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Vážení Staškovčania, 
prajeme Vám krásne prežitie

Vianočných sviatkov, 
veľa lásky, pokoja a pohody 
v kruhu svojich najbližších. 

V Novom roku 2021
veľa zdravia a spokojnosti.

Ladislav Šimčisko, starosta obce
a zamestanci obecného úradu.

Počas celého roka sme Pracovali na zveľaďovaní našej obce    Viac na str. 2-3

Zateplenie obecného úradu a rekonštrukcia
sobášnej siene na obecnom úrade.

Modernizácia učební ZŠ 
a rekonštrukcia ihriska

Výstavba chodníkov v obci
a oplotenie futbalového areálu

w
w

w
.stasko
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Sme radi, že sa nám podarilo vydať

Obecný kalendár 2021
OZNAM: Pracovná doba 

na stavebnom úrade Staškov

Pre našich občanov a priaznivcov opäť prinášame
obecný kalendár. Nájdete v ňom krásne fotografie a tipy
na výlety v našej obci. Je plný praktických informácii,
sú v ňom vyzna čené zbery odpadov. Veríme, že sa Vám
bude páčiť. Kalendár bude k dispozícii na obecnom
úrade počas pracovných hodín.

Každý týždeň v piatok od 7:00 do 15:00 hod.

Zamestnanec: Mgr. Miroslava Štrbová
Telefón: 041/43 02 715
E-mail: miroslava.strbova@staskov.sk
Vaše žiadosti a konzultácie na stavebnom úrade 
vybavíte iba každý piatok od 7:00 do 15:00 hod.
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Aktuálne práce, projekty a dotácie

zAteplenie obecného úrAdu / Práce na
rekonštrukcii prebiehajú od 8/2020, práce budú
pokračovať v roku 2021.

sKrášlenie sobášnej siene / Sieň slúži
svojmu účelu od 3/2020.

oplotenie futbAlového Areálu / Pre-
biehalo počas jarných mesiacov 2020.

výstAvbA chodníKA
od supermArKetu
coop jednotA nA
vyšnom Konci
smerom nA pod-
vysoKú / Prebiehala od
začiatku roku 2020,
ukončená bola v 9/2020.

veľKá reKonštruKciA učební záKlAd-
nej šKoly A multifunKčného ihrisKA /
Prerábka trvala počas letných prázdnin. Škola
má viacero zmodernizovaných učební, na multi-
funkčnom ihrisku pri škole sa vymenil trávnik.

KAmerový systém / Zavedený vo viacerých
častiach obce. Využil sa aj na priamy prenos pri
celoplošnom testovaní v našej obci.

prihováram sa Vám v na -
šom spravodaji po dlh -
šom čase. Všetky tie
okolnos ti doby, ktorú
mo men tálne žijeme zna-
menali aj ekonomický
dopad na hospodárenie
celej samosprávy a sa-
mozrejme i našej ob ce.
Jarné prognózy predpo-
kladali výpadok po dielo -
vých daní pre obec
Staškov až vo výške cca

170 000 eur. Na zverejnené predpoklady obec reago-
vala radikálnou úpravou rozpočtu a znížením všet-
kých plánovaných výdavkov. Okrem krátenia
výdavkov na mzdy zamestnancov obce, odmeny pos -
lancov, kultúrne a športové podujatia a iné bežné vý-
davky sme upustili od realizácie plánovaného
asfaltovania nespevnených miestnych komunikácii
a prijatia úveru vo výške 300 000 eur na tento účel. V
konečnom dôsledku bol výpadok podielových daní
nižší, teda v sume 56 562 eur.

Napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju
obec zrealizovala časť plánovaných investičných ak-
tivít: 
n vymenili sme umelú trávu na ihrisku pri základ-

nej škole v hodnote 17 666 eur (dotácia bola 10 000
eur)

n rozšírili sme kamerový systém v obci v hodnote 
7 398 eur (dotácia bola 5 000 eur)

n nainštalovali sme bezplatný internet (Wifi free) 
v priestore pred obecným úradom, poštou, zdra-
votným strediskom, kostolom, starou školou, zá-
kladnou školou, materskou školou, rodným
domom Jozefa Kronera, v areáli futbalového šta-
dióna, v budove obecného úradu a zdravotného
strediska v celkovej hodnote 17 141 eur (dotácia
bola 15 000 eur)

n realizovali sme projekt na zvýšenie kvality vzde-
lávania v našej základnej škole v celkovej hodnote
123 691,05 eur (dotácia bola 109 840,57 eur). 
V rámci tohto projektu sme nakúpili potrebný ná-
bytok do učební v hodnote 21 012 eur, didaktické
pomôcky potrebné pre výučbu v hodnote 
42 473,34 eur, vybavenie pre informatizáciu vy-
učovacieho procesu v hodnote 34 775,40 eur,
knihy do školskej knižnice v hodnote 11 690,18
eur a zrealizovali potrebné stavebné práce v hod-
note 13 740,13 eur.

Zamestnanci obecného technického podniku vy-
budovali chodník pre peších na vyšnom konci (od
supermarketu Jednota po hranicu s obcou Podvy-
soká) v dĺžke 393 m. Náklady na potrebný materiál
zakúpila obec za 35 181,77 eur. Chodník v dĺžke 

17,50 m však bohužiaľ nemohol byť vybudovaný, na-
koľko vlastník pozemku v tejto časti najskôr súhlas
s výstavbou chodníka na jeho pozemku dal, ale ne-
skôr ho odvolal. Je to na škodu tých, ktorí nový chod-
ník využívajú a pre všetkých, ktorí cez Staškov iba
prechádzajú je takéto prerušenie chodníka ťažko po-
chopiteľné. Ja verím, že v budúcom roku dôjde k do-
hode s vlastníkom pozemku a nebude nevyhnutné
riešiť problém inštitútom vyvlastnenia. Podobný
problém je i pri príprave stavby chodníka na nižnom
konci, kde je potrebné dobudovať cca 100 m chod-
níka po hranicu s obcou Raková. Niekoľko vlastníkov
pozemkov pod stavbu nie je ochotných o odpredaji
ani komunikovať. Zdá sa, že v tomto prípade bude
vyvlastnenie nevyhnutné. Na tomto mieste chcem
však poďakovať tým vlastníkom pozemkov, ktorí pri-
stúpili k potrebe výstavby chodníkov v našej obci
veľmi ústretovo.

Obecný podnik v tomto roku zrekonštruoval časť
oplotenia v areáli futbalového štadióna. Hodnota za-
budovaného materiálu bola 13 373,13 eur (dotácia
bola 10 000 eur). Na opravu odvodnenia miestnej ko-
munikácie smerom k Slovenskému dvojkrížu oproti
farského kostola obec vyčlenila na nákup materiálu
5 812,69 eur. Práce vykonal obecný podnik. 

Aktuálne zamestnanci obecného podniku pracujú
na zateplení čelnej steny a rekonštrukcii vstupu do
budovy obecného úradu. Na nákup potrebného ma-
teriálu obec vyčlenila 25 000 eur. 

Tento rok je pre každého z nás neobvyklý a mimo-
riadne náročný. Chcem poďakovať všetkým zamest-
nancom obce za zvládnutie svojich pracovných
povinností vzhľadom i na možné zdravotné riziká,
ktoré vzniknutá situácia so sebou prináša. Ďakujem
za pochopenie Vám obyvatelia našej obce, keď pri
obmedzenom chode obecného úradu, základnej i
materskej školy prejavujete veľkú mieru trpezlivosti
a empatie. Zvlášť patrí poďakovanie a uznanie čle-
nom Dobrovoľného hasičského zboru Staškov, ktorí
počas celého roku plnia rôzne úlohy v súvislosti s ak-
tuálnou situáciou a veľmi aktívne sa zúčastnili i všet-
kých troch kôl testovania na COVID-19, ktoré
prebehli v našej obci.

Milí Staškovčania, v tomto roku sme nemali
žiadnu možnosť sa stretnúť na rôznych tradič-

ných kultúrno-spoločenských a športových podu -
ja tiach a nestretneme sa ani na obľúbenej spoloč-
nej oslave Silvestra pred obecným úradom. Prajem
Vám všetkým krásne a požehnané Vianoce a Nový
rok 2021, aby sme v zdraví prežili v kruhu svojich
blízkych, priateľov a známych bez rôznych obme-
dzení, tak ako sme vždy boli zvyknutí.

S úctou LadiSLaV ŠiMčiSko, starosta obce

Vážení spoluobčania, milí Staškovčania,
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V rámci prvého kola celoplošného testovania v obci Staškov  v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020 bolo otestovaných
2073 osôb, z toho bolo 47 osôb pozitívnych, čo je 2,27%. V rámci druhého kola celoplošného testovania 
v obci Staškov  v dňoch 7. – 8. 11. 2020 bolo otestovaných 1953 osôb, z toho bolo 26 osôb pozitívnych, čo
je 1,33%. V rámci tretieho kola celoplošného testovania v obci Staškov  v dňoch 21. – 22. 11. 2020 bolo
otestovaných 568 osôb, z toho bolo 116 s adresou mimo obce Staškov, celkovo bolo 6 osôb pozitívnych 
a  z toho 1 osoba s adresou mimo obce, čo je 1,06%.
celkové náklady na prvé a druhé kolo celoplošného testovania obec staškov vyčíslila  na 4599,24€. Tretie
kolo celoplošného testovania bolo vyčíslené na 1353,89€. 

výsledky celoplošného testovania v našej obci

zber obnoseného šatstva
Oznamujeme občanom, že v prípade ak chcú odovzdať staré šatstvo, textílie môžu
odovzdať do zberných nádob pri Tesle alebo na polgrúni pri Jed-
noTe. V prípade, ak sú kontajnery plné môžete odovzdať po telefonickom dohovore
na tel: na: 0948 610 807 do zberných nádob v areáli FK slávia staškov.

Chceli by sme požiadať občanov, aby okolo kontajnerov zo starým šatstvom nerobili ne-
poriadok, nedávali vrecia mimo kontajner (týka sa to zberných nádob pri Tesle a na Polgrúni
pri Jednote). Ďakujeme.

Ako predseda DHZ by som Vás chcel informovať
o  činnosti nášho hasičského zboru. Začiatkom
roka sme sa zúčastnili na Výročných členských

schôdzach v družobnej obci Valašská Bystřice, v Rakovej
a Olešnej.

Dňa 8. februára 2020 sa konala výročná členská schô-
dza v Staškove, na ktorej boli niektoré hasičky a hasiči
ocenení diplomami a medailami za ich svedomitú a poc-
tivú prácu v DHZ.

Spomenul by som zásahy pri požiaroch:
◗ 11. januára 2020 – vyťahovanie osobného automobilu

z rieky Kysuca
◗ 4. marca 2020 – hasenie požiaru automobilu pri by-

tovke
◗ 6. apríla 2020 – veľký lesný požiar v Oščadnici, kde

zasahovalo 18. hasičských zborov
◗ 7. apríla 2020 – požiar rodinného domu v Rakovej
◗ 15. júna 2020 – lesný požiar v Staškove, neďaleko sta-

rej školy na Polgrúni

Tento rok bol veľmi daždivý. Naši hasiči museli čerpať
veľa krát vodu zo zaplavených záhrad, prítokových ciest 
a potokov v obci aj mimo obce.

Vďaka nepriaznivej situácii, ktorá nastala sa podarilo
a mohlo uskutočniť len málo súťaží. Naši muži sa zúčast-
nili len na hasičských súťažiach: Blažovce – nočná, Varín
– denná, Zákopčie - okresné kolo.

Keď zasiahla našu obec pandémia COVID - 19 bolo to
veľmi náročné pre našich hasičov. Pravidelne každý týž-

deň dezinfikovali v obci zástavky a niektoré miesta verej-
ného priestranstva, celú Základnú školu a Obecný úrad,
Zdravotné stredisko, všetky schodiská na bytovkách pri
Obecnom úrade. 

Naši hasiči a hasičky sa podieľali pri organizovali čin-
ností spojených s celoplošným testovaním na COVID-19
v našej obci v dňoch 31. októbra, 1. novembra, 7. októbra,
8. októbra 2020.

Na záver by som Vám chcel poďakovať dobrovoľné ha-
sičky a dobrovoľní hasiči za Vašu namáhavú, svedomitú
a obetavú prácu, ktorú robíte pre náš hasičský zbor, ale aj
pre našu obec.

