3. počas
prestávok obidvoch zápasov boli dekorovaní naši žiaci a dorastenci za postup do vyšších súťaží. Mužstvo žiakov postúpilo do
krajského majstrovstva iii. ligy sever, dorast dosiahol fantastický
postup do druhej ligy. chlapcom patrí veľká vďaka za vzornú reprezentáciu obce, klubu, a verím, že čas ukáže, že to bolo správne
rozhodnutie, ktoré posunie futbal na staškove smerom vpred. po
slávnostnom dekorovaní prišiel čas na obedňajšiu prestávku,
ktorú vyplnili internacionáli staškova a lošonca. pred zápasom
si chlapci spoločne s divákmi uctili minútou ticha náhle úmrtie
nášho bývalého hráča lacka pupika. toto stretnutie taktiež skončilo víťazne pre domáci klub, a to výhrou 7:3. v prestávke tohto
stretnutia bola spomienka na pánov, ktorí pred štyridsiatimi
rokmi postúpili do 1 a triedy (dnešná 5. liga ). pánom boli odovzdané čestné plakety s upomienkovými predmetmi od vedenia
obce a futbalového klubu z rúk starostu a predsedu Fk a samozrejme potlesk od zaplneného štadióna.
po ukončení tohto príjemného spestrenia sa pokračovalo zápasmi o tretie miesto, kde sa stretli mužstva otj hontianske
nemce a Fk Čadca. v tomto stretnutí dominovala Čadca a zvíťazila 6:2. chlapci z hontianskych nemiec, aj keď obidva zápasy
prehrali, predviedli sympatický herný prejav, za čo im patrí poďakovanie, a aj napriek dlhej ceste domov ostali až do konca a so
cťou si prevzali pohár za štvrté miesto, čo sa nedalo povedať
o chlapcoch z Čadce. verím, že chlapci z Čadce sa z tohto poučia
a v budúcom ročníku sa svojej úlohy zhostia so cťou. po zápase

o tretie miesto nasledovalo samotné finále, kde sa stretli mužstvá
Fk slávia staškov a MFk havířov. do stretnutia lepšie vstúpili
domáci, keď už v piatej minúte krásnou strelou rozvlnil sieť hostí
tomáš kohút. ako sa následné ukázalo, bol to víťazný gól. staškovu sa podarilo ubrániť jednogólový náskok a tak zaslúžene
vyhrať turnaj opätovne po šiestich rokoch. po športovej stránke
to bol veľmi dobrý vstup do letnej prípravy pre novú trénerskú
dvojicu bratov Gottwaldovcov. verím, že chlapcov to nakopne
a aj keď prídu ťažké súťažne zápasy namotivujú chlapcov tak,
ako vo finálovom zápase na turnaji.
na záver turnaja dorazila aj naša slávna nasledovníčka jozefa
kronera, jeho dcéra p. Zuzka kronerová. pani kronerová spoločne so zakladateľmi turnaja odovzdala ceny zúčastneným mužstvám a oficiálne turnaj ukončila. samozrejme spoločenský
program pokračoval tanečnou zábavou a bodku za turnajom dal
na záver ohňostroj, ktorý sa tohto roku mimoriadne vydaril, ako
keby chlapci od pyrotechniky vedeli, že vyhrali domáci a chceli
spoločne osláviť toto víťazstvo.
Záverom za vedenie klubu by som chcel poďakovať vedeniu
obce za spoluprácu a podporu pri tomto ročníku. následne by
som chcel poďakovať všetkým sponzorom za podporu, firmám,
ktoré poskytli ceny do tomboly, všetkým, ktorí sa podieľali na
organizácii tejto veľkolepej športovo-spoločenskej udalosti
a v neposlednom rade divákom, ktorí prišli a svojou účasťou
podporili futbal na staškove.
s pozdravom
peter FuČek
predseda Fk slávia staškov

Podujatie s podporou Žilinského
samosprávneho kraja
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MaTErSKá šKOLa STašKOV
"Vytvárajte deťom spomienky, nájdite si chvíle iba pre ne.
Hračky a iné darčeky nemôžu nahradiť vzácne spoločné okamihy."

