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číslo 3 /  máj 2017  /  6. ročník  /  dvojmesačník  /  nepredajné

Obec Staškov Vás pozýva
na hodovú sv. omšu pri
kaplnke nepoškvrneného
počatia Panny Márie na
Grúni, ktorá sa bude 
konať 1. júla 2017 o 17.00 h.

Úspešné a pestré
aktivity našej školy
v druhom polroku,
str. 15

Základná
škola Staškov

V sobotu 20. mája 2017 sa turistickí nadšenci
nielen zo Staškova už po štvrtýkrát vydali po
trase „Turistického náučného chodníka Jozefa
Kronera“ od obecného úradu po kaplnku
Klin na hranici s obcou Horní Lomná.
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chcem Vás informovať o aktuálnych
záležitostiach týkajúcich sa života
v obci.

V blízkej dobe začneme s opra-
vou mostovky mosta cez kysucu
k obecnému úradu. bude sa opravo-
vať chodník na moste – popraskaný
asfalt bude vymenený za protišmy-
kový plech a asfaltová vrstva, po kto-
rej jazdia autá, bude odstránená
a  nahradená vrstvou betónu. Sa-

motná oprava bude trvať asi 6 týždňov a počas tejto doby bude
cez most vylúčená akákoľvek doprava, a budeme sa snažiť za-
bezpečiť prechod pre peších. Z dôvodu nevyhnutnej opravy Vás
prosím o pochopenie a trpezlivosť.  

V súvislosti s technickým stavom mosta a znížením jeho
nosnosti je nevyhnutné, aby vodiči nenechávali odstavené svoje
vozidlá po okrajoch miestnych komunikácií. týka sa to najmä
kronerovej ulice a to priestoru pred výjazdom na hlavnú cestu
pri pripravovanej stavbe nových potravín jednota (zbúraný bý-
valý priemysel a potraviny). Všetky nákladné vozidlá od určitej
hmotnosti sa môžu dostať do obce a z obce iba cez túto križo-
vatku. pokiaľ budú automobily odstavené tak, že budú brániť
v prejazde ostatným vodičom, bude to musieť obec ako správca
komunikácie riešiť v súčinnosti s políciou. Verím, že majitelia
vozidiel situáciu pochopia a nebude potrebné pristupovať k rôz-
nym nepopulárnym opatreniam.

od 1. 7. 2017 chceme uviesť do praxe zmenu systému
zvozu odpadu v lokalitách, kde sú rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery – belkov, Lazy, Nad Veselkom a za bahanou. tko
Semeteš zakúpilo novú techniku a bude možné v letných me-
siacoch – od 1. 5. do 31. 10. i v týchto lokalitách realizovať
zvoz odpadu spôsobom, ako v iných častiach obce. od tohto
dátumu budú odvezené veľkoobjemové kontajnery a do každej
domácnosti bude pridelená popolnica o objeme 110 l (v tomto
roku od 1. 7.). Zvoz odpadu bude realizovať tko Semeteš
podľa kalendáru zvozu platného na tento rok pre našu obec.
Účelom tejto zmeny je, aby sa aspoň v  letných mesiacoch
mohli občania týchto lokalít zapojiť do separovaného zberu.
V zmysle nového zákona o odpadoch náklady na separovaný
zber uhrádza tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov a tým
obec ušetrí finančné prostriedky v rozpočte. Z tohto dôvodu
je veľmi dôležité odpad dobre separovať, lebo je zbytočné platiť
za odvoz a skladovanie takého druhu odpadu, ktorý je možné
zaradiť do separovaného zberu. V období od 1. 11. do 30. 4.
každého roku bude zber tko prebiehať v týchto lokalitách
prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ako bolo za-
užívané doposiaľ. dúfam, že nám nový systém neprinesie so
sebou také problémy, ktoré by sme spoločne nedokázali riešiť. 

Záverom mi dovoľte dodatočne popriať ku dňu matiek
všetkým mamičkám, babičkám i prababičkám. Zo srdca Vám
želám zdravie, pohodu v rodinách a lásku svojich najbližších.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

Vážení občania,

investičné aktivity v našej obci
pokračujú aj tento rok.
Tieto práce (prebiehajúca stavba bytovky a pripravované v najbližšom
čase – oprava mosta, stavba chodníkov, modernizácia verejného osvetle-
nia) Staškove vykonáva Obecný technický podnik. Tento spôsob priniesol
úsporu financií a obec tým dokáže zabezpečiť aj vyššiu kvalitu odvedenej
práce. Zároveň zamestnáva občanov Staškova.
Objektívnym posúdením stabilného rozvoja obce Staškov je certifikát Ná-
rodného informačného strediska Slovenskej republiky. Po vyhodnotení
2926 slovenských miest a obcí sa Staškov umiestnil medzi samosprávami,
ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udrža-
teľný rozvoj.

najdôležitejšie aktivity v našej obci
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UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 47/2017 k otvoreniu plánovaného za-
sadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu roko-
vania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

b) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Mgr. Daniel Králik
Členovia: Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

c) overovateľov zápisnice: Ing. Milan Veselovský, Pavol Ďur-
káč
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 48/2017 k bodu č. 3: Kontrola Uznese-
nia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
BERIE NA VEDOMIE
OZ uložilo 
a) Obecnému úradu riešiť sťažnosť p. Korduliaka – odstránenie

skládky dreva v zmysle záverov stavebnej komisie. Úloha
splnená, náprava do konca mája. 

b) Obecnému úradu dať vypracovať geometrický plán – úradne
neoverený nákres za účelom výkupu pozemkov pod miestnu
komunikáciu, šírka vykúpených pozemkov 6 m v  zmysle
grafickej prezentácie. Následne zvolať jednanie všetkých
dotknutých vlastníkov. Úloha splnená.

c) Vytýčiť od p. Burdu smerom hore ku bývalému vleku
hranice miestnej komunikácie a prístrešok p. Vanka. Úloha
splnená.

d) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku
obce pozemok parc. 408/1 o výmere 305 m2 v k. ú. Staškov
formou verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich pod-
mienok: minimálna cena 20 €/m2, zverejnenie v týždenníku
Kysuce. Úloha splnená.

e) Obecnému úradu pripraviť predaj prebytočného majetku
obce pozemky parc. CKN 6522/18 o  výmere 1446 m2,
6522/17 o  výmere 272 m2, 6522/16 o  výmere 208m2,
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 formou verejnej obchodnej súťaže za nasledujúcich
podmienok: pozemky možno predávať aj jednotlivo – mini-
málna cena 10 €/m2, inzercia v týždenníku Kysuce. Úloha
splnená.

f) Obecnému úradu nepredlžovať nájomné zmluvy nájomníkom
sociálnych bytov v budove bývalej pošty č. 25. V riešení. 

g) Stavebnej komisii riešiť žiadosť p. Baculáka o  prenájom
pozemku za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.
Úloha splnená.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňov ská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 49/2017 k bodu č. 3: Kontrola Uznese-
nia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Vytýčenie hranice miestnej komunikácie od p. Burdu
smerom k bývalému vleku a prístrešok p. Vanka.

B/ UKLADÁ
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.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA:
Pavol Ďurkáč, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 50/2017 k bodu č. 3: Kontrola Uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Vytýčenie hranice miestnej komunikácie od p. Burdu
smerom k bývalému vleku a prístrešok p. Vanka. 

B/ UKLADÁ
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 nasle-
dovných parcelách – CKN 1062, CKN 1063, CKN 1064, CKN
1065 a CKN 1074 na odstránenie oplotenia a zámeny po-
zemku pod hospodárskou budovou. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Peter Fuček, Ján Ja-
nošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia
Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA:
Pavol Ďurkáč, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 51/2017 k bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov 
A/ PREROKOVALO

Tomáš Gajdošík a Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov; Mgr.
Kubošek Ján, Staškov; Tibor Kuric a Mária Kuricová, Staškov;
Belko Milan, Olešná 
Žiadosť o  začatie konania na odstránenie nelegálnych
stavieb na obecnom pozemku.

Uznesenia zO zasadnUtí ObecnéhO zastUpiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 27. 4. 2017
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B/ UKLADÁ
Obecnému úradu riešiť situáciu v zmysle žiadosti. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 52/2017
K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Belko Milan Olešná a Ing. Marcela Rebrošová, Čadca; Gajdošík
Tomáš a  Mgr. Veronika Gajdošíková, Staškov; Jurgová Oľga,
Staškov; Mgr. Kubošek Ján, Staškov; Kuric Tibor a  Kuricová
Mária, Staškov
Žiadosť o schválenie odvodnenia dažďovej vody na náklady
obce Staškov.
B/ UKLADÁ

Stavebnej komisii vykonať obhliadku lokality a  situácie
v zmysle žiadosti. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 53/2017 k bodu č. 4: Materská škola
Staškov č. 364 – Správa o hospodárení za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o hospodárení Materskej školy Staškov č. 364 za
rok 2016.

B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení Materskej školy Staškov č. 364 za
rok 2016. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 54/2017 k bodu č. 5: Materská škola
Staškov č. 364 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Materskej školy Staškov 
č. 364. 

B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Materskej školy Staškov 
č. 364. 

