
Staškov
Spravodaj obce

FS Staškovanka, DHZ Staškov a Obecný úrad Vás
srdečne pozývajú na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU spo-
jenú S POCHOVANÍM BASY, ktorá sa uskutoční 
2. marca 2019 (sobota) so začiatkom o 18.00
hod. v REŠTAURÁCII POD OBECNÝM ÚRADOM. 
Do tanca Vám bude hrať hudobná skupina XENA.
Občerstvenie zabezpečené.

Fašiangy v Staškove
Staškov hostil medzinárodné preteky snežných
skútrov, prilákali 1500 divákov

www.staskov.sk8. ročník trojmesačník nepredajné

Od tOhtO čísla spra-
vOdaj vychádza každé
tri mesiace v nOvOm,
plnOfarebnOm preve-
dení.

Staškov

Obec

TOhTOrOčná zima preVerila
Obecnú TechniKu

1/2019

 Výročná členská schôdza DHZ
 Rozhovor s riaditeľkami našej 

Základnej školy a Materskej školy
 Spoločenská kronika po novom
 FK Slávia Staškov v roku 2019

Všetka naša technika bola nasadená do akcie, aby sme vzniknutú situáciu mali čím skôr pod kontro-
lou. Chceme sa poďakovať občanom za trpezlivosť a za to, že sme to spoločne bez väčších problémov
zvládli. Zimná údržba je iná ako letná, náročnejšia. Náklady na zimnú údržbu sú omnoho väčšie. Pred-
poveď na najbližšie obdobie hlási, že zima nás ešte úplne neopustí, no napriek tomu sa už pripravu-
jeme na jarné čistenie ciest. A samozrejme po zime poškodené cesty budeme musieť dať do
pôvodného stavu. Jar nám prinesie aj ďalšie investičné aktivity, o ktorých vás budeme informovať. 

Vážení spoluobčania, v týchto týždňoch prebieha odovzdávanie kompostérov do
domácností, ktoré sa nám podarilo získať vďaka úspešnému projektu z EÚ. Odo-
vzdávanie kompostérov bude prebiehať cez víkendy, zabezpečí ho náš technický
podnik v spolupráci s pracovníčkami obecného úradu. Je i možnosť odovzdania
kompostéru priamo na úrade (občan si ho vyzdvihne sám, ak mu odovzdávanie
cez víkend nevyhovuje). Aj touto cestou žiadame občanov o súčinnosť pri prebe-
raní kompostérov a podávaní stručného vysvetlenia o ich používaní.

Tohtoročná zima bola bohatšia na sneh ako sme boli zvyknutí po minulé roky. Viackrát bola na Kysu-
ciach vyhlásená mimoriadna situácia, neobišlo to ani Staškov. Obec vynaložila všetky dostupné pro-
striedky na to, aby boli cesty opäť zjazdné a občania nemali problémy dostať sa z domu a za prácou.

viac na str. 15
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mObilný SprieVOdca ObcOu

Vážení občania,
Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektív-
nejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.
Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí
sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia in-
formácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zve-
rejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj častiam,
kde zatiaľ miestny rozhlas nie je. 
Mobilný obecný rozhlas PAGGO.online je nová mobilná
aplikácia našej obce do Vášho mobilu. Informácie Vám
chodia do mobilu a Vy si ich prečítate, keď máte chuť 
a čas – úradná tabuľa, dôležité oznamy, kultúra, šport, pre
deti a iné, to sú témy ktoré Vám budeme posielať.

ako to funguje cez appku paGGO.online?
stiahnite si dO mObilU paGGO.online – zdarma

Stiahnuť si ju môžete z www.obecnyrozhlas.sk, Google
Play a Apple App Store.

Po nainštalovaní aplikácie do mobilného telefónu je po-
trebné aplikáciu otvoriť, vyhľadať obec v zozname obcí.
Názov obce je potrebné zadať aj s diakritikou, t. j. Staškov
a označiť ju hviezdičkou ako obľúbenú.

práVne pOradenSTVO pre ObčanOV

bezplatné právne poradenstvo pre občanov bude v obci
Staškov v roku 2019 poskytovať JUDr. PhDr. Peter Stra-
páč, PhD. v termínoch: 6. marec, 19.jún, 18. september,
4. december. Služba bude poskytovaná v čase od 14:00
hod. na Obecnom úrade v Staškove.

Slovenský zväz záhradkárov
zO Staškov informuje
Naša organizácia touto cestou chce poďakovať zamestnan-
com obecného úradu a starostovi obce za dobrú spoluprácu
v roku 2018, materiálnu a finančnú výpomoc a ústretovosť pri
organizovaní záhradkárskych podujatí.

Slovenský zväz záhradkárov zO Staškov oznamuje
svojim členom, že v sobotu 23. 2. 2019 o 13.00 hod. sa
v  budove Starej školy koná VýrOčná Schôdza.
účasť všetkých členov je nutná. pozýva výbor zO zá-
hradkárov Staškov.

Podujatie: Kronerove narodeniny
17. marec 2019 o 15.00 hod.

KD J. Kronera v Staškove

Populárna divadelná francúzska komédia
Šárka Deáková, Veronika Fröhlichová, Lucie Nováková, 

Josef Šturma a Jan Závorka. Režie: Helena Křenková.

VSTUP
ZDARMA

pri základnej škole v priestoroch oddychovej časti sa začalo
budovanie altánku, ktorý bude slúžiť na vyučovanie prírodo-
vedných predmetov,  na oddych pre deti navštevujúce Škd
v popoludňajších hodinách a pre deti navštevujúce cvč.
ZŠ Staškov veľmi pekne ďakuje všetkým sponzorom, ktorí
prostredníctvom poukázania 2% zaplatenej dane Rodičov-
skému združeniu pri ZŠ Staškov pomohli tento projekt zreali-
zovať. Osobitne ďakuje pánovi Ing. Jozefovi Bučkovi – firma
NANOKON, s.r.o., rodine Hlušek, Spoločenstvu bývalých urba-
rialistov Staškov,  ďalším rodičom i zamestnancom školy, ktorí
prispeli na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania v našej
škole. V neposlednej rade veľké ďakujem patrí obci Staškov,
Technickému podniku obce Staškov, ZRŠ pri ZŠ Staškov
a všetkým, ktorí pomohli pri výstavbe a úprave okolia altánku.

Výstavba altánku pri
základnej škole

dovoľte mi začať trochu netradične. Náš obľúbený spra-
vodaj, ktorý vydávame už ôsmy rok, sme na nasledujúce ob-
dobie takpovediac obliekli do nového šatu. Spolu s
kolegami, s ktorými tvoríme náš časopis veríme, že pre Vás
– obyvateľov obce bude atraktívnejší. Malú zmenu v jeho
štruktúre si vynútila nová platná legislatíva. Zákon o osob-
ných údajoch nám neumožňuje aktívne Vás oslovovať, či ne-
máte záujem uverejniť udalosti v spoločenskej kronike.
Budeme však veľmi radi, ak túto možnosť uverejňovať bla-
hoželania i poďakovania v spoločenskej kronike budete na-
ďalej využívať. Je to bezplatná služba a v prípade záujmu
stačí osloviť zamestnankyne obecného úradu.

Všetci sa zhodneme, že žijeme v uponáhľanej dobe a čas
akoby letel stále rýchlejšie. Ani sme sa nenazdali, a stáli sme
na prahu nového roku 2019. Aj odvtedy už prešiel nejaký ten
čas, pomaly končí zima a čakajú nás práce, činnosti, ale aj
spoločenské udalosti tohto roku.

Mojou víziou a aj základným krédom ku každej práci
vždy bolo posunúť našu obec postupne dopredu v každej ob-
lasti jej života. Pretože každý si zaslúži žiť nielen v modernej
obci, s kvalitnými službami, s možnosťou kultúrneho i spo-
ločenského vyžitia, ale aj v pokojnej a príjemnej atmosfére.
Z pozície starostu obce a obecného úradu ťažko môžeme pre
každého jednotlivca zaistiť takýto pokoj, ale spoločne so svo-
jimi kolegami, pracovníkami obecného úradu, sa snažíme
vytvoriť dobrú a žičlivú atmosféru a prispieť k medziľudským
vzťahom, ktoré nás nielen tešia, ale dávajú aj príklad našim
mladým. V takejto obci sa nám dobre žije a aj pracuje 
a pevne verím, že to tak bude aj naďalej, ak nie ešte lepšie.

Snažíme sa venovať všestrannému rozvoju obce – inves-
tičnej výstavbe, úprave a čistote obce, školstvu, ale rovnakú
pozornosť venujeme i rozvoju športu, kultúry a ďalších ob-
lastí života v našej obci.

Rád by som Vám stručne predstavil zámery na obdobie
najbližších rokov. Mnohé z nich nadväzujú na práce a čin-
nosti, ktoré už boli vykonané, iné sú úplne nové. O jedných
i druhých Vás budeme zároveň priebežne informovať.

V minulom roku sme pokračovali vo výstavbe chodníkov
popri hlavnej ceste prostredníctvom nášho obecného pod-
niku a to je našou prioritou i v tomto roku. Máme v pláne
dobudovať celý naprojektovaný a stavebne povolený úsek
cca 700 m – od Hatali po Pizzeriu a od mosta k obecnému
úradu po autobusovú zastávku oproti železničnej stanici.
Potrebné financie sú vyčlenené v rozpočte. Aktuálne je vy-
pracovaný projekt nasledovných častí – nižný koniec od Ba-
hany po hranicu s Rakovou, predĺženie dokončeného úseku
oproti mostu k obecnému úradu až po železničný prejazd 
a vyšný koniec od supermarketu Jednota po hranicu s Pod-
vysokou. Vybavujeme všetky potrebné náležitosti k vydaniu
stavebného povolenia, aby sa tieto novovyprojektované
úseky mohli začať realizovať v budúcom roku.

V minulom roku sme odovzdali do užívania nový bytový
dom s 15 nájomnými bytmi. Stavbu  taktiež postavil obecný
podnik.

Je dokončený projekt nového bytového domu na voľnom
priestore za bytovkami vedľa obecného úradu. Stavba je
štvorpodlažná, s 19 nájomnými bytmi a je tu naprojektovaný
i osobný výťah. Súčasťou projektu je aj vyriešenie prístupo-
vej komunikácie a parkovacích plôch i pre dve súkromné by-
tovky. Je potrebné doriešiť ešte v spolupráci so SSE
elektrickú prípojku a zabezpečiť potrebné rozhodnutia sta-
vebného úradu. Výstavba je plánovaná na roky 2020 a 2021.

V minulom roku sme zo získaných dotácií vybudovali prí-
pojku vody do areálu futbalového štadióna, opravili časť
oplotenia cintorína a hasiči si začali svojpomocne vylepšovať
priestory hasičskej zbrojnice.

Z eurofondov bola čiastočne zrekonštruovaná budova
bývalej starej školy. Projekt bol zameraný na zníženie jej
energetickej náročnosti.

Rovnako z eurofondov sa nám podarilo zakúpiť 839 ks
kompostérov do domácností, ktoré v týchto dňoch už získa-
vajú svojich majiteľov.

V tomto roku budeme v základnej škole realizovať projekt
zameraný na vylepšenie technického vybavenia učební, čo
prispeje ku skvalitneniu vyučovacieho procesu.

Naďalej chceme udržať všetky kultúrne podujatia už tra-
dične konané v našej obci a postupne zvyšovať ich úroveň
tým, že získavame dotácie na ich organizáciu a neustálym
vylepšovaním zázemia a materiálnych podmienok na ich or-
ganizovanie. 

V tomto roku nás čaká asfaltovanie niektorých nespev-
nených miestnych komunikácií, keď v rámci projektu cez-
hraničnej spolupráce s mestom Jablunkov budeme robiť
povrchovú úpravu nasledovných úsekov – prístup ku ka-
plnke na Grúni, prístup ku kaplnke v Jelitove, koniec úseku
za Bahanou a úsek Lazy u Mravcov. Myšlienkou projektu je,
aby trasu turisticko náučného chodníka  od obecného úradu
až ku kaplnke v Kline bolo možné využívať aj cykloturistami.

Pripravujeme tendrovú projektovú dokumentáciu na as-
faltovanie ostatných nespevnených miestnych komunikácií
a cieľom je v tomto volebnom období postupne všetky úseky
vyasfaltovať.