Veľmi pekne Vám ďakujem.
Ján Janošec, 

predseda DHZ a výbor DHZ

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
Staškov za rok 2020

Materiál                                                                                                                                                Množstvo             MJ         Jednotková                                     
                                                                                                                                                                                                                    cena za MJ                    1, 2 kolo                     3 kolo

                                                                                                                                                                                                                                                                   testovania            testovania 
Respirátor                                                                                                                                                                 50              ks                                4,4                         220,08                                   
Rukavice jednorázové lekárske                                                                                                                    200              ks                             15,9                              31,8                                   
Overal – ochranný                                                                                                                                                    6              ks                           16,67                                120                                   
Overal – ochranný                                                                                                                                                    6              ks                                 24                                144                                   
Štít / Okuliare                                                                                                                                                             6              ks                             17,5                                105                                   
Dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu 70% (do dávkovačov)                                     5              l                              45,92                            45,92                                   
Dezinfekčný prostriedok na plošnú dezinfekciu (miestnosti, odevy a odpad) 
a na dezinfekciu štítov (na báze chlóru alebo 3% peroctová kyselina)                                          10              ks                                 24                                240                                   
Papierové utierky 1 rolka/50 ks (prípadne servítky 100 ks na 50 osôb)                                          15              bal                         1,395                            25,11                                   
Odmena administratívnemu pracovníkovi                                                                                                   5              ks                              200                             1000                                   
Odmena administratívnemu pracovníkovi                                                                                                   5              ks                              200                             1000                                   
Strava                                                                                                                                                                         84              ks                        5 €/4 €                                378                                   
Strava                                                                                                                                                                         80              ks                             4,25                                340                                   
Iné – šatňový blok farebný                                                                                                                                20              ks                        0,3565                            8,556                                   
Iné – nožík drevený  na jedlo                                                                                                                          100              ks                        0,0391                            4,692                                   
Iné – vidlička plastová na jedlo                                                                                                                       40              ks                        0,0233                            1,118                                   
Iné – vidlička drevená                                                                                                                                          60              ks                           0,062                            4,464                                   
Iné – lyžička drevená na jedlo                                                                                                                        100              ks                        0,0465                              5,58                                   
Iné – výstražná páska                                                                                                                                             2              ks                        6,4415                            15,46                                   
Iné – plynové fľaše -vykurovanie stanov odberného miesta                                                                 3              ks                           16,27                            48,81                                   
Iné – plynové fľaše -vykurovanie stanov odberného miesta                                                                 2              ks                           16,27                            65,08                                   
Iné – stavanie a demontáž stanov odberného miesta                                                                              2              ks                                                                     675                                   
Iné – aktivácia kamerového systému pre online vysielanie počas 1 a 2 testovania                    1              ks                                                               120,57                                   
Odmena administratívnemu pracovníkovi                                                                                                   4              ks                              200                                                                   800
Strava                                                                                                                                                                         80              ks                        6€ /5 €                                                                   440
Iné – plynové fľaše – vykurovanie odberného miesta                                                                              7              ks                           16,27                                                             113.89
Celkom                                                                                                                                                                                                                                             4 599,24 €             1 353,89 €

Cena spolu na verifikáciu

Vynaložené náklady na celoplošné testovanie v prvom a druhom kole už boli obci preplatené.



7Staškov6Staškov

uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2020
K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva
Staškov
b) návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček, čle-
novia: Ján Janošec, Mgr. Ján Kubošek
c) overovateľov zápisnice: Patrik Gottwald,
JUDr. Štefan Pončka

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ berie na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému

úradu dať vypracovať znalecký posudok na
priamy odpredaj  parcely č. 105/3 o výmere
10 m2 a parcely č. 108/20 o výmere 25 m2

pre žiadateľku Janku Badurovú. Úloha trvá.
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému

úradu pripraviť priamy odpredaj majetku
obce, časť parcely č. 6522/13, v zmysle
geometrického plánu, ktorý si dá vypraco-
vať na vlastné náklady žiadateľka Anna Ca-
buková – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Úloha splnená.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku riešiť žiadosť o rieše-
nie kanálu cez pozemok od pána Pavla Tu-
riaka. Parcela rodinného domu CKN č.
2029/2. Úloha trvá.

d) Obecnému úradu dať vypracovať znalecký
posudok na celom pozemku, na všeobecnú
hodnotu majetku. Parcela CKN. č. 759 –
trvalý trávnatý porast o výmere 173 m2

v katastrálnom území obce Staškov, zapí-
saný na LV č. 1662 pre žiadateľa Jána Per-
ďocha. Úloha trvá.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku namontovať svetlo
v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhrad-
níka. Realizácia sa vykoná v roku 2020.
Úloha trvá.

K bodu č. 4: Schválenie termínovaného úveru
a úveru univerzal
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prijatie termínovaného úveru vo výške 
280 tis. € na účel asfaltovanie ciest poskytnu-
tého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina a municipál-
ného úveru – Univerzal vo výške 20 tis. € po-
skytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, za

podmienok dojednaných v príslušných úvero-
vých zmluvách. Obecné zastupiteľstvo zároveň
schvaľuje, že v prípade ak bude na základe kaž-
doročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku
dňu vykona ného prehodnotenia výšky poskyt-
nutého úveru väčší objem finančných pro -
stried kov ako je bankou novo stanovená výška
úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru. V prípade, ak
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmie-
nok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

b/ schVaĽUJe
Prijatie termínovaného úveru vo výške 
280 tis. € na účel asfaltovanie ciest poskytnu-
tého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina a municipál-
ného úveru – Univerzal vo výške 20 tis. € po-
skytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, za
podmienok dojednaných v príslušných úvero-
vých zmluvách. Obecné zastupiteľstvo zároveň
schvaľuje, že v prípade ak bude na základe kaž-
doročného prehodnotenia výšky úveru bankou
jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku
dňu vyko naného prehodnotenia výšky poskyt-
nutého úveru väčší objem finančných pros -
tried kov ako je bankou novo stanove ná výška
úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru. V prípade, ak
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmie-
nok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

K bodu č. 5: Rozúčtovanie nákladov na energie
ZŠ Staškov a telocvične ZŠ Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozúčtovanie nákladov na energie ZŠ Staškov
a telocvične ZŠ Staškov podľa predloženej prí-
lohy.

b/ berie na VedoMie
Rozúčtovanie nákladov na energie ZŠ Staškov
a telocvične ZŠ Staškov podľa predloženej prí-
lohy.

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie obce Sta-
škov č. 1/2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 1/2020. 

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 1/2020.

K bodu č. 7: Upovedomenie o zastavení sta-
rých exekúcií – stanovisko OZ.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie –
stanovisko OZ k exekúcii značka exekútora EX
638/2009, spisová značka súdu
8Er/451/2009 a upovedomenie o zastavení
starej exekúcie – stanovisko OZ k exekú cii spi-
sová značka exekútora EX 553/2010, Spisová
značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST.

b/ berie na VedoMie
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie –
stanovisko OZ k exekúcii značka exekútora EX
638/2009, spisová značka súdu
8Er/451/2009 a upovedomenie o zastavení
starej exekúcie – stanovisko OZ k exekúcii spi-
sová značka exekútora EX 553/2010, Spisová
značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST.

c/ UKladá
OÚ Staškov ku všetkým obdobným upovedo-
meniam podľa zákona číslo 233 /2019 Z. z. vy-
pracovať právnu analýzu právnika obce a túto
analýzu predložiť k najbližšiemu rokovaniu OZ.

K bodu č. 8: Správa o kontrolnej činnosti za rok
2019 – kontrolór obce Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 –
kontrolór obce Staškov.

b/ berie na VedoMie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 –
kontrolór obce Staškov.

K bodu č. 9: Prevod služobného cestného vo-
zidla NISSAN X-TRAIL do správy majetku OTP
Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prevod služobného cestného vozidla NISSAN
X-TRAIL do správy majetku OTP Staškov od 
1. 3. 2020.

b/ schVaĽUJe
Prevod služobného cestného vozidla NISSAN
X-TRAIL do správy majetku OTP Staškov od 
1. 3. 2020.

K bodu č. 10: Zásady hospodárenia a naklada-
nia s majetkom obce Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

UZNESENIE 1/2020

UZNESENIE 2/2020

UZNESENIE 3/2020

UZNESENIE 4/2020

UZNESENIE 5/2020

UZNESENIE 6/2020

UZNESENIE 7/2020

UZNESENIE 8/2020

UZNESENIE 9/2020

Ak mám zhodnotiť činnosť DS
Staškovan za rok 2020, musím
sa bezprostredne vrátiť do roku

2019.
V tomto roku totiž členovia divadel-

ného súboru v  rámci 6. ročníka pre-
hliadky divadelných ochotníckych
súborov „Po Kronerovej ceste“ odo-
hrali dňa 13. júla premiéru hry Zabí-
jačka od autorov F. Liptáka, D. Dušeka
a Martina Šulíka.

Premiéra sa uskutočnila súbežne so
48. ročníkom futbalového turnaja
O pohár Jozefa Kronera.

Po úspešnom ohlase z premiéry sa
viacerí občania dožadovali reprízy,
ktorá sa odohrala 1. septembra 2019.
Diváci boli spokojní, smiech sa unášal
celou sálou a  my sme boli šťastní, že
sme im priniesli radosť, uvoľnenie
a spokojnosť.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším súbor prijal pozvanie do obce
Makov, kde sa tiež veľmi úspešne pred-
stavil s uvedenou hrou. Nebolo to inak
ani v obci Podvysoká, kde sa prítomní
pozvaní seniori tešili z uvedeného pred-
stavenia práve v deň Sv. Mikuláša.

V  roku 2020 na Fašiangy – kon-
krétne 22. februára sme rozveselili zasa
občanov krásnej obce Korňa. Pre-
plnená sála viackrát odmeňovala účin-
kujúcich dlhým potleskom. 

Po doporučení Kysuckého kultúr-
neho strediska v Čadci sa náš súbor pri-

hlásil do národnej súťažnej prehliadky
ochotníckych súborov s inscenáciami
pôvodnej slovenskej dramat. tvorby,
ktorá sa každoročne koná v apríli v su-
sednej obci Raková. Na základe našej
videonahrávky odborná programová
porota vybrala náš divadelný súbor
s  hrou Zabíjačka na Palárikovu Ra-
kovú, kde sme mali reprezentovať nie-
len našu obec, ale i Kysuce.

Žiaľ, COVID – 19 nám v tom zabrá-
nil a  nastala dlhá, nútená kultúrna
pauza. Palárikova Raková sa má usku-
točniť v apríli 2021. Prajeme si to!

V  októbri 2020 sme mali odohrať
vystúpenie v Kultúrnom stredisku
v  Turzovke a  to pri príležitosti úcty
k starším. Toto vystúpenie sa z dôvodu
COVID – 19 tiež muselo zrušiť.

V tom istom mesiaci sme sa zaregis-
trovali do Národného osvetového
centra v  Bratislave. Prihlásili sme sa
teda s  našou divadelnou hrou Zabí-
jačka do celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky divadla dospelých Belopo-
tockého Mikuláš - to je vrcholné podu-
jatie svojho druhu na Slovensku.
Hlavným cieľom tejto súťaže je získava-
nie vedomostí, rozvíjanie zručností
a  umelecko-odborný rast neprofesio-
nálnych divadelných kolektívov pro-
stredníctvom poznávania, realizácie
a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný
kolektív alebo jednotlivec podujatia je
každý rok navrhnutý na účinkovanie na
najstaršom festivale neprofesionálneho
divadla v Európe – na Scénickej žatve.
Po vzhliadnutí videonahrávky mala
naša divadelná hra veľký úspech, zvíťa-
zila a bola navrhnutá odbornou poro-
tou práve na účasť na tomto festivale -
Scénická žatva, ktorá sa bude konať
ONLINE v dňoch od 14. 12. - 20. 12.
2020. Prvýkrát v histórii nášho divadel-
níctva a  divadelných súťaží sa zapojí
súbor z Kysúc a sme veľmi šťastní, že to
je práve náš divadelný súbor Staško-
van. Držte nám palce, aby nielen účin-
kujúci mali veľkú radosť
z dosiahnutého hereckého kumštu ale
i celá obec.

Mgr. Jozefína Poláčiková – réžia
PhDr. Katarína Prengelová, PhD. –

členka divadelného súboru

DIVADELNÝ SÚBOR STAŠKOVAN
Zlaté divadelné okamihy prerušil COVID-19



obce Staškov predložené poslancom JUDr. Šte-
fanom Pončkom.

b/ UKladá
Po návrhu Finančnej komisie prekontrolovať
návrh Zásad hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom obce Staškov predložené poslancom
JUDr. Štefanom Pončkom kontrolórovi a práv-
nikovi obce Staškov. 

K bodu č. 11: Návrh na vyradenie majetku MŠ
Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh na vyradenie majetku MŠ Staškov.

b/ UKladá
Likvidačnej komisii riešiť návrh na vyradenie
majetku MŠ Staškov. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Združenie
priateľov gymnastiky Kelčov.

b/ zaMieTa
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Združenie
priateľov gymnastiky Kelčov.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy po-
zemku parcela CKN 1290/6.

b/ schVaĽUJe
- majetok obce pozemok parcely CKN

1290/6 o výmere 332 m2 je prebytočným
majetkom obce Staškov. 