C/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu
č. 1/2017 Materskej školy Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 55/2017 k bodu č. 5: Materská škola
Staškov č. 364 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ UKLADÁ

Obecnému úradu pripraviť VZN o  určení výšky poplatku
v materskej škole 10 € a v školskom klube 9 €. Účinnosť
VZN od 1. 9. 2017. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,

JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 56/2017 k bodu č. 16: Schválenie zara-
denia elokovaného pracoviska MŠ Staškov č. 909 do siete škôl
a školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Schválenie zaradenia elokovaného pracoviska MŠ Staškov
č. 909 do siete škôl a školských zariadení.

B/ SCHVÁLILO
Zaradenie elokovaného pracoviska MŠ Staškov č. 909 do
siete škôl a školských zariadení. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 57/2017 k bodu č. 6: Základná škola
Staškov 502 – Správa o hospodárení za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o hospodárení Základnej školy Staškov 502 za rok
2016.

B/ SCHVÁLILO
Správu o hospodárení Základnej školy Staškov 502 za rok
2016. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč,
Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila
Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský,
PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 58/2017 k bodu č. 7: Školská jedáleň –
Správa o hospodárení za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o hospodárení Školskej jedálne za rok 2016
B/ SCHVÁLILO

Správu o hospodárení Školskej jedálne za rok 2016. Hlaso-
vanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 59/2017 k bodu č. 8: Školský klub detí,
Centrum voľného času pri Základnej škole – Správa o hospo-
dárení za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Správu o hospodárení Školského klubu detí za rok 2016
b) Správu o hospodárení Centra voľného času pri ZŠ Staškov

za rok 2016
B/ SCHVÁLILO
a) Správu o hospodárení Školského klubu detí za rok 2016
b) Správu o hospodárení Centra voľného času pri ZŠ Staškov

za rok 2016. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 60/2017 k bodu č. 9: Základná škola
Staškov 502 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
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Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Základnej školy Staškov
502.

B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Základnej školy Staškov
502.

C/ BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu
č. 1/2017 Základnej školy Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
č. 61/2017 zo dňa 27. apríla k bodu č. 10: Školská jedáleň –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Školskej jedálne.
B/ SCHVAĽUJE

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Školskej jedálne. 
C/ BERIE NA VEDOMIE

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu
č. 1/2017 Školskej jedálne. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 62/2017 k  bodu č. 11: Školský klub
detí – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Školského klubu detí.
B/ SCHVAĽUJE

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Školského klubu detí.
C/ BERIE NA VEDOMIE

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu
č. 1/2017 Školského klubu detí. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 63/2017 k bodu č. 3: Kontrola uznese-
nia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ RUŠÍ
Uznesenie č. 197/2015 z 26. 8. 2015.
Hlasovanie: ZA: Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Milan Veselovský, PROTI: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Terézia Šupčíková, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 64/2017 k bodu č. 14: Obecný technický
podnik Staškov – Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Obecného technického
podniku Staškov

B/ SCHVAĽUJE

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Obecného technického
podniku Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 65/2017 k bodu č. 12: Zverenie majetku
obce do správy Obecného technického podniku Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zverenie majetku obce do správy Obecného technického
podniku Staškov – technológia INFRASET

B/ SCHVAĽUJE
Odovzdanie komponentov technológie INFRASET (Infražiarič
Topas, model 2016, výr. číslo 16-100-0089, vysokoteplotná
penetracia, typ PETTRA 77B 205 l, piestové ručné čerpadlo,
špeciálne certifikované náradie pre asfaltovanie) do správy
svojej príspevkovej organizácii – OTP Staškov od 1. 5.
2017. 
Odovzdávajúci: Obec Staškov, J. Kronera č. 588, 023 53
Staškov, IČO: 00314293 v zastúpení Ing. Ladislavom Šim-
čiskom, starostom Obce Staškov
Preberajúci: Obecný technický podnik IČO: 47884355
V zastúpení: Ladislav Perďoch – vedúci OTP 
Obec Staškov odovzdáva INFRASET nasledovne: 
OC spolu: 5 598,67 €, Oprávky: 0,00 €, ZC: 5 598,67 €.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 66/2017 k bodu č. 12: Zverenie majetku
obce do správy Obecného technického podniku Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zverenie majetku obce do správy Obecného technického
podniku Staškov – stroj na zemné práce

B/ SCHVAĽUJE
Odovzdanie mechanizmu na zemné práce (rýpadlo – na-
kladač) do správy svojej príspevkovej organizácii – OTP
Staškov od 1. 5. 2017.
Odovzdávajúci: Obec Staškov, J. Kronera č. 588, 023 53
Staškov, IČO: 00314293 v zastúpení Ing. Ladislavom Šim-
čiskom, starostom Obce Staškov
Preberajúci: Obecný technický podnik IČO: 47884355 v za-
stúpení: Ladislav Perďoch – vedúci OTP 
Obec Staškov odovzdáva mechanizmus na zemné práce
(rýpadlo – nakladač) nasledovne: OC spolu: 82  920 €,
Oprávky: 0,00 €, ZC: 82 920 €, Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, 
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NE-
HLASOVAL:,0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 67/2017 k bodu č. 13: Príloha č. 5 k VZN
obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Prílohu č. 5 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariade-
nia

B/ SCHVÁLILO
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Prílohu č. 5 k VZN obce Staškov o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 68/2017 k bodu č. 15: Obec Staškov –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 1/2017
B/ SCHVÁLILO

Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 1/2017. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 69/2017 k bodu č. 15: Obec Staškov –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Sanáciu mostovky mosta k obecnému úradu.
B/ SCHVAĽUJE

Sanáciu vozovky mosta cez Kysucu k  obecnému úradu
v  zmysle PD vypracovanej Ing. Elenou Grambličkovou. 
Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter
Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvaš-
ňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0,
ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 70/2017 k  bodu č. 18: Schválenie
dodatku č. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov (Reštaurácia
pod obecným úradom)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Schválenie dodatku č. 1 zmluvy o nájme nebytových prie-
storov (Reštaurácia pod obecným úradom)

B/ SCHVAĽUJE
Dodatok č. 1 zmluvy o nájme nebytových priestorov (Reš-
taurácia pod obecným úradom). Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr.
Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková,
Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 71/2017 k bodu č. 19: Schválenie uzat-
vorenia zmlúv o výpožičke majetku obce - nebytové priestory
pre účely činnosti zložiek pracujúcich v obci.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Schválenie uzatvorenia zmlúv o výpožičke majetku obce –
nebytové priestory pre účely činnosti zložiek pracujúcich
v obci

B/ UKLADÁ
Obecnému úradu ukončiť nájomné zmluvy a  uzavrieť
zmluvy o výpožičke majetku obce (nebytové priestory) pre
účely činnosti zložiek pracujúcich v obci. Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 72/2017 k  bodu č. 17: Schválenie
zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj stavby Staškov – Pre-
dĺženie verejnej kanalizácie lokalita Kýčera
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Zmluvu o  budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Staškov
a SEVAK, a.s. Žilina na odpredaj majetku predĺženie verejnej
kanalizácie, ktoré bude vybudované v rámci stavby – Pre-
dĺženie verejnej kanalizácie lokalita Kýčera.

B/ SCHVAĽUJE
Zmluvu o  budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Staškov
a SEVAK, a.s. Žilina na odpredaj majetku predĺženie verejnej
kanalizácie, ktoré bude vybudované v rámci stavby – Pre-
dĺženie verejnej kanalizácie lokalita Kýčera. Hlasovanie:
ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 73/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ RUŠÍ

Uznesenie č. 31/2017 zo dňa 23. 2. 2017. Hlasovanie: ZA:
Mgr. Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján
Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská,
Terézia Šupčíková, Ing. Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL
SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 74/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Zámer prenájmu majetku obce Staškov – nebytové prie-
story.

B/ SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu majetku 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: časť
bývalého priestoru detského lekára v  budove Staškov č.
589 – dve miestnosti vo výmere cca 26 m2 pre nájomcu –
DVNL Staškov. Nájomca si dá na vlastné náklady spracovať
projektovú dokumentáciu, podmienka obce – vlastné
meranie elektrickej energie, podružné meranie vody, ne-
závislý 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. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že obec má záujem poskytnúť
priestory DVNL, ktoré obhospodaruje majetok obyvateľov
obce Staškov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 75/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Zámer odpredaja majetku obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE

Zámer odpredaja majetku obce – na základe vypracovaného
GP č. 4/2017 dňa 30. 1. 2017 vyhotovený Milanom Šimani-
com, úradne overený Ing. Teréziou Targošovou pod č.
121/2017 dňa 28. 2. 2017. Pozemok parc. CKN č. 4815/8 o
výmere 22 m2 – zastavaná plocha LV 1179, v katastrálnom
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území obce Staškov pre Romana Streďanského a manž.
Alenu Streďanskú, rod. Poláčkovu obidvaja bytom Staškov
vo vlastníctve obce za cenu 4,67 €/m2, v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obci v
znení zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, na ktorý mali
v minulosti schválené odkúpenie tohto pozemku a zaplatili
kúpnu cenu v sume 3100,- Sk dňa 27. 8. 2007, ale k prevodu
nedošlo. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 76/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

MUDr. Paulína Vlčeková, Podvysoká – žiadosť o zahrnutie
parciel EKN 7786, 7783/1 a 7783/2 do územného plánu za
účelom výstavby rodinného domu.