Čaká nás rekonštrukcia centrálnej obecnej zóny. Po jej
dokončení získa naša obec Staškov spoločný funkčný i es-
tetický priestor. Príprava tohto projektu nejaký čas trvala 
a bolo potrebné brať do úvahy mnoho názorov. No chcel by
som zdôrazniť, že tento projekt nie je jednorázovou aktivi-
tou. Je to vytvorenie akéhosi námestia, ktoré budú naši oby-
vatelia využívať, ale na ktoré by mali byť aj patrične hrdí. To
by som si veľmi želal i ja osobne. Preto verím a so svojimi
spolupracovníkmi urobím všetko preto, aby sa tento zámer
podaril.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta

Milí Staškovčania, spoluobčania,
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uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 17. decembra 2018

k otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, ove-
rovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
schvaĽUje
a) program rokovania Obecného zastupi-
teľstva Staškov 
b) návrhovú komisiu: Predseda návrhovej
komisie: JUDr. Štefan Pončka, členovia:
Štefan Hnitka, Ján Belko
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta Bar-
tusková, Ing. Milan Veselovský

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
berie na vedOmie
Uložené bolo
a) Vedúcemu Obecného technického pod-
niku dať vypracovať rozpočet na opravu
hygienického zariadenia v prenajatých
priestoroch a chodby pred sociálnym za-
riadením v Reštaurácii pod OÚ. Vedúci OTP
dohodne termín opravy. Práca v realizácii.
b) Obecnému úradu zvolať jednanie s ob-
cou Zákopčie a  dotknutými vlastníkmi
o  ďalších možnostiach riešenia užívania
pozemkov vo vlastníctve obce. Úloha po-
kračuje.
c) Obecnému úradu zabezpečiť označenie
prechodu pre chodcov v obci v časti Nižný
koniec Bahana, k  MŠ Staškov a k  obec-
nému úradu.
 Označenie jednotlivých miestnych častí

obce, významných objektov v  obci, hy-
dranty

 Osadenie dopravných zrkadiel na neprie-
hľadné miesta. Úlohy pokračujú.

d) Mária Niklová, Staškov – Žiadosť o rie-
šenie problému prístupovej cesty k parce-
lám. Obecnému úradu zvolať dotknutých
občanov ohľadom prístupovej komuniká-
cie. Úloha pokračuje – pripravuje sa pro-
jektová dokumentácia.
e) Obecnému úradu vypracovať projektovú
dokumentáciu dažďovej kanalizácie v časti
obce vyšný koniec – pod vlekom. Úloha po-
kračuje – projektanti pracujú na podkladoch.
f) Obecnému úradu zapracovať do budú-
coročného rozpočtu osadenie verejného
osvetlenia na príjazdovej ceste v  lokalite
Staškov pod vlekom. Rozpočet obce.
g) Stavebnej komisii vykonať obhliadku po-
zemkov, pre ktoré bol schválený zámer od-
predaja (pre žiadateľov Ján Truchlík a Mária
Truchlíková, Staškov, Ľudmila Baculáková
Turzovka). Stavebná komisia vykonala ob-
hliadku pozemkov. 

h) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
podľa žiadosti – Štefan Plecho, Staškov –
Žiadosť o  dodanie rúr cez parcelu CKN
6347, k. ú. Staškov a napojenie na priepust.
Stavebná komisia vykonala obhliadku.
i) Obecnému technickému podniku vyko-
nať obhliadku na základe žiadosti p. Jána
Šamaja, Staškov – Žiadosť o nápravu od-
vodnenia potoka Bahana. Úloha trvá.
j) Obecnému úradu postúpiť žiadosť práv-
nemu zástupcovi obce Staškov. Ľuboslav
Drozdek, Čadca – žiadosť o prešetrenie ulo-
ženia vodovodného potrubia. Úloha postú-
pená právnemu zástupcovi obce Staškov.
k) Zapracovať do budúcoročného roz-
počtu – Ing. Stanislav Machovčák, Staškov
– doporučenie na údržbu mostovky zo
spodnej strany – Most cez Kysucu smerom
k obecnému úradu. Rozpočet obce.
l) Obecnému úradu dať vypracovať projek-
tovú dokumentáciu na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v časti obce u Letov.
Úloha trvá.
m) Likvidačnej komisii vykonať obhliadku
vyradeného majetku MŠ Staškov. Likvi-
dačná komisia vykonala obhliadku majetku
na základe Návrhu na vyradenie.
n) Vedúcemu OTP zabezpečiť vyčistenie
priekopy miestnej komunikácie časť obce
u Letov, vyspraviť diery, vyčistiť zanesenú
rúru pri ceste oproti domu p. Vyhniara.
Úlohy trvajú – realizácia v jarnom období.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
zamieta
V zmysle odporučenia stavebnej komisie:
Žiadosť Štefana Plecha, Staškov – Žiadosť
o dodanie rúr cez parcelu CKN 6347, k. ú.
Staškov a napojenie na priepust.

K bodu č. 4: Materská škola Staškov – Roz-
počtové opatrenie č. 3/2018
schvaĽUje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – Ma-
terská škola Staškov
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k rozpočtovému opatreniu Materskej školy
Staškov.

K bodu č. 5: Materská škola Staškov – Ná-
vrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Materská škola Staškov – Návrh rozpočtu
na roky 2019 – 2021.

K bodu č. 6: Návrh na zaradenie Výdajnej
školskej jedálne, Staškov 909, ako súčasť
Materskej školy, Staškov 364 do siete škôl
a školských zariadení.
schvaĽUje
Zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Staš-
kov 909, ako súčasť Materskej školy, Staš-
kov 364 do siete škôl a  školských zaria-
dení.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
schvaĽUje
Na základe odporúčania Likvidačnej komi-
sie – vyradenie majetku Materskej školy
Staškov v celkovej hodnote 1936,99 €. Ma-
jetok je fyzicky a morálne opotrebovaný.

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Ukladá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku prie-
storov MŠ Staškov – nižný koniec.

K bodu č. 7: Základná škola Staškov – Roz-
počtové opatrenie č. 3/2018
schvaĽUje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – Zá-
kladná škola Staškov.
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Rozpočtovému opatreniu Základnej školy
Staškov.

K bodu č. 8: Školská jedáleň pri ZŠ Staškov
– Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
schvaĽUje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 – Školská
jedáleň pri ZŠ Staškov.
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k  Rozpočtovému opatreniu Školskej je-
dálne.

K bodu č. 9: Školský klub detí, ZŠ Staškov
– Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
schvaĽUje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – Školský
klub detí, ZŠ Staškov.
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k  Rozpočtovému opatreniu Školského
klubu detí.

Uznesenie č. 175/2018

Uznesenie č. 176/2018

Uznesenie č. 177/2018

Uznesenie č. 178/2018

Uznesenie č. 179/2018

Uznesenie č. 180/2018

Uznesenie č. 181/2018

Uznesenie č. 182/2018

Uznesenie č. 183/2018

Uznesenie č. 184/2018

Uznesenie č. 185/2018

K bodu č. 10: Centrum voľného času – Roz-
počtové opatrenie č. 1/2018
schvaĽUje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – Centrum
voľného času pri ZŠ Staškov.
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Rozpočtovému opatreniu Centra voľného
času pri ZŠ Staškov.

K bodu č. 11: Základná škola Staškov – Ná-
vrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Základná škola Staškov – Návrh rozpočtu
na roky 2019 – 2021.

K bodu č. 12: Školský klub detí – Návrh roz-
počtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Školský klub detí – Návrh rozpočtu na roky
2019 – 2021.

K bodu č. 13: Školská jedáleň – Návrh roz-
počtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Školská jedáleň – Návrh rozpočtu na roky
2019 – 2021.

K bodu č. 14: Centrum voľného času pri ZŠ
Staškov – Návrh rozpočtu na roky 2019 -
2021
schvaĽUje
Centrum voľného času pri ZŠ Staškov –
Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.

K bodu č. 15: Obecný technický podnik Sta-
škov – Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
schvaĽUje
Obecný technický podnik Staškov – Roz-
počtové opatrenie č. 3/2018.
berie na vedOmie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k rozpočtovému opatreniu Obecného tech-
nického podniku.

K bodu č. 16: Obecný technický podnik Sta-
škov – Správa o hospodárení k 30. 9.2018
berie na vedOmie
Obecný technický podnik Staškov – Správa
o hospodárení k 30. 9. 2018.

K  bodu č. 17: Obecný technický podnik –
Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Obecný technický podnik – Návrh rozpočtu
na roky 2019 – 2021.

K bodu č. 18: Obec Staškov – Rozpočtové
opatrenie č. 4/2018
schvaĽUje
Obec Staškov – Rozpočtové opatrenie č.
4/2018.

K bodu č. 19: Obec Staškov – Správa o hos-
podárení k 30. 9. 2018
beri e na vedOmie
Obec Staškov – Správa o  hospodárení
k 30. 9. 2018.

K  bodu č. 20: VZN o miestnych daniach
a  miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na území
obce Staškov – Návrh.
schvaĽUje
VZN o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území obce Staškov.

K  bodu č. 21: Obec Staškov – Návrh roz-
počtu na roky 2019 - 2021
schvaĽUje
Obec Staškov – Návrh rozpočtu na roky
2019 – 2021.

K  bodu: Poskytnutie dotácií z  rozpočtu
obce na rok 2019
schvaĽUje
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sta-
škov na rok 2019 pre:
 Klub dôchodcov pri obecnom úrade:

300 €
 Únia žien Slovenska Základná organizá-

cia Staškov: 100 €
 Dobrovoľný hasičský zbor Staškov:

5000 €
 Slovenský zväz postihnutých civilizač-

nými chorobami: 150 €
 Mažoretky EDIT Staškov: 2 500 €
 Folklórny súbor Staškovanka: 700 €
 Spolok rodákov Jozefa Kronera: 1 000 €
 Futbalový klub: 20 000 €
 Slovenský zväz záhradkárov Staškov:

300 €
 Divadelný súbor Staškovan: 800 €
 Materská škola Staškov – Mikuláš: 100 €
 Materská škola Staškov – Deň detí:

70 €
 Vianočný turnaj Futsal: 100 €

K  bodu č. 21: Obec Staškov – Návrh roz-
počtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Programový rozpočet obce Staškov 2019
– 2021.

K  bodu č. 21: Obec Staškov – Návrh roz-

počtu na roky 2019 – 2021
schvaĽUje
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu
rozpočtu obce Staškov na rok 2019 – 2021
a Programovému rozpočtu obce. 

K bodu č. 22: Príloha č. 6 k VZN obce Sta-
škov o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského za-
riadenia
schvaĽUje
Príloha č. 6 k VZN obce Staškov o určení
výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.

K bodu č. 23: Odovzdanie majetku obce do
správy Základnej školy Staškov – Rekon-
štrukcia podlahy telocvične ZŠ Staškov
schvaĽUje
Odovzdanie majetku obce Staškov do správy
Základnej školy Staškov – Rekonštrukcia
podlahy telocvične ZŠ Staškov. Odovzdáva-
júci: Obec Staškov, J. Kronera č. 588, 023 53
Staškov, IČO: 00314293. V zastúpení: Ing. La-
dislavom Šimčiskom, starostom Obce Sta-
škov. Preberajúci: Základná škola Staškov,
IČO: 37812114. V zastúpení: Mgr. Mária Per-
ďochová – riaditeľka ZŠ Staškov. Obec Sta-
škov odovzdáva rekonštrukciu podlahy te-
locvične ZŠ Staškov nasledovne:
OC spolu: 34 230,12 €
Oprávky: 0,00 €
ZC: 34 230,12 €

K  bodu č. 24: Zmluva o  zriadení vecného
bremena – Severoslovenské vodárne a ka-
nalizácie
Ukladá
Obecnému úradu rokovať so spoločnosťou
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
o navýšení jednorazovej finančnej náhrady
za zriadenie vecného bremena v  zmysle
zmluvy o zriadení vecného bremena.

K bodu č. 25: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe Základ-
nej školy Staškov
schvaĽUje
Prenájom nebytových priestorov obce Sta-
škov v správe Základnej školy, Staškov 502
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov v období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019 z dôvodov hodných osobit-
ného zreteľa – nebytové priestory – teloc-
vičňu na športové aktivity Milanovi Fojtí-
kovi, Olešná za hodinu v letných mesiacoch
(apríl, máj, jún) 8 € a za hodinu v zimných
mesiacoch ( január, február, marec) 20 €
v  súlade so Zákonom o  majetku obcí
v  znení neskorších predpisov z  dôvodov
hodných osobitného zreteľa – športové ak-
tivity – futbal. 