- zámer prenájmu prebytočného majetku
obce Staškov CKN 1290/6 o výmere 
332 m2 p. Miroslavovi Pončkovi a manželke
Janke Pončkovej z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiada-
telia chcú pozemok naďalej užívať ako
záhradu, cena nájmu sa stanoví znaleckým
posudkom. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o súhlas OZ o umiestnenie elektrickej
prípojky na parcelách CKN 233 a CKN 1015/1
(vo vlastníctve obce Staškov) k novostavbe ro-
dinného domu umiestneného na parcelách
CKN 1013/3, CKN 1014/3, CKN 1015/5 k.ú
Staškov.

b/ zaMieTa
Žiadosť o súhlas OZ o umiestnenie elektrickej
prípojky na parcelách CKN 233 a CKN 1015/1
(vo vlastníctve obce Staškov) k novostavbe ro-
dinného domu umiestneného na parcelách

CKN 1013/3, CKN 1014/3, CKN 1015/5 k.ú
Staškov, z dôvodu toho, že obec Staškov
do predmetných parciel (CKN 233 a CKN
1015/1 vo vlastníctve obce Staškov) plánuje
umiestniť distribučné rozvody inžinierskych
sietí k plánovanej výstavbe rodinných domov. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zaasfaltovanie časti miestnej komu-
nikácie.

b/ berie na VedoMie 
Ukladá stavebnej komisii preriešiť žiadosť o za-
asfaltovanie časti miestnej komunikácie.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zakúpenie a namontovanie žalúzií do
miestnosti Klubu dôchodcov.

b/ schVaĽUJe 
Žiadosť o zakúpenie a namontovanie žalúzií do
miestnosti Klubu dôchodcov.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o odvodnenie pozemku za rodinným
domom.

b/ UKladá 
Stavebnej komisii vykonať kontrolu tvaru
miesta s preverením výškových pomerov
s možnosťou odvodnenia v zmysle žiadosti
Pani Haluškovej.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o doasfaltovanie priestoru pri ZŠ Staš -
kov.

b/ UKladá
Stavebnej komisii preriešiť žiadosť o doasfalto-
vanie priestoru pri ZŠ Staškov.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o rekonštrukciu zatekajúcich okien
bytu.

b/ schVaĽUJe 
Žiadosť o rekonštrukciu zatekajúcich okien
bytu, oprava bude financovaná z Fondu opráv.

K bodu č. 12: Rôzne.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o odkúpenie časti parcely EKN
10730/1.

b/ zaMieTa
Žiadosť o odkúpenie časti parcely EKN
10730/1.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním.

b/ berie na VedoMie
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v prospech  SSD, a.s. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, z dôvodu budúceho pri-
pojenia k plánovanej výstavbe bytového domu
– 19 bytových jednotiek.

b/ schVaĽUJe 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v prospech  SSD, a.s. Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, z dôvodu budúceho pri-
pojenia k plánovanej výstavbe bytového domu
– 19 bytových jednotiek. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov
– DVNL Obce Staškov.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov
– DVNL Obce Staškov za účelom vytvorenia
archívu a skladových priestorov. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zrušenie Uznesenia č. 16/2009 z riadneho za-
sadnutia OZ Obce Staškov dňa 30.10. 2009 –
a) bod 8.
b/ schVaĽUJe
Zrušenie Uznesenia č. 16/2009 z riadneho za-
sadnutia OZ Obce Staškov dňa 30.10. 2009 –
a) bod 8.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prílohu č. 4 k VZN Obce Staškov o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Sta-

UZNESENIE 14/2020

UZNESENIE 15/2020

UZNESENIE 16/2020

UZNESENIE 17/2020

UZNESENIE 18/2020

UZNESENIE 19/2020

UZNESENIE 20/2020

UZNESENIE 21/2020

UZNESENIE 12/2020

UZNESENIE 13/2020

UZNESENIE 11/2020

UZNESENIE 10/2020

UZNESENIE 22/2020

UZNESENIE 23/2020

UZNESENIE 24/2020

škov a žiaka školského zariadenia.

b/ schVaĽUJe
Príloha č. 4 k VZN Obce Staškov o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Sta-
škov a žiaka školského zariadenia.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku obce Staškov – parcely
CKN 6522/20 o výmere 54 m2 CKN 6522/21
o výmere 81 m2 a parcela CKN 6522/22 o vý-
mere 21 m2. Parcely boli oddelené geometric-
kým plánom č. 26/2020 zo dňa 10. 2. 2020
vypracovala Ing. Terézia Haladejová, ktoré boli
oddelené z parcely CKN 6522/13. 

b/ schVaĽUJe
Parcely CKN 6522/20 o výmere 54 m2 CKN
6522/21 o výmere 81 m2 a parcela CKN
6522/22 o výmere 21 m2, ktoré  boli oddelené
geometrickým plánom č. 26/2020 zo dňa 
10. 2. 2020 vypracovala Ing. Terézia Halade-
jová, ktoré boli oddelené z parcely CKN
6522/13, ako prebytočný majetok obce Sta-
škov.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Spôsob predaja prebytočného majetku obce
Staškov – parcely CKN 6522/20 o výmere 
54 m2 CKN 6522/21 o výmere 81 m2 a parcela
CKN 6522/22 o výmere 21 m2. Parcely boli 

oddelené geometrickým plánom č. 26/2020 zo
dňa 10. 2. 2020 vypracovala Ing. Terézia Hala-
dejová, ktoré boli oddelené z parcely CKN
6522/13.

b/ schVaĽUJe
Spôsob predaja prebytočného majetku obce
Staškov - parcely CKN 6522/20 o výmere 
54 m2 CKN 6522/21 o výmere 81 m2 a parcela
CKN 6522/22 o výmere 21 m2. Parcely boli
oddelené geometrickým plánom č. 26/2020 zo
dňa 10. 2. 2020 vypracovala Ing. Terézia Hala-
dejová, ktoré boli oddelené z parcely CKN
6522/13 – priamym predajom minimálne za
cenu určenú znaleckým posudkom a pripočíta-
ním nákladov za znalecký posudok.

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Požiadavku rozšírenie distribučnej siete SPP di-
stribúcia, a.s. na základe zmluvy s SPP distribú-
cia, a.s. číslo 1000011018 zo dňa 27. 11. 2018.
Za účelom vytvorenia plynovej prípojky k plá-
novanej novostavbe bytového domu - 19 by-
tových jednotiek.

b/ schVaĽUJe
Rozšírenie distribučnej siete SPP distribúcia,
a.s. na základe zmluvy s SPP distribúcia, a.s.
číslo 1000011018 zo dňa 27. 11. 2018. Za
účelom vytvorenia plynovej prípojky k pláno-
vanej novostavbe bytového domu – 19 byto-
vých jednotiek. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Vybudovanie malej kompostarne v kapacite do
100 ton v správe OTP Staškov, v priestoroch
za tribúnou futbalového ihriska CKN 1255.

b/ schVaĽUJe
Vybudovanie malej kompostarne v kapacite do
100 ton v správe OTP Staškov, v priestoroch
za tribúnou futbalového ihriska CKN 1255.

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zrušenie uznesenia č. 94/2019 zo dňa 28. júna
2019 o zamietnutí odpredaja pozemku pre ob-
čana p. Ľuboslava Drozdeka.

b/ neschVaĽUJe
Zrušenie uznesenia číslo č. 94/2019 zo dňa 
28. júna 2019 o zamietnutí odpredaja po-
zemku pre občana p. Ľuboslava Drozdeka. 

K bodu č. 12: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Financovanie výmeny PVC podlahy na chodbe
bytov Zdravotné stredisko.

b/ schVaĽUJe
Financovanie výmeny PVC podlahy na chodbe
bytov Zdravotné stredisko, oprava bude finan-
covaná z Fondu opráv. 

UZNESENIE 25/2020

UZNESENIE 26/2020

UZNESENIE 27/2020

UZNESENIE 28/2020

UZNESENIE 29/2020

UZNESENIE 30/2020
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uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 24. apríla 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov č. 1/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov č.1/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov – Školská jedáleň č. 1/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov – Školská jedáleň č. 1/2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Základnej školy

Staškov – Školský klub č. 1/2020.
b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov – Školský klub č. 1/2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov – Centrum voľného času č. 1/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Základnej školy
Staškov – Centrum voľného času č. 1/2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Materskej školy
Staškov č. 1/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Materskej školy Staškov
č. 1/2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Obecného technické -
ho podniku Staškov č. 1/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Obecného technického
podniku Staškov č. 1/2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo 
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č.
2/2020 s pozmeňujúcim návrhom poslanca
Petra Fučka – zníženie rozpočtovej kapitoly
(611 1.4 41) Mzda poslanci OZ, komisie na
čias tku 4602 €.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov č.
2/2020 s pozmeňujúcim návrhom poslanca
Petra Fučka – zníženie rozpočtovej kapitoly
(611 1.4 41) Mzda poslanci OZ, komisie na
čiast ku 4602 €.

UZNESENIE 31/2020

UZNESENIE 32/2020

UZNESENIE 33/2020

UZNESENIE 34/2020

UZNESENIE 35/2020

UZNESENIE 36/2020

UZNESENIE 37/2020
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uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 15. mája 2020
K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľ-

stva Staškov
b) návrhovú komisiu

Predseda návrhovej komisie: Mgr. Ján Ku-
bošek, členovia: Mgr. Iveta Bartusková,
Pat rik Gottwald

c) overovateľov zápisnice: Peter Fuček, 
Ing. Milan Veselovský

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ berie na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému

úradu dať vypracovať znalecký posudok
na priamy odpredaj parcely č. 105/3 o vý-
mere 10 m2 a parcely č. 108/20 o výmere
25 m2 v katastrálnom územní obce Sta-
škov pre žiadateľku Janku Badurovú.
Úloha trvá.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na priamy odpredaj parcely č. 6522/20
o výmere 54 m2 a parcely č. 6522/21
o výmere 81 m2 a parcely č. 6522/22
o výmere 21 m2 v katastrálnom území
obce Staškov, zapísané na LV 1179 pre
žiadateľku Annu Cabukovú. Úloha trvá.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku riešiť žiadosť o rie-
šenie kanálu cez pozemok od pána Pavla
Turiaka. Parcela rodinného domu CKN 
č. 2029/2. Úloha trvá.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu  dať vypracovať znalecký posudok
na celom pozemku, na všeobecnú hod-
notu majetku. Parcela CKN č. 759 – trvalý
trávnatý porast o výmere 173 m2 v kata-
strálnom území obce Staškov, zapísaný na
LV č. 1662 pre žiadateľa Jána Perďocha.
Úloha trvá.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku namontovať svetlo
v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhrad-
níka. Realizácia sa vykoná v roku 2020.
Úloha trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať právnu analýzu
právnika obce k exekúciám EX 638/2009,
spisová značka súdu 8Er/451/2009
a upovedomenie o zastavení starej exekú-
cie – stanovisko OZ k exekúcii spisová
značka exekútora EX 553/2010, Spisová
značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST
a túto analýzu predložiť k najbližšiemu ro-
kovaniu OZ. Úloha trvá.

g) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu po návrhu Finančnej komisie pre-
kontrolovať návrh Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom obce Staškov
predložené poslancom JUDr. Štefanom
Pončkom kontrolórovi a právnikovi obce
Staškov. Úloha trvá.

h) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu poveriť likvidačnú komisiu 

riešením návrhu na vyradenie majetku MŠ Sta-
škov. Úloha splnená.

i) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie
časti miestnej komunikácie k súpisnému
číslu 557. Úloha trvá.

j) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať kontrolu tvaru miesta
s preverením výškových pomerov s mož-
nosťou odvodnenia v zmysle žiadosti Pani
Haluškovej. Úloha trvá.

k) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o doasfaltovanie
priestoru pri ZŠ Staškov. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného na-
riadenia Obce Staškov O určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce
Staškov č. 01/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Staškov O určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských za-
riadení so sídlom na území Obce Staškov 
č. 01/2020.

b/ schVaĽUJe
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Staškov O určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských za-
riadení so sídlom na území Obce Staškov 
č. 01/2020.

K bodu č. 5: Oslobodenie od uhrádzania me-
sačného príspevku na čiastočnú úhradu výdav-
kov za pobyt dieťaťa v materskej škole
s účinnosťou od 16. marca 2020 do odvolania.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Oslobodenie od uhrádzania mesačného prí-
spevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole s účinnosťou od 
16. marca 2020 do odvolania.

b/ schVaĽUJe
Oslobodenie od uhrádzania mesačného prí-
spevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole s účinnosťou od 
16. marca 2020 do odvolania.

K bodu č. 6: Návrh na vyradenie a likvidáciu
majetku MŠ Staškov v zmysle zápisnice zo dňa
12. 03. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo

Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku MŠ
Staškov v zmysle zápisnice zo dňa 12. 03. 2020.

b/ schVaĽUJe
Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku MŠ
Staškov v zmysle zápisnice zo dňa 12. 03. 2020.

K bodu č. 7: Zásady odmeňovania poslancov
OZ Obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce
Staš kov. 

b/ schVaĽUJe
Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce
Staš kov. 

K bodu č. 8: Plat starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Plat starostu obce. 

b/ UrČUJe
Na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obec-
nom zriadení a §4 ods. 2 veta zákona č.
253/1994 Z.z. O právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
minimálneho platu starostu o 30% s účinnos-
ťou od 01. 04. 2020.

K bodu č. 9: Organizačný poriadok Obecného
úradu 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Organizačný poriadok Obecného úradu.

b/ berie na VedoMie 
Organizačný poriadok Obecného úradu.

K bodu č. 10: Voľba hlavného kontrolóra Obce
Staškov – schválenie komisie a podmienok 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Voľbu hlavného kontrolóra Obce Staškov –
schválenie komisie a podmienok.

b/ schVaĽUJe
Preloženie tohto bodu rokovania na najbližšie
zasadnutie OZ.

K bodu č. 11: Plnenie Uznesenia č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Plnenie Uznesenia č. 50/2017 zo dňa 
27. 04. 2017.

UZNESENIE 38/2020

UZNESENIE 39/2020

UZNESENIE 40/2020

UZNESENIE 41/2020

UZNESENIE 42/2020

UZNESENIE 43/2020

UZNESENIE 44/2020

UZNESENIE 45/2020

UZNESENIE 46/2020

UZNESENIE 47/2020

b/ rUŠÍ
Uznesenie č. 50/2017 zo dňa 27. 04. 2017,
z dôvodu možnosti vyriešenia právneho titulu
k užívaniu obecných pozemkov dotknutými
osobami.