B/ BERIE NA VEDOMIE
MUDr. Paulína Vlčeková, Podvysoká – žiadosť o zahrnutie parciel
EKN 7786, 7783/1 a 7783/2 do územného plánu za účelom vý-
stavby rodinného domu. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 77/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Okresný súd Čadca – voľba prísediacich na funkčné obdobie
v rokoch 2018 až 2021.

B/ SCHVAĽUJE
Voľbu Mgr. Ivety Bartuskovej do funkcie prísediaceho na
Okresný súd v Čadci, ul. 17. Novembra1256, 022 01 na
funkčné obdobie 4 rokov. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartu-
sková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 78/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Plat starostu obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE

Plat starostu, ktorý sa skladá z priemerného platu pracovníka
v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, príslušného
násobku podľa počtu obyvateľov, zvýšenia o 20 %, s účin-
nosťou od 1. 1. 2017. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 79/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Plat hlavného kontrolóra obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE

Plat hlavného kontrolóra obce, ktorý sa skladá z priemerného
platu pracovníka v  národnom hospodárstve za predchá-
dzajúci rok, príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov,
mesačnej odmeny 6,1 %, prepočítaného na úväzok, s účin-
nosťou od 1. 1. 2017. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 80/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Spoločenstvo vlastníkov bytov a  nebytových priestorov,
žiadosť o  zriadenie „Vecného bremena – právo prechodu
a právo cesty“.

B/ ZAMIETA
Spoločenstvo vlastníkov bytov a  nebytových priestorov,
Žiadosť o zriadenie „Vecného bremena – právo prechodu
a právo cesty“. Hlasovanie: ZA schválenie: 0, PROTI: Mgr.
Iveta Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec,
Mgr. Daniel Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šup-
číková, Ing. Milan Veselovský, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 81/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Anton Heglas a Katarína, Staškov; Ing. Mgr. Milan Halagačka
a  Lenka, Staškov. Žiadosť o  spevnenie prístupovej cesty
k rodinným domom v lokalite autobusovej zastávky Staškov
– Bahana asfaltovým povrchom. 

B/ BERIE NA VEDOMIE
Anton Heglas a Katarína, Staškov; Ing. Mgr. Milan Halagačka
a Lenka, Staškov. Žiadosť o spevnenie prístupovej cesty k ro-
dinným domom v lokalite autobusovej zastávky Staškov – Ba-
hana asfaltovým povrchom. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartu-
sková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 82/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Peter Baraník, Staškov – Žiadosť o zhotovenie betónového
odvodňovacieho žľabu

B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku a  preriešiť situáciu
v zmysle žiadosti. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 83/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

Mesto Turzovka – žiadosť o akceptáciu schválených delegátov
mesta a obcí združených v TKO Semeteš, n. o. Správnou
radou Združenia TKO Semeteš.

B/ BERIE NA VEDOMIE
Mesto Turzovka – žiadosť o akceptáciu schválených delegátov
mesta a  obcí združených v  TKO Semeteš, n. o. Správnou
radou Združenia TKO Semeteš. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta
Bartusková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 84/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o vyjadrenie sa k budovaniu verej-
ného rozvodu vodovodu. 

B/ BERIE NA VEDOMIE
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o vyjadrenie sa k budovaniu verej-
ného rozvodu vodovodu. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartu-
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sková, Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel
Králik, JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing.
Milan Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 85/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o informáciu o využívaní parcele
CKN 892 v k. ú. Staškov.

B/ BERIE NA VEDOMIE
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o informáciu o využívaní parcele
CKN 892 v k. ú. Staškov. Obec neplánuje uvedené pozemky
vykupovať. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková, Pavol
Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik, JUDr.
Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan Vese-
lovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. apríla číslo 86/2017 k bodu č. 20: Rôzne
A/ PREROKOVALO

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu vec-
ného bremena.

B/ SCHVAĽUJE
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Paláriková 87,
022 01 Čadca – Žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu vec-
ného bremena – s  možnosťou napojenia sa na elektrinu
podzemným vedením. Hlasovanie: ZA: Mgr. Iveta Bartusková,
Pavol Ďurkáč, Peter Fuček, Ján Janošec, Mgr. Daniel Králik,
JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Terézia Šupčíková, Ing. Milan
Veselovský, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVAL: 0

Ing. Milan Veselovský Pavol Ďurkáč
overovateľ I. overovateľ II.

Poďakovanie za pomoc
Pomohli tým, ktorí to v strese prežívali.....

Neoddeliteľnou súčasťou hasičského povolania je chrá-
niť a pomáhať ľuďom pri rôznych prírodných katastrofách.
počasie koncom apríla na celých kysuciach riadne šarapa-
tilo, viacdňový, neustály dážď napĺňal nielen tok rieky ky-
suce a potokov, ale nečakane napĺňal i prízemné priestory
rodinných domov, a tak vystresoval viacerých občanov. 

poďakovanie patrí ľuďom z  našej obce, konkrétne
úzkemu kolektívu hasičov pod vedením pána jána janošca,
vedúcemu technického podniku pánovi Ladislavovi per-
ďochovi, mariánovi oškrobanému, petrovi Vyrobíkovi,
mladému jožovi Holičárovi, záchranárom zo SeVak-u,
ktorí okamžite po nahlásení mojej prosby o pomoc pri va-
liacej sa vode cez sifón do garáže dňa 27. 4. 2017 (štvrtok)
pribehli a odčerpávali vodu. 

Stres, strach, smútok ovládol celú moju bytosť a nebyť 
týchto ľudí s veľkým srdcom a šikovnou obratnosťou, do-
padlo by to oveľa horšie, pretože po prvýkrát vidieť, ako
sa valí voda do prízemia, človek ostane sám bezmocný. po-
časie sa v tom týždni riadne vybláznilo lejakmi a dalo do
„pozoru“ viacero mojich susedov i občanov v našej obci. 

Zistila som, že pri takýchto nečakaných situáciách sú
naši občania veľmi ochotní urýchlene pomôcť, človeka po-
tešiť, ale mojím prianím je zažiť takýchto situácií čím naj-
menej.  

mgr. joZefíNa poLáčikoVá

Upozornenie
Parkovanie na komunikáciách
Súčasná doba so sebou prináša narastajúci počet áut.
Šírkové pomery našich miestnych komunikácii ne-
umožňujú trvalé parkovanie vozidiel po ich okrajoch.
Takéto parkovanie prináša problémy nielen počas
zimnej údržby, ale aj v priebehu celého roku pri bež-
nej premávke. preto žiadame majiteľov vozidiel, aby
svoje autá a firemné dodávky trvalo neparkovali na
miestnych komunikáciách a  začali si vytvárať parko-
vacie miesta vo svojich dvoroch a na vlastných po-
zemkoch. Ďakujeme za pochopenie.

StaVebNá komiSia pri oZ 

Upozornenie
knižnica bude kvôli
rekonštrukcii budovy od 
17. mája uzatvorená
Vážení čitatelia obecnej knižnice v Staškove, ozna-
mujeme Vám, že knižnica bude od 17. 5. 2017 zatvo-
rená do odvolania, z dôvodu plánovaných prác na
budove Starej školy. nakoľko bude znemožnený
vstup do budovy, knižnica nebude v tomto čase prí-
stupná a nebude fungovať ani výpožička kníh.
Knihy, ktoré ste si vypožičali a nestihli ešte prečítať,
prípadne vrátiť, si môžete ponechať podľa potreby
doma, alebo ich môžete vrátiť na obecnom úrade
pracovníčke eve Mravcovej, v kancelárii Výkup pozem-
kov. o ďalšom fungovaní obecnej knižnice Vás bu-
deme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie. 
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Výsledky Volieb do orgánoV
dVnl obce staškoV

Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov oznamuje svojim členom
výsledky volieb do orgánov DVNL obce Staškov, ktoré sa konali dňa 

23. 4. 2017 na členskej schôdzi DVNL obce Staškov.

na zasadnutí predstavenstva DVnL obce Staškov konaného dňa 9. 5 .2017 boli hlasovaním zvolení:
predseda DVnL obce Staškov – Mgr. Ján Kubošek s počtom hlasov 4, jeden hlas neplatný
podpredseda DVnL obce Staškov – Ján Janošec s počtom hlasov 4, jeden hlas neplatný
predseda kontrolnej komisie DVnL obce Staškov – ing. Stanislav Jurga s počtom hlasov 2

V súvislosti so zmenou členov do orgánov DVnL obce Staškov žiadame členov DVnL a vlastníkov lesných pozemkov
obhospodarovaných DVnL obce Staškov o strpenie a porozumenie ohľadom vyplácania nájomného za kalendárny
rok 2017. Termíny vyplácania budú oznámené na webovej stránke DVnL a vývesnej tabuli. 