Uznesenie č. 187/2018

Uznesenie č. 188/2018

Uznesenie č. 189/2018

Uznesenie č. 190/2018

Uznesenie č. 191/2018

Uznesenie č. 192/2018

Uznesenie č. 193/2018

Uznesenie č. 194/2018

Uznesenie č. 195/2018

Uznesenie č. 196/2018

Uznesenie č. 197/2018

Uznesenie č. 198/2018

Uznesenie č. 199/2018

Uznesenie č. 200/2018

Uznesenie č. 201/2018

Uznesenie č. 202/2018

Uznesenie č. 203/2018

Uznesenie č. 204/2018

Uznesenie č. 186/2018
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K bodu č. 29: Rôzne
B/ schvaĽUje
Cenu za prenájom priestorov kinosály kul-
túrneho domu za účelom organizácie rôz-
nych podujatí, pre fyzické a právnické
osoby (mimo obecných organizácii, zložiek
a občianskych združení pracujúcich v obci)
– vykurovacia sezóna 60 €, nevykurovacia
sezóna 30 €. Čas trvania podujatia maxi-
málne 3 hodiny.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
a) Menovanie Juraja Paleníka, Staškov za
veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru
obce Staškov.
b) Ustanovuje Ing. Milana Veselovského za
preventivára požiarnej ochrany obce Staš-
kov a  Dobrovoľného hasičského zboru
obce Staškov.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Členov DHZO Staškov ako členov výjazdo-
vej jednotky: Juraj Paleník, Jozef Holičár,
František Čagaľa, Marián Badura, Vladimír
Vyrobík, Martin Turčak, Ing. Milan Veselov-
ský, Ján Janošec, Peter Jurga, Robert Per-
ďoch, Peter Palica, Marián Oškrobaný, Ras-
tislav Perďoch, Peter Vyrobík, Vladimír Leto

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Bezplatnú výpožičku starého klubu pod
obecným úradom pre potreby speváckeho
krúžku CVČ, podľa potreby mimo času, keď
bude tento priestor potrebný pre iné po-
dujatie.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Termíny rokovania Obecného zastupiteľ-
stva na rok 2019 v intervaloch každý druhý
mesiac – posledný piatok v mesiaci so za-
čiatkom o  9.30 hod. 22. 2. 2019, 26. 4.
2019, 28. 6. 2019, 30. 8. 2019, 25. 10. 2019,
13. 12. 2019

K bodu č. 29: Rôzne
B/ zamieta
Slovak Telekom, a.s. – Žiadosť o udelenie sú-
hlasu so stavebnými úpravami v budove č. 25

K bodu č. 29: Rôzne
Ukladá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku
v  zmysle žiadosti p. Františka Chrobáka
o  odkúpenie parcely – parcela EKN
10730/1.

K bodu č. 29: Rôzne
berie na vedOmie
Správa hlavného kontrolóra o  výsledku
kontroly Obecného technického podniku.

K bodu č. 29: Rôzne 
schvaĽUje
Ing. Vladimír Gajdošík, Staškov – Žiadosť
o finančnú  podporu 17. ročníka silvestrov-
ského halového futbalového turnaja – 100 €
na úhradu nájmu za telocvičňu a nákup vý-
herných cien.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Zakúpenie kníh Neha modrobiela v počte
10 ks, v cene 12 €/ks.

K bodu č. 29: Rôzne
berie na vedOmie
Peter Vyrobík, Staškov – Žiadosť o umiest-
nenie dopravných značiek od Technického
podniku k rieke Kysuca a naopak – Zákaz
vjazdu nákladných vozidiel – z dôvodu opa-
kovaného ničenia súkromného majetku –
plotu. Riešené v rámci pripravovaného pro-
jektu.

K bodu č. 29: Rôzne
berie na vedOmie
Qualita správa bytov – Žiadosť o zabezpe-
čenie verejného osvetlenia pre bytový dom
878. Riešené v rámci projektu nového by-
tového domu.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Zámer prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov – prízemie budovy č. 25 pre
Dávida Babuljáka, bytom Svrčinovec na
dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou
lehotou, v  cene 15 €/m2 plus energie od 
1. 3. 2019. Účel prenájmu. skladovanie ná-
hradných a  doplnkových dielov na moto-
cykle.

K bodu č. 29: Rôzne
JUDr. Mgr. Patrícia Mináč Malicherová
a Mgr. Pavol Mináč – Žiadosť o zabezpeče-
nie výstavby verejného osvetlenia
Ukladá
 Obecnému úradu riešiť rozšírenie verej-

ného osvetlenia v  zmysle žiadosti. Pri-
praviť rozpočet nákladov a technické rie-
šenie.

 Obecnému úradu riešiť rozšírenie verej-
ného osvetlenia v miestnej časti Staškov
– pod bývalým vlekom, pripraviť rozpočet
a technické riešenie.

K bodu č. 29: Rôzne
Dominika Malík, Čadca – Žiadosť o vytýče-
nie cesty parc. CKN 4247/1 totožná s EKN
10782, k. ú. Staškov
Ukladá
Obecnému úradu vytýčiť cestu z  oboch
strán, okolo hraníc pozemkov žiadateľky
a suseda J. Šperku.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Členov redakčnej rady Spravodaja obce
Staškov: Ing. Ladislav Šimčisko, Ing. Anna
Kubánková, Mgr. Oľga Varsavíková, JUDr.
Štefan Pončka, Eva Šperková

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Doplnenie uznesenia o refundácii nájmu za
telocvičňu pre krúžky záujmovej činnosti a
občianske združenia pracujúce v obci. Vý-
ška refundácie pre jeden subjekt je maxi-
málne do výšky 1000 € za kalendárny rok.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra obce Staškov na I. polrok 2019.
pOverUje
Hlavného kontrolóra výkonom kontroly.

K bodu č. 29: Rôzne
Ukladá
Obecnému technickému podniku vykonať
prieskum trhu za účelom zabezpečenia
predbežných cenových ponúk na opravu
oplotenia areálu futbalového štadióna na
nasledovné varianty:
 výmena oceľovej nosnej konštrukcie 

a opláštenia z plechu za nové so zacho-
vaním pôvodných stĺpikov

 nové betónové oplotenie prefabrikované
 iné riešenie – napr. konštrukcie z plastu
 stavebnej komisii posúdiť predložené ce-

nové návrhy a technické riešenie a vybrať
najvhodnejší variant

K bodu č. 29: Rôzne
Ukladá
Obecnému úradu v spolupráci s právnym
zástupcom obce pripraviť analýzu k otázke
najvhodnejšej právnej formy organizácie
Obecný technický podnik, poprípade pri-
praviť podklady na založenie spoločnosti
Obecný technický podnik Staškov, s. r. o.

Overovatelia:
Mgr. Iveta Bartusková, 
Ing. Milan Veselovský

Uznesenie č. 217/2018

Uznesenie č. 218/2018

Uznesenie č. 219/2018

Uznesenie č. 220/2018

Uznesenie č. 221/2018

Uznesenie č. 222/2018

Uznesenie č. 223/2018

Uznesenie č. 224/2018

Uznesenie č. 225/2018

Uznesenie č. 226/2018

Uznesenie č. 227/2018

Uznesenie č. 228/2018

Uznesenie č. 229/2018

Uznesenie č. 230/2018

Uznesenie č. 231/2018

Uznesenie č. 232/2018

Uznesenie č. 233/2018

Uznesenie č. 234/2018

Uznesenie č. 216/2018

Uznesenie č. 215/2018
K bodu č. 25: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe Základ-
nej školy Staškov
schvaĽUje
Prenájom nebytových priestorov obce Sta-
škov v  správe Základnej školy Staškov
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov v období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019 z dôvodov hodných osobit-
ného zreteľa – nebytové priestory – teloc-
vičňu na športové aktivity Jurajovi Pálení-
kovi, Staškov za hodinu v  letných
mesiacoch (apríl, máj, jún) 4 € a za hodinu
v zimných mesiacoch ( január, február, ma-
rec) 10 € v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvo-
dov hodných osobitného zreteľa – špor-
tové aktivity – futbal. 

K bodu č. 25: Zámer prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe Základ-
nej školy Staškov
schvaĽUje
Prenájom nebytových priestorov obce Sta-
škov v  správe Základnej školy Staškov
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov v období od 1. 1. 2019
do 31.3.2019 z  dôvodov hodných osobit-
ného zreteľa – nebytové priestory – teloc-
vičňu na športové aktivity Lukostrelecký
klub Turzovka, za jednu hodinu v zimných
mesiacoch ( január, február, marec) 20 €
v  súlade so Zákonom o  majetku obcí
v  znení neskorších predpisov z  dôvodov
hodných osobitného zreteľa – športové ak-
tivity – tréningy lukostreľby. 

K bodu č. 26: Odpredaj majetku obce Staš-
kov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaĽUje
Odpredaj prebytočného majetku obce Sta-
škov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – pozemok CKN č.
4880/2 – záhrada, o výmere 14 m2, vytvo-
rený z parcele EKN 10758/1, LV 1179, v ka-
tastrálnom území obce Staškov na základe
vypracovaného GP č. 94/2018 dňa 4. 6.
2018 vyhotovený Ing. Matejom Byrtusom,
úradne overený Ing. Teréziou Targošovou
pod č. 706/2018 dňa 25.6.2018 pre Jána
Truchlíka a Máriu Truchlíkovú, obidvaja by-
tom Staškov, vo vlastníctve obce za cenu
7 €/m2. Kupujúci znáša všetky náklady spo-
jené s podaním kúpnej zmluvy na vklad do
príslušného katastra nehnuteľností.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná
o pozemok, ktorý je súčasťou záhrady ro-
dinného domu žiadateľa.

K bodu č. 26: Odpredaj majetku obce Staš-
kov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaĽUje
Odpredaj prebytočného majetku obce Sta-
škov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – pozemok CKN č.
1607/2 – záhrada, o výmere 13 m2, vytvo-
rený z parcele EKN 10824, LV 1179, v kata-
strálnom území obce Staškov na základe vy-
pracovaného GP č. 24/2018 dňa 9. 5. 2018
vyhotovený Ing. Lukáš Marťák – GEODET,
úradne overený Ing. Teréziou Targošovou
pod č.560/2018 dňa 29. 5. 2018 pre Ľud-
milu Baculákovú bytom Turzovka, vo vlast-
níctve obce za cenu 3 €/m2. Kupujúci znáša
všetky náklady spojené s podaním kúpnej
zmluvy na vklad do príslušného katastra ne-
hnuteľností. Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že sa jedná o pozemok, ktorý je súčasťou
záhrady rodinného domu žiadateľa.

K bodu č. 26: Odpredaj majetku obce Sta-
škov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaĽUje
Odpredaj prebytočného majetku obce Sta-
škov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – pozemok CKN č.
740/5 – t.t.p., o výmere 21 m2, vytvorený
z parcele CKN 740/2, LV 1179, v katastrál-
nom území obce Staškov na základe vy-
pracovaného GP č. 101/2018 dňa 2.7.2018
vyhotovený Ján Markuliak – GEODET,
úradne overený Ing. Teréziou Targošovou
pod č. 1011/2018 dňa 10. 8. 2018 pre An-
tona Korduliaka, bytom Staškov, vo vlast-
níctve obce za cenu 20 €/m2. Kupujúci
znáša všetky náklady spojené s  podaním
kúpnej zmluvy na vklad do príslušného ka-
tastra nehnuteľností. Osobitný zreteľ spo-
číva v tom, že pozemok žiadateľa priamo
susedí s predmetným pozemkom. 

K bodu č. 26: Odpredaj majetku obce Sta-
škov z  dôvodu hodného osobitného zre-
teľa
schvaĽUje
Odpredaj prebytočného majetku obce Sta-
škov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov – pozemok CKN č.
1610 – záhrada o výmere 213 m2, pre Ivanu
Hruškovú, bytom Staškov, za cenu 3 €/ m2.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok
je súčasťou záhrady žiadateľa.

K bodu č. 27: Schválenie územného plánu
obce Staškov k bodu č. 28: VZN obce Sta-
škov o  záväznej časti Územného plánu
obce Staškov v súlade s ustanovením § 27
ods. 3) Stavebného zákona

A/ kOnŠtatUje, že
a) Návrh Územného plánu obce Staškov
(ÚPN-O Staškov) bol po dobu 30 dní zve-
rejnený spôsobom v  mieste obvyklým
a prerokovaný s dotknutými orgánmi štát-
nej správy, samosprávy, právnickými a fy-
zickými osobami v súlade s ustanoveniami
§ 22 Stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy, práv-
nických a fyzických osôb sú zapracované
vo výslednom Návrhu ÚPN-O Staškov,
resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spra-
covania následnej projektovej dokumen-
tácie a pred realizáciou zámerov
c) Zo strany verejnosti neboli k Návrhu ÚPN-
O Staškov uplatnené žiadne pripomienky
Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a by-
tovej politiky, Oddelenie územného pláno-
vania preskúmal Návrh Územného plánu
obce Staškov a vydal k nemu súhlasné sta-
novisko podľa § 25 stavebného zákona pod
č. OÚ-ZA-OVBP1-2017/016306/TOM zo
dňa 9. 11. 2018
B/ sÚhlasí
S Vyhodnotením pripomienok dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy 
a právnických osôb k Návrhu ÚPN-O Staškov
C/ schvaĽUje
a) Územný plán obce Staškov v súlade s usta-
novením § 26 ods. 3) Stavebného zákona
b) VZN Obce Staškov o  záväznej časti
Územného plánu Obce Staškov v  súlade
s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zá-
kona

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu Po
Kronerovej ceste 2, v rámci Výzvy č.3 na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Fondu malých projektov
programu Intereg V-A Slovenská republika
– Česká republika, Kód výzvy: 3/FMP/11b,
ktorého ciele sú v súlade s platným územ-
ným plánom obce v SR. Zabezpečenie reali-
zácie projektu v súlade s podmienkami po-
skytnutia pomoci. Zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizo-
vaného projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v sú-
lade s podmienkami poskytnutia pomoci.