K bodu č. 11: Možnosť vyriešenia právneho ti-
tulu k užívaniu obecných pozemkov dotknu-
tými osobami 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Možnosť vyriešenia právneho titulu k užívaniu
obecných pozemkov dotknutými osobami –
jedná sa o vlastníkov stavieb na nasledovných
parcelách v k. ú. Staškov – CKN č. 1016/4,
CKN 1015/2, CKN č. 1013/1, CKN 614, CKN
615, CKN 1062, CKN 1063, CKN 1064, CKN
1065, CKN 1074.

b/ schVaĽUJe
Vyriešenie právneho titulu k užívaniu obec-
ných pozemkov dotknutými osobami – jedná
sa o vlastníkov stavieb na nasledovných parce-
lách v k. ú. Staškov – CKN č. 1016/4, CKN
1015/2, CKN č. 1013/1, CKN 614, CKN 615,
CKN 1062, CKN 1063, CKN 1064, CKN 1065,
CKN 1074 – možnosť uzavrieť na užívané po-
zemky vo vlastníctve obce nájomnú zmluvu,
prípadne požiadať o odkúpenie.

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť Pána Mgr. Juraja Bučka a manželky 
Ing. Veroniky Bučkovej o preloženie verejného
vodovodu na parcelách CKN 2562/1 a 2562/3
z dôvodu zistenia vecného bremena verejného
vodovodu.

b/ UKladá
Na základe žiadosti Pána Mgr. Juraja Bučka a
manželky Ing. Veroniky Bučkovej OÚ vypraco-
vať projektovú dokumentáciu preloženia verej-
ného vodovodu na parcelách CKN 2562/1
a CKN 2563/3 v katastrálnom území obce Sta-
škov s vecným bremenom a zabezpečiť inži-
niersku činnosť až po vydaní stavebného
povolenia. Žiadatelia sa zaväzujú hradiť nák -
lady spojené s realizáciou prác a kúpou potreb-
ného materiálu na realizáciu preložky
verejného vodovodu.

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť Pána Petra Svrčka PP MUSIC o zníže-
nie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK
Slávia Staškov z dôvodu vzniknutej pandémie
COVID 19.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť Pána Petra Svrčka PP MUSIC o zníže-
nie nájmu nebytových priestorov na ihrisku FK
Slávia Staškov z dôvodu vzniknutej pandémie
COVID 19.

K bodu č. 12: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Ponuku kníh s názvom Neha a chlieb, autorov
Mgr. Juliany Belkovej a Ing. Vladimíra Gajdo-
šíka, ktorú vydal Spolok rodákov Jozefa Kro-
nera.

b/ berie na VedoMie
Ponuku kníh s názvom Neha a chlieb, autorov
Mgr. Juliany Belkovej a Ing. Vladimíra Gajdo-
šíka, ktorú vydal Spolok rodákov Jozefa Kro-
nera.

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť Pani Daniely Kožákovej o zrezanie lipy
v tesnej blízkosti rodinného domu s. č. ...

b/ berie na VedoMie
Žiadosť Pani Daniely Kožákovej o zrezanie lipy
v tesnej blízkosti rodinného domu s. č. ...

c/ UKladá
Obecnému úradu informovať žiadateľku Pani
Danielu Kožákovú o ďalšom postupe pri zá-
mere zrezania lipy nakoľko schválenie pred-
metnej žiadosti nie je v kompetencii OZ
Staškov. 

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Kontrola návrhu Zásad hospodárenia s majet-
kom obce Staškov. 

b/ berie na VedoMie
Kotrolu návrhu Zásad hospodárenia s majet-
kom obce Staškov. 

K bodu č. 12: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť Pána Ing. Pavla Buleja o prerokovanie
opravy cesty u Belkov – úsek pred penziónom
Skalovka s. č. ...

b/ zaMieTa
Žiadosť Pána Ing. Pavla Buleja opravu cesty
u Belkov – úsek pred penziónom Skalovka s. č.
...z dôvodu nepriaznivého ekonomického pred-
pokladu vývoja rozpočtu Obce Staškov pre rok
2020.

K bodu č. 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zrušenie uznesenia plánovaného OZ zo dňa
28. 02. 2020 č. 12/2020.

b/ schVaĽUJe
Zrušenie uznesenia plánovaného OZ zo dňa
28. 02. 2020 č. 12/2020.

K bodu č. 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zámer prenájmu prebytočného majetku obce
Staškov CKN 1290/6 o výmere 332 m2 Pánovi
Miroslavovi Pončkovi a jeho manželke Janke
Pončkovej z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú po-
zemok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu
sa stanovuje na 25 € ročne za celý predmet
nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou leho-
tou 12 mesiacov.

b/ schVaĽUJe
Zámer prenájmu prebytočného majetku obce
Staškov CKN 1290/6 o výmere 332 m2 Pánovi
Miroslavovi Pončkovi a jeho manželke Janke
Pončkovej z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa, ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú po-
zemok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu
sa stanovuje na 25 € ročne za celý predmet
nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou leho-
tou 12 mesiacov.

K bodu č. 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Výstavbu altánku pre letné posedenie FK Slá-
via Staškov na parcele  CKN 1255 ostatná plo-
cha o výmere 6990 m2 v katastrálnom území
Staškov. 

b/ schVaĽUJe
Výstavbu altánku pre letné posedenie FK Slá-
via Staškov na parcele  CKN 1255 ostatná plo-
cha o výmere 6990 m²  v katastrálnom území
Staškov. Altánok bude vybudovaný na náklady
FK Slávia Staškov, po vybudovaní v zmysle sta-
vebného povolenia a ukončení kolaudačného
konania stavba prejde do vlastníctva FK Slávia
Staškov.

K bodu č. 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Vzdanie sa Pána Mariána Oškrobaného člen-
stva v Stavebnej komisii. 

b/ berie na VedoMie
Vzdanie sa Pána Mariána Oškrobaného člen-
stva v Stavebnej komisii. 

K bodu č. 12: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zmenu účelu použitia časti schválenej dotácie
DHZ Staškov ako spoluúčasť pri realizácii
schváleného projektu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice. 

b/ schVaĽUJe
Zmenu účelu použitia časti schválenej dotácie
DHZ Staškov ako spoluúčasť pri realizácii
schváleného projektu rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice.

UZNESENIE 48/2020

UZNESENIE 49/2020

UZNESENIE 50/2020

UZNESENIE 51/2020

UZNESENIE 52/2020

UZNESENIE 53/2020

UZNESENIE 54/2020

UZNESENIE 55/2020

UZNESENIE 56/2020

UZNESENIE 57/2020

UZNESENIE 58/2020

UZNESENIE 59/2020
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uznesenia mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 29. mája 2020

K otvoreniu mimoriadneho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľ-

stva Staškov
b) návrhovú komisiu

Predseda návrhovej komisie: Patrik Gott-
wald, členovia: Mgr. Ján Kubošek, 
JUDr. Štefan Pončka

c) overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta Bartus -
ková, Ján Belko

K bodu č. 3: Rozhodnutie zriaďovateľa o otvo-
rení ZŠ Staškov, Školskej jedálne, Školského
klubu a MŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Otvorenie  Základnej školy Staškov, Školského
klubu pri ZŠ Staškov, Školskej jedálne pri ZŠ
Staškov a Materskej školy Staškov na základe
miestnych špecifík, personálnych, materiál-
nych, priestorových možností a aktuálnou hy-
gienicko-epidemiologickou situáciou v oblasti
svojej pôsobnosti. 

b/ schVaĽUJe
Otvorenie Základnej školy Staškov, Školského
klubu pri ZŠ Staškov, Školskej jedálne pri ZŠ
Staškov a Materskej školy Staškov na základe
miestnych špecifík, personálnych, materiál-
nych, priestorových možností a aktuálnou hy-
gienicko-epidemiologickou situáciou v oblasti
svojej pôsobnosti.

c/ UKladá
Riaditeteľke ZŠ Staškov a MŠ Staškov zabez-
pečiť všetky potrebné uplatnenia nariadené
hlavným hygienikom SR v súvislosti s otvore-
ním ZŠ Staškov a MŠ Staškov.

K bodu č. 3: Školská jedáleň ZŠ Staškov – vy-
beranie poplatkov za jednorazové plastové
obaly na obed, podľa platného cenníka dodá-
vateľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Vyberanie poplatkov za jednorazové plastové
obaly na obed, podľa platného cenníka dodá-
vateľa Školskou jedálňou ZŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Vyberanie poplatkov za jednorazové plastové
obaly na obed, podľa platného cenníka dodá-
vateľa Školskou jedálňou ZŠ Staškov.

K bodu č. 4: Súhlas s kolaudáciou stavby 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Súhlas s kolaudáciou stavby mosta a prístupo-
vej komunikácie vo vlastníctve Pána Petra Sak-
sona a Vladimíra Saksona v parcele CKN
1267/3, ktorá je čiastočne umiestnená na par-
cele CKN 1256/16, ktorá je vo vlastníctve
Obce Staškov. 

b/ schVaĽUJe
Súhlas s kolaudáciou stavby mosta a prístupo-
vej komunikácie vo vlastníctve Pána Petra Sak-
sona a Vladimíra Saksona v parcele CKN
1267/3, ktorá je čiastočne umiestnená na par-
cele CKN 1256/16, ktorá je vo vlastníctve
Obce Staškov. 

K bodu č. 4: Predaj (prenájom) majetku obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 1256/20 o výmere 13 m2

zastavaná plocha, ktorá bola oddelená geome-
trickým plánom č. 119/2019 vypracoval Ing.
Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická 3,
831 04 Bratislava dňa 30. 04. 2019, úradne
overil Ing. Jozef Polka dňa 23.05.2019, z par-
cely CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná
plocha.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 1256/20 o výmere 13 m2

zastavaná plocha,  ktorá bola oddelená geome-
trickým plánom č. 119/2019 vypracoval Ing.
Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická 3,
831 04 Bratislava dňa 30. 04. 2019, úradne
overil Ing. Jozef Polka dňa 23. 05. 2019, z par-
cely CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná
plocha.

K bodu č. 4: Zámer predaja majetku obce Staš -
kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov parcela CKN 1256/20
o výmere 13 m2 zastavaná plocha, ktorá bola
oddelená geometrickým plánom č. 119/2019
vypracoval Ing. Matúš Smatana, Gefos Slova-
kia, Bojnická 3, 831 04 Bratislava dňa 
30. 04. 2019, úradne overil Ing. Jozef Polka
dňa 23. 05. 2019, z parcely CKN 1256/16
o výmere 223 m2 ostatná plocha, pre Pána
Petra Saksona a Vladimíra Saksona. Osobitný
zreteľ spočíva v tom, že Obec Staškov chce

umožniť vlastníkom parcely CKN č. 1267/3
prístup k predmetnej parcele. Cena – 20 € za
m2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

b/ schVaĽUJe
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov parcela CKN 1256/20
o výmere 13 m2 zastavaná plocha, ktorá bola
oddelená geometrickým plánom č. 119/2019
vypracoval Ing. Matúš Smatana, Gefos Slova-
kia, Bojnická 3, 831 04 Bratislava dňa 
30. 04. 2019, úradne overil Ing. Jozef Polka
dňa 23. 05. 2019, z parcely CKN 1256/16
o výmere 223 m2 ostatná plocha, pre Pána
Petra Saksona a Vladimíra Saksona. Osobitný
zreteľ spočíva v tom, že Obec Staškov chce
umožniť vlastníkom parcely CKN č. 1267/3
prístup k predmetnej parcele. Cena – 20 € za
m2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

K bodu č. 5: Žiadosť o refundáciu faktúry pre
Mažoretky Edit Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o refundáciu faktúry pre Mažoretky
Edit Staškov za nájom telocvične v roku 2019.

b/ neschVaĽUJe
Žiadosť o refundáciu faktúry pre Mažoretky
Edit Staškov za nájom telocvične v roku 2019
z toho dôvodu, že schválené prostriedky na
tento účel v rozpočte obce sú určené na čin-
nosť Mažoretiek Edit Staškov v roku 2020.

K bodu č. 5: Organizácia hodov a Futbalového
turnaja o pohár Jozefa Kronera
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Informáciu, že v súčasnej epidemiologickej si-
tuácii, vzhľadom na stále platné opatrenia v sú-
vislosti s COVID 19 Obec Staškov nepripravuje
organizáciu hodov a Futbalového turnaja
o pohár Jozefa Kronera v roku 2020.

b/ berie na VedoMie
Informáciu, že v súčasnej epidemiologickej si-
tuácii, vzhľadom na stále platné opatrenia
v súvis losti s COVID 19, Obec Staškov nepri -
pravuje organizáciu hodov a Futbalového tur-
naja o pohár Jozefa Kronera v roku 2020.