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

Výsledky -  voľby členov do predstavenstva:      
Baculák peter, ing.                      3 083 hlasov
Bernát ivan, ing.                              242 hlasov 
Cudráková Anna                           2 703 hlasov  
Gulčíková Terézia                           4 973 hlasov
Haladejová Mária, Mgr.                  2 955 hlasov 
Hlubina Jozef                                4 823 hlasov
Janošec Ján                                 14 799 hlasov
Jaroš pavol                                    6 206 hlasov 
Kubošek Ján, Mgr.                        12 419 hlasov 
Latka Jozef, Mgr.                           8 097 hlasov 
Latka Štefan                                   3 578 hlasov
Machovčák Vladimír                     3 553 hlasov
Sabela Ján, rnDr.                          7 832 hlasov 
Šupčíková Terézia                         10 971 hlasov 
Tahotná Jana, Bc.                          7 385 hlasov
Urbaníková eva                             3 593 hlasov

Výsledky – voľby členov do kontrolnej komisie:
Cudráková Anna                            5 361 hlasov
Haladejová Mária, Mgr.                  6 001 hlasov
Jurga Stanislav, ing.                      12 741 hlasov 
Lašutová Anna                               7 262 hlasov
Turiak Jozef, ing.                            8 837 hlasov 
Urbaníková eva                             4 078 hlasov
Varsavíková oľga, Mgr.                10 086 hlasov

Výsledky – voľba delegátov za jednotlivé role:
Kameniščacká
Švadľacka
Fickova
Šinalská
Ulichova
Mišinská
Baligova
Murgašska
Šimulacká
Vyhniarská
Likova
Martinská
Uhrova
Uhrova
Kotasova
Kotasova
Kozubova
Kozubova
Matlacká
za Bahanou

Blažíček Miroslav
Kováčiková Ľudmila
Badura Štefan

Hlubina Jozef
Hrtúsová Jarmila
Balala Ladislav
Machovčák Vladimír
Janošec Ján
Kuchyňková emília
Šopor Štefan
Belko Jozef
Latka Jozef, Mgr.               5 724 hlasov
Bernát ivan, ing.                    911 hlasov
Belko Martin                     1 809 hlasov
Jaroš pavol                       6 502 hlasov
Kvašňovský rudolf, ing.    3 293 hlasov
Belko Martin                     3 835 hlasov
Kubošek Ján, Mgr.
Cudráková Anna

na základe výsledkov volieb boli do orgánov DVnL obce
zvolení:

predstavenstvo:
1. Ján Janošec
2. Mgr. Ján Kubošek
3. Terézia Šupčíková
4. Mgr. Jozef Latka
5. rnDr. Ján Sabela

Kontrolná komisia:
1. ing. Stanislav Jurga
2. Mgr. oľga Varsavíková
3. ing. Jozef Turiak
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Vedenie FK Slávia Staškov srdečne pozýva 
fanúšikov dobrého futbalu na 

46. ročník futbalového turnaja 
o pohár nášho rodáka Jozefa kronera 
v nedeľu 9. júla 2017 na ihrisku v Staškove

Program:
9:00 slávnostné otvorenie futbalového turnaja
9:15 zápas č. 1

11:00 zápas č. 2
12:30 zápas oldboys Slávia Staškov – Senec, kultúrny program
15:00 zápas č. 3 – o tretie miesto
17:00 zápas č. 4 – finále
19:00 slávnostné ukončenie futbalového turnaja
19:30 kultúrny program, ľudová veselica, ohňostroj

Zúčastnia sa mužstvá: FK Čadca, MFK Havířov, OTJ Hontianske Nemce, 
FK Slávia Staškov. Počas turnaja je zabezpečené celodenné občerstvenie.
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kategória súťažiacich: muži a ženy,
spolu 38 družstiev. Naše družstvá sa
v silnej konkurencii umiestnili na po-
predných miestach: družstvo a na 4.
mieste a družstvo b na 8.mieste. Navští-
vili nás aj hasiči z družobnej dediny Va-
lašská bystřice. chceme sa poďakovať
všetkým organizátorom súťaže, staros-
tovi obce ing. Ladislavovi šimčiskovi,
hlásateľovi, všetkým sponzorom a kaž-
dému kto pomohol.

Výbor dHZ StaškoV

Nočná hasičská súťaž v požiarnom útoku
Obec Staškov a Dobrovoľný hasičský zbor Staškov usporiadali dňa 13. mája 2017 na futbalovom
ihrisku FK Slávia Staškov nočnú hasičskú súťaž v požiarnom útoku o putovný pohár „Memoriál
dlhoročného predsedu Milana Veselovského“ a zároveň 1. kolo Nočnej hasičskej ligy.

10. jún 2017 o 18. 00 hod.
divadelný súbor Podzámčok: veselohra STrAŠiDLo od Ferka Urbánka

27. jún 2017 o 9. 00 hod.
divadelné predstavenie pre deti

divadelný súbor vrabec pod zUŠ Krásno nad Kysucou: KoneČná STAniCA

8. júl 2017 o 17. 00 hod., predvečer Kronerovho pohára
divadelný súbor dino: DrápAČKy

obec Staškov Vás srdečne pozýva 
na pripravované predstavenia, ktoré sa budú konať v rámci 

divadelnej prehliadky Po kronerovej ceSte 4
v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove

Spolufinancované s podporou
Žilinského samosprávneho kraja
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počas uplynulých troch ročníkov sa
v obci predstavilo viacero divadelných
súborov zo Slovenska, medzi ktorými
nechýbal ani domáci divadelný súbor
Staškovan a divadelné súbory zo sused-
nej českej republiky. Vzájomná komu-
nikácia medzi účastníkmi jednotlivých
ročníkov nesúťažnej prehliadky ochot-
níkov pokračuje aj naďalej, no a v obci
sa tak predstavujú niektoré divadelné
súbory opakovane a niektoré sa v kultúrnom dome predstavia
po prvýkrát. 

V tomto roku má divadelná prehliadka už svoje štvrté po-
kračovanie. 25. marca 2017 sa v kultúrnom dome jozefa
kronera v Staškove uskutočnilo prvé divadelné predstavenie,

ktoré bolo zvlášť venované spomienke
na herca jozefa kronera, ktorý by
v  tomto roku oslávil 93. narodeniny.
divadelný súbor galiba otvoril pre-
hliadku s tragikomédiou o chamtivosti
ľudí – „rodinné tajomstvo“. Vypove-
dala o tom, čo všetko je schopný človek
urobiť kvôli dedičstvu. členovia diva-
delného súboru sa v obci predstavili už
druhýkrát a i teraz ich publikum za vy-

darené predstavenie odmenilo srdečným potleskom. 
divadelnú prehliadku v tomto roku ako hlavný partner

podporil finančne fond na podporu umenia. Na jej usku-
točnenie finančne prispel aj Žilinský samosprávny kraj.

Divadelná prehliadka má už svoje štvrté
pokračovanie...

Hlavný partner podujatie s podporou 
Žilinského samosprávneho kraja.

V roku 2014 sa v obci Staškov uskutočnil prvý ročník nesúťažnej divadelnej prehliadky ochotníckych
súborov „Po Kronerovej ceste“, ktorý sa konal v rámci rovnomenného projektu. Vtedy vďaka programu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR vznikla myšlienka novej tradície divadelnej prehliadky, ktorá začala 
a má svoje pokračovanie ako prejav úcty a spomienky na herca Jozefa Kronera, rodáka zo Staškova. 
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Vítanie detí
Dňa 26. apríla 2017 sme na obecnom úrade v Staškove opäť privítali najmenších Staškovčanov a Staškov-
čanky. Spolu s rodičmi boli pozvaní na milú udalosť  – Vítanie detí. V spoločenskej sále obecného úradu sa
im prihovoril starosta ing. Ladislav Šimčisko – zaželal všetko dobré a odovzdal im pamätné listy a malú po-
zornosť od obce. Mamičky sa za svojich drobčekov podpísali do pamätnej knihy. rodičom prajeme pevné
zdravie a veľa trpezlivosti, detičkám krásne detstvo v kruhu milovaných... 

...druhá májová nedeľa patrí práve Vám. boli ste obdaro-
vané úctyhodným titulom materstva. Vaše povolanie ma-
mičky, babičky či prababičky je dar – balíček plný
najrozmanitejších pocitov, zručností, skúseností, strachu, sĺz,
lásky, pokory a obety. povolanie mamy predstavuje nesku-
točnú obetu, zodpovednosť a neustálu pripravenosť na všetky
možné životné situácie – od rozbitého kolena, po vysokú ho-
rúčku, sklamania... mama bola stvorená s náručou plnou po-
chopenia, odpustenia a nekonečnej nehy. mama je tá láskavá
bytosť, ku ktorej sa vždy môžeme vrátiť... Len mama vie, čo
všetko sa skrýva za jedným oslovením, ktoré sa deti učia ako
prvé. preto, milé mamy, za Vaše veľké srdcia, ktoré znesú ne-
skutočne veľa – Ďakujeme...

14. mája 2017 si pre svoje mamičky pripravili pásmo
piesní, básní, hry na hudobných nástrojoch a milých prekva-
pení malí aj veľkí. Základná škola a centrum voľného času
pripravili krásny program, ktorý bol venovaný všetkým ma-
mičkám. V programe sa predstavili detičky z materskej školy,
žiaci základnej školy, členovia fS Staškovanka, mažoretky. po
skončení programu, ktorý sa niesol vo výbornej atmosfére sa
mamičky, a všetci prítomní mohli pohostiť na pripravenom
občerstvení.