Zvonček odbil koniec školského roka aj v našej materskej
škole. Máme za sebou krásny rok plný neskutočných chvíľ,
zážitkov, rok, ktorý priniesol nové priateľstvá a krásne spomienky.
predškoláci sa môžu pochváliť úspešným zápisom do prvého ročníka, takže od septembra ich už neprivíta naša
škôlka, ale zavítajú do nového prostredia, a to do prvej triedy

základnej školy. ako to tam vyzerá sa boli aj pozrieť a na novú
školu sa skutočne tešia.
o tom, že niektorí z nich sú naozaj šikovní, svedčia aj
ocenenia zo súťaží na ktorých sa zúčastnili. emka bytčanková
sa umiestnila na 1.mieste recitačnej súťaže v Čadci „jazýček
môj, ohýbaj sa“. barborka bytčanková zas bola ocenená vo
výtvarnej súťaži, kde sa výtvarne podelila so všetkými o svoju
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Červenú čiapočku. rozprávkovo sme sa tiež mali všetci
v škôlke, keď k nám zavítala veselá simsalala a s detičkami si
veselo zaspievala a zatancovala, naučila nás kopec zaujímavých
vecí. niečo nové nás tiež naučil ujo paľko, ktorý k nám zavítal
pred sviatkami veľkej noci. vďaka jeho pomoci si chlapci
uplietli krásne veľkonočné korbáče, ktoré im dievčatká farebne
vyzdobili stužkami. v našej škôlke sme sa na veľkú noc pripravovali ako pilné včeličky, maľovali sme vajíčka, zdobili sme
našu škôlku, zoznamovali sme sa s veľkonočnými zvykmi.
ale ani po sviatkoch jari sme nezaháľali a v elokovanej
triede sa deti vzdelávali a oboznamovali s novými poznatkami
na návšteve u hasičov a v knižnici našej krásnej dediny, odkiaľ
si odniesli kopec krásnych zážitkov. po veľkej zime sme sa pustili aj do upratovania okolo našej škôlky, či už v škôlke na jednom, alebo druhom konci staškova. uctili sme si tak našu
milovanú matičku Zem pri príležitosti jej sviatku. aby sme
našu Zem chránili a udržiavali ju čistú, naučili sme sa aj triediť
odpad.
svoju lásku sme v mesiaci máj chceli dať a prejaviť najmä
našim milovaným mamičkám, ktoré by si zaslúžili mať za
svoju starostlivosť a lásku k nám sviatok každý deň. pripravili
sme si v triedach pre nich krátky program a aj malé darčeky.

svoj sviatok oslávili v škôlke aj naši drobci a deň detí mal naozaj pestrý program, ktorý sa detičkám páčil. navštívili nás
hasiči zo staškova, ktorí predviedli deťom svoje hasičské znalosti, deti si vyskúšali hasenie, posedeli si v hasičskom aute,
naučili sa nové a užitočné veci. program pre predškolákov pokračoval návštevou kysuckej knižnice v Čadci, kam ich odviezol vláčik a pre detičky mali v knižnici pripravený zaujímavý
a náučný program. detičky z malej a strednej triedy sa zas zabávali plnením indiánskych úloh na indiánskej cestičke a mali
radosť z chutnej opekačky. aj detičky z elokovanej triedy sa na
deň detí preobliekli za indiánov a zabávali sa, ako sa patrí.
posledné dni v našej materskej škole boli naplnené najmä
lúčením sa. predškoláci sa rozlúčili nielen so svojimi kamarátmi, ale tiež so škôlkou a to na zábavnej párty s rodičmi,
ktorá sa konala v našej školskej záhrade. nechýbali mažoretky,
veselý program a samozrejme chutná opekačka. aj „stredňaci“
sa so školským rokom rozlúčili zábavným programom na
triede.
a tak po všetkých týchto krásnych zážitkoch mohol konečne školský zvonec zazvoniť a ukončiť tak krásny školský
rok 2016/2017.

materská škola staškov chce aj takto poďakovať všetkým rodičom a priateľom našej mš za uplynulý školský
rok a popriať všetkým, a najmä tým najmenším, krásne leto a krásne zážitky z prázdnin. a popriať si hlavne
to, aby sme sa v septembri všetci stretli plní síl, či už v škôlke alebo v prvej triede.
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ZáKLaDná šKOLa STašKOV

deti sú budúcnosťou našej obce a úlohou školy je ich na dospelosť
pripraviť čo najlepšie. Aj preto im, podľa hesla „škola hrou“, ponúka množstvo
kultúrnych podujatí, súťaží aj športových či environmentálnych aktivít. Tu je prehľad tých
najvýznamnejších z jari tohto roku.

Plavecký výcvik

deň Zeme

vo štvrtok 20. 4. 2017 smerovali kroky našich
štvrtákov k budove mestskej plavárne v čadci.
Prežili iné, ako obyčajné školské dni, svoje
triedy na päť dní vymenili za plavecký bazén.
Každý z nich prežíval rôzne emócie. Prišli do príjemného
prostredia, kde spoznali milých a trpezlivých inštruktorov
plávania Mgr. E. Gábriša, Mgr. E. Barancovú a Mgr. M. Majákovú. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Súčasťou celého
plaveckého výcviku boli rôzne pohybové hry a prípravné
cvičenia, ktoré sa u žiakov tešili veľkému záujmu. V závere
plaveckého výcviku sa uskutočnila diagnostika, ktorá spočívala v plávaní na vzdialenosť. Žiaci vnímali pohyb vo vode
veľmi pozitívne, tešili sa na každý deň výcviku, mali radosť
zo svojich pokrokov, k čomu vo veľkej miere prispeli inštruktori, ktorí si ich získali a správnym prístupom motivovali
a usmerňovali. Za svoje úsilie boli odmenení peknými diplomami so spoločnou fotograﬁou.

deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi,
ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla
2017. tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
v našej škole sme si tento deň pripomenuli 11.
mája 2017.
Počas tohto dňa žiaci z I. stupňa pozbierali papiere a kamene,
ktoré sa nachádzali v okolí našej školy, multifunkčného a veľkého trávnatého ihriska. Žiaci z II. stupňa sa venovali vysádzaniu bukov, krušpánu, byliniek, presádzaniu zlatého dažďa,
ihličnanov, úprave bežeckej dráhy, skalky a pozemku, ktorý
sa nachádza za multifunkčným ihriskom. Žiaci k tomuto významnému dňu zároveň vytvorili pekné výtvarné práce.
Dúfam, že na tento deň nezabudneme a budeme si ho pripomínať i v budúcich školských rokoch. Zároveň by som
chcela poďakovať vedeniu školy, kolegom i kolegyniam, ale
predovšetkým všetkým žiakom, ktorí prispeli svojou aktivitou
k peknému priebehu tohto dňa.

Mgr. Jana nEKOrancOVá, Mgr. HELEna BaBIšOVá

Mgr. DanIELa KOVáČIKOVá
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škola v prírode

žiaci 3. ročníka absolvovali v dňoch 9. 5. – 13. 5.
2017 školu v prírode vo veľmi peknom prostredí v tramptárii na Krahuliach – stred európy.
Po príchode sa žiaci ubytovali v turistickej ubytovni na
Obecnom úrade v Krahuliach. Žiaci absolvovali bohatý
kultúrno-športový a poznávací týždeň. Vyskúšali si rôzne
kráľovské remeslá, jazdu na koni, lukostreľbu, ale aj rôzne
kráľovské športy. Navštívili Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa (kapucíni) a Stred Európy.
Po náročných dňoch nabitých programom bola samozrejmosťou a odmenou pre princezné a princov každý večer
zábava. Deti zažili okrem veľkolepej korunovácie kráľa
a kráľovnej aj kráľovský bál, talentmániu a tipovačku.
Počas všetkých dní, ktoré strávili kráľovstve na Krahuliach,
naše detičky sprevádzali animátori Adam a Denis, ktorí sa
starali o ich zábavu a zároveň sa stali ich kamarátmi.
Žiaci si odniesli veľmi pekné zážitky, pocity a nadviazali
kamarátstva.
Mgr. MIcHaELa SLOVIaKOVá, Bc. aDrIana PErďOcHOVá,
Mgr. MárIa PErďOcHOVá

Najlepší matematikári 4. ročníka
žiaci 4. a a 4.b súťažili o najlepšieho matematikára triedy a ročníka.
Súťaž v riešení 15 matematických úloh sa
uskutočnila 27. apríla 2017. Žiakom blahoželáme k dosiahnutým úspechom a prajeme chuti veľa zábavy pri matematických
úlohách v budúcnosti. Najlepší matematikári 4. ročníka: 1. miesto: Bohdana Hamranová, 4.B; 2. miesto: Natália Bukovanová,
4.A; 3. miesto: Martin Knižka, 4.B.
Vyučujúce matematiky: Mgr. Helena Babišová, Mgr. Jana Kubošková

okresná súťaž vo futbale
18. 5. sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale
žiačok Zš vo svrčinovci, ktorého sme sa zúčastnili.
Naše žiačky začali dobre, keď v prvom zápase porazili minuloročné víťazky. Aj keď sme museli počas ďalších zápasov ošetriť nejedno odreté koleno, napokon sa náš tím
tešil a umiestnil sa na 1. mieste. Domov sme si odniesli
krásny pohár a diplom. Dievčatám patrí obrovské „ďakujem“ za odhodlanosť, húževnatosť a perfektné športové
výkony a samozrejme im v krajskom kole želáme ďalší postup.
PaEDDr. gaBrIELa KOLEnOVá
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súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

dňa 18. 5. 2017 žiaci Základnej školy staškov reprezentovali našu školu i obec na 24. ročníku
okresného kola súťaže mladých záchranárov co v športovom areáli v rakovej – Pod hríbom.
Krásne 1. miesto získalo družstvo Staškov 2 zastúpené žiakmi Nina Baculáková, Lenka Ligocká, Jakub Perďoch a Samuel
Buchcár, 3. miesto vybojovalo družstvo Staškov 1 v zložení Nela Šeligová, Natália Zbončáková, Miloš Jozek a Jakub Fusko.
Svoje výborné znalosti, zručnosti, schopnosti a pripravenosť pomôcť človeku v prípade ohrozenia života preukáže víťazné družstvo Staškov 2 na Majstrovstvách SR MZCO v Gabčíkove v dňoch 13. – 15. 6. 2017. Želáme veľa úspechov.
Mgr. HELEna BaBIšOVá