UZNESENIE 60/2020

UZNESENIE 61/2020

UZNESENIE 62/2020

UZNESENIE 63/2020

UZNESENIE 64/2020

UZNESENIE 65/2020

UZNESENIE 66/2020

UZNESENIE 67/2020

uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26. júna 2020

K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľ-

stva Staškov
b) návrhovú komisiu

Predseda návrhovej komisie:Peter Fuček,
členovia: Mgr. Ján Kubošek, Ing. Milan Ve-
selovský 

c) overovateľov zápisnice: Patrik Gottwald,
Terézia Šupčíková

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ berie na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému

úradu dať vypracovať znalecký posudok
na priamy odpredaj parcely č. 105/3 o vý-
mere 10 m2 a parcely č. 108/20 o výmere
25 m2 v katastrálnom územní obce Staš -
kov pre žiadateľku Janku Badurovú. Úloha
splnená.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na priamy odpredaj parcely č. 6522/20
o výmere 54 m2 a parcely č. 6522/21
o výmere 81 m2 a parcely č. 6522/22
o výmere 21 m2 v katastrálnom území
obce Staškov, zapísané na LV 1179 pre
žiadateľku Annu Cabukovú. Úloha
splnená.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku riešiť žiadosť o rie-
šenie kanálu cez pozemok od pána Pavla
Turiaka. Parcela rodinného domu CKN 
č. 2029/2. Úloha splnená.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na celom pozemku, na všeobecnú hod-
notu majetku. Parcela CKN č. 759 – trvalý
trávnatý porast o výmere 173 m2 v katas -
trálnom území obce Staškov, zapísaný na
LV č. 1662 pre žiadateľa Jána Perďocha.
Úloha splnená.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku namontovať svetlo
v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhrad-
níka. Realizácia sa vykoná v roku 2020.
Úloha trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať právnu analýzu
právnika obce k exekúciám EX 638/2009,
spisová značka súdu 8Er/451/2009
a upovedomenie o zastavení starej exekú-
cie – stanovisko OZ k exekúcii spisová
značka exekútora EX 553/2010, Spisová

značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST
a túto analýzu predložiť k najbližšiemu ro-
kovaniu OZ. Úloha trvá.

g) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu po návrhu Finančnej komisie pre-
kontrolovať návrh Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Staškov
predložené poslancom JUDr. Štefanom
Pončkom kontrolórovi a právnikovi obce
Staškov. Úloha trvá.

h) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie
časti miestnej komunikácie k súpisnému
číslu 557. Úloha trvá.

i) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať kontrolu tvaru miesta
s preverením výškových pomerov s mož-
nosťou odvodnenia v zmysle žiadosti Pani
Haluškovej. Úloha trvá.

j) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o doasfaltovanie
priestoru pri ZŠ Staškov. Úloha trvá.

K bodu č. 4: Návrh na organizáciu ZŠ Staškov
pre školský rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský
rok 2020/2021.

b/ schVaĽUJe
Návrh na organizáciu ZŠ Staškov pre školský
rok 2020/2021.

K bodu č. 5: Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov
v čase hlavných prázdnin
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlav-
ných prázdnin.

b/ berie na VedoMie
Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase hlav-
ných prázdnin.

K bodu č. 6: Organizácia MŠ Staškov na škol-
ský rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Organizácia MŠ Staškov na školský rok
2020/2021.

b/ schVaĽUJe
Organizácia MŠ Staškov na školský rok
2020/2021.

K bodu č. 7: Správa o hospodárení MŠ Staškov
za II. Polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. Polrok
2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení MŠ Staškov za II. Polrok
2019.

K bodu č. 8: Plán dovoleniek pedagogických
zamestnancov MŠ Staškov júl – august 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov
MŠ Staškov júl - august 2020.

b/ berie na VedoMie
Plán dovoleniek pedagogických zamestnancov
MŠ Staškov júl - august 2020.

K bodu č. 9: Informácia o zápise detí MŠ Sta-
škov na školský rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Informácia o zápise detí MŠ Staškov na školský
rok 2020/2021.

b/ berie na VedoMie
Informácia o zápise detí MŠ Staškov na školský
rok 2020/2021.

K bodu č. 10: Správa o hospodárení 
OTP Staškov k 31. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení OTP Staškov 
k 31. 12. 2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení OTP Staškov 
k 31. 12. 2019.

K bodu č. 11: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 OTP Staškov.

UZNESENIE 68/2020

UZNESENIE 69/2020

UZNESENIE 70/2020

UZNESENIE 71/2020

UZNESENIE 72/2020

UZNESENIE 73/2020

UZNESENIE 74/2020

UZNESENIE 75/2020

UZNESENIE 76/2020

UZNESENIE 77/2020

UZNESENIE 78/2020
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K bodu č. 12: Návrh na vyradenie majetku OTP
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh na vyradenie majetku OTP Staškov.
b/ UKladá
Likvidačnej komisii preriešiť návrh na vyrade-
nie majetku OTP Staškov.

K bodu č. 13: Návrh dodatku č. 1 k VZN 
č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta-
vebnými odpadmi na území obce Staškov.

b/ schVaĽUJe
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta-
vebnými odpadmi na území obce Staškov.

K bodu č. 14: Prevádzkový poriadok Malej
kompostárne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prevádzkový poriadok Malej kompostárne.

b/ schVaĽUJe
Prevádzkový poriadok Malej kompostárne:
Pondelok – Piatok od 7 h – 15 h na zavolanie
Streda od 7 h – 15h na zavolanie, 
od 15 h – 17 h stála služba.

K bodu č. 15: Výročná správa a účtovná zá-
vierka overená audítorom za rok 2019 – Zdru-
ženie TKO Semeteš, n.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Výročná správa a účtovná závierka overená au-
dítorom za rok 2019 – Združenie TKO Seme-
teš, n.o.

b/ berie na VedoMie
Výročná správa a účtovná závierka overená au-
dítorom za rok 2019 – Združenie TKO Seme-
teš, n.o.

K bodu č. 16: Schválenie zápisov do obecnej
kroniky za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok
2019.

b/ schVaĽUJe
Schválenie zápisov do obecnej kroniky za rok
2019.

K bodu č. 17: Prebytočnosť majetku obce Staš -
kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m2

zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 
81 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o vý-
mere 21 m2 zastavaná plocha, ktorá bola od-
delená geometrickým plánom č. 178/2020
vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec,
023 12 Svrčinovec dňa 10. 02. 2020, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 18. 02. 2020,
z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 za-
stavaná plocha.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 6522/20 o výmere 54 m2

zastavaná plocha, CKN 6522/21 o výmere 
81 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/22 o vý-
mere 21 m2 zastavaná plocha, ktorá bola od-
delená geometrickým plánom č. 178/2020
vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec,
023 12 Svrčinovec dňa 10. 02. 2020, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 18. 02. 2020,
z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 za-
stavaná plocha.

K bodu č. 17: Zámer predaja majetku obce
Staš kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20
o výmere 54 m2 zastavaná plocha, CKN
6522/21 o výmere 81 m2 zastavaná plocha,
CKN 6522/22 o výmere 21 m2 zastavaná plo-
cha, ktorá bola oddelená geometrickým plá-
nom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia
Haladejová, Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec
dňa 10. 02. 2020, úradne overil Ing. Terézia
Targošová dňa 18. 02. 2020, z parcely CKN
6522/13 o výmere 1017 m2 zastavaná plocha,
pre pani Annu Cabukovú. Osobitný zreteľ spo-
číva v tom, že žiadateľka a jej rodina dlhodobo
užívajú predmetné parcely. Cena – 13 € za m2

s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

b/ schVaĽUJe
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov parcela CKN 6522/20
o výmere 54 m2 zastavaná plocha, CKN
6522/21 o výmere 81 m2 zastavaná plocha,
CKN 6522/22 o výmere 21 m2 zastavaná plo-
cha, ktorá bola oddelená geometrickým plá-
nom č. 178/2020 vypracoval Ing. Terézia
Haladejová, Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec
dňa 10. 02. 2020, úradne overil Ing. Terézia
Targošová dňa 18. 02. 2020, z parcely CKN
6522/13 o výmere 1017 m2 zastavaná plocha,
pre pani Annu Cabukovú. Osobitný zreteľ spo-
číva v tom, že pozemky sú v susedstve pozem-
kov vo vlastníctve žiadateľa. Cena – 13 € za m2

s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

K bodu č. 18: Prebytočnosť majetku obce Staš -
kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o vý-
mere 173 m2 trvalý trávny porast, ktorá je evi-
dovaná na liste vlastníctva č. 1662, katastrálne
územie Staškov.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov v podiele 1/2 parcela CKN 759 o vý-
mere 173 m2 trvalý trávny porast, ktorá je evi-
dovaná na liste vlastníctva č. 1662, katastrálne
územie Staškov.

K bodu č. 18: Zámer predaja majetku obce
Staš kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela
CKN 759 o výmere 173 m2 trvalý trávny po-
rast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.
1662, pre pána Jána Perďocha. Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2 z pred-
metnej parcely CKN 759. Cena – 20 € za m2
s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

b/ schVaĽUJe
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov v podiele 1/2 parcela
CKN 759 o výmere 173 m2 trvalý trávny po-
rast, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 
č. 1662, pre pána Jána Perďocha. Osobitný zre-
teľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 1/2
z predmetnej parcely CKN 759. Cena – 20 €
za m2 s tým, že žiadatelia uhradia všetky po-
platky spojené s prevodom predmetnej nehnu-
teľnosti.

K bodu č. 19: Prebytočnosť majetku obce Staš -
kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 105/3 o výmere 10 m2

trvalý trávny porast, CKN 108/20 o výmere 25
m2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená
geomet rickým plánom č. 231/2018 vypracoval
Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša
882, 023 41 Nesluša 28. 10. 2018, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 16. 11. 2018,
z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m2

vodná plocha.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve Obce
Staš kov parcela CKN 105/3 o výmere 10 m2
trvalý trávny porast, CKN 108/20 o výmere 
25 m2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená
geome trickým plánom č. 231/2018 vypracoval
Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša
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882, 023 41 Nesluša 28. 10. 2018, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 16. 11. 2018,
z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m2
vodná plocha.

K bodu č. 19: Zámer predaja majetku obce
Staš kov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 
10 m2 trvalý trávny porast a CKN 108/20 o vý-
mere 25 m2 ostatná plocha, ktorá bola odde-
lená geometrickým plánom č. 231/2018
vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické
práce, Nesluša 882, 023 41 Nesluša 
28. 10. 2018, úradne overil Ing. Terézia Targo-
šová dňa 16. 11. 2018, z parcely EKN 10830/1
o výmere 104 m2 vodná plocha, pre pani Janku
Badurovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
predmetné parcely sa nachádzajú v záhrade pri
rodinnom dome žiadateľky. Cena – 13 € za m2

s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

b/ schVaĽUJe
Zámer predaja prebytočného majetku vo vlast-
níctve Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 
10 m2 trvalý trávny porast a CKN108/20 o vý-
mere 25 m2 ostatná plocha, ktorá bola odde-
lená geometrickým plánom č. 231/2018
vypracoval Radoslav Sucháň, Geodetické
práce, Nesluša 882, 023 41 Nesluša 
28. 10. 2018, úradne overil Ing. Terézia Targo-
šová dňa 16. 11. 2018, z parcely EKN 10830/1
o výmere 104 m2 vodná plocha, pre pani Janku
Badurovú. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
predmetné parcely sa nachádzajú v záhrade pri
rodinnom dome žiadateľky. Cena – 13 € za m2

s tým, že žiadatelia uhradia všetky poplatky
spojené s prevodom predmetnej nehnuteľ-
nosti.

K bodu č. 20: Predaja majetku obce Staškov
z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov parcela CKN 1256/20  o výmere
13 m2 zastavaná plocha,  ktorá bola oddelená
geometrickým plánom č. 119/2019 vypracoval
Ing. Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická 3,
831 04 Bratislava dňa 30. 04. 2019, úradne
overil Ing. Jozef Polka dňa 23. 05. 2019,  z par-
cely CKN 1256/16 o výmere 223m2 ostatná
plocha, pre pána Petra Saksona a Vladimíra
Saksona. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
Obec Staškov chce umožniť vlastníkom parcely
CKN č. 1267/3 prístup k predmetnej parcele.
Cena – 20 € za m2 s tým, že žiadatelia uhradia
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti. 

b/ schVaĽUJe
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov parcela CKN 1256/20 o výmere
13 m2 zastavaná plocha,  ktorá bola oddelená
geometrickým plánom č. 119/2019 vypracoval

Ing. Matúš Smatana, Gefos Slovakia, Bojnická
3, 831 04 Bratislava dňa 30. 04. 2019, úradne
overil Ing. Jozef Polka dňa 23. 05. 2019, z par-
cely CKN 1256/16 o výmere 223 m2 ostatná
plocha, pre pána Petra Saksona a Vladimíra
Saksona. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
Obec Staškov chce umožniť vlastníkom parcely
CKN č. 1267/3 prístup k predmetnej parcele.
Cena – 20 € za m2 s tým, že žiadatelia uhradia
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti.

K bodu č. 21: Prenájom majetku obce Staškov
z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prenájom prebytočného majetku obce Staškov
CKN 1290/6 o výmere 332 m2 pánovi Miro-
slavovi Pončkovi a jeho manželke Janke Pon-
čkovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú poze-
mok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu sa
stanovuje na 25 € ročne za celý predmet
nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou leho-
tou 12 mesiacov.

b/ schVaĽUJe
Prenájom prebytočného majetku obce Staškov
CKN 1290/6 o výmere 332 m2 pánovi Miro-
slavovi Pončkovi a jeho manželke Janke Pon-
čkovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že žiadatelia chcú poze-
mok naďalej užívať ako záhradu, cena nájmu sa
stanovuje na 25 € ročne za celý predmet
nájmu s dobou neurčitou, s výpovednou leho-
tou 12 mesiacov.