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Kandidáta za člena Správnej rady TKO Se-
meteš, n. o. – Ing. Ladislava Šimčiska, sta-
rostu obce

K bodu č. 29: Rôzne
schvaĽUje
Kandidáta za člena Dozornej rady TKO Se-
meteš, n.o. – Štefana Hnitku, poslanca OZ

Uznesenie č. 207/2018

Uznesenie č. 208/2018

Uznesenie č. 209/2018

Uznesenie č. 210/2018

Uznesenie č. 211/2018

Uznesenie č. 206/2018

Uznesenie č. 205/2018

Uznesenie č. 212/2018

Uznesenie č. 213/2018

Uznesenie č. 214/2018
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O  dobrovoľnej hasičskej
činnosti našich miestnych ha-
sičov v obci – o ich profesiona-
lite, zásahoch pri nešťastiach,
poskytovaní pomoci pri prí-
rodných kalamitách sa toho už
popísalo a pohovorilo dosť. 

V  tomto zimnom období
nám pani Perinbaba nadelila
toho snehu neúrekom a  bo-
ríme sa s  ním dodnes. No
a naši hasiči nezaháľali. Pomá-
hali pri odpratávaní snehu, kde
to bolo potrebné, aby sa pre-
dišlo rôznym kalamitám a ne-
šťastiam. Touto cestou by som
sa chcela i ja úprimne poďako-
vať niektorým členom nášho
hasičského kolektívu, ktorí bez
váhania na moje požiadanie

nastúpili na strechu môjho
domu a pomohli mi ju oslobo-
diť od navaleného snehu. Po
práci zavládla veľká spokojnosť
na oboch stranách. Dovolím si
pomenovať týchto hasičov:
Juraj Paleník, Ján Slovák st.,
Rasťo Perďoch, Robo Perďoch,
Vladko Leto a Matej Nekora-
nec. Všetci títo menovaní boli
našimi bývalými žiakmi,
a  preto moja vďaka týmto
chlapcom je o  to úprimnejšia
a srdečnejšia.

Milí chlapci, pomáhajte
všade, kde to naša obec a obča-
nia potrebujú a buďte svetlým
príkladom pre vašich mladších
kamarátov – hasičov. 

S VďAKOu POLáČIKOVá

Chcem všetkým poďakovať za pomoc a spoluprácu pri odstraňovaní snehovej kalamity a živelných pohrôm. Celkovo sa akcií
zúčastňovalo 5 až 8 členov. ZA DHZ STAŠKOV: ING. MILAN VESELOVSKý

NOVEMBER, DECEMBER 2018

Výjazdy dhz STašKOV 
Od začiaTKu rOKa 2019
4. 1. zhadzovanie snehu z telocvične pri ZŠ Staškov

11. 1. zhadzovanie snehu z telocvične pri ZŠ Staškov
11. 1. zhadzovanie snehu z rodinného domu
13. 1. pátracia akcia po nezvestnom, Turzovka
13. 1. zhadzovanie snehu z rodinných domov
17. 1. zhadzovanie snehu ZŠ Staškov
18. 1. zhadzovanie ľadu Zdravotné Stredisko, budova OÚ
18. 1. výjazd k spadnutému stromu, Staškov
18. 1. požiar pivnice rodinný dom, Staškov
19. 1. sekanie ľadu a čerpanie vody, tribúna futb. ihriska

sobáš

Miroslav Kavalek a Erika Šimanicová

narodené deti
60 rokov

Mária Jendrisková
Janka Jantošíková

Ján Kajánek

65 rokov
Ján Šamaj

Anton Kadela

navždy nás opustili

spomíname

Ladislav Marschalko
1. výročie úmrtia

Jozef Fefko
10. výročie úmrtia

Blahoželáme k jubileu

Ján Janík
10. výročie 

úmrtia (7. 2.)

Ján Šamaj
30. výročie úmrtia

Ján Lemeš
Veronika Gerová

Irena Prachniarová
Jakub Machovčiak

Linda Baculáková
Tina Baculáková

Peter Gilánik

Vanesa Kajánková

Margaréta Fujáková

70 rokov

Mária Šoporová

Štefan Badura

80 rokov
Štefánia Kudláčová

85 rokov

Jozefa Sluková

Dobro sa odpláca dobrom...

Ján Krištofík
Tibor Badura

Všetko najlepšie k 85 narodeni-
nám zo srdca želá syn Pavol 

s manželkou, deťmi a pravnukmi
Dominikom a Adamkom

KrátKa spoločensKá KroniKa za roK 2018  
Narodení: 34 detí, z toho 18 dievčat, 16 chlapcov
Zomrelí: 29, z toho 14 žien a 15 mužov
Zosobášených párov: 18 

Vážení občania, obec Staškov Vám ponúka bez-
platnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu,
spomienky, výročia, narodenie dieťaťa... 
Kontakt: 041/43 02 728 alebo 041/43 02 722, 
E-mail: kultura@staskov.sk
alebo  obec.staskov@gmail.com

                                         príjmy                                                                                          
                                           daňové príjmy                                                       1 089 977
                                           podielové dane                                                     1 006 096
111003           41         Podielové dane                                                    1 006 096
312001                       Doplatok podielových daní                                            
121                                    daň z majetku                                                              35 795
121001            41         Daň z nehnut. – pozemky                                       20 331
121002           41         Daň z nehnuteľností – stavby                               15 263
121003           41         Daň z nehnuteľností – byty                                          201
133                                   dane za špecifické služby                                    48 086
133001           41         Za psa                                                                                 1 356
133003          41         Za nevýherné hracie prístroje                                   380
133006          41         Daň za ubytovanie                                                           500
133012           41         Za užív. verejných priestranstiev                              850
133013           41         Tuhý komunálny odpad                                         45 000
200                                  nedaňové príjmy                                                                527
212002          41         Nájom pozemku Pončková                                                1
212002          41         Kvetinárstvo                                                                        476
212002          41         Z prenajatých les. pozemkov DVNL                           50
212003                         z prenaj. budov, priestorov, poplat.              100 811
212003          41         Tesla – plechový sklad                                                   425
212003          41         Kaderníctvo nájom                                                          660
212003          41         Telekomunikácie                                                              680
212003          41         Pošta                                                                                  4 892
212003          41         Reštaurácia + potraviny + terasa                          5 342
212003          41         Kvetinárstvo Smrečková                                           2 791
212003          41         Zdravotné stredisko – lekári nájom                     6 397
212003          41         Garáže                                                                                    720
212003          41         Kinosála ob. úradu, klub                                                   20
212003          41         Byty zdravotné stredisko – nájom                     19 929
212003          41         Nájomné – polyfunkčný dom č. 858                 21 706
212003          41         Nájom – bytový dom 15 b. j.                                  26 057
212003          41         Ing. Machovčák                                                             2 928
212003          41         Nájom Svrček                                                                 2 674
212003          41         Nájom za plynovod                                                             26
212003          41         Prenájom priestorov starej školy                             700
212003          41         Predajňa – Bagová                                                       2 188
212003          41         Nájom Kajánek Tesla                                                      960
212003          41         Nájom Kaderníctvo Badurová                                    273
212003          41         Nájom Ekonomservis                                                   1 413
212003          41         Vodojem – Žák                                                                      30
221                                   administratívne poplatky                                       7 000
221004          41         Správne poplatky                                                         7 000
222                                  pokuty, penále, iné sankcie                                            60
222003          41         Za porušenie predpisov                                                   50
222003          41         Penále za oneskorené platby                                         10
223001                         predaj služieb, tovarov                                              1 700
223001          41         Vyhlásenie v rozhlase                                                    800
223001          41         Kopírovacie služby                                                           100
223001          41         Cintorínske poplatky                                                      800
223001                         služby spojené s nájmom                                     25 840
223001          41         Pošta                                                                                       165
223001          41         OÚ Reštaurácia, potraviny                                           720
223001          41         Lekári                                                                                  3 557
223001          41         Zdravotné stredisko – byty                                   13 057
223001          41         12 b. j. - byty                                                                     2 026
223001          41         Služby 15 b. j.                                                                   2 820
223001          41         Stará škola – oslavy                                                         100
223001          41         Predajňa – p. Bagová                                                         36
223001          41         Kvetinárstvo Smrečková                                                 26
223001          41         Družstvo vlastníkov nešt. lesov                             1 200
223001          41         Kaderníctvo služby                                                          443

223001          41         Služby záhradkári                                                             100
223001          41         Služby Kaderníctvo Badurová                                   330
223001          41         Služby Kajánek Tesla                                                       120
223001          41         Služby Svrček                                                                    960
223001          41         Služby Ekonomservis                                                     180
223004                        za prebytočný hnuteľný majetok                           100
223001          41         Elektronický odpad, separ                                           100
229                                  Ďalšie administratívne poplatky                                20
229005         41         Za znečistenie ovzdušia                                                   20
242                                  z vkladov                                                                                  112
242                   41         Z účtov fin. hospodárenia – úroky                              112
292                                  Ostatné príjmy                                                                1 800
291004          71          Sponzorský dar – kolotočiari                                  1 800
311                                    Granty                                                                                      960
133012           41         Kronerov pohár – stánky                                              900
311                    71          Sponzorský dar – monografia                                      60
312001                          bežné transfery                                                        676 471
312001           111        Matričná činnosť                                                          5 690
312001           111        Prenesené kompetencie                                         3 463
312001           111        KŠÚ – ZŠ – normatív                                             630 625
312001           111        KŠÚ – ZŠ – odchodné do dôchodku                   2 636
312001           111        KŠU – príspevok na učebnice                                    200
312001           111        KŠÚ – ZŠ – vzdel. poukazy                                      8 000
312001           111        KŠÚ – ZŠ – asistent učiteľa                                  10 000
312001           111        KŠÚ – MŠ – predškolské deti                                  4 262
312001           111        KŠU – príspevok škola v prírode                          3 000
312001           111        KŠU – príspevok na lyžiarský kurz                       5 400
312001           111        Register obyvateľstva                                                    916
312001           111        Odmena CO skladníka                                                   298
312001           111        Dotácia kompostéry                                                     1 981
                                           bežné príjmy celkom                                        1 905 378
                                           Vlastné príjmy ZŠ – mimo rozpočtu                 33 070
                                         Vlastné stravovanie ZŠ                                          58 400
                                         Vlastné ZŠ sponzorské                                              1 000
                                         Vlastné ZŠ Projekt záleží 
                                         nám na každom žiakovi                                          30 746
                                         Vlastné príjmy MŠ – mimo rozpočtu                 13 100
                                         Vlastné MŠ stravovanie                                          17 100
                                         Vlastné MŠ sponzorské                                                100
322                                  kapitálové transfery v rámci vs                   275 619
322001          111        Dotácia „Cyklocestou za hranice 
                                         dedičstva“                                                                   275 619
233                                  príjem z predaja pozemkov                                     1 260
233001          43         Predaj pozemkov                                                          1 260
                                           kapitálové príjmy celkom                                  276 879
                                           finančné operácie                                                                      
453                  131G    BÚ Zostatok prostr. z predch. rokov               50 000
                                           finančné operácie celkom                                  50 000
                                           rozpočtové príjmy spolu                               2 232 257

                                           výdavky verejnej správy                                         
01116                              mzdy                                                                                196 676
611                    41         Tarifný plat                                                                   107 151
611                    111        Tarifný plat CO skladník                                                200
612001           41         Osobné príplatky                                                        19 646
614                   41         Odmeny                                                                            4 000
642015          41         Nemocenské PN                                                              200
620                  111        Poistné CO skladník                                                           70
621                   41         Zdravotné poistenie                                                  13 100
625001          41         Nemocenské poistenie                                              1 834
625002         41         Starobné poistenie                                                   18 340
625003         41         Úrazové poistenie                                                         1 048

rOzpOčeT Obce STašKOV na rOK 2019

ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019 ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019