školský výlet 2. ročníka

staškovský slávik

žiaci 2.a a 2.b sa 2. júna2017 zúčastnili školského výletu. Navštívili Kysucké pekárne, a.s.
v čadci, kde si mali možnosť prezrieť výrobu
rôznych druhov pečiva.
Ako odmenu za návštevu dostali rožok, ktorý chutil v priestoroch pekární ako najlepší rožok na svete. Veľké poďakovanie patrí pani Márii Žilkovej, ktorá nám veľmi pomohla so
sprostredkovaním exkurzie do pekární. Žiaci mali taktiež
možnosť vidieť kultúrne predstavenie, ktoré organizovalo
mesto Čadca pri príležitosti Dňa detí. Niektorí zo žiakov využili možnosť zabaviť sa v skákacom hrade alebo vystrájať
v nafukovacej guli, ktorá plávala na vode. Výlet ukončili poriadnou dávkou zmrzliny.

spevácka súťaž staškovský slávik má na našej
škole dlhoročnú tradíciu. žiaci 1. – 5. ročníka si
vybrali a zaspievali hlavne regionálne ľudové
piesne.
Súťažili v dvoch kategóriách. Dvaja súťažiaci Šimon Mikláš
a Matúš Kvašňovský dokonca spestrili svoju pieseň hrou na
heligónke a umocnili tak zážitok zo svojho vystúpenia.
Všetci sme strávili príjemné májové popoludnie a tešíme sa
na ďalší ročník.
Víťazi 1. kategórie: 1. miesto: Šimon Mikláš (2.B), 2. miesto:
Larissa Cingelová (2.A), 3. miesto: Laura Čentáková (2.A), Vanesa Veselková (2.B)
Víťazi 2. kategórie: 1. miesto: Adela Tahotná (4.B), 2. miesto:
Sebastián Kováčik (4.A), 3. miesto: Juliana Belková (4.B);
Matúš Kvašňovský (4.B)

Mgr. MarTIna anDrašKOVá, Mgr. BOžEna MarIaKOVá

Mgr. Jana JaníKOVá
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súťaž hliadok

mladých zdravotníkov sčK i.
a ii. stupňa Zš

Každému súťažnému úspechu predchádza
mnoho hodín prípravy, ale tá námaha určite
stojí za krásny pocit z víťazstva. slovenský červený kríž usporiada každoročne okresnú súťaž
hliadok mladých zdravotníkov.
Aj tento rok sa jej zúčastnili dňa 9. júna 2017 v Čadci i žiaci
našej školy. Súťažili v dvoch kategóriách, družstvo I. a II.
stupňa ZŠ. Žiaci II. stupňa Miloš Jozek, Jakub Perďoch, Lenka
Ligocká, Nela Šeligová a Natália Zbončáková sa v konkurencii 15 družstiev neumiestnili, no žiaci I. stupňa Aneta Skybíková, Natália Bukovanová, Nina Baculáková, Bohdana
Hamranová a Sebastián Kováčik si za poctivú prípravu a šikovnosť vybojovali z 10 družstiev krásne 1. miesto. Vedieť
poskytnúť prvú pomoc zranenému človeku alebo ľuďom
v ohrození života by mal vedieť každý z nás. A títo „malí
zdravotníci“ preukázali, že ju ovládajú výborne.
Mgr. HELEna BaBIšOVá

maksík

súťaž maksík sa schýlila ku koncu. Po piatich
kolách, ktoré žiaci riešili počas celého školského roku, nasleduje vyúčtovanie pre druhákov, tretiakov a štvrtákov našej škole.
Žiaci riešili netradičné zábavné úlohy doplnené o veselé
a napínavé príbehy. V školskom roku 2016/2017 sa do súťaže zapojili títo žiaci: Samuel Hlušek z 2.A, Vanesa Veselková a Ema Vyšinská z 2.B (pracovali spolu ako jeden
súťažiaci), Ján Hlava, Lukáš Badura, Tatiana Plechová z 3.A,
ako aj Tomáš Pakoš, ktorý spolupracoval s Dayanou Jakubíkovou ako jeden súťažiaci. Štvrtákov zastupovala Natália
Bukovanová zo 4.B triedy. Všetci získali diplom Múdry Maksáčik spolu so spomienkovým darčekom, tento rok je to papierový stojan na perá. Všetkým súťažiacim blahoželám
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Hlušek Samuel
Vanesa Veselková
a Ema Vyšinská
Ján Hlava
Lukáš Badura
Tatiana Plechová
Dayana Jakubíková
a Tomáš Pakoš
Natália Bukovanová