K bodu č. 22: Správa o výsledku kontroly hlav-
nej kontrolórky obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
obce Staškov.

b/ berie na VedoMie
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky
obce Staškov.

K bodu č. 23: Schválenie podmienok voľby
kontrolóra obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie podmienok voľby kontrolóra obce
Staškov.

b/ schVaĽUJe
Podmienky voľby kontrolóra: Uväzok 0,25
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie
s maturitou
Min. 5 rokov praxe v štátnej správe alebo sa-
mospráve

K bodu č. 24: Záverečný účet obce Staškov za
rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Záverečný účet obce Staškov za rok 2019.

b/ schVaĽUJe bez Výhrad
Záverečný účet obce Staškov za rok 2019.

K bodu č. 25: Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Staškov k záverečnému účtu za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov
k záverečnému účtu za rok 2019

b/ neschVaĽUJe
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov
k záverečnému účtu za rok 2019
Návrh bol vrátený na prepracovanie kontro-
lórke obce

K bodu č. 26: Individuálna výročná správa za
rok 2019 obec Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Individuálna výročná správa za rok 2019 obec
Staškov.

b/ schVaĽUJe
Individuálna výročná správa za rok 2019 obec
Staškov.

K bodu č. 27: Návrh na vyradenie majetku
obce Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh na vyradenie majetku obce Staškov.

b/ UKladá
Likvidačnej komisii preriešiť návrh na vyrade-
nie majetku obce Staškov.

K bodu č. 28: Prevod do správy majetku OTP
Staškov – snehová radlica 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prevod do správy majetku OTP Staškov – sne-
hová radlica v obstarávacej cene 5802 €,
oprávky 0 €, zostatková cena 5802 €.

b/ schVaĽUJe
Prevod do správy majetku OTP Staškov – sne-
hová radlica v obstarávacej cene 5802 €,
oprávky 0 €, zostatková cena 5802 €.

K bodu č. 29: Rozpočtové opatrenie obce Sta-
škov č.3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 3/2020

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie obce Staškov č. 3/2020

UZNESENIE 89/2020

UZNESENIE 90/2020

UZNESENIE 91/2020

UZNESENIE 92/2020

UZNESENIE 93/2020

UZNESENIE 94/2020

UZNESENIE 95/2020

UZNESENIE 96/2020

UZNESENIE 97/2020

UZNESENIE 98/2020

UZNESENIE 88/2020
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K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o namontovanie spomaľovacieho re-
tardéra na miestnu komunikáciu a znovu
umiestnenie značky na zníženie rýchlosti od
pani Mgr. Júlie Jurgovej a občanov podpísa-
ných pod žiadosť.

b/ schVaĽUJe
Žiadosť o namontovanie spomaľovacieho re-
tardéra na miestnu komunikáciu a znovu
umiestnenie značky na zníženie rýchlosti od
pani Mgr. Júlie Jurgovej a občanov podpísa-
ných pod žiadosť.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o vrátenie pouličného svetla k súpis-
ným číslam 253, 315, 341 lokalita Staškov –
Jelitov. 

b/ zaMieTa
Žiadosť o vrátenie pouličného svetla k súpis-
ným číslam 253, 315, 341 lokalita Staškov –
Jelitov. 

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o opravu príjazdovej cesty k rodin-
nému domu s. č., žiadateľka pani Mgr. Beáta
Kotuľová. 

b/ UKladá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku príjazdo-
vej cesty k rodinnému domu s. č. , žiadateľka
pani Mgr. Beáta Kotuľová a navrhnúť riešenie
predmetnej žiadosti žiadateľky pani Mgr. Beáty
Kotuľovej. 

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Ponuka od Slovenského pozemkového fondu
na odkúpenie parcely CKN 4418/8 o výmere
217m2 trvalý trávny porast, LV č. 5007, účel
prevodu vybudovanie „Turisticko-náučného
chodníka Jozefa Kronera“.

b/ UKladá
Obecnému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok CKN 4418/8 o výmere 217m2 trvalý
trávny porast, LV č. 5007. Účelom odkúpenia
predmetného pozemku od Slovenského po-
zemkového fondu bude vybudovanie roz-
hľadne .

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o prenájom obecného pozemku CKN
111/23 pre skladový kontajner o rozmere 18
m2 pre žiadateľa EKONOMSERVIS, s.r.o..

b/ UKladá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku obecného
pozemku CKN 111/23 pre  umiestnenie skla-
dového kontajneru o rozmere 18 m2 pre žiada-
teľa  EKONOMSERVIS, s.r.o..

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť pani Ivony Hejčíkovej, Staškov č. o od-
pustenie poplatku za omeškané platby za rok
2019. 

b/ zaMieTa
Žiadosť pani Ivony Hejčíkovej, Staškov č. o od-
pustenie poplatku za omeškané platby za rok
2019. Odporúčame, aby sa žiadateľka obrátila
na Sociálnu komisiu, ktorá má v kompetencii
riešenie takýchto žiadostí.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Informáciu riaditeľky ZŠ Staškov o aktuálnej
epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením
choroby COVID-19.

b/ schVaĽUJe
Uzatvorenie ZŠ Staškov a Školskej jedálne od
29. 06. 2020.

K bodu č. 30
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Pre podnikateľské subjekty zľavu z nájmu vo
výške 50 % za obdobie, počas ktorého bola
prerušená ich činnosť z dôvodu pandémie
COVID-19 za podmienok, že nájomcovia
splnia požiadavky poskytovateľa dotácie. 

b/ schVaĽUJe
Pre podnikateľské subjekty zľavu z nájmu vo
výške 50 % za obdobie, počas ktorého bola
prerušená ich činnosť z dôvodu pandémie
COVID-19 za podmienok, že nájomcovia
splnia požiadavky poskytovateľa dotácie. 

K bodu č. 30: 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Cenu na výkup pozemkov  pod miestnu komu-
nikáciu po ľavom a pravom brehu rieky Kysuca
od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková.
Geometrické plány:č. 10/2016 vypracovaný
firmou Ján Jančík – Geodet, Drahošanka 1991,
022 01 Čadca, IČO: 35220104, úradne ove-
rený Ing. Jozefom Polkom dňa 10. 02. 2016
pod č. 103/2016, č.11/2016 vypracovaný fir-
mou Ján Jančík – Geodet, Drahošanka 1991,

022 01 Čadca, IČO: 35220104,úradne ove-
rený Ing. Jozefom Polkom dňa 23 .02. 2016
pod č. 151/2016,
č.12/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 24. 02. 2016 pod č.
168/2016,
č.13/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 04. 03. 2016 pod č.
218/2016,
č.14/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 08. 03. 2016 pod č.
219/2016,

b/ schVaĽUJe
Cenu na výkup pozemkov  pod miestnu komu-
nikáciu po ľavom a pravom brehu rieky Kysuca
od mosta k OÚ po hranicu s obcou Raková za
1 €/m2.
Geometrické plány:č. 10/2016 vypracovaný
firmou Ján Jančík – Geodet, Drahošanka 1991,
022 01 Čadca, IČO: 35220104, úradne ove-
rený Ing. Jozefom Polkom dňa 10. 02. 2016
pod č. 103/2016,
č.11/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Jozefom
Polkom dňa 23. 02. 2016 pod č. 151/2016,
č.12/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 24. 02. 2016 pod č.
168/2016,
č.13/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 04. 03. 2016 pod č.
218/2016,
č.14/2016 vypracovaný firmou Ján Jančík –
Geodet, Drahošanka 1991, 022 01 Čadca,
IČO: 35220104,úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou dňa 08. 03. 2016 pod č.
219/2016,

UZNESENIE 100/2020

UZNESENIE 101/2020

UZNESENIE 102/2020

UZNESENIE 103/2020

UZNESENIE 104/2020

UZNESENIE 105/2020

UZNESENIE 106/2020

UZNESENIE 107/2020

UZNESENIE 99/2020

K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva
Staškov
b) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček
členovia: Mgr. Iveta Bartusková, JUDr. Štefan
Pončka
c) overovateľov zápisnice: Patrik Gottwald, Te-
rézia Šupčíková

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá Likvidačnej

komisii preriešiť návrh na vyradenie ma-
jetku obce Staškov. Úloha splnená.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu riešiť žiadosť o namontovanie spo-
maľovacieho retardéra na miestnu komu-
nikáciu a znovu umiestnenie značky na
zníženie rýchlosti od pani Mgr. Júlie Jurgo-
vej a občanov podpísaných pod žiadosť.
Úloha trvá.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať obhliadku príjazdovej cesty
k rodinnému domu s.č., žiadateľka pani
Mgr. Beata Kotuľová a navrhnúť riešenie
predmetnej žiadosti žiadateľky pani Mgr.
Beaty Kotuľovej. Úloha splnená.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
CKN 4418/8 o výmere 217m2 trvalý
trávny porast, LV č. 5007, odkúpenie pred-
metného pozemku od Slovenského po-
zemkového fondu za účelom vybudovania
rozhľadne. Úloha splnená.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku namontovať svetlo
v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhrad-
níka. Realizácia sa vykoná v roku 2020.
Úloha trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať právnu analýzu práv-
nika obce  k exekúciám EX 638/2009, spi-
sová značka súdu 8Er/451/2009
a upovedomenie o zastavení starej exekú-
cie – stanovisko OZ k exekúcii spisová
značka exekútora EX 553/2010, Spisová
značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST
a túto analýzu predložiť k najbližšiemu ro-
kovaniu OZ. Úloha trvá.

g) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu po návrhu Finančnej komisie pre-
kontrolovať návrh Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Staškov

predložené poslancom JUDr. Štefanom
Pončkom kontrolórovi a právnikovi obce
Staškov. Úloha splnená, Finančná komisia
odporúča predložené zásady hospodárenia
schváliť.

h) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie
časti miestnej komunikácie k súpisnému
číslu. Úloha trvá.

i)  Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať kontrolu na tvare miesta
s preverením výškových pomerov s mož-
nosťou odvodnenia v zmysle žiadosti Pani
Haluškovej. Úloha splnená viď. zápisnica
Stavebnej komisie.

j)  Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o doasfaltovanie
pries toru pri ZŠ Staškov. Úloha splnená viď.
zápisnica Stavebnej komisie.

k)  Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať obhliadku obecného po-
zemku CKN 111/23 pre umiestnenie skla-
dového kontajneru o rozmere 18 m2 pre
žiadateľa EKONOMSERVIS, s.r.o.. Úloha
splnená viď. zápisnica Stavebnej komisie.

K bodu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Spôsob  voľby hlavného kontrolóra obce Staš -
kov. 

b/ schVaĽUJe
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční ve-
rejne.

K bodu č. 4: Voľba hlavného kontrolóra obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Voľbu hlavného kontrolóra obce Staškov – hla-
sovanie.

b/ schVaĽUJe
Za hlavného kontrolóra obce Staškov Ing. Mar-
cela Nekoranca.
Výsledok hlasovania – 5 hlasov Ing. Marcel Ne-
koranec bol zvolený v prvom kole v zmysle zá-
kona č. 369/ 1990 Zb. z. §18a ods. 3.
Hlasovanie:
Kandidát 1 – 0 hlasov
Kandidát 2 – 1 hlas 
Kandidát 3 – 5 hlasov 

K bodu č. 4: Návrh pracovných a platových
podmienok hlavného kontrolóra obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Návrh pracovných a platových podmienok
hlavného kontrolóra obce Staškov.

b/ schVaĽUJe
V súlade s § 18a ods. 3 a ods.5 zákona č.
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolilo za hlavného kon-
trolóra obce Staškov Ing. Marcela Nekoranca
na dobu šesť rokov. Funkčné obdobie začína
od 1. 9. 2020 do 31. 08. 2026. V zmysle § 18a
ods.6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný
pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný
čas, s úväzkom 37,50 hod/mesačne, t. j. 0,25
% z plného úväzku.

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 ZŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 ZŠ Staškov.

K bodu č. 6: Správa o hospodárení ZŠ Staškov
k 31.12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení ZŠ Staškov k 31. 12.
2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení ZŠ Staškov k 31. 12.
2019.

K bodu č. 7: Správa o hospodárení ZŠ Staškov
k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení ZŠ Staškov k 30. 06.
2020.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení ZŠ Staškov k 30. 06.
2020.

K bodu č. 8: Správa o hospodárení Školskej je-
dálne ZŠ Staškov k 31. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení Školskej jedálne ZŠ Sta-
škov k 31. 12. 2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení Školskej jedálne ZŠ Sta-
škov k 31. 12. 2019.

UZNESENIE 108/2020

UZNESENIE 109/2020

UZNESENIE 110/2020

UZNESENIE 111/2020

UZNESENIE 112/2020

UZNESENIE 113/2020

UZNESENIE 1142020

UZNESENIE 115/2020

UZNESENIE 116/2020

uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. augusta 2020
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K bodu č. 9: Správa o hospodárení Školskej je-
dálne ZŠ Staškov k 30. 06. 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ preroKoValo
Správa o hospodárení Školskej jedálne ZŠ Sta-
škov k 30. 06. 2020.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení Školskej jedálne ZŠ Sta-
škov k 30. 06. 2020.