0620                              malé obecné služby                                                         300
637014          41         Stravné                                                                                  200
633010          41         OBP – obec                                                                          100
0620                              Údržba obce                                                                     2 095
634006         41         OBP pomôcky                                                                      70
637027          41         Dohody                                                                              1 500
620                  41         Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní                 525
641001          41         Obecný technický podnik staškov               187 198
0630                              zásobovanie vodou, kanalizácia                        11 658
                                         Vodné, stočné:                                                                            
632002         41         OÚ                                                                                        2 200
632002         41         OÚ Reštaurácia, potraviny                                          200
632002         41         Technický podnik                                                              100
632002         41         Požiarna zbrojnica                                                           200
632002         41         Tesla                                                                                          50
632002         41         Zdravotné stredisko – byty                                     3 000
632002         41         Zdravotné stredisko – podnikatelia                        800
632002         41         12 b. j. – byty                                                                    2 000
632002         41         12 b. j. – podnikatelia + pošta                                      320
632002         41         15 b. j. – byty                                                                   2 000
632002         41         Soc. byty – bývalá pošta                                               300
632002         41         Stará škola – jedáleň                                                       260
632002         41         Dom smútku                                                                       228
0640                              verejné osvetlenie                                                     17 026
632001          41         Elektrická energia                                                     15 026
633006         41         Materiál                                                                             2 000
0660                              bývalá pošta – č. 25                                                    2 280
632001          41         Elektrická energia – spol. priestory                      1 472
632001          41         Plyn                                                                                         808
0760                               zdravotníctvo inde neklasifikované                 2 862
632001          41         Elektrická energia                                                            558
632001          41         Plyn                                                                                     2 304
0810                               rekreačné a športové služby                             28 051
642001          41         Futbalový klub                                                            20 000
632001          41         Elektrická energia FK                                                 5 015
637027          41         Správca budovy                                                            2 250
620                  41         Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní                 786
0820                              kultúrne služby                                                              9 535
633006         41         ZPOZ                                                                                   1 035
642001          41         Folklórny súbor – dotácia od OÚ                              700
642001          6.3        Divadelný súbor – dotácia od OÚ                            800
642001          41         Kultúrne podujatia                                                      5 000
633016          41         Kalendáre                                                                        2 000
08205                           knižnice                                                                                  600
633009         41         Knihy                                                                                      600
08209                           Ostatné kultúrne služby                                          5 200
637036         41         Kronerov pohár sponzorský dar                           1 800
637012          41         Poplatky za odvysielanie – autorské právo         400
637036         41         Koncert hud. skupiny – hody                                  3 000
0840                              náboženské a iné spoločenské služby          10 132
632001          41         Elektr. energia – dom smútku, VO                            144
642006         41         Členské poplatky                                                          1 368
642001          41         Zväz postihnutých civil. chorobami                         150
642001          41         Klub dôchodcov                                                               300
642001          41         Únia žien                                                                                100
642001          41         Slov. zväz protifaš. bojovníkov                                   100
642001          41         Záhradkári                                                                           300
642001          41         Mikuláš MŠ                                                                          100
642001          41         Deň detí MŠ                                                                           70
642001          41         PKP mažoretky                                                             2 500
642001          41         Vianočné turnaje                                                               100
642001          41         Refundácia krúžky                                                      3 900
642001          41         Klub SM  pri SZSM                                                                 0
642001          41         Spolok rodákov JK                                                       1 000
                                           nedefinovateľné vzdelávanie                              2 500
637001          41         Školenie zamestnancov                                           2 000

631001           41         Cestovné                                                                              500
1070                               soc. pomoc obč. v hmot. núdzi                                 500
642026         41         Sociálna výpomoc – obec                                            500
                                           mimorozpočtové výdavky                                970 558
                                           materská škola                                                        224 486
x                         x            Obec – MŠ so školskou jedálňou                    220 224
x                         x            KŠÚ – MŠ – predškolské deti                                 4 262
                                           základná škola                                                         746 072
x                         x            Obec – Školský klub pri ZŠ                                   24 180
x                         x            Obec – Školská jedáleň pri ZŠ                             48 132
x                         x            Obec – CVČ                                                                   12 500
x                         x            KŠÚ – ZŠ  normatívy                                            630 625
x                         x            KŠÚ – ZŠ  vzdel. poukazy                                         8 000
x                         x            KŠU – asistent učiteľa                                             10 000
x                         x            Odchodné do dôchodku KŠU                                 2 636
x                         x            KŠU – príspevok na učebnice                                    200
x                         x            KŠU – príspevok na školu v prírode                    3 000
x                         x            KŠU – príspevok na lyžiarský kurz                       5 400
x                         x            Správca ihriska                                                               1 399
                                           bežné výdavky                                                         692 618
                                           mimorozpočtové výdavky                                970 558
                                           bežné výdavky spolu                                        1 663 176
x                         x            Vlastné príjmy ZŠ – mimo rozpočtu                 33 070
x                         x            Vlastné ZŠ stravovanie                                          58 400
x                         x            Vlastné Projekt Záleží nám na 
                                         každom žiakovi                                                           30 746
x                         x            Vlastné príjmy MŠ – mimo rozpočtu                 13 100
x                         x            Vlastné MŠ stravovanie                                                100
01116                              Obecný úrad                                                               461 373
716                   41         Projektové dokumentácie OÚ                            10 000
717002          41         Spoluúčasť – eurofondy                                         10 000
711001            41         Výkup pozemkov                                                         5 000
717002          41         Chodníky vlastné                                                    134 998
713003          41         Splátka svietidlá                                                          11 975
717002          111        Dotácia „Cyklocestou za 
                                         hranice dedičstva“                                                  275 619
717002          41         Vlastné „Cyklocestou za 
                                         hranice dedičstva“                                                      13 781
                                           výdavky kapitálového rozpočtu                    461 373
                                           finančné operácie                                                  107 708
0170                               Poplatky bankového charakteru                                       
821005          41         Splátka istiny (byty zdrav. stredisko)                  6 729
821005          41         Splátka istiny – polyfunkčný dom 858            10 601
821005          41         Splátka istiny – 15 b. j.                                               11 283
821005          41         Splátka úveru – chodníky                                     25 000
821005          41         Splátka úveru – VO                                                     4 000
821005          41         Splátka úveru – rýpadlo nakladač                        6 667
821005          131G    Splátka úveru – strecha                                          16 548
821005          41         Splátka úveru – asfaltovanie 2014                   26 880
                                           rozpočtové výdavky spolu                          2 232 257
                                         Sumarizácia                                                                                  
                                         Bežné príjmy                                                         1 905 378
                                         Kapitálové príjmy                                                    276 879
                                         Príjmové finančné operácie                                50 000
                                           rozpočtové príjmy spolu                               2 232 257
                                         Bežné výdavky                                                      1 663 176
                                         Kapitálové výdavky                                                461 373
                                         Výdavkové finančné operácie                          107 708
                                           rozpočtové výdavky spolu                          2 232 257
                                         Bežný rozpočet                                                        242 202
                                         Kapitálový rozpočet                                             -184 494
                                         Finančné operácie                                                  -57 708
                                           výsledok hospodárenia                                                       0

625004         41         Invalidné poistenie                                                      3 930
625005         41         Poistenie v nezamestnanosti                                  1 310
625007         41         Poistné do RF solidarity                                            6 222
627                   41         DDP                                                                                      2 143
611                    41         Mzda poslanci OZ, komisie                                      9 204
621                   41         Zdravotné poistenie                                                       920
625002         41         Starobné poistenie                                                       1 289
625003         41         Úrazové poistenie                                                               74
625004         41         Invalidné poistenie                                                           276
625007         41         Poistné do RF solidarity                                                437
611                    41         Mzda zastupovanie starostu                                  2 000
620                  41         Odvody zastupovanie starostu                                 626
637027          41         Dohoda – lekárske posudky                                       500
620                  41         Dohoda – lekárske posudky odvody
                                         do poisťovní                                                                         175
637027          111        Dotácia kompostéry – projektový 
                                         manažér interný                                                             1 981
                                           prenesené kompetencie                                       10 633
611                    111        Stavebný úrad                                                                3 463
611                    41         Stavebný úrad                                                                3 737
621                   41         Zdravotné poistenie                                                        720
625001          41         Nemocenské poistenie                                                   101
625002         41         Starobné poistenie                                                      1 008
625003         41         Úrazové poistenie                                                               58
625004         41         Invalidné poistenie                                                           216
625005         41         Poistenie v nezamestnanosti                                        72
625007         41         Poistné do RF solidarity                                                342
611                    111        Register obyvateľstva mzda                                      682
621                   111        Zdravotné poistenie RO                                                   67
625001          111        Nemocenské poistenie RO                                               9
625002         111        Starobné poistenie RO                                                     94
625003         111        Úrazové poistenie RO                                                          5
625004         111        Invalidné poistenie RO                                                     20
625005         111        Poistenie v nezamestnanosti RO                                   7
625007         111        Poistné do RF solidarity RO                                           32
                                           energie                                                                              22 991
632001          41         Elektrická energia OU, TP, garáž                        10 695
632001          41         Plyn                                                                                   12 296
                                           poplatky za spojenie                                                  5 400
632003         41         Poštovné                                                                          2 500
632004         41         Internetové služby                                                           250
632005         41         Telefonne poplatky                                                     2 650
633                                  materiál                                                                            10 650
633002         41         Výpočtová technika                                                        500
633006         41         Kancelársky materiál, papier, tlačivá                  2 000
633006         41         Čistiace prostriedky                                                       600
637004         41         Čistenie kobercov                                                            150
633006         41         Všeobecný materiál – OÚ                                         1 000
633003         41         Varhany                                                                                 300
633006         41         Dopravné značenie a informačné tabule         3 000
633009         41         Knihy, zákony, časopisy                                                 400
633016          41         Reprezentačné – starosta                                           700
633001          41         Interiér OÚ                                                                       2 000
                                           dopravné Golf                                                                 2 527
634001          41         Palivo                                                                                 1 000
634002         41         Servis, údržba, opravy                                                   950
634003         41         Poistné                                                                                  477
634005         41         Známky, poplatky (ďiaľničné, parkovacie)            100
635                                  rutinná a štandardná údržba                             25 515
635002         43         Výpočtovej techniky (inštalácia programov...)   500
635002         41         Kopírovacieho stroja                                                      200
637004         41         Všeobecné služby – renovácia tonerov            1 000
635006         41         Budov, objektov, alebo ich častí                        20 000
636001          43         Nájom – pozemok ihrisko                                            700
635009         41         Update software (Urbis, SOMI, Topset)               2 115
637040         41         Internetová stránka                                                    1 000

                                           služby                                                                                33 787
637003         41         Propagácia, reklama, inzercia obce                        500
637004         41         Všeobecné služby                                                        1 500
637005         41         Špeciálne služby – rôzne finančné poplatky   1 000
637005         41         Externý projektový manažér – kompostéry    1 700
637005         41         Audítorske služby                                                         1 500
637005         41         Geometrické plány                                                     3 000
637005         41         Projekty – agentúry                                                    3 000
637005         41         Technik BOZP                                                                    480
637014          41         Stravovanie                                                                    3 400
637014          41         Občerstvenie poslanci OZ, komisie                        400
637036         41         Obedy OZ                                                                             400
637015          41         Poistné budov                                                                3 522
637016          41         Sociálny fond                                                                   1 072
637023          41         Ceniny, správne poplatky                                             700
637003         41         Periodikum – spravodaj obce                                 2 790
637005         41         Právne služby                                                                3 600
637035         41         Koncesionárske poplatky                                             223
637005         41         Verejné obstarávanie – konzul. služby              5 000
0112                                kontrolórka obecného úradu                                 8 197
611                    41         Tarifný plat                                                                       5 676
612001           41         Osobný príplatok                                                              348
621                   41         Zdravotné poistenie                                                       602
625001          41         Nemocenské poistenie                                                    84
625002         41         Starobné poistenie                                                          843
625003         41         Úrazové poistenie                                                               48
625007         41         Poistné do RF solidarity                                                286
627                   41         DDP                                                                                          120
637016          41         Sociálny fond                                                                        60
637014          41         Stravné                                                                                   130
0133                               matrika                                                                                5 340
611                    111        Mzdy                                                                                   2 879
621                   111        Zdravotné poistenie                                                       288
625001          111        Nemocenské poistenie                                                    40
625002         111        Starobné poistenie                                                          403
625003         111        Úrazové poistenie                                                               24
625004         111        Invalidné poistenie                                                             85
625005         111        Poistenie v nezamestnanosti                                        29
625007         111        Poistné do RF solidarity                                                 137
63x                   111        Materiál, služby                                                              1 455
0160                               voľby                                                                                               0
0170                               transakcie verejného dlhu                                   23 054
637012          41         Bankové poplatky                                                         1 400
637035         41         Zrážková daň – účty                                                        100
651002          41         Úroky – (byty ZS) ŠFRB                                             6 567
651002          41         Úroky – 12 b. j. polyf. dom ŠFRB                            2 408
651002          41         Úrok – 15 b. j. ŠFRB                                                      3 816
651002          41         Úrok – chodníky                                                            3 480
651002          41         Úrok – VO                                                                             600
651002          41         Úrok – rýpadlo nakladač                                               600
651002          41         Úver rekonštrukcia strechy                                     2 295
651002          41         Úrok – úver asfaltovanie 2014                                1 788
0320                               Ochrana pred požiarmi                                             5 000
642001          41         Bežné transfery – požiarna ochrana                  5 000
0422                               lesníctvo                                                                                   50
637004         41         OLH                                                                                            50
0510                               nakladanie s odpadmi                                            49 000
637004         41         Odvoz tuhého komun. odpadu                           49 000
0520                              nakladanie s odpad. vodami                                      200
637004         41         Vývoz žúmp                                                                         200
0610                               bývanie – byty zs, 12 b. j.                                       13 661
632001          41         Elektrická energia                                                           840
632001          41         Plyn                                                                                     6 825
635006         41         Opravy byty ZS + nebytové priestory                5 000
637027          41         Dohody – domovníčky                                                   738
620                  41         Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní                 258

Rozpočet obce Staškov na rok 2019 Rozpočet obce Staškov na rok 2019

ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019 ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019 ek. klas.             zdrOj                                                                                       rOzpOčet na rOk 2019

Vyvesené dňa: 29. 11. 2018
Schválené dňa: 17. 12. 2018
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Dňa 29. 12. 2018 sa ko-
nala výročná členská schôdza
DHZ Staškov. Schôdze sa zú-
častnilo 60 členov DHZ. Ro-
kovanie výročnej členskej
schôdze viedol p. Jurga Ján,
privítal prítomných – ha-
sičky, hasičov, starostu obce
Ing. Šimčiska Ladislava,
hostí – p. Balošákovú Martu,
p. Dediča Ladislava – zaslú-
žilého člena DHZ, hostí:
z  DHZ Zákopčie Tarabov
a  Ústredie, DHZ Raková,
DHZ Olešná, družobná DHZ
z ČR Valašská Bystřice. Ro-
kovalo sa podľa programu,
ktorý bol schválený. 