2.A

85 bodov

2507. – 2520. miesto

2.B

107 bodov

1853. – 1890. miesto

3.A
3.A
3.A

109 bodov
95 bodov
70 bodov

1371. – 1410. miesto
1785. – 1805. miesto
2197. – 2208. miesto

3.A

56 bodov

2367. – 2375. miesto

4.A

112 bodov

837. – 876. miesto
Mgr. M. anDrašKOVá

deň matiek

žiaci základnej školy, materskej školy, cvč,
Zuš, mažoretky a fs staškovanka vystúpili
v Kd v staškove v spoločnom programe básní,
piesní a tancov, ktorý venovali našim mamičkám, babičkám a prababičkám k ich sviatku.
V programe vzdal úctu všetkým matkám aj p. starosta
obce Ing. Ladislav Šimčisko a srdečne privítal všetkých zúčastnených spoluobčanov na slávnosti. Naše úprimné poďakovanie patrí Obecnému úradu v Staškove a všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na tejto spoločnej oslave.
Mgr. Jana KUBOšKOVá
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do školy na bicykli

Naša škola sa zapojila do 2. ročníka kampane s názvom do školy na bicykli, ktorá trvala od
12. do 16. júna 2017.
Aj teraz mali žiaci možnosť získať ZELENÚ KARTU PETRA SAGANA za trojnásobný príchod do školy na bicykli alebo kolobežke, ktorú môžu vymeniť v budúcom školskom roku za
zlú známku z ústnej odpovede, prípadne za poznámku za
zabudnutú domácu úlohu alebo za zabudnutie pomôcok na
vyučovaciu hodinu. Túto možnosť využilo 164 žiakov z našej
školy, ktorí prišli počas celého týždňa minimálne raz na nemotorovom dopravnom prostriedku. Uskutočnilo sa spolu
602 jázd. Celkovo najazdili 1391,5 km. Najaktívnejšou triedou bola 7.A. Z celkového počtu 23 žiakov do školy prichádzalo na bicykli spolu 20 žiakov. Ďakujeme rodičom našich
prvákov, ktorí sprevádzali svoje deti takisto na bicykli a po-

mohli dozrieť na ich bezpečnosť na ceste. Ďakujeme aj deviatakom, ktorí sa zapojili do aktivity a pomohli tak zvýšiť
dochádzku v tejto kampani. Druhou aktivitou, ktorou sme
sa zapojili do kampane, bola exkurzia pre prvý stupeň na dopravné ihrisko v Turzovke. Deti si vyskúšali jazdu na kolobežkách a kárach. Najskôr si trať prešli peši, zoznámili sa
s dopravnými značkami a pravidlami cestnej premávky, aby
nedochádzalo ku kolíziám a až potom mohli jazdiť samostatne. Boli rozdelené na skupiny, aby si jazdu čo najviac užili
a vyskúšali. Ostatné skupiny sa mohli venovať iným pohybovým činnostiam. Tešíme sa na ďalší ročník kampane!
Mgr. MarTIna anDrašKOVá

staškovskí záchranári v gabčíkove
dňa 13. – 15. 6. 2017 sa žiaci Základnej školy staškov zúčastnili 24. ročníka majstrovstiev sr mladých záchranárov co v gabčíkove.
Konkurencia bola veľká, majstrovstiev sa zúčastnilo 80 družstiev zo
Slovenska i Maďarska. Našu základnú školu i obec reprezentovali žiaci
Nela Šeligová, Nina Baculáková, Jakub Perďoch a Samuel Buchcár. Hoci
sa neumiestnili na popredných miestach, i napriek veľkej horúčave,
ktorá sťažovala podmienky súťaže, podali výborný výkon a snaha sa
vždy cení. Opäť predviedli svoje výborné znalosti a zručnosti pomôcť
človeku v prípade záchrany a ohrozenia života, ktoré budú, dúfam,
ďalej uplatňovať v bežnom živote. Tento rok opúšťajú brány našej školy
siedmi záchranári – Nela Šeligová, Aneta Badžgoňová, Lenka Ligocká, Miloš Jozek, Jakub Fusko, Jakub Perďoch, Samuel Buchcár.
Želám im veľa úspechov v ďalšom živote a nech svoje záchranárske
zručnosti zúročia, ak to bude potrebné.
Mgr. HELEna BaBIšOVá