K bodu č. 10: Správa o hospodárení Školského
klubu ZŠ Staškov k 31. 12. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ preroKoValo
Správa o hospodárení Školského klubu ZŠ
Staš kov k 31. 12. 2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení Školského klubu ZŠ
Staš kov k 31. 12. 2019.

K bodu č. 11: Správa o hospodárení Školského
klubu ZŠ Staškov k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení Školského klubu ZŠ
Staš kov k 30. 06. 2020.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení Školského klubu ZŠ
Staš kov k 30. 06. 2020.

K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
CVČ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 CVČ Staškov.
b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 CVČ Staškov.

K bodu č. 13: Správa o hospodárení CVČ Sta-
škov k 31. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení CVČ Staškov k 31. 12.
2019.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení CVČ Staškov k 31. 12.
2019.

K bodu č. 14: Správa o hospodárení CVČ Sta-
škov k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení CVČ Staškov k 30. 06.
2020.
b/ schVaĽUJe

Správa o hospodárení CVČ Staškov k 30. 06.
2020.

K bodu č. 15: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov v správe ZŠ
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Základná umelecká škola Turzovka)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Základná
umelecká škola Turzovka).

b/ schVaĽUJe
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Základná
umelecká škola Turzovka) na základe podmie-
nok prenájmu.

K bodu č. 16: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov v správe ZŠ
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Občianske združenie Mažoretky EDIT Sta-
škov)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Občianske
združenie Mažoretky EDIT Staškov).

b/ schVaĽUJe
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Občianske
združenie Mažoretky EDIT Staškov) na základe
podmienok prenájmu v zmysle Uznesenia č.
2/2013 zo dňa 22. 2. 2013 o prenájme teloc-
vične 4 €/h letné obdobie a 10 €/h zimné ob-
dobie.

K bodu č. 17: Plán profesijného rozvoja MŠ
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Plán profesijného rozvoja MŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Plán profesijného rozvoja MŠ Staškov.

K bodu č. 18: Správa o hospodárení OTP Sta-
škov k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení OTP Staškov k 30. 06.
2020.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení OTP Staškov k 30. 06.
2020.

K bodu č. 19: Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 obce Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 obce Staškov.

K bodu č. 20: Správa o hospodárení k 30.06.
2020 obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o hospodárení k 30. 06. 2020 obce Sta-
škov.

b/ schVaĽUJe
Správa o hospodárení k 30. 06. 2020 obce Sta-
škov.

K bodu č. 21: Monitorovacia správa k progra-
movému rozpočtu obce Staškov k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Monitorovaciu správa k programovému roz-
počtu obce Staškov k 30. 06. 2020.

b/ schVaĽUJe
Monitorovaciu správa k programovému roz-
počtu obce Staškov k 30. 06. 2020.

K bodu č. 22: Zápisnica zo stretnutia likvidač-
nej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Likvidáciu majetku vo vlastníctve OTP Staškov
a Obecného úradu.

b/ schVaĽUJe
Návrh na vyradenie majetku OTP Staškov
a Obecného úradu v zmysle zápisnice z Likvi-
dačnej komisie. 

K bodu č. 23: Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Staškov k záverečnému účtu obce Sta-
škov za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov
k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2019.

b/ berie na VedoMie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Staškov
k záverečnému účtu obce Staškov za rok 2019.

K bodu č. 24: Schválenie predaja prebytoč-
ného majetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
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Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere
54 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o vý-
mere 81 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/22
o výmere 21 m2 zastavaná plocha, ktorá bola
oddelená geometrickým plánom č. 178/2020
vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec,
023 12 Svrčinovec dňa 10. 02. 2020, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 18. 02. 2020,
z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 za-
stavaná plocha, pre pani Annu Cabukovú. Oso-
bitný zreteľ spočíva v tom, pozemok je priľahlý
k parcele žiadateľky. Cena – 13 € za m2 s tým,
že žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené
s prevodom predmetnej nehnuteľnosti.

b/ schVaĽUJe
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov parcela CKN 6522/20 o výmere
54 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/21 o vý-
mere 81 m2 zastavaná plocha, CKN 6522/22
o výmere 21 m2 zastavaná plocha, ktorá bola
oddelená geometrickým plánom č. 178/2020
vypracoval Ing. Terézia Haladejová, Svrčinovec,
023 12 Svrčinovec dňa 10. 02. 2020, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 18. 02. 2020,
z parcely CKN 6522/13 o výmere 1017 m2 za-
stavaná plocha, pre pani Annu Cabukovú. Oso-
bitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka a jej
rodina dlhodobo užívajú predmetné parcely.
Cena – 13 € za m2 s tým, že žiadatelia uhradia
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti.

K bodu č. 25: Schválenie predaja prebytoč-
ného majetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 10 m2

trvalý trávny porast a CKN108/20 o výmere
25 m2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená geo-
metrickým plánom č. 231/2018 vypracoval
Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša
882, 023 41 Nesluša 28.10. 2018, úradne ove-
ril Ing. Terézia Targošová dňa 16. 11. 2018,
z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m2

vodná plocha, pre pani Janku Badurovú. Oso-
bitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné par-
cely sa nachádzajú v záhrade pri rodinnom
dome žiadateľky. Cena – 13 € za m2 s tým, že
žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené
s prevodom predmetnej nehnuteľnosti.

b/ schVaĽUJe
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov CKN 105/3 o výmere 10 m2

trvalý trávny porast a CKN108/20 o výmere
25 m2 ostatná plocha, ktorá bola oddelená
geometrickým plánom č. 231/2018 vypracoval
Radoslav Sucháň, Geodetické práce, Nesluša
882, 023 41 Nesluša 28. 10. 2018, úradne
overil Ing. Terézia Targošová dňa 16. 11. 2018,
z parcely EKN 10830/1 o výmere 104 m2

vodná plocha, pre pani Janku Badurovú. Oso-
bitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné par-
cely sa nachádzajú v záhrade pri rodinnom
dome žiadateľky. Cena – 13 € za m2 s tým, že
žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené
s prevodom predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 26: Schválenie predaja prebytoč-
ného majetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj  prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759
o výmere 173 m2 trvalý trávny porast, ktorá je
evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, pre pána
Jána Perďocha. Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že žiadateľ vlastní 1/2 z predmetnej parcely
CKN 759. Cena – 20 € za m2 s tým, že žiada-
telia uhradia všetky poplatky spojené s prevo-
dom predmetnej nehnuteľnosti.

b/ schVaĽUJe bez Výhrad
Predaj prebytočného majetku vo vlastníctve
Obce Staškov v podiele 1/2 parcela CKN 759
o výmere 173 m2 trvalý trávny porast, ktorá je
evidovaná na liste vlastníctva č. 1662, pre pána
Jána Perďocha. Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že žiadateľ vlastní 1/2 z predmetnej parcely
CKN 759. Cena – 20 € za m2 s tým, že žiada-
telia uhradia všetky poplatky spojené s prevo-
dom predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť občana Štefana Plecha o úpravu prie-
pustu na parcele CKN 6347.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť občana Štefana Plecha o úpravu prie-
pustu na parcele CKN 6347.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť občanov – časť obce u Vyhniarov (re-
konštrukcia odvodnenia popri miestnej komu-
nikácii v predmetnej lokalite).

b/ schVaĽUJe
Žiadosť občanov – časť obce u Vyhniarov (re-
konštrukcia odvodnenia popri miestnej komu-
nikácii v predmetnej lokalite).

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť občana Antona Delinčáka o odkúpenie
parcely CKN 2101/2.

b/ UKladá
Stavebnej komisii riešiť žiadosť Antona Delin-
čáka o odkúpenie parcely CKN 2101/2.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť občana Ing. Ivany Badurovej o odkú-

penie alebo zriadenie vecného bremena na
časť parcely EKN 9-7979/6.

b/ UKladá
Stavebnej komisii riešiť žiadosť Ing. Ivany Ba-
durovej o odkúpenie alebo zriadenie vecného
bremena na časť parcely EKN 9-7979/6.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť občana Márie Kicošovej o predĺženie
nájomnej zmluvy k bytu č. xx v budove s.č xx.

b/ schVaĽUJe
Žiadosť občana Márie Kicošovej o predĺženie
nájomnej zmluvy k bytu č. xx v budove s.č . xx.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie na na-
viják Gamax winch – 12000lbs so syntetickým
lanom – Dobrovoľná požiarna ochrana obce
Staškov.

b/ schVaĽUJe
Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie na na-
viják Gamax winch – 12000 lbs so syntetickým
lanom – Dobrovoľná požiarna ochrana obce
Staškov.

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Znalecký posudok na pozemok pod plánova-
nou rozhľadňou na parcele CKN 4418/8 v k.ú.
Staškov.

b/ berie na VedoMie
Znalecký posudok na pozemok pod plánova-
nou rozhľadňou na parcele CKN 4418/8 v k.ú.
Staškov.  
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K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) návrhovú komisiu

Predseda návrhovej komisie: Ján Belko
členovia: Patrik Gottwald, Ing. Milan Vese-
lovský

b) overovateľov zápisnice: Ján Janošec, Teré-
zia Šupčíková

c) program rokovania Obecného zastupiteľ-
stva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ berie na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému

úradu riešiť žiadosť o namontovanie spo-
maľovacieho retardéra na miestnu komu-
nikáciu a znovu umiestnenie značky na
zníženie rýchlosti od pani Mgr. Júlie Jurgo-
vej a občanov podpísaných pod žiadosť.
Úloha splnená.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
technickému podniku namontovať svetlo
v zmysle žiadosti od pána Zdeňka Záhrad-
níka. Realizácia sa vykoná v roku 2020.
Úloha splnená.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému
úradu dať vypracovať právnu analýzu práv-
nika obce k exekúciám EX 638/2009, spi-
sová značka súdu 8Er/451/2009
a upovedomenie o zastavení starej exekú-
cie – stanovisko OZ k exekúcii spisová
značka exekútora EX 553/2010, Spisová
značka súdu 6Er/333/210 CA207/10 ST
a túto analýzu predložiť k najbližšiemu ro-
kovaniu OZ. Úloha splnená.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie
časti miestnej komunikácie k súpisnému
číslu 557. Úloha trvá.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Antona Delinčáka
o odkúpenie parcely CKN 2101/2. Úloha
trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Ing. Ivany Badurovej
o odkúpenie alebo zriadenie vecného bre-
mena na časť parcely EKN 9-7979/6.
Úloha trvá.

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 ZŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 ZŠ Staškov.

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Školská jedáleň ZŠ Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedá-
leň ZŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školská jedá-
leň ZŠ Staškov.

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Školský klub detí ZŠ Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub
detí ZŠ Staškov.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Školský klub
detí ZŠ Staškov.

K bodu č. 7: Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2019/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/2020.

b/ schVaĽUJe
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach školy za školský rok
2019/2020.

K bodu č. 8: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Ján Šperka)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov – telocvičňa  v správe ZŠ
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Ján Šperka).

b/ schVaĽUJe
Odročenie bodu č. 8 programu na schválenie

na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľ-
stva.

K bodu č. 9: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Peter Čmelík)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie zámeru prenájmu nebytových prie-
storov obce Staškov – telocvičňa v správe ZŠ
Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(Peter Čmelík).

b/ schVaĽUJe
Odročenie bodu č. 9 programu na schválenie
na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľ-
stva.

K bodu č. 10: Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
MŠ Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 MŠ Staškov.
b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 MŠ Staškov.

K bodu č. 11: Správa o hospodárení MŠ Sta-
škov k 30. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správu o hospodárení MŠ Staškov k 30. 06.
2020.

b/ schVaĽUJe
Správu o hospodárení MŠ Staškov k 30. 06.
2020.

K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie OTP Sta-
škov č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie OTP Staškov č. 3/2020.

K bodu č. 13: Konsolidovaná účtovná závierka
Obec Staškov za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Staškov
za rok 2019.
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uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 23. októbra 2020

b/ schVaĽUJe
Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Staškov
za rok 2019.

K bodu č. 14: Prevod majetku do správy ma-
jetku ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov:
OC IKT pomôcky spolu 34775,40 €
OC didaktické pomôcky spolu 42473,34 €
OC nábytok spolu 21012 €
OC Stavebné práce 13740,13 €.

b/ schVaĽUJe
Prevod majetku do správy majetku ZŠ Staškov:
OC IKT pomôcky spolu 34775,40 €
OC didaktické pomôcky spolu 42473,34 €
OC nábytok spolu 21012 €
OC Stavebné práce 13740,13 €.

K bodu č. 16: Schválenie návratnej finančnej
výpomoci od MF SR
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Schválenie prijatia návratných zdrojov financo-
vania ako návratnej bezúročnej finančnej vý-
pomoci obciam a vyšším územným celkom na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzic-
kých osôb v roku 2020 od MF SR vo výške
56 500 €.

b/ schVaĽUJe
Prijatie návratných zdrojov financovania ako
návratnej bezúročnej finančnej výpomoci ob-
ciam a vyšším územným celkom na kompenzá-
ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 od MF SR vo výške 56 500 €.