Bola zvolená Návrhová
komisia: Jurga Peter, Turčák
Martin, Perďoch Róbert.

Správu o  činnosti pred-
niesol p. Janošec Ján, poďa-
koval všetkým za prácu,
činnosť DHZ, súťažným
družstvám A, B, dorasten-
kám a žiakom. DHZ má 87
členov, prácu hodnotil
kladne. Informoval, že hasiči
organizovali ples, pomáhali
pri požiari rodinného domu,
mali čestnú stráž v kostole pri
Božom hrobe, zúčastnili sa
taktického cvičenia vo Valašs-
kej Bystřici, Korni na Živčá-
kovej. Organizovali 3 súťaže
– memoriál M. Veselovského,
pohár starostu obce a pohár
riaditeľky ZŠ. Družstvo B
hodnotil kladne, súťažili
v  SSHL, Nočnej hasičskej
lige, okrskovej súťaže a pohá-

rových súťažiach. Žiacke
družstvo sa zúčastňovalo tiež
pohárových súťaží. Zvlášť po-
chválil družstvo dievčat,
ktoré súťažilo za žiačky a do-
rastenky a ktoré sa vždy na
súťažiach dobre umiestnilo.
Spomenul družbu s DHZ Va-
lašská Bystřice, je s  nimi
dobrá spolupráca. Nakoniec
poďakoval starostovi obce
a poslancom za dobrú spolu-
prácu, poprial všetkým veľa
dobrého zdravia, šťastia a po-
trebnej sily na prácu do no-
vého roka 2019.

Správu o  hospodárení
DHZ za rok 2018 predniesla
pokladnička DHZ Veselovská
Mária, ktorá informovala
o hospodárení DHZ, doklady
boli skontrolované revíznou
komisiou DHZ a  kontroló-
rom obce.

Správu z revíznej komisie
za rok 2018 predniesla členka
revíznej komisie Mgr. Júlia
Jurgová, konštatovala že fi-
nančné prostriedky boli vy-
užite účelne a  hospodárne

a vyzdvihol svedomitú a poc-
tivú prácu pokladníčky DHZ.

Plán činnosti DHZ na rok
2019 predniesol Paleník
Juraj. ďalším bodom pro-
gramu bolo odovzdanie hod-
ností - medaily a  ďakovné
listy. Pokračovala diskusia,
vystúpili:

Ing. Šimčisko – starosta
obce sa prihovoril, poprial
veľa zdravia, šťastia a chuti,
poďakoval všetkým za dobrú
spoluprácu, dobrú prácu
v DHZ, povedal, že začala II.
etapa prác na hasičskej zbroj-
nici. Obec dostala 30 tis. na
rekonštrukciu, ktorú prevá-
dzajú hasiči svojpomocne.
Vyzdvihol dobrú prácu, zvlášť
poďakoval Ing. Milanovi Ve-
selovskému za riadenie prác
na zbrojnici, materiál zabez-
pečuje OTP. Poďakoval za
pomoc obci pri rôznych príle-
žitostiach. Na záver poprial
všetko dobre, veľa zdravia,
naplnenie plánov, po športo-
vej stránke veľa úspechov. P.
Marta Balošáková - riaditeľka

OV DPO – poďakovala za
dobrú spoluprácu, zúčastne-
nie sa taktického cvičenia
v  Korni a  vo Valašskej By-
střici, poďakovala p. Janoš-
covi za pomoc pri vymaľovaní
kancelárie v Čadci. P. Dedič
Ladislav – delegát na schô-
dzu, poďakoval za prácu, za
úspešný rok. Ing. Veselovský
Milan – poďakoval p. staros-
tovi za pomoc, p. Perďochovi
Rastislavovi za celú elektroin-
štaláciu, všetkým ktorí pomá-
hajú, dúfa, že sa rekon-
štrukcia hasičskej zbrojnice
do mája zvládne a  dokončia
hasičskú zbrojnicu. P. Alojz
Vašek - predseda družobnej
organizácie obce Valašská
Bystřice, dúfa že aj naďalej
bude dobrá spolupráca, po-
prial veľa zdravia šťastia. P.
Franek Milan – DHZ Zákop-
čie poďakoval v mene obce za
pomoc pri povodniach a  pri
organizovaní okresnej hasič-
skej súťaže. P. Michal Pláček
- DHZ Zákopčie – poďakoval
za spoluprácu, poprial pevné
zdravie, božie požehnanie.

uznesenie z výročnej člen-
skej schôdze predniesol p.
Peter Jurga, v súlade zo stano-
vami, prítomných 60 členov,
dal hlasovať, za schválenie
uznesenia boli všetci. 

Nakoniec p. Jurga Ján
ukončil schôdzu, poďakoval
za prácu v DHZ a účasť, po-
zval všetkých na občerstvenie.

JáN JANOŠEc, 
PREDSEDA DHZ STAŠKOV

členská výročná schôdza dhz Staškov,
29. december 2018

Január
zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

zmesový komunálny
odpad

7

14

21

28

Február
zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

zmesový komunálny
odpad

4

11

18

25

Marec
zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

kovy železné a
farebné, obaly z kovu

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

zmesový komunálny
odpad

4

11

14

18

25

apríl
zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

1

8

15

23

29

Máj
obaly zo skla a sklo

zmesový komunálny
odpad

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

6

13

20

27

Jún
obaly zo skla a sklo

zmesový komunálny
odpad, kovy železné
a farebné, obaly z
kovu

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

10

17

24

3

Júl
obaly zo skla a sklo

zmesový komunálny
odpad

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

obaly zo skla a sklo

8

15

22

29

1

august
zmesový komunálny
odpad, kovy železné
a farebné, obaly z
kovu

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

obaly zo skla a sklo

5

12

19

26

september
zmesový komunálny
odpad

plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad

obaly zo skla a sklo

zmesový komunálny
odpad

2

9

16

23

30

október
plasty, kompozitné
obaly, papier

zmesový komunálny
odpad, kovy železné
a farebné, obaly z
kovu

zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

7

14

21

28

november
zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, obaly zo skla
a sklo

4

11

18

25

December
zmesový komunálny
odpad

zmesový komunálny
odpad, plasty,
kompozitné obaly,
papier

zmesový komunálny
odpad

obaly zo skla a sklo

zmesový komunálny
odpad

2

9

16

19

30

Komunálny  odpad v zbernej nádobe vyložte pred dom (na chodník, komunikáciu) so zaveseným žetónom
na viditeľnom mieste najneskôr do 7,30 hod. Odber komunálneho odpadu je možný len na platný žetón. 

SePArOVANý OdPAd NeBUde OdOBrANý V PrÍPAde, Ak NeBUde UlOžeNý dO VrIeC VYdANýCH OBeCNýM ÚrA-

dOM, Ak BUde OBSAHOVAť VäčŠIe MNOžStVO INéHO OdPAdU, Ak BUde NÁdOBA OBSAHOVAť HOrÚCI POPOl,

BUde PreťAžeNÁ AleBO POŠkOdeNÁ. VIAC NA: www.staskov.sk/sk/sluzby/zber-tko.html

Informácie na tel. čísle 4361 363,  mobilný tel.: 0907 848 057,  www.tkosemetes.org

Kalendár zberu odpadov na rok 2019
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V  obci Staškov fungujú viaceré
zložky, spolky a organizácie, ktoré sú
predovšetkým zamerané na kultúru,
šport a spoločenský život v obci. 

Jednou zo zložiek pracujúcich pri
obecnom úrade je aj Klub dôchodcov.
Členovia klubu si 2. decembra 2018
pripomenuli 20. výročie založenia. 

S vedúcou klubu, p. Máriou Fujáko-
vou sme sa porozprávali o jeho histórii,
ale i súčasnej činnosti.

Ako často sa členovia stretávajú?
„Stretávame sa štyrikrát ročne. Prvé

stretnutie je veselé fašiangové – ,Pocho-
vanie basy‘. V mesiaci máj sa stretávame
pri príležitosti ,Dňa matiek‘. V letných
mesiacoch mávame ,Posedenie pri gu-
láši‘ a rok uzatvárame ,Mikulášskym po-
sedením‘. V uplynulých rokoch sme sa
zapájali aj do čistiaceho dňa obce.“

Aký prínos majú podľa Vás tieto
stretnutia pre členov klubu?

„Členovia sa vždy radi stretnú. Niek-
torí sa stretnutí nevedia dočkať, pretože

nie všetci sa majú možnosť stretávať len
tak bežne v roku. Posedenia sa nesú vo
veselej atmosfére, vždy si radi zaspie-
vame, zaspomíname, ale  sa aj navzájom
posťažujeme.“ (Smiech)

Máte pre členov, ako vedúca klubu,
nejaký odkaz do nového roku?

„Prajem im veľa zdravia, šťastia a ro-
dinnej pohody. Ale hlavne toho zdravia,

aby sa aj naďalej mohli spolu stretávať.“
Na Mikulášske posedenie 2. de-

cembra 2018 boli pozvaní zakladajúci
členovia klubu a tiež p. Ján Dodek.  

„Na záver by som sa chcela v mene
všetkých členov Klubu Dôchodcov po-
ďakovať obci za poskytnutie priestorov
v Starej škole, kde sa naše stretnutia ko-
najú.“

MáRIA FuJáKOVá, 
VEDÚcA KLuBu DôcHODcOV

Klub dôchodcov oslávil 20. výročie založenia

Pani Fujáková nám porozprá-
vala o  zakladajúcej schôdzi, ktorá
sa konala v  roku 1998, odkedy sa
zmenilo viackrát vedenie a zloženie
výboru.

Počas zakladajúcej schôdze Klubu
dôchodcov v roku 1998, ktorej  sa zú-
častnil ešte bývalý starosta obce p. Ján
Dodek, bola za predsedníčku zvolená
p. Helenka Turiaková, podpredsed-
níčkou p. Jozefa Badurová a do funk-
cie pokladníčky p. Mária Piatková. 

V roku 2000 bol za predsedu zvo-
lený p. Emil Maslík. 

Rok 2010 priniesol zmenu v člen-
stve výboru. Predsedníčkou sa stala p.
Mária Fujáková, ktorá je vo funkcii
dodnes, podpredsedníčkou p. Jožka
Machovčáková, pokladníčkou Hanka
Kajánková. Členkami výboru sa stali
p. Marta Vahančíková a Gitka cisari-
ková, ktoré pre zdravotné dôvody už
členstvo vo výbore zanechali, no i na-
ďalej sú členkami klubu. V roku 2018
ich vo výbore nahradila p. Oľga Kusá.

Zakladajúci členovia a bývalý pán starosta

31. december tradične v Staškove patrí spoločnej silvestrovskej oslave. 
K dobrej nálade zahrali a zaspievali členovia FS Staškovanka a Staškovskí
harmonikári, prihovoril sa starosta obce. Nechýbal výborný silvestrovský punč
a zabíjačkové špeciality. Na záver bol pre všetkých pripravený pestrofarebný
ohňostroj. A tak sa Staškovčania po ďakovnej svätej omši spoločne pri
Obecnom úrade v Staškove rozlúčili so starým rokom.

Pani riaditeľka, ako by ste zhodno-
tili uplynulý kalendárny rok 2018? Čo
najlepšie priniesol pre žiakov, ale i pe-
dagógov ZŠ?

Rok 2018 bol opäť rokom inovácií
Školského vzdelávacieho programu
školy. Disponibilné hodiny v 3. a 4. roč-
níku boli využité pre predmety na posil-
nenie predmetov Prírodoveda a Telesná
a športová výchova. Na druhom stupni
ZŠ v 7. a  8. ročníku sa disponibilnými
hodinami posilnili predmety Slovenský
jazyk a  literatúra, Anglický jazyk, za-
viedla sa výučba druhého cudzieho ja-
zyka Nemecký jazyk a začal sa vyučovať
nový predmet Domáce náuky. 