Zber hliníkového odpadu – šk. rok 2016/2017
v školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do zberu obalov potravín výlučne z hliníkového materiálu. Cieľom tohto zberu bolo hravou formou cez mimozemšťana ALINA naučiť deti environmentálne
sa správať. Mottom projektu bolo „Deti a Zem, nádej a dar“. Po štyroch zberoch sa naša škola zo 41 zapojených škôl
umiestnila v zbere pagáčikov na 5. mieste a halušiek i guliek na 16. mieste. Naša škola získala za zber hliníkového odpadu ﬁnančný príspevok, ktorý bol prerozdelený na výlet pre najlepšie umiestnené triedy z našej školy: 2.B, 4.B, 3.A
a 8.B. Víťazom blahoželáme! Zber odpadu z hliníkového odpadu bude pokračovať aj v školskom roku 2017/2018.
Mgr. DanIELa KOVáČIKOVá, KOOrDInáTOr PrE EnV
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exkurzia na dopravné ihrisko

vyučovanie dopravnej výchovy u žiakov prvého
stupňa bolo spestrené návštevou dopravného
ihriska v turzovke – Závodí.
Prváci a druháci ju absolvovali 13. júna 2017 spoločne
s triednymi učiteľkami. Tretiaci a štvrtáci sa na dané miesto
vybrali 21. jún 2017. Žiaci si upevnili poznatky z dopravnej
výchovy, dodržiavali a aplikovali pravidlá cestnej premávky,
poznávali dopravné značky. Deti sa tešili jazde na kolobežkách a autíčkach, praktický tréning pomohol nadobudnúť
správne bezpečnostné a orientačné návyky detí na ceste.
Krásne slnečné počasie umožnilo využiť viaceré atrakcie nachádzajúce sa v areáli, preliezačky, hojdačky, stroje na cvičenie, minigolf. Tretiaci sa zabavili s loptou pri futbale,
štvrtáci si zasúťažili vo vybíjanej. Sladkou bodkou za zaujímavými a užitočnými aktivitami bola zmrzlina, ktorú si deti
vychutnali. Žiaci exkurziu hodnotili pozitívne, môžu si návštevu tohto areálu zopakovať i počas letných prázdnin.
Mgr. J. nEKOrancOVá

účelové cvičenie ochrana života a zdravia
tak, ako každý rok, aj tento si žiaci našej školy
28. júna 2017 prakticky precvičili teoretické vedomosti a zručnosti z prierezovej témy –
ochrana života a zdravia.
Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách,
tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka
a jeho okolie. Hneď ráno prebehla cvičná evakuácia školy
kvôli ﬁngovanému požiaru v školskej knižnici. Všetci žiaci
opustili budovu a sústredili sa so svojimi triednymi učiteľmi
pred budovou školy. Žiaci, učitelia i ostatní zamestnanci
opustili budovu za dve a pol minúty. Po jednotlivých skupinách sa žiaci druhého stupňa presunuli pred Obecný úrad
v Staškove, odkiaľ si zapožičali plynové masky. Oboznámili
sa s úkrytom v prípade mimoriadnej situácie, ktorý sa nachádza v priestoroch pod obecným úradom. Následne sa vydali na pochod smerom „do Letov“. Počas výstupu v teréne
určení žiaci 8. a 9. roč. simulovali zranenia a ostatní poskytovali prvú pomoc. Rovnako sa na jednotlivých stanovištiach
museli zorientovať podľa azimutu a mapy a určiť správny

smer. Vyskúšali si správne nasadenie plynovej masky, ale aj
ostatné osvojené vedomosti z teoretickej časti, ktorú absolvovali v pondelok 26. júna 2017. Počas cesty naspäť sme poďakovali pracovníčke obecného úradu pani Veselovskej za
spoluprácu a zapožičanie masiek z obecného úradu. Cieľ
kurzu ochrany života a zdravia sa nám podarilo naplniť, žiaci
si prakticky precvičili činnosti za účelom získania zručnosti.
PaEDDr. gaBrIELa KOLEnOVá, PaEDDr. MarTIn PaKanEc

Zber papiera – vyhodnotenie pre šk. rok 2016/2017
aj v školskom roku 2016/2017 prebiehal na našej škole zber papiera. Zberový papier je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje vysokú
kvalitu. Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa ekologicky problematické chemické látky.
Vyhodnotenie: 1.A - 477 kg, 1.B – 10 kg, 2.A – 395 kg, 2.B – 49 kg, 3.A – 335,5 kg, 4.A – 257,5 kg, 4.B – 149,5 kg, 5.A –
339 kg, 5.B – 400,5 kg, 6.A – 46,5 kg, 7.A – 85,5 kg, 8.A – 73 kg, 8.B – 128,5 kg, 9.A – 101,6 kg, 9.B – 2,5 kg, sPolu
celKom 2850,6 kg
Zber papiera vykonávala a vyhodnotila Mgr. Martina Andrašková. Víťazom blahoželáme!
Mgr. DanIELa KOVáČIKOVá, KOOrDInáTOr PrE EnV
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školský výlet 3.a, 4.a, 4.b