Milé mamičky, babičky a prababičky...
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dňa 5. 4. 2017 sme usporiadali zájazd na výstavu záhrad-
kárstva, včelárstva a poľovníctva, ktorá bola spojená aj s pre-
dajom jednotlivých produktov. Našich 48 účastníkov zájazdu
si mohlo v oblasti záhradkárstva nakúpiť sadenice kvetov,
muškátov, ovocných stromčekov. tento zájazd sprevádzala
dobrá atmosféra či už pri ceste tam, alebo späť, hoci mnohým
záhradkárom to poriadne prevetralo peňaženku... 

Ďalšou akciou v tomto mesiaci bolo strihanie a sadenie
ovocných stromčekov vo farskej záhrade a taktiež školskej zá-
hrade. touto cestou by som chcel poďakovať záhradkárom,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili a to hlavne p. Ladislavovi bala-
lovi, krištofovi balalovi, ing. antonovi konkolovi, jankovi
machovčákovi, antonovi kožákovi. 

Veľmi milou a poučnou akciou bola ukážka rezu ovoc-
ných stromov. táto sa konala v záhrade mariána šupčíka
a inštruktormi boli naši priatelia z družobnej organizácie Zá-
hradkárov raková. pod vedením františka chabrečka, od-
borného inštruktora okresného výboru záhradkárov v čadci
pána broša a pána čagalu bol prevedený jarný rez stromče-
kov, na ktorom sa zúčastnilo 20 našich záhradkárov. Nielen
že videli postup pri jarnom reze, ale tento bol sprevádzaný aj
odbornou prezentáciou, prečo treba takýto rez vykonať. 

chcel by som ešte touto cestou upozorniť našich záhrad-
károv, že v týchto jarných mesiacoch je potrebné vykonávať

ochranné chemické ošetrenie ovocných stromčekov už pred
kvitnutím a následne po odkvitnutí stromov. je to nutné
z toho dôvodu, aby sa predišlo výskytu vošiek alebo prezi-
mujúceho žravého hmyzu a zamedzilo sa opadávanie ovocia
z dôvodu červivosti. 

Samozrejme dúfajme, že hroziace jarné mráziky nepoško-
dia budúcu tohtoročnú úrodu a správnym chemickým ošet-
rením, resp. inými prostriedkami vytvoríme možnosti na
dobrú úrodu, s ktorou sa budeme prezentovať na jesennej
výstave ovocia a zeleniny v našej obci. 

jáN dodek, predSeda Zo SZZ StaškoV 

Činnosť členov ZO Záhradkárov Staškov
V mesiaci apríl ZO SZZ Staškov aktívne vyvíjala činnosť pre svojich členov a priaznivcov. 
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záKLADná ŠKoLA STAŠKoV
krása slova 2017
dňa 17. 2. 2017 sa v kultúrnom a spoločenskom stredisku
v turzovke uskutočnila obvodná súťaž v kráse slova. Našu
školu v poézii a próze reprezentovali víťazi školského kola:
adéla tahotná a juliana belková zo 4.b, Samantha škulaví-
ková a ľudmila kvašňovská zo 6.a, darina Hrušková z 9.b
a Natália Zbončáková z 8.a.
V próze v ii. kategórii sa umiestnila na 1. mieste ľudmila
kvašňovská a v iii. kategórii získala Natália Zbončáková 3.
miesto. V poézii v iii. kategórii získala 3. miesto darina Hru-
šková. ľudmila kvašňovská postúpila do okresného kola sú-
ťaže v prednese, ktoré sa uskutoční 9. marca 2017. Všetci jej
prajeme veľa šťastia!

mgr. emíLia čerVeNcoVá

tvorivé dielne v kysuckom múzeu
v Čadci

Vo štvrtok 9. 3. 2017 navštívili žiaci našej školy kysucké mú-
zeum v čadci, kde sa zúčastnili prezentácie výroby veľkonoč-
ných kraslíc olepovaných slamou. tvorivé dielne v spolupráci
s múzeom pripravil p. Stopjak z kysuckého Nového mesta.
predstavil žiakom 3. a a 4. b postup výroby kraslice, túto
náročnú techniku zdobenia vajíčok si žiaci i vyskúšali. opäť
sa naučili niečo nové a z práce mali radosť. pani d. Hnidková
žiakom pútavou formou sprostredkovala zvyky a tradície via-
žuce sa k Veľkej noci, od vynášania moreny až po Veľkonočný
pondelok. Žiaci mohli vidieť aj spôsob, akým sa kraslice pa-
triace do zbierky múzea uskladňujú, zaujala ich informácia,
že každá kraslica má svoj „rodný list“. popozerali si i inšpira-
tívnu výstavu k Veľkej noci, kde obdivovali kraslice zdobené
rôznymi technikami, tradičnými i novými, ale aj medov-
níčky, výrobky z drôtu, vosku a iné predmety súvisiace s jar-
nými sviatkami. 

mgr. jaNa kuboškoVá, mgr. jaNa NekoraNcoVá, 

mgr. mária perĎocHoVá

spoločenské hry

centrum voľného času pri Základnej škole Staškov usporia-
dalo v piatok 17. 3. 2017 aktivitu pre žiakov našej školy Spo-
ločenské hry. aktivita trvala od 14,00 do 15,00 h. Zúčastnilo
sa jej 29 žiakov z prihlásených 31 žiakov. Žiaci strávili voľný
čas v spoločnosti kamarátov. mohli sa zahrať rôzne spolo-
čenské hry, súťažiť podľa pravidiel a príjemne relaxovať. Za
účasť budú získavať zápis do karty účastníka. 
V júni 2017 vyžrebujeme víťaza spoločenskej hry. Ďalšie ter-
míny sledujte na nástenke oznamov cVč v škole. Za pomoc
pri realizácii aktivity srdečne ďakujem mgr. anne bukova-
novej a mgr. janke Nekorancovej. tešíme sa na ďalšie stret-
nutia!

mgr. jaNa kuboškoVá, VedÚca cVč

dentálna preventívna prednáška
„opakovanie je matkou mú-
drosti.“ a práve preto sa na
našej škole v  dňoch 17.
3. a 24. 3. 2017 opäť konala
preventívna dentálna pred-
náška, neoddeliteľná súčasť
zubnej prevencie. prednášku
s praktickým nácvikom zub-
nej hygieny predviedli žia-
kom 1. stupňa školiteľky
radka plechová – študentka
lekárstva v  olomouci a

zubná asistentka Kristína pončková. Žiaci 1. a 2. ročníka si
dôsledne nacvičili správny postup čistenia si zúbkov a tretiaci
i  štvrtáci si mohli techniku správneho čistenia zopakovať
a vylepšiť. Verím, že školiteľky svojím milým, zodpovedným
a motivujúcim prístupom presvedčili žiakov o potrebe dô-
sledného prístupu k svojmu zdraviu, ktorý sa im v budúc-
nosti určite zúročí. preventívnu prednášku bezplatne
poskytol mddr. čulman, za čo mu v mene žiakov ďaku-
jem.     

mgr. HeLeNa babišoVá
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exkurzia do kysuckého múzea  

V rámci Tvorivých dielní organizovaných kysuckým mú-
zeom v čadci sa dňa 21. 3. 2017 zúčastnila  exkurzie do
múzea i naša 4.a trieda. okrem poznatkov, ktoré získali
z témy Zvyky a tradície na kysuciach počas veľkonočných
sviatkov, si žiaci prezreli výstavu kraslíc, vyrobených rôznymi
technikami a pani Valčuhová so synom predviedli i názorné
ukážky pletenia košíkov a korbáčov. Následne si žiaci vyskú-
šali svoje zručnosti v pletení a domov si odniesli vlastné vý-
robky. Na záver si pozreli prírodovedný dokument o živote
svišťov a výstavu živočíchov žijúcich na kysuciach. V múzeu
sme strávili príjemné dopoludnie, za čo vďačíme aj p. darine
Hnidkovej, ktorá nás exkurziou sprevádzala.

mgr. HeLeNa babišoVá

lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 6. 3. – 10. 3. 2017,
zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka. týždenný lyžiarsky pobyt
absolvovali v športcentre oščadnica a ubytovaní boli v pen-
zióne rami. Žiaci si osvojili základné pohybové činnosti na
lyžiach a základné zjazdové pohyby. Žiaci boli rozdelení do
dvoch skupín. prvá skupina žiakov – lyžiarov bola vedená
inštruktorom mgr. daliborom machovčákom a druhá sku-
pina žiakov – nelyžiarov bola vedená inštruktorom mila-
nom. po prvom dni na svahu už aj nelyžiari zvládali základy
lyžovania a bez strachu a pádu zjazdili svah. V posledný deň
kurzu žiaci mali preteky v lyžovaní. Najlepší žiaci boli Zaja-
cová m., kopačková b., piontek r., kubačák j., grochal t.,
kriščáková p. Voľný čas aj napriek počasiu, ktoré im veľmi

neprialo, využili naplno, napríklad aj na turistiku či pri spo-
ločenských hrách, pri ktorých si užili veľa zábavy a utužili
vzťahy medzi sebou a v kolektíve. Lyžiarsky výcvik splnil
všetky stanovené ciele – z hľadiska praktického výcviku, ale
aj zdokonaľovania sa v lyžovaní, či k pravidelnej pohybovo-
rekreačnej činnosti. Žiaci boli veľmi spokojní s lyžiarskym
výcvikom a splnil im všetky očakávania.