Škola sa zapojila do projektu Európ-
skej únie „V  základnej škole úspeš-
nejší“, spolufinancovaného  Európskym
sociálnym fondom z  operačného pro-
gramu ľudské zdroje pod názvom „Zá-
leží nám na každom žiakovi“, ktorého
cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.
Škola tak získala finančné prostriedky
na oprávnené výdavky vo výške
92  237,40 € a  zabezpečila finančné
zdroje z vlastných príjmov vo výške 5%
v sume 4 854,60 € na zabezpečenie no-

vých pracovných miest pre školského
psychológa, školského špeciálneho pe-
dagóga a asistentov učiteľa. Naozaj nám
záleží na každom dieťati, na každom žia-
kovi,  podporné aktivity napomáhajú
k vyrovnávaniu zdravotne znevýhodne-
ných žiakov a zlepšuje sa ich úspešnosť. 

Nedá mi nespomenúť aktivity žiakov a
pedagógov čo sa týka kurzov. Žiaci 3. roč-
níka sa zúčastnili týždennej Školy v prí-
rode v krásnom prostredí stredu Európy
na Krahuliach. Žiaci 4. ročníka absolvo-
vali základný plavecký výcvik v mestskej
plavárni Čadca a šiestaci týždenný zdoko-
naľovací plavecký výcvik. Oba výcviky boli
realizované skúsenými kvalifikovanými
plaveckými inštruktormi. 

Žiaci siedmeho ročníka absolvovali
pod vedením kvalifikovaných lyžiar-
skych inštruktorov týždenný lyžiarsky
výcvik v Oščadnici.

Počas prvého týždňa letných prázd-
nin sme pripravili detský denný tábor
pre žiakov prvého stupňa.

Nesmierne sme povďační obci Staš-

kov za odstránenie havárie podlahovej
plochy v telocvični.

Máme novú drevenú podlahovú plo-
chu a  môžeme bezpečne a  bezproblé-
movo vyučovať telesnú a  športovú
výchovu a organizovať voľnočasové ak-
tivity detí i mládeže.

Vďaka obci, technickému podniku,
spoločenstvu bývalých urbarialistov,
sponzorom, rodičom a  pedagógom sa
zhotovil altán – priestor na vyučovanie
v prírode a pobyt detí vonku počas po-
poludňajších aktivít ŠKD a cVČ.

Čo by ste odkázali Vašim žiakom?
Predovšetkým sa im chcem poďako-

vať za ich prístup k povinnostiam a za
reprezentáciu školy i za záujem o akti-
vity krúžkov. Želám im, aby nepodľahli
moderným technológiam, ale aby viac
komunikovali a  trávili čas spoločnými
zmysluplnými hrami a činnosťami. 

V neposlednom rade im prajem veľa
chtivosti po nových poznatkoch a vedo-
mostiach.

Riaditeľka ZŠ Staškov Mária Perďochová:

rok 2018 priniesol inovácie vo vzdelávaní 
a investície do priestorov školy

aKTiViTy a prOjeKTy zš STašKOV
pOčaS zimy

Záložka do knihy spája školy Medzinárodné Vianoce v Ke-
ricu Projekt Technika hrou od základných škôl Protidro-
gové a multimediálne divadlo The Dark Trip – ,,Drogy sú
cesta do tmy“ Beseda s finančným poradcom Viem po-
vedať nie fajčeniu  Všetkovedko  Bábkové divadlo Žilina
 Vianočné plávanie  Pripomíname si tradície – sv. Lucia
Zber hliníkového odpadu ALINO Cukor ako droga Ša-
liansky Maťko Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 Popoludňajšie stretnutie s knihou  Zberová súťaž SMS
– Starý mobil sem!  Najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice ,,Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100
rokov od vzniku Česko-Slovenska" Adventné vence – via-
nočné dekorácie  Čakáme na Vianoce  Mikuláš  v škole
 Bábkové predstavenie ,,Hlbokomorské rozprávky“

pOďaKOVanie Od riadiTeľKy zš

MGR. MáRIA PERďOcHOVá, RIADITEľKA ŠKOLy

Firma Slovacom, s.r.o.  Podvy-
soká oslávila svoje 15.  výro-
čie od založenia. Pri tejto
príležitosti venovali  výťažok
z tomboly  na vyrobenie a na-
montovanie nových  plasto-
vých dverí s  nerozbitným
sklom do vstupu telocvične.
V mene žiakov a zamestnan-
cov  školy vyjadrujeme veľké
ďakujem majiteľovi firmy Da-
vidovi Novotnému a jeho ko-
lektívu za zlepšenie podmie-
nok v  budove telocvične
a prajeme   im veľa úspechov
v ďalšej činnosti.

Počas vianočných prázdnin
i  na začiatku školského vy-
učovania v novom kalendár-
nom roku 2019  napadla
bohatá snehová nádielka.
preventívne  trikrát  bolo
treba zhodiť naviaty a napa-
daný sneh zo strechy teloc-
vične. tejto náročnej práce
sa zhostili  členovia dobro-
voľného hasičského zboru
staškov. V mene našich žia-
kov a  zamestnancov im
srdečne ďakujeme a prajeme
veľa zdravia aj   úspechov  v
ich dobrovoľníckej činnosti.
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V roku 2018 ste sa stali novou ria-
diteľkou Materskej školy Staškov.
Skúste nám  v krátkosti opísať, čo so
sebou prináša táto funkcia?

uvedomujem si náročnosť a široký
záber profesie riaditeľky materskej
školy. Pracovná  náplň si vyžaduje ce-
lého človeka a vysokú zodpovednosť za
vykonanú prácu.  Okrem pedagogickej
práce riaditeľka zodpovedá za dodržia-
vanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, zabezpečuje organizačný,
hospodársky a  finančný chod mater-
skej školy.  Každý deň je iný, stále sa
niečo  deje. Snažím sa uplatňovať spô-
sob riadenia založený na vzájomnej po-
moci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti
a zodpovednosti.  Za dobré fungovanie

materskej školy vďačím aj  zodpoved-
ným zamestnancom. 

Čo by ste v tomto roku chceli vy-
budovať pre detičky, ktoré navšte-
vujú  Materskú školu v Staškove?

Plánov by bolo dosť, ale všetko zá-
visí od finančných prostriedkov, ktoré
sa viažu na počet zapísaných detí na
školský rok 2018 – 2019. Prioritou
v  MŠ na nižnom konci bude obnova
školskej jedálne, výmena detských le-
žadiel v  dvoch triedach.   Elokovanú
MŠ na vyšnom konci by sme radi vyba-
vili  interaktívnou tabuľou a učebnými
pomôckami, ktoré sú potrebné na vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť detí. 

Čo je podľa Vás pre detičky
v škôlke najdôležitejšie?

Materská škola dokáže dieťa oboha-
tiť v rôznych smeroch. Dieťa by sa malo
tešiť do MŠ každé ráno a mať všetky
možnosti rozvíjať svoje schopnosti
a vlastnosti. Okrem materiálneho za-
bezpečenia, zdravého stravo-
vania a bezpečnosti je pre dieťa najdô-
ležitejší láskavý prístup všetkých za-
mestnancov MŠ. Dieťa sa potrebuje
cítiť príjemne  a mať pocit, že učiteľke
na ňom záleží. Vytvorenie príjemného
prostredia MŠ ocenia nielen deti, ale aj
rodičia. 

Prajem si, aby sa nám darilo aspoň
tak dobre ako doteraz.

Riaditeľka MŠ Staškov Helena Arendáriková:

prioritou bude obnova a nové vybavenie oboch
materských škôl

naše cVč zorganizovalo druhé kolo ligy vo frisbee
Centrum voľného času pri Základnej škole Staškov spolu s klu-
bom North Side Turzovka zorganizovalo dňa 17. 12. 2018 druhé
kolo Kysuckej základoškolskej ligy. Podujatia sa tentokrát zú-
častnilo 5 škôl a celkovo 7 tímov. Oproti minulému kolu bolo po-
znať viditeľný a výrazný herný progres, čo nás veľmi teší! 
CVČ Staškov tentokrát postavilo len jeden tím, no umiestnil sa
v strede tabuľky a bolo vidno, že hráči poctivo trénujú. Za pod-
poru ďakujeme Mestu Turzovka a Slovenskej asociácii Frisbee.
Spirit of the game (najférovejší tím) vyhral tím z Podvysokej.
Toto kolo prišla zdokumentovať aj Turzovská televízia. Taktiež
športovcov osobne povzbudil primátor mesta Turzovky Ľubo-
mír Golis. 
Výsledky: 1. ZŠ Podvysoká, 2. ZŠ Zákopčie, 3. CVČ Turzovka, 
4. CVČ Staškov, 5. CVČ Klokočov, 6. ZŠ Zákopčie, 7. CVČ Klo-
kočov. Tešíme sa na ďalše kolo!

romana hrošová, vedúca zÚ frisbee

Na záver chceme všetkým detič-
kám, rodičom a priateľom našej MŠ
popriať šťastný nový rok.                  

ZA KOLEKTíV MŠ 
KATARíNA BRISuDOVá

zimné aktivity v materskej škole
Jeseň skončila a  vládu prevzala Pani Zima. S  ňou máme v  našej materskej škole
spojené nielen rôzne aktivity a hry, ale najmä tradície a  zvyky. Je krásne si ich
pripomínať, pretože to, čo bolo pre našich rodičov a starých rodičov neodmysliteľným,
sa pre naše deti dnes stáva ojedinelým a vzácnym.

predvianočná besiedka v našej obci
Vianoce sme tento rok v našej obci privítali skôr a to predvianočnou besiedkou.
Na nej sa s krátkym programom zúčastnili aj deti z elokovanej triedy na vyšnom
konci. Svojou šikovnosťou aj oni prispeli k týmto krásnym predvianočným chví-
ľam.

sviatok svätého mikuláša
V našej MŠ sme sa na tento deň pripra-
vovali už vopred, deti sa učili básne
a piesne, odpočítavali dni do príchodu
Mikuláša. Mikuláš k  nám zavítal spolu
s čertíkom a anjelikom na saniach, ktoré
ťahal koník. Najskôr zavítal do MŠ na 
vyšnom konci, kde mali deti pripravený
krátky spoločný program. Potom sa Mi-
kuláš vydal na saniach ku deťom na
nižný koniec. Balíček od Mikuláša čakal
na každého.

predvianočná čižmička – dobrovoľná
finančná zbierka na hračky pre deti
Posledné decembrové týždne patrili
dobrovoľnej zbierke na hračky pre naše
deti. Rodičia boli naozaj štedrí, a tak si
deti našli pod vianočným stromčekom
krásne hračky a ich vďakou pre nás boli
ich rozžiarené detské očká. Touto ces-
tou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa rozhodli urobiť radosť našim naj-
menším.

zimné hry so snehom
A Pani Zima nezabudla ani na biely via-
nočný darček v  podobe snehovej pri-
krývky. Nasnežila nám toho naozaj veľa
a my sme si potom užili sneh a všetko,
čo k nemu patrí. Stavali sme snehuliaka,
venovali sa športovým hrám na kopci pri
škôlke, guľovali sme sa a užívali sme si
tieto zimné radovánky naplno.

vianoce 
Pustili sme sa do príprav na najkrajšie
sviatky v roku. Piekli sme vianočné me-
dovníčky, zdobili triedy a  škôlku, via-
nočné stromčeky, počúvali sme
a  spievali vianočné koledy. Nezabudli
sme napísať Ježiškovi list o najtajnejších
prianiach. K  ďalším pekným zvykom-
patrí naša spoločná „Štedrá večera“. De-
tičkám sme aj takto priblížili túto
sviatočnú chvíľu, ukázali a vysvetlili sme
im, čo znamenajú rôzne zvyky pri večeri.

sväté lucie
Sväté Lucie si pripomíname každo-
ročne. Deti sme oboznámili o tom, akú
moc mali kedysi tieto „biele žienky.“
Zopár dievčat sme odeli do bielych pla-
chiet, oni vzali do rúk husie krídla a sym-
bolicky povymetali „všetko zlé“ z kútov
našej MŠ. Všetky deti veľmi milo prijali
túto tradíciu.

V mesiaci Január sa krásneho ži-
votného jubilea – 70 rokov doží-
vajú naše bývalé kolegyne Anna
Krištofíková a  Mária Zelien-
ková. 
Prajeme Vám, aby ste ani jeden
deň nemali bez lásky, aby ste
denne zbierali šťastia klásky.
Veľa Božieho požehnania nech
máte, s  najbližšími len krásne
chvíle prežívate.
A len to najkrajšie čo môže život
dať, chceme Vám k  narodeni-
nám priať. 

Kolektív MŠ Staškov 
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Zimnú prípravu sme začali 14. 1. po
trojtýždňovej prestávke. chlapci prišli
oddýchnutí, natešení a plní chuti do tré-
ningu. Stretávať sa budeme 3x týždenne.
Naše tréningové jednotky budú prebie-
hať 1x vo futbalovej aréne v  Korni
a  zvyšné dva tréningy v  telocvični ZŠ
Staškov. Akonáhle nám to počasie do-
volí, tak sa presunieme na tréningové
plochy v areáli FK Slávia.