Naši tretiaci a štvrtáci si museli dňa 16. júna
2017 ráno privstať – čakal ich dlho očakávaný
výlet s bohatým programom.
Prvým cieľom našej dobrodružnej výpravy bola cesta za poznaním útrob Demänovskej jaskyne Slobody, kde sme spoločne obdivovali dielo matky prírody, prekrásnu kvapľovú
výzdobu. Deti pozorne počúvali sprievodcu, aby sa dozvedeli čo najviac, medzi sebou si vymieňali postrehy a dojmy
z pobytu v jaskyni. Zakúpili si suveníry a už sa presúvali k Demänovskej ľadovej jaskyni. Prvá časť trasy viedla cez jaskynné priestory so sintrovou výzdobou, druhá časť cez
zľadovatené časti. Stretli sme i najznámejšieho netopiera
Batmana. Žiakov oslovila ľadová výplň jaskyne. Prehliadka
sa blížila ku koncu a na nás čakalo zdolanie „infarktových
schodov“ a ocitli sme sa opäť na dennom svetle.
Náš výlet pokračoval návštevou Liptovského Jána, kde sme
navštívili Podzemie pod vežami. Žiaci mali možnosť vyskúšať
si, ako sa kedysi razili mince. Zaujala ich aj kováčska dielňa
s nástrojmi a štôlňa, naučili sa pozdrav baníkov, aktívne sa
zapájali do diskusie, svoj záujem prejavovali i vo forme otázok, na ktoré im sprievodcovia trpezlivo odpovedali.
Neďaleko sa nachádzala i Stanišovská jaskyňa, ktorá si tiež
zaslúžila našu pozornosť. Vybavení čelovými lampami sme
objavovali čaro podzemia, prechádzali sme popri stenách,
ktoré voda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Poslednou zastávkou bola Medvedia štôlňa v Žiarskej doline, ide
o jediné sprístupnené staré banské dielo na Liptove. Žiaci sa
dozvedeli množstvo zaujímavých informácií zo života baníkov, ktoré im boli sprostredkované zábavnou a pútavou formou.
Náš výlet sa pomaly blížil ku koncu, čakala nás ešte cesta autobusom, ktorý nás bezpečne dopravil domov. Žiaci sa z výletu veľmi tešili, vo svojich spomienkach sa určite vrátia
k miestam, ktoré navštívili a spoznali.
Mgr. MIcHaELa SLOVIaKOVá, Mgr. HELEna BaBIšOVá,
Mgr. Jana nEKOrancOVá

spoločenské hry

centrum voľného času usporiadalo v piatok 23.
júna 2017 popoludní záverečnú aktivitu pre
žiakov našej školy – spoločenské hry.
Zúčastnilo sa jej 18 žiakov. Stretli sa kamaráti, spolužiaci
a strávili popoludňajšie chvíle pri rôznych hrách. Zabávali
sa, súťažili, tešili sa z výhier, prijali i prehru. Na záver aktivity
boli vyžrebovaní traja účastníci a boli odmenení vecnými
cenami. Všetci zúčastnení žiaci dostali i sladkú odmenu. Prajeme žiakom krásne chvíle strávené počas prázdnin a tešíme sa na stretnutia pri hrách v školskom roku 2017/2018.
Mgr. Jana KUBOšKOVá, VEDúca cVČ

olympijský deň

Koncom školského roka si žiaci preverili svoju
športovú zdatnosť na olympijskom dni, ktorý
sa konal 26. 6. 2017 v piestoroch školy, telocvične i v okolí školy.
Olympijský deň otvorila riaditeľka školy Mgr. Mária Perďochová príhovorom a prednesením slávnostného sľubu rozhodcov. Miloš Jozek predniesol sľub súťažiacich. Po
vypočutí olympijskej hymny a rozvinutí olympijskej zástavy
sa začalo v duchu olympijských zásad a fair play skutočné
olympijské súťaženie. Disciplíny ako hod plnou loptou, skok
z miesta, ľah–sed, člnkový beh, hod na cieľ, dribling, preskoky cez švihadlo, kotúľanie plnou loptou, kuželky, žiaci
zvládali s radosťou. Celé dopoludnie sa ozývalo skandovanie, smiech a radosť z osobných športových úspechov. Vyhodnotení a odmenení medailou boli žiaci všetkých
ročníkov. Medaily si vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy
a výchovy umením samotní žiaci. Všetkým víťazom blahoželáme a veríme, že športu venujú veľa svojho prázdninového času. Pedagógom vyslovujem vďaku a pochvalu za
perfektne pripravené podujatie.
Mgr. MárIa PErďOcHOVá, rIaDITEľKa šKOLy
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slávnostné ukončenie školského roka 2016 /2017