K bodu č. 16: Stanovisko hlavného kontrolóra
obce Staškov k prijatiu návratných zdrojov fi-
nancovania ako návratnej bezúročnej finančnej
výpomoci obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzic-
kých osôb v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov
k prijatiu návratných zdrojov financovania ako
návratnej bezúročnej finančnej výpomoci ob-
ciam a vyšším územným celkom na kompenzá-
ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020.

b/ berie na VedoMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Staškov
k prijatiu návratných zdrojov financovania ako
návratnej bezúročnej finančnej výpomoci ob-
ciam a vyšším územným celkom na kompenzá-
ciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020.

K bodu č. 15: Rozpočtové opatrenie Obce Sta-
škov č. 5/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov 
č. 5/2020.
b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov 
č. 5/2020.

K bodu č. 17: Zmena a doplnok č. 1 Územného
plánu Obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu Obce
Staškov. 

b/ schVaĽUJe
Návrh riešenia trasovania prístupovej komuni-
kácie v lokalite výstavby rodinných domov IBV
pod Kykuľou a regulatívy pri výstavbe rodin-
ných domov a stavieb pre výrobu a služby.

K bodu č. 19: Zmluva o poskytovaní služieb pri
zbere kuchynského odpadu  (jedlé oleje a tuky)
so spoločnosťou Trafin Oil, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb pri
zbere kuchynského odpadu – Trafin Oil, s.r.o.,
pričom za výmenu každých 50 litrov prepále-
ného oleja Obec Staškov obdrží od spoločnosti
Trafin Oil, s.r.o. 10 litrov čistiacich prostried-
kov. 

b/ schVaĽUJe
Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb pri
zbere kuchynského odpadu – Trafin Oil, s.r.o.,
pričom za výmenu každých 50 litrov prepále-
ného oleja Obec Staškov obdrží od spoločnosti
Trafin Oil, s.r.o. 10 litrov čistiacich prostried-
kov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Možnosť zavedenia miestneho Poplatku za
rozvoj v obci Staškov.

b/ berie na VedoMie
Možnosť zavedenia miestneho Poplatku za
rozvoj v obci Staškov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Urgencia žiadosti o vybudovanie kanalizačných
priepustov pri rodinnom dome.

b/ zaMieTa
Urgenciu žiadosti o vybudovanie kanalizač-
ných priepustov pri rodinnom dome z dôvodu,
že dažďová voda dostatočným spôsobom od-

teká do už vybudovaných kanalizačných prie-
pustov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast (parcela oddelená z parcely
CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo
185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou,
Komenského 135, 022 01 Čadca dňa 
22. 09. 2020, úradne overil Ing. Terézia Targo-
šová dňa 15. 10. 2020 pod číslom 1402/2020)
a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh po-
zemku trvalý trávny porast.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast (parcela oddelená z parcely
CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo
185/2020 vytvorený Ing. Annou Tomašcovou,
Komenského 135, 022 01 Čadca dňa 
22. 09. 2020, úradne overil Ing. Terézia Targo-
šová dňa 15. 10. 2020 pod číslom 1402/2020)
a parcely CKN 234 o výmere 20 m2 druh po-
zemku trvalý trávny porast.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zverejnenie zámeru odpredaja parciel CKN
740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku trvalý
trávny porast (parcela oddelená z parcely CKN
740/2 o výmere 2551 m2 druh pozemku trvalý
trávny porast, vytvorená GP číslo 185/2020
vytvorený Ing. Annou Tomašcovou, Komen-
ského 135, 022 01 Čadca dňa 22. 09. 2020,
úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa 
15. 10. 2020 pod číslom 1402/2020) a parcely
CKN 234 o výmere 20 m2 druh pozemku trvalý
trávny porast, žiadateľ Ján Jurga a manželka
Oľga Jurgová,Staškov s.č. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že predmetné parcely bezprostredne
susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Sta-
škov predmetné parcely nevyužíva.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku obce v súlade s ustanovením §9a ods.
(8) písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí a to parcely CKN 740/6 o výmere
37 m2 druh pozemku trvalý trávny porast (par-
cela oddelená z parcely CKN 740/2 o výmere
2551 m2 druh pozemku trvalý trávny porast,
vytvorená GP číslo 185/2020 vytvorený Ing.
Annou Tomašcovou, Komenského 135, 022 01
Čadca dňa 22.09. 2020, úradne overil Ing. Te-
rézia Targošová dňa 15.10. 2020 pod číslom
1402/2020) a parcely CKN 234 o výmere 
20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, žia-
dateľ Ján Jurga a manželka Oľga Jurgová,Sta-
škov s.č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku
č. 2/2020 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Ba-
dura) 20 € za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetné parcely bezprostredne
susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Sta-
škov predmetné parcely nevyužíva. Žiadatelia
uhradia všetky poplatky spojené s prevodom
predmetných nehnuteľností.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o opravu cestnej komunikácie na par-
cele CKN 4505/2 v kat. území Staškov. 

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o opravu cestnej komunikácie na par-
cele CKN 4505/2 v kat. území Staškov a odpo-
rúča riešiť žiadosť v súčinnosti s obcou Raková.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Sťažnosť na konanie firmy Madam, s.r.o. od
Pani Ľudmily Kováčikovej, s. č. vo veci zatápa-
nia záhrady pri rodinnom dome.

b/ UKladá
Stavebnej komisii vykonať obhliadku vo veci
sťažnosti na konanie firmy Madam, s.r.o. od
Pani Ľudmily Kováčikovej, s.č. vo veci zatápania
záhrady pri rodinnom dome.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o predaj parciel CKN 1568/1 o výmere
27 m2 druh pozemku záhrada a CKN 1568/2
o výmere 40 m2 druh pozemku záhrada, žiada-
teľ Anna Határová, Staškov.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok na parcely CKN 1568/1 o výmere 27 m2

druh pozemku záhrada a CKN 1568/2 o vý-
mere 40 m2 druh pozemku záhrada.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku obce Staškovparcela
CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha (parcela oddelená
z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh
pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo
22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák – GEO-
DET, Janka Kráľa 2584 28/D dňa 04. 09. 2020,
úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa 
30. 09. 2020 pod číslom 1331/2020).

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcela
CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha (parcela oddelená

z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh
pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo
22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák – GEO-
DET, Janka Kráľa 2584 28/D dňa 04. 09. 2020,
úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa 
30. 09. 2020 pod číslom 1331/2020).

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku obce Staškov a to parcely CKN
6522/23 o výmere 124 m2 druh pozemku za-
stavaná plocha ( parcela oddelená z parcely
CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo
22/2020 vytvorený Ing. Lukáš Marťák – GEO-
DET, Janka Kráľa 2584 28/D dňa 04. 09. 2020,
úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa 
30. 09. 2020 pod číslom 1331/2020), žiadateľ
Ivan Mojtek, Zákopčie s.č. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Osobitý zreteľ spočíva
v tom, že pozemok je priľahlý pozemku žiada-
teľa a Obec Staškov predmetnú parcelu nevyu-
žíva.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku obce v súlade s ustanovením § 9a ods.
(8) písmena e) zákona č.138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí a to parcely CKN 6522/23 o výmere
124 m2 druh pozemku zastavaná plocha ( par-
cela oddelená z parcely CKN 6522/13 o vý-
mere 893 m2 druh pozemku zastavaná plocha,
vytvorená GP číslo 22/2020 vytvorený Ing.
Lukáš Marťák – GEODET, Janka Kráľa 2584
28/D dňa 04. 09. 2020, úradne overil Ing. Te-
rézia Targošová dňa 30.09. 2020 pod číslom
1331/2020), žiadateľ Ivan Mojtek, Zákopčie 
s. č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 
č. 80/2020 (vypracoval znalec Ing. Vladimír
Kubinec) 13€ za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetná parcela bezprostredne su-
sedí s pozemkom žiadateľa a Obec Staškov
predmetnú parcelu nevyužíva. Žiadateľ uhradí
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o potvrdenie súčinnosti s Obcou Staš -
kov, žiadatelia Peter Tomek, Čadca, Jozef
Belko, Staškov, Štefan Badura, Staškov a Ján
Jurga, Staškov.

b/ zaMieTa
Žiadosť o potvrdenie súčinnosti s Obcou Staš -
kov, s odôvodnením, že Obec Staškov má zá-
ujem o vybudovanie inžinierských sietí, ale
nebude finančne participovať na realizácii
predmetného podnikateľského zámeru.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o opätovné prejednanie odkúpenia
parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10773
kúpnou zmluvou zo dňa 6. 9. 2004, žiadateľ
Justín Kožák v zastúpení Irena Kožáková, Staš -
kov s. č., z dôvodu nezaevidovania kúpnej
zmluvy na katastrálnom úrade.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o opätovné prejednanie odkúpenia
parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN 10773
kúpnou zmluvou zo dňa 6. 9. 2004, žiadateľ
Justín Kožák v zastúpení Irena Kožáková, Sta-
škov s.č., z dôvodu nezaevidovania kúpnej
zmluvy na katastrálnom úrade.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o odstránenie miestneho rozhlasu pri
rodinnom dome Staškov s.č., žiadateľ Jozef Ve-
ničák, Staškov.

b/ zaMieTa
Žiadosť o odstránenie miestneho rozhlasu pri
rodinnom dome Staškov s.č., žiadateľ Jozef Ve-
ničák, Staškov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Petíciu za umiestnenie zákazu vjazdu neopráv-
neným osobám –lokalita Staškov Lazy,
u Prachniarov, u Mravcov. 

b/ berie na VedoMie
Petíciu za umiestnenie zákazu vjazdu neopráv-
neným osobám – lokalita Staškov Lazy,
u Prachniarov, u Mravcov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staš -
kov na pozemky CKN 2002/1 a 2002/2, kata-
strálne územie Staškov, žiadateľ spoločnosť
NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov, z obytnej
plochy na plochu pre Dom seniorov. 

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staš -
kov na pozemky CKN 2002/1 a 2002/2, kata-
strálne územie Staškov, žiadateľ spoločnosť
NANOKON, s.r.o. so sídlom Staškov, z obytnej
plochy na plochu pre Dom seniorov. 

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staš -
ov v lokalite Staškov Lyngy a rozšírenie územia
v danej lokalite za účelom začatia konania jed-
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noduchých pozemkových úprav – doplnenie
klasifikácie bytovej výstavby spoločne s IBV,
žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so síd-
lom Staškov s.č. a vlastníci predmetných po-
zemkov.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Staš -
kov v lokalite Staškov Lyngy a rozšírenie územia
v danej lokalite za účelom začatia konania jed-
noduchých pozemkových úprav – doplnenie
klasifikácie bytovej výstavby spoločne s IBV,
žiadateľ spoločnosť NANOKON, s.r.o. so síd-
lom Staškov s.č. a vlastníci predmetných po-
zemkov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o odpredaj budovy s.č. 623 v katastrál-
nom území Staškov a zmenu územného plánu
na parcele CKN 2101/1 na bytové a nebytové
priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Staškov.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom jej rekonštrukcie
a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej
a administratívnej kapacity pre potreby výroby
nanotechnologických impregnácií Isokor s po-
tenciálom vzniku nových pracovných miest
v horizonte 24 – 36 mesiacov, žiadateľ Ing.
Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná
firma, s.r.o. so sídlom Čadca.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom využitia na kance-
lárske priestory administratívy a vybudovania
obchodného centra s ponukou stavebného ná-
radia, elektrického náradia, náhradných dielov,
kotviacej techniky, drobného stavebného ma-
teriálu a záhradného náradia, žiadateľ EKO-
NOMSERVIS,s.r.o. so sídlom Staškov, 023 53
Staškov.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov a zmenu územného plánu na
parcele CKN 2101/1 na bytové a nebytové
priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Staškov.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom jej rekonštrukcie
a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej
a administratívnej kapacity pre potreby výroby
nanotechnologických impregnácií Isokor s po-
tenciálom vzniku nových pracovných miest
v horizonte 24 – 36 mesiacov, žiadateľ Ing.
Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná
firma, s.r.o. so sídlom Čadca.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom využitia na kance-
lárske priestory administratívy a vybudovania
obchodného centra s ponukou stavebného ná-
radia, elektrického náradia, náhradných dielov,
kotviacej techniky, drobného stavebného ma-
teriálu a záhradného náradia, žiadateľ EKO-
NOMSERVIS,s.r.o. so sídlom Staškov, 023 53
Staškov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o odpredaj budovy s. č. 623 v kata-
strálnom území Staškov a zmenu územného
plánu na parcele CKN 2101/1 na bytové a ne-
bytové priestory, žiadateľ Peter Haluščák, Sta-
škov.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom jej rekonštrukcie
a ďalšieho využívania ako výrobno-skladovej
a administratívnej kapacity pre potreby výroby
nanotechnologických impregnácií Isokor s po-
tenciálom vzniku nových pracovných miest
v horizonte 24 – 36 mesiacov, žiadateľ Ing.
Marek Straňavský konateľ spoločnosti Rodinná
firma, s.r.o. so sídlom Čadca.
Žiadosť o odpredaj budovy v katastrálnom
území Staškov za účelom využitia na kance-
lárske priestory administratívy a vybudovania
obchodného centra s ponukou stavebného ná-
radia, elektrického náradia, náhradných dielov,
kotviacej techniky, drobného stavebného ma-
teriálu a záhradného náradia, žiadateľ EKO-
NOMSERVIS, s.r.o. so sídlom Staškov, 023 53
Staškov. 

b/ UKladá 
Obecnému úradu dať vypracovať znalecký po-
sudok na všeobecnú hodnotu budovy  vrátane
príslušenstva