V  pláne máme 4 prípravné zápasy 
v nasledovnom poradí: FK Makov, MFK
Havířov, FK Raková, FK Čadca. Sú to
všetko zápasy s mužstvami z vyšších sú-
ťaží. Našou hlavnou prioritou je chlap-
cov dobre pripraviť po fyzickej a
technickej stránke. V maximálnej miere
sa zameriame na prácu s loptou. V jarnej

časti sa chceme udržať, alebo posunúť
o nejakú priečku v tabuľke nahor. Bude
to náročné, ale chlapci to určite zvládnu.
Naďalej chceme ísť cestou zapracovania
mladších ročníkov do základnej zostavy.
Týmto sledujeme prípravu mužstva na
budúcu sezónu. Priestor dostanú aj
hráči z u 13, aby aj oni skúsili, aké je to
hrať o level vyššie. Snažíme sa pomalými
krokmi rozvíjať ich prírodný vývoj. 

Sme veľmi vďační firme Firesta,
ktorá nám už druhý rok zasponzorovala
top podmienky vo futbalovej aréne
v Korni. Veľká vďaka patrí riaditeľke ZŠ
Staškov p. Perďochovej  za ústretovosť
a ochotu v poskytovaní priestorov teloc-
vične. Nesmieme zabudnúť ani na obec
Staškov, ktorá je naším hlavným spon-

zorom. V nespočetnom rade sú tu ešte
„futbaloví fanatici“, ktorí stále stoja pri
futbale na Staškove a  ich finančná
pomoc nám taktiež veľmi pomáha:  Jur-
gastav, MHZ elektro, p.R.Závodník, 
p. P. Závodník, p. R. Sýkora, p. A. Heg-
las a ďalší. Veľká vďaka patrí p. Mirosla-
vovi Michalíkovi za nadštandartnú
prípravu hlavnej a  tréningovej plochy
ihrísk v areáli FK Slávia po celý rok.

Na záver sa chceme poďakovať p.
Danielovi Králikovi za roky, ktoré strávil
pri trénovaní chlapcov v kategórii star-
ších žiakov u 15.

ŠTEFAN ZAJAc, TRéNER u 15
PATRIK GOTTWALD, TRéNER u 13

  

zimná príprava kategórie u 15,u 13

Naše družstvo dospelých začalo
prvým tréningom v  novom roku svoju
prípravu na odvetnú časť 4. ligy už 12.
januára. Po jesennej časti a odohratých
12 zápasoch máme bilanciu 4 výhry, 
4 remízy a  4 prehry. V  tabuľke figuru-
jeme na 5. mieste s počtom bodov 16.
Naše A mužstvo čaká náročná odvetná
jarná časť a  pohľad na vyrovnanú ta-
buľku signalizuje, že tímy budú hrať
o čelné umiestnenia aj o zostup až do po-
sledného kola.

Tréner Patrik Koňušík: Čaká nás je-
denásťtýždňová zimná príprava, v tomto
období odohráme 6 zápasov proti čes-

kým a slovenským tímom, ktoré nás, ako
pevne verím, dostatočne preveria pred
štartom súťaže.

Zimné prípravné obdobie je pod-
statne dlhšie ako letné, a tak nám dáva
možnosť sa dobre pripraviť po kondičnej
stránke a tiež po technicko-taktickej.
celú zimnú prípravu by som rozdelil do
troch blokov.

V prvom bloku prípravy 7-8 trénin-
gov sa budeme prioritne venovať rozvoju
vytrvalosti a sily, ale budeme dbať aj na
to, aby v tomto období mali hráči dosta-
točný počet kontaktov s loptou. 

V druhom budeme chcieť zintenzív-

niť tréningy, ktoré by mali byť v rovno-
mernom pomere, ide o herný tréning
a kondičný. 

V treťom bloku prípravy sa budeme
snažiť najlepšie vyladiť športovú formu
a  pripraviť najmä po taktickej stránke
a  v  hernej príprave bude dominovať
herný tréning s  herným nácvikom.
Pevne verím, že sa počasie umúdri
a v marci sa dostaneme na hlavnú hraciu
plochu. Tréningy sme sa snažili naplá-
novať najmä ku konci týždňa, keďže pri-
bližne 80% hráčov pracuje alebo študuje
mimo okres, v čom vidím najväčší pro-
blém. K tréningom budeme využívať

muži FK Slávia Staškov

Fk Slávia Staškov

Medzinárodné preteky v at-
raktívnom SNOWCROSSE 
2. februrára zorganizovali
miestni aktívni nadšenci
okolo Františka Badžgoňa ml.
v spolupráci s obecným úra-
dom. Jazdci na snežných skú-
troch boli pre vyznávačov
a fanúšikov v zimnom období
netradičným športovým zá-
žitkom. 

Premiérový ročník 4-diel-
neho seriálu SNOWCROSSU
mal výborný priebeh a kva-
litnú spoločensko-športovú
atmosféru sprevádzanú dra-
matickými okamihmi. Súťaže
sa zúčastnili všetky vekové
kategórie, pretekári súťažili
v 5  kategóriách: senior, long,
snowbike, clas open, pro-
open. 

Priam fantastické súboje
na cca 1000 m dlhej trati
predvádzali staškovskí prete-
kári,  26-ročný František Ba-
džgoň a najstarší účastník,
70-ročný Štefan Badura. 

Starosta obce Ing. Ladislav
Šimčisko víťazných preteká-
rov dekoroval venovaním upo-
mienkových predmetov obce.
Výraznou podporou a pomo-

cou bolo i 25 motorizmu na-
klonených sponzorov z okolia
obce i  z Českej republiky.

František Badžgoň ml.,
hlavný organizátor a  pred-
seda organizačného výboru:

„Vytýčená snowcrossová trať
v Staškove má zaujímavý pro-
fil, ktorí ocenili viacerí odbor-
níci z  radov skúsených prí-
tomných pretekárov. Čo sa
týka snežných skútrov, radi
sa na nej vyšantia pretekári aj
iných vekových kategórií a
výkonnosti. My im to radi
umožníme a  tomu činu sme
len radi. Chceme aj do budúc-
nosti pokračovať v   organizo-
vaní takýchto pretekov, aby
sa stali tradíciou a aj  takto
sme mohli zviditeľniť a repre-
zentovať našu obec na me-
dzinárodnej scéne.”

Ďalšie podujatie 4-dielneho
seriálu sa organizuje  v obci
Zubrohlava na Orave, tretí
diel seriálu bude opäť v Staš-
kove alebo Klokočove pod
taktovkou staškovských nad-
šencov.

ZAZNAMENAL A SPRAcOVAL: 
KAMIL SOMOROVSKý

Adrenalín na snehu prilákal 1500 divákov

Staškov hostil medzinárodné preteky
snežných skútrov

Umiestnenia staŠkOvčanOv
Kategória PRO OPEN (profesionál):  4. František BADŽGOŇ  
Kategória SENIOR:  6. Štefan BADURA  

najmä pomocné ihrisko, telocvičňu ZŠ
Staškov a k občasným výbehom aj oko-
lité terény. 

V  kádri nenastali prakticky žiadne
zmeny, budeme disponovať rovnakým
kádrom, ktorý sme mali k dispozícii aj
na jeseň. Verím, že sa nám budú vyhýbať
zranenia, lebo na jeseň sme kvôli počet-
nej maródke museli viackrát so zostavou

improvizovať. Káder má svoju kvalitu
a všetci veríme, že keď sa ešte viac zo-
hráme, tak naše výkony budú lepšie ako
v niektorých jesenných zápasov. 

Zatiaľ jedinou posilou je 24-ročný
Jozef Roman, ktorý k nám prichádza na
prestup z Korne. Hráč, ktorý aj napriek
mladému veku disponuje kvalitou a má
aj potrebné skúsenosti, keďže celú svoju

dorasteneckú kategóriu odohral v ligo-
vom družstve MFK Karviná. 

cieľ pre jarnú časť je jednoznačný,
chceme odohrať lepšiu jarnú časť ako je-
sennú, hlavne zlepšiť herný prejav a v ta-
buľke byť v popredí. 

Svoj prvý súťažný zápas odohráme 
24. marca o 15:00 u lídra v Bánovej. 
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Rok 2018 uplynul neskutočne
rýchlo, a  priniesol so sebou mnohé
zmeny. Čo bolo najpodstatnejšou zme-
nou vo futbalovom klube FK Slávia
Staškov?

určite to bola zmena vo vedení FK,
kde po dlhoročnom pôsobení v pozícii
predsedu FK skončil p. Peter Fuček. Za
jeho vedenia sme postúpili z  okresnej
súťaže až do 4. ligy, skupiny Sever a bol
to a stále je človek nesmierne zanietený
pre futbal. Veľa tomuto športu obetoval,
veľa vecí vybavil, zorganizoval. Svojou
pokojnou povahou vyriešil nejeden pro-
blém, je na mieste mu za toto všetko po-
ďakovať a prajem mu v jeho súkromnom
živote určite len to najlepšie. Po jeho od-
chode sa úlohy vo vedení FK rozdelili
medzi členov výboru, aby klub bez väč-
ších problémov fungoval aj naďalej.

Ako by ste v  krátkosti zhodnotili
uplynulú pol sezónu? 

Striedali sme slabšie výsledky s vý-
bornými, z čoho vyplýva postavenie
všetkých kategórií v prvej polovici v ta-
buľkách jednotlivých súťaží (okrem
u  13). Muži „zimujú“ na peknom 
5. mieste s bilanciou 12 odohratých zá-
pasov, 4 vyhrali, 4 remizovali, 4 prehrali,
skóre 31:31, 16 bodov. Najlepším strel-
com je Tomáš Gavlák s 10 gólmi. Pohľad

na nesmierne vyrovnanú tabuľku nám
velí tvrdo pracovať a dobre sa pripraviť
na odvetnú jarnú časť. Dorast (u 19) je
v 3. lige na 8. mieste s bilanciou 13 zá-
pasov, 6 výhier, 0 remíz, 7 prehier, skóre
27:34, 18 bodov. Najlepším strelcom je
Filip Klus so 7 gólmi. Starší žiaci (u 15)
sú v 3. lige na peknom 4. mieste s bilan-
ciou 13 zápasov, 7 výhier, 2 remíz, 4 pre-
hier, skóre 37:26, 23 bodov. Najlepší
strelec je David Stredňanský – 17 gólov.
Tu treba poznamenať, že v tejto vekovej
kategórii máme jedno z  najmladších
mužstiev súťaži. Mladší žiaci (u 13) sú
v 3. lige na 12.mieste, s bilanciou 13 zá-
pasov, 3 výhry, 1 remíza, 9 prehier, skóre
45:95, 10 bodov. Najlepší strelec je
Lukáš Bednárik – 17 gólov.

Aký bol najvýznamnejší míľnik pre
futbalový klub v  roku 2018?

Významným miľnikom je každo-
ročne Kronerov pohár, usporiadali sme
minulý rok už 47. ročník a všetci sa už
pomaly tešíme na jubilejný 50. ročník. Je
to určite krásne číslo, treba za tým hľa-
dať strašne veľa úsilia, času, energie
všetkých zainteresovaných ľudí, ktorí
toto významné športové a spoločenské
podujatie organizujú. Ale športový život
v kuchyni FK nie je len náš veľký turnaj,
je to najmä celoročná práca, každý týž-

deň príprava na prípravné, majstrovské
zápasy, tréningy a celkový chod klubu. 

Aké sú ciele futbalového klubu
v novom roku?

Túto otázku by som rozdelil do dvoch
častí – v prvej je to účinkovanie mužov 
v 4. lige, kde je jasným cieľom záchrana
v  tejto ťažkej súťaži a  pohyb mužstva
v strede ligovej tabuľky. V druhej časti
účinkovanie mládežníckych mužstiev,
pri kategórii dorastu u 19 je to stabilizá-
cia výkonov, posun najlepších chlapcov
k  mužom. V  kategórii starších žiakov
u 15 hrať do posledného kola o postu-
pové priečky do 2. žiackej ligy. V kategó-
rii mladších žiakov u 13 je to zlepšenie
výkonov a  tabuľkového postavenia
oproti jesennej časti. 

Nie ani tak cieľom, ako želaním, je
popriať Vám, všetkým športovcom
v obci, funkcionárom, dobrovoľníkom,
rodičom, sponzorom, aby ste mali po
celý rok pevné zdravie a prinášali nám
všetkým radosť a úsmev na perách.

terMÍNY 
PrÍPrAVNýCH ZÁPASOV 

1. PZ sobota 26. 1. o 10:30
v krásne n. kysucou na umelej tráve

TJ Tatran Krásno nad Kysucou

2. PZ nedeľa 3. 2. o 14:00
v třinci na umelej tráve
FK Fotbal Třinec juniori

3. PZ sobota 9. 2. o 10:30
v havířove na umelej tráve

MFK Haviřov

4. PZ sobota 23. 2. o 17:00
v českom tešíne na umelej tráve

Tatran Turzovka

5. PZ nedeľa 3. 3. o 14:00
v třinci na umelej tráve

TJ Slovan Skalité

6. PZ nedeľa 17. 3. , čas sa upresní,
vo varíne na prírodnej tráve

TJ Fatran Varín

Patrik Gottwald, člen výboru FK Slávia Staškov:

na rok 2019 máme odvážne plány