v piatok 30. 6. 20107 sa posledný krát rozozvučalo zvonenie školského zvončeka. desať mesiacov úsilia žiakov sa odzrkadlilo vo výsledkoch
– vysvedčeniach.
Prospeli všetci žiaci školy, s vyznamenaním prospelo 149 žiakov, prospelo veľmi dobre 66 žiakov a 48 žiakov prospelo.
Za celý školský rok bolo žiakom udelených 238 pochvál,
z toho 177 pochvál triednym učiteľom a 57 pochvál riaditeľom školy. Pochvaly boli udelené za reprezentáciu školy
v rôznych športových a spoločenskovedných súťažiach, výborný prospech, za šírenie dobrého mena školy, za pomoc,
aktivity a zbery. Z prostriedkov ZRŠ pri ZŠ Staškov boli po
návrhu triednych učiteľov odmenení dvadsiati žiaci knihou.
Do galérie úspešných žiakov pribudlo päť žiakov: Lenka Ligocká, Diana Kontiková, Stanislav Kupšo, Darina Hrušková
a Miloš Jozek. Na posilnenie disciplíny bolo udelených aj 76
výchovných opatrení. Školské lavice opustilo kvôli vzdelávaniu na stredných školách 36 deviatakov a dve ôsmačky.
Želáme im veľa úspechov a šťastia na ich ďalšej ceste za
vzdelaním. V závere sa chcem poďakovať pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom školy za vykonanú prácu

počas školského roka. Nesmierne si ich prácu a nadšenie
vážim a prajem im príjemný oddych. Ďakujem vedeniu obce
Staškov, pánu starostovi Ing. Ladislavovi Šimčiskovi, poslancom OZ, Rade školy, ZRŠ, Spolku urbarialistov, Spolku záhradkárov Staškov, DHZ Staškov, rodičom a všetkým, ktorých
vymenujem v správe za uplynulý školský rok za spoluprácu,
záujem o dianie v škole, za pomoc pri zlepšovaní podmienok
žiakov i zamestnancov pri výchove a vzdelávaní v obci.
Mgr. MárIa PErďOcHOVá, rIaDITEľKa šKOLy

Prázdniny v centre voľného času
Centrum voľného času pri Základnej škole organizovalo v dňoch 3. 7., 4. 7., 6. 7. a 7. 7. 2017 pre žiakov Základnej školy
v Staškove v čase od 7.00 h do 15.00 h Detský letný tábor Staškováčik 2017 s nasledovným programom:
3. 7. Návšteva kultúrneho podujatia v Čadci, návšteva plavárne v Čadci, popoludňajšie aktivity v škole
4. 7. Turistika – Náučný chodník J. Kronera (sochy), prehliadka domčeka J. Kronera, popoludňajšie aktivity v škole
6. 7. Bobrík zdatnosti – netradičné zábavné aktivity v priestoroch školy
7. 7. Spoločenské hry, tvorivé dielne v priestoroch školy, vyhodnotenie a ukončenie prázdninovej činnosti
Prázdninovej činnosti sa zúčastňovalo 31 prihlásených žiakov. Počas týždňa pracovalo so žiakmi striedavo 8 pedagogických zamestnancov školy.
Mgr. Jana KUBOšKOVá, VEDúca cVČ

SpoločenSká kronika
za mesiace máj a jún 2017
Manželstvo uzavreli
Vladimír Gajdošík a Stanislava Laufiková
Milan Harvančák a Miroslava Kajánková
Ľubomír Homola a Mgr. Stanislava Rozinová
Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia.

Narodené deti
Ľubomír Homola
a Mgr. Stanislava Rozinová

Vladimír Gajdošík
a Stanislava Laufiková

Milan Harvančák
a Miroslava Kajánková

Matej Kováčik
Dávid Bukovan
Agáta Gajdošíková
Amália Turiaková

Anna Gavláková
Rudolf Štens
Anna Mária Gáborová

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

Blahoželáme k jubileu
Amália
Turiaková

Agáta
Gajdošíková

60

Anna
Gavláková

60

Dávid
Bukovan

65

Matej Kováčik

65

60 rokov:
Mária Chrastinová
Miroslav Ficek
Jana Čišecká
Ján Badžgoň
65 rokov:
Anna Škulavíková
Ján Nekoranec
Štefan Gomboš

Jana Čišecká

Mária Chrastinová

Štefan Gomboš

Anna Škulavíková

70

75

75

70

Anna Belková

Mária Janíková

Pavel Sýkora

90

Ladislav Marschalko František Beleščák

70 rokov:
František Chylík
Mária Janíková
Anna Belková
75 rokov:
Pavel Sýkora
Ladislav Marschalko
90 rokov:
František Beleščák
Mária Vráblová
Agnesa Balošáková
90

Mária Vráblová

90

Agnesa Balošáková

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

Navždy nás opustili

Spomíname

božena bukovanová
štefánia Fefková
jozef bogdaník
Nech tíško odpočívajú
v staškovskej zemi!

Jozef Bogdaník

Štefánia Fefková

Mária Turiaková Milan Veselovský Vladimír Piatek
20. výročie úmrtia 3. výročie úmrtia 2. výročie úmrtia

Justín Nekoranec
2. výročie úmrtia
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