mgr. micHaeLa SLoViakoVá, mgr. miroSLaV SabeLa

testovanie deviatakov t9 - 2017
riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka
základných škôl pod názvom testovanie 9-2017 sa uskutoč-
nilo 5. apríla 2017 v stredu na 1437 základných školách.
Na našej škole sa testovania zúčastnilo všetkých 36 deviata-
kov. testy z predmetov matematika, slovenský jazyk a litera-
túra overili teoretické i praktické vedomosti našich najstarších
žiakov. boli tvorené z  otvorených a  uzatvorených otázok
s možnosťou viacnásobného výberu. po skončení testovania
si chlapci a dievčatá vymieňali svoje postrehy a pocity, ktoré
boli často zmiešané. počas dňa robil spoločnosť naším admi-
nistrátorom objektívny externý dozor zo základných škôl
makov a Skalité. Náročný deň mal hladký priebeh a nám ne-
ostáva iné, len držať deviatakom palce nielen v celkových vý-
sledkoch testovania, ale i v úspešnom absolvovaní prijímacích
pohovorov na stredné školy.

škoLSký koordiNátor mgr. iZabeLa cHrobákoVá

V SpoLupráci S VyučujÚcimi

Zdobenie veľkonočných vajíčok

Zdobenie veľkonočných vajíčok sa uskutočnilo tento školský
rok v stredu 5. 4. 2017 v popoludňajších hodinách v 3.a
triede. Za každú triedu z 1. stupňa Zš a škd sa mohli zú-
častniť štyria žiaci. Žiaci 1. ročníka zhotovovali veľkonočné
pozdravy s motívom kuriatok. preukázali svoje zručnosti
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v strihaní, ohýbaní a vyfarbovaní. druháci pomocou fúka-
cích fixiek vytvárali kvetinové motívy. tretiaci a štvrtáci skrá-
šľovali veľkonočných zajačikov. Vytvorili krásne veľkonočné
vajíčka plné farieb a jarných motívov. Žiakom boli nápo-
mocné p. učiteľky – mgr. mariaková, mgr. Nekorancová,
mgr. kubošková a bc. perďochová a. Všetci zúčastnení žiaci
boli odmenení veľkonočnými vajíčkami a pochvalnými lis-
tami. Ďakujem všetkým žiakom a pedagógom za účasť a spo-
luprácu, prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 
a teším sa na ďalšie krásne a milé stretnutia so žiakmi našej
školy!

ZodpoVedNá Za aktiVitu: mgr. jaNa kuboškoVá

Veľkonočná výstava

V priestoroch našej školy na prízemí si mohli žiaci, zamest-
nanci školy, rodičia i návštevníci školy pozrieť veľkonočnú
výstavu. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli rôznymi výrobkami
k priblíženiu významných jarných sviatkov.

ZodpoVedNá Za aktiVitu: mgr. jaNa kuboškoVá

deň narcisov

Na našej škole sa  6. apríla  uskutočnila charitatívna
akcia deŇ NarciSoV. do dobrovoľnej zbierky sa zapojili
všetci žiaci školy – od najmladších po najstarších, pedago-
gickí aj nepedagogickí zamestnanci. tento deň sa nesie v žltej
farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí
čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku
dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť na pod-
poru onkologickým pacientom. kto si narcis pripne na svoj

odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť 
s tými, ktorí bojujú s rôznymi druhmi rakoviny. Zo srdca
ďakujeme každému, kto prispel!

mgr. aNNa bukoVaNoVá

Zápis do 1. ročníka na školský rok
2017/2018

dňa 7. 4. 1017 sa v Základnej škole Staškov uskutočnil Zápis
budúcich prvákov na školský rok 2017/2018. deti nedoč-
kavo čakali na chvíľu, kedy budú môcť vstúpiť do triedy, kde
predvedú svoje znalosti a zručnosti, na ktoré sa pripravovali
v materskej škole. Vďaka ich šikovnosti sme zapísali 21 chlap-
cov a 11 dievčat, ktorým odmenou bol odznak s nápisom
„Prvák ZŠ Staškov 502“. Vybrať si mohli i z darčekov, ktoré
im pripravili žiaci našej školy a žiaci cVč Staškov. obdarení,
šťastní a spokojní so svojimi výkonmi odchádzali spolu s ro-
dičmi z veľkej školy, ktorá sa stane ich novým miestom, kde
budú získavať nové poznatky a skúsenosti. Nuž, tešíme sa na
Vás prváci v školskom roku 2017/2018!

Na zápise
kruhy, štvorce, farby, aj rozprávku,
čo niekto do obrázkov schoval.
Veľkonočné vajíčko vystrihol som ľahučko,
ešte na topánke mašličku, básničku a pesničku.
Všetko som to zvládol, aj obdobia ročné,
v septembri sa pre mňa tvrdá práca začne.
mama, otec, poďme! Som prvákom, zdá sa!
keď sa začne škola, vrátim sa tu zasa!

mgr. Viera bučkoVá

Všetkovedko
milí rodičia!
autori súťaže VšetkoVedko pripravili pre Vaše dieťa
novú internetovú súťaž VeZmi roZum do HrSti. od
7. 4. 2017 si deti každý týždeň nájdu na stránke súťaže vset-
kovedko.sk jednu úlohu. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách
– mladší (prváci a druháci) a starší (tretiaci a štvrtáci). Na vy-
riešenie úlohy budú mať týždeň času. koncom júna vhodia
meno každého súťažiaceho do osudia toľkokrát, koľko poslal
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správnych odpovedí. potom vyžrebujú desiatich šťastlivcov,
ktorým pošlú pekné darčeky. pre tvorivé deti, ktoré majú
chuť písať, kresliť alebo maľovať, pripravili súťaž kÚZLime
perom, štetcom, paSteLkami. Svoje výtvory môžu
posielať triedy, ale aj jednotlivci, až do konca júna. potom
Všetkovedko vyžrebuje desať výtvorov a ich autorom pošle
pekné darčeky. Súťaže sú bezplatné, netreba sa prihlasovať,
stačí poslať svoj výtvor alebo odpovedať na otázky.

mgr. martiNa aNdraškoVá

exkurzia kysucká hvezdáreň
a kysucká knižnica
téma vesmír vzbudzuje u detí záujem a  zároveň ponúka
množstvo priestoru na zvedavé otázky. príležitosť prehĺbiť si
vedomosti o planétach Slnečnej sústavy a získať odpovede na
svoje otázky využili žiaci 4.a a 4.b dňa 11. 4. 2017 počas
návštevy kysuckej hvezdárne v kysuckom Novom meste.
Žiakom boli informácie sprostredkované pútavou formou
prezentácie.
Veľkým zážitkom bola pre nich prehliadka kupoly, hlavného
hvezdárskeho ďalekohľadu a  odváženie sa na planetárnej
váhe, ktorá im ukázala, koľko kilogramov by vážili na iných
planétach. po prehliadke sa presunuli do príjemného prostre-
dia kysuckej knižnice v čadci. oboznámili sa s oddelením
literatúry pre deti i mládež i s oddelením literatúry pre do-
spelých, so systémom usporiadania kníh, poprezerali si pa-
mätné izby. V závere spoločne absolvovali aktivity, ktoré boli
zamerané na skladanie a usporiadanie prísloví hravou for-
mou, premiestňovaním drevených dosiek na plote alebo vkla-
daním jednotlivých dielikov do bludiska. Žiakom sa pobyt
v knižnici páčil a prejavili záujem stať sa členmi kysuckej
knižnice.

mgr. jaNa NekoraNcoVá, mgr. HeLeNa babišoVá

Pletenie veľkonočných korbáčov

aj tento školský rok sa stretli žiaci našej školy v spolupráci
s cVč pri Základnej škole Staškov na nesúťažnej aktivite, 
v ktorej predviedli svoje zručnosti v pletení korbáčov z prútia.
12. apríla 2017 popoludní starší žiaci opäť učili mladších žia-
kov ako spliesť štyri, šesť a osem prútov. práca im išla od ruky.
Výsledkom práce boli pekné a funkčné veľkonočné korbáče,
ktoré chlapci určite použili vo veľkonočný pondelok. aktivity
sa zúčastnilo deväť žiakov z 1. stupňa a šesť žiakov z 2. stupňa.
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie mladším i starším žia-
kom, že si našli voľný čas a neváhali prísť do školy, stráviť ho
v prítomnosti kamarátov a naučiť mladších žiakov pliesť kor-
báče. poďakovanie patrí i mgr. Vlaste perďochovej za pomoc
žiakom počas aktivity.

ZodpoVedNá Za aktiVitu: mgr. jaNa kuboškoVá
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spoločenské hry

V piatok 21. 4. 2017 usporiadalo cVč pri Základnej škole
Staškov v poradí už druhú aktivitu pre žiakov našej školy
Spoločenské hry. aktivita trvala od 14,00 do 15,00 h. Zú-
častnilo sa jej 14 žiakov z 1. stupňa. Žiaci sa hrali rôzne spo-
ločenské hry. Za účasť získali ďalší zápis do karty účastníka.
Ďalšie termíny aktivít sledujte na nástenke oznamov cVč
v škole. 
teším sa na ďalšie stretnutie!

mgr. jaNa kuboškoVá, VedÚca cVč

Máme radi šport
Začala sa športová sezóna. chladný a upršaný marec a apríl
boli bohaté na športové udalosti. cVč čadca, ktoré zastre-
šuje školský šport.sk, rozbehlo športové súťaže pre chlapcov
a dievčatá, a tak sa i žiaci našej školy mohli zapojiť do týchto
aktivít a reprezentovať nielen seba, ale aj našu základnú školu.
deti sa v týchto mesiacoch horlivo zapojili do športových sú-
ťaží, akými boli:

1. atletická liga mladších žiačok – 2.kolo v športovej hale
v čadci.

2. Kvalifikačné kolo žiačok vo vybíjanej – v Zš turzovka,
kde dievčatá obsadili 3. miesto.

3. Kvalifikačné kolo vo florbale žiačok – v Zš podvysoká,
kde dievčatá obsadili postupovú priečku do okresného kola
v Zš rázusova, vybojovali si  pekné 3. miesto.

4. Kvalifikačné kolo vo flor-
bale žiakov – v Zš podvy-
soká, kde naši chalani po
vyrovnaných polčasoch ob-
sadili 3. miesto.

tešíme sa na ďalšie športové
súťaže a podujatia.

VyučujÚce teLeSNej

VýcHoVy a športu

Výstava ku dňu matiek

V stredu, 3. mája 2017 popoludní, pedagógovia Základnej
školy Staškov pripravili výstavu v priestoroch vestibulu obec-
ného úradu v Staškove, ktorou chcú vyjadriť úctu a vďaku
mamičkám. Výtvarné práce zhotovili žiaci Základnej školy v
Staškove, cVč a škd pri Základnej škole.
Všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa spolupodieľali na prí-
prave a realizácii výstavy patrí naše úprimné poďakovanie!

ZodpoVedNá Za VýStaVu: mgr. jaNa kuboškoVá
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dňa 6. – 7. mája  sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi
uskutočnili majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe.
dvojdňový maratón  350  choreografií s paličkami, strapcami
a zástavami zorganizovala asociácia mažoretkového športu
amaS spolu s mažoretkami cheeky girls krompachy a ma-
žoretkami Shining Stars prakovce. 

Staškovčanky sa  predstavili pod novým názvom ďalším
30 zúčastneným súborom z celého Slovenska. 

1. miesto  a titul Majster Slovenska vybojovali s choreo-
grafiou „pingvini“ naše najmenšie mažoretky v kategórii sku-
pín do 7 rokov k. Straková, k. badžgoňová, S. trnková, 
V. Starchoňová, L. Hrušková, t. cudráková, N. Haluščáková,
t. matláková, V. blažičková, L. králiková a S. krivulčíková. 

2. miesto a titul 1. vicemajster Slovenska získalo duo ju-
nioriek s palicou k. kobolková a p. kaduchová, miniformácia
junioriek so strapcami s choreografiou „facebook“ p. krišča-
ková, L. pakošová, m. Zajacová, p. kaduchová, k. kobol-
ková, m. cyprichová a r. Hnidková. 

Striebro ďalej získala miniformácia mix do 11 r. N. kriš-
tofíková, t. maslíková, j. pytelová, N. bulejová, V. číšecká,
L. badžgoňová, V. Veselková (náhr. V. Nekorancová, e. Vy-
šinská, a.tahotná) a  miniformácia senioriek so zástavami

Medailové Staškovčanky v Spišskej Novej Vsi
Mažoretky edit staškov stáli  na Majstrovstvách slovenska 10 x na stupňoch
víťazov, z 13 choreografií si domov priviezli 1 x zlato, 4 x striebro a 5 x bronz.



S. ondrušková, S. pakošová, L. Ligocká, d. Hrušková, 
L. balalová, t. mravcová a S. škulaviková. 

Z 3. miesta a titulu 2. vicemajster Slovenska sa tešilo
naše duo kadetiek so strapcami a. trnková, a. Vyšlanová a mi-
niformácia kadetiek s choreografiou „Zmrzlina“ j. belková, 
L. králiková, V. tabačíková, S. krivulčíková, L. jánošíková,
a. trnková, a. Vyšlanová, ďalej sólistka s palicou k. kobol-
ková a sólistka s 2 palicami S. škulavíková. 

Zaslúžené pekné 3. miesto vybojovala 19-členná veľká ju-
niorková formácia s pódiovou choreografiou „army“ a defi-
lém „Žraloky v mori“. 

bronzové medaile získali L. jánošíková, a.trnková, 
a. Vyšlanová, L. kvašňovská, a. rovňaníková, p. kaduchová,
k. kobolková, m. Zajacová, m. cyprichová, r. Hnidková,
L. pakošová, p. kriščaková, a. perďochová, V. barnošáková,
S. pošteková, V. maslíková, N. Zbončáková, L. Ligocká, 
b. Zahatlanová. Na 4. mieste sa umiestnila miniformácia se-
nior so strapcami, na 7. mieste sólo junior a na 8. mieste duo
senior s palicou. 

Všetky naše mažoretky sa spolu s trénerkami poctivo pri-
pravovali a zožali veľký úspech. každá si zo súťaže odviezla
svoju medailu, pre niektorých to bola práve ta najkrajšia –
prvá. objavili sa silné emócie, slzičky šťastia ale aj strachu,
oporou nám bol aj silný fanklub rodičov. 

blahoželám všetkým mažoretkám aj trénerkám b. Zaha-
tlanovej, N. Zbončákovej, g. krížekovej, S.škulavikovej, 
t. mravcovej, p. bajakovej, S. pakošovej, e. Latkovej, e. jur-
govej a d. Letkovej. Veľké ďakujem patrí aj manželovi a obe-
tavým rodičom za pomoc pri príprave kostýmov a pri
celkovej organizácii. 

Mažoretkový šport je aj značne finančne náročný. Ďa-
kujem všetkým, čo nám venovali sponzorské príspevky, 2%
zo svojich daní, p. J. bučkovi, oÚ Staškov a oÚ olešná.
akúkoľvek finančnú pomoc radi uvítame. Ďakujeme.

Úspech na MS v SNv otvoril naším mažoretkám bránu
k reprezentácii na Majstrovstvá európy, ktoré sa budú konať
už v júni v Taliansku. V meste giulianova zatancujú naše
mažoretky až 10 choreografií. Všetkým prajem veľa úspe-
chov!

rNdr. e.  Sabelová
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Úvod patrí tak ako vždy naším nádejám Staškovského futbalu. V žiackych kategóriách chlapci idú pevne
za svojím cieľom a pevne verím, že budúcu sezónu budú už pôsobiť v krajskej súťaži žiakov. Tu by som
chcel poďakovať trénerom Danielovi Králikovi, Máriovi Konušikovi a Štefanovi Zajacovi za aktívny
prístup k práci s našou mládežou.

Stogólový Ľuboš Červenec 
v drese Slávie Staškov

III. liga dorast U19 skupina
SEVER

dorast bojuje o prvú priečku vo svo-
jej kategórii a ma našliapnuté na jedi-
nečný úspech v histórii klubu. pevne
veríme, že dobre rozbehnú jarnú časť
dovedú chlapci na čele s  trénerskou
dvojicou patrikom konúšikom a miro-
slavom michalíkom do víťazného
konca a budeme sa spoločne tešiť z do-
siahnutého úspechu.

IV. liga Muži skupina SEVER
do jarnej časti 4. ligy skupiny Sever,

sezóny 2016/17 sme vstúpili zápasom 
v diviakoch. po vydarenom prvom pol-
čase sme nakoniec remizovali 2:2.
V prvom domácom zápase sme privítali
silného súpera z oravského Veselého,
ašpiranta na postup. po výbornom vý-
kone najmä v druhom polčase sme zví-
ťazili 4:1, keď sa hetrikom presadil top
kanonier  ľ. červenec  a dosiahol tak
úctyhodných 100 gólov v 4. a 5. lige 
v drese FK Slávia.

Ďalšie dva zápasy sme odohrali na
ihriskách súperov. V dolnom kubíne
sme v oklieštenej zostave prehrali vy-
soko 1:5 a následne na to v Závažnej
porube sme odchádzali opäť s prehrou
0:3. tieto zápasy nám výsledkovo 
a herne vôbec nevyšli.V 5. jarnom kole sme hrali malé-veľké kysucké derby s kysuckým Novým mestom. Stretnutie sa nám
vydarilo, keď sme zvíťazili vysoko 6:1. posledné tri naše góly strelili naši mladí chlapci z dorasteneckej liahne.

aj o týchto zaujímavých výsledkoch je 4. liga,mužstvá sú pomerne vyrovnané, futbalovo vyspelé, často rozhoduje prvý
strelený gól, po ktorom prichádza istota a pohoda na kopačkách. je to v porovnaní s 5. ligou a okresnou súťažou určite pre

Tabuľka IV.  lIga u13 MEVasporT po 18.  kolE
Z V R P Skóre B +/- FP

1 FK Slávia Staškov 18 15 1 2 91:36 46 16 0
2 MŠK Snežnica 18 10 2 6 65:39 32 5 0
3 FK Nesluša 18 9 0 9 70:70 27 3 0
4 ŠK Čierne 17 8 2 7 67:59 26 2 0
5 TJ Tatran Oščadnica 17 7 1 9 41:45 22 -5 0
6 TJ Kysučan Korňa 18 7 0 11 58:66 21 -6 0
7 TJ Slovan Skalité 16 2 0 14 29:106 6 -18 0

Tabuľka IV.  lIga u15 QuICk sporT po 15.  kolE
Z V R P Skóre B +/- FP

1 FK Slávia Staškov 15 13 1 1 79:6 40 13 0
2 ŠK Čierne 14 7 3 4 41:37 24 6 0
3 TJ Kysučan Korňa 15 8 0 7 43:48 24 3 0
4 TJ Tatran Oščadnica 14 5 2 7 30:25 17 -4 0
5 MŠK Snežnica 15 4 1 10 35:67 13 -11 0
6 TJ Slovan Skalité 13 2 1 10 15:60 7 -11 0

Tabuľka II I .  lIga dorasT u19 skupIna sEVEr po 20.  kolE
Z V R P Skóre B +/- FP

1 OŠK Ludrová 20 17 1 2 85:13 52 22 0
2 FK Slávia Staškov 19 16 2 1 88:6 50 20 0
3 OŠK Rosina 19 16 2 1 86:13 50 20 0
4 ŠK Belá 18 11 3 4 53:26 36 12 0
5 ŠK Štiavnik 19 10 2 7 58:44 32 2 0
6 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 19 9 2 8 44:46 29 2 0
7 Oravan Oravská Jasenica 19 9 1 9 33:38 28 1 0
8 OŠK Istebné 20 8 0 12 31:44 24 -6 0
9 FK Predmier 19 7 0 12 34:47 21 -9 0
10 FK Tatran Turzovka 19 5 5 9 36:56 20 -7 0
11 TJ Tatran Oravské Veselé 18 6 1 11 31:57 19 -8 0
12 ATTACK Vrútky 19 5 1 13 32:52 16 -14 0
13 MFK Bytča 20 1 4 15 20:76 7 -23 0
14 TJ Tatran Zákamenné 18 1 0 17 14:127 3 -24 0

V žiackej kategórii u15 a u13 máme
jediný cieľ a to postup do vyššej súťaže.
Zatiaľ to chlapci majú dobre rozohraté,
čo znázorňuje samotné postavenie v ta-
buľke.
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Ľubošovi k stému gólu v drese Slávie gratuloval predseda FK a sponzor zápasu Anton
Šimanica.

V  mesiaci máj bude prebiehať re-
konštrukcia hracej plochy na našom
štadióne. V  tomto období odohrajú
naše mužstvá po jednom zápase na
ihrisku fk polom raková. mužstvo do-
rastu hralo v  sobotu 20. 5. 2017
o 10.00 hod. proti fk predmier a muž-
stvo mužov v  nedeľu 21. 5. 2017
o 17.00 hod. proti tj družstevník belá
-dulice. Zápasy žiakov budú odohrané
na pomocnom ihrisku na našom šta-
dióne. Nasledujúci mesiac by sme
chceli posledné zápasy odohrať na do-
mácej pôde a tak ukončiť sezónu v do-
mácom prostredí. 

Tabuľka IV. lIga skupIna sEVEr sEzóna 2016/2017 po 20. kolE
Z V R P Skóre B +/- FP

1 TJ Tatran Oravské Veselé 20 12 4 4 36:20 40 10 60.25
2 TJ Družstevník Belá - Dulice 20 12 2 6 50:30 38 8 65.75
3 OŠK Baník Stráňavy 19 11 3 5 37:20 36 9 59.5
4 FK Slávia Staškov 19 10 4 5 54:40 34 4 69
5 TJ Jednota Bánová 20 9 6 5 45:30 33 3 65.25
6 ŠK Tvrdošín 19 9 3 7 39:24 30 3 70.5
7 ŠK Závažná Poruba 19 9 2 8 26:23 29 -1 70.07
8 MFK Dolný Kubín 20 8 3 9 34:29 27 -3 67.07
9 FK Slovan Trstená 20 8 3 9 37:40 27 -3 59.5
10 ŠK Dynamo Diviaky 19 7 3 9 29:35 24 -6 65
11 OŠK Rosina 20 5 3 12 26:49 18 -12 69
12 MFK Bytča 20 5 3 12 29:53 18 -12 63
13 ŠK Turčianska Štiavnička 20 5 3 12 25:55 18 -12 57
14 MŠK Kysucké Nové Mesto 19 4 4 11 24:43 16 -11 68.25

nás zaujímavá a príťažlivá súťaž. je tu
možnosť konfrontácie s futbalistami
z oravy, Liptova, turca, Žiliny a okolia.
tento súťažný ročník prichádza reorga-
nizácia 2. ligy. bude to už celoslovenská
súťaž, namiesto doterajšej skupiny Vý-
chod a Západ. Z našej 4. ligy môžu vy-
padnúť až 4 mužstvá, záleží len na
futbalových výsledkoch vo vyšších súťa-
žiach. myslím si, že ak v ďalšom prie-
behu jarnej časti získame ešte pár bodov
do tabuľky, 4. liga sa s istotou bude hrať
na Staškove aj v priebehu nasledujúceho
súťažného ročníka 2017/18. Skončiť 
v prvej šestke mužstiev v tabuľke by
bolo najlepšie umiestnenie mužov v his-
tórii futbalu na Staškove.

čo sa týka pripravovaných akcií futbalového
klubu, treba upozorniť na pripravovaný me-
dzištátny zápas Slovensko-česko v rámci roz-
lúčky s  kariérou rasťa michalíka a  to
v sobotu 24. 6. 2017 o 17.00 hod. Svoju
účasť prisľúbili futbalisti takých zvučných
mien ako poborský, papoušek, maier, matu-
šovič, baroš, obajdin za česko. Slovensko
budú reprezentovať Zábavník, kinder, mucha,
Hubočan, Németh, Vitek, jakubko a ďalší (škrteľ, Hamšík –
ešte nepotvrdená účasť). celé podujatie bude komentovať
marcel merčiak.  V tomto čase sa uskutoční v doobedňajších
hodinách žiacký turnaj o pohár predsedu klubu a vo večer-
ných hodinách už spomínaný zápas, ktorý bude pokračovať
tanečnou zábavou.  Všetkých fanúšikov touto cestou srdečne
pozývame a veríme, že chlapcom pripravia príjemnú kulisu.

Na záver by som chcel ešte raz poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľajú na chode FK  Slá-

via Staškov.  osobitne by som chcel poďako-
vať našej hospodárke Ľubke Krížekovej,
ktorá v  tomto období oslávila krásne ži-
votné jubileum a zaželať jej v mene FK veľa
zdravia, šťastia a životného optimizmu do

ďalších rôčkov.
Taktiež ďakujem aj nášmu dvanástemu hrá-

čovi, našim divákom a fanúšikom, ktorí chodia na futbal
a svojím povzbudzovaním posúvajú našich futbalistov k ví-
ťazstvám. 

S pozdravom 
peter fuček

predSeda fk SLáVia StaškoV
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SpoločenSká kronika 
za mesiace marec, apríl 2017

Narodené deti
Tadeáš Ján Fuják
Barbora Halagačková
Richard Vlček
Adrian Badura
Žanet Michaela Furdanová

Blahoželáme k jubileu
60 rokov:
Emília Kuchyňková
Ján Badura
Anna Huríková
Mária Perďochová
František Liška
Mária Smrečková
Mária Kadelová

70 rokov:
Ján Ďurkáč
Anna Baligová
Vladimír Leto

65 rokov:
Anna Pakošová
Jarmila Hrtusová
Jarmila Sýkorová
Ján Dodek
Pavol Lašut
Irena Smrečková
Ladislav Sloviak

85 rokov:
Ondrej Balošák
Helena Turiaková

Spomíname

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

jozef oškrobaný
jozef kožák
Ladislav matoušek
emília krištofiková
františek kudláč
štefánia dembická
jozefína perďochová 
mária jozeková Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!

Tadeáš Ján Fuják Barbora
Halagačková

Richard Vlček Žanet Michaela
Furdanová

Adrian Badura

Mária Kadelová

Peter Cisárik
10. výročie úmrtia

Jozef Cisárik
1. výročie úmrtia

Mgr. Ľudovít Poláčik
1. výročie úmrtia

Jozef Oškrobaný Štefánia DembickáFrantišek Kudláč

60

Jarmila Hrtusová

65

Anna Pakošová

65

Ladislav Sloviak

65

Ján Dodek

65

Jarmila Sýkorová

65

Anna Baligová

70

Vladimír Leto

70

Helena Turiaková

85

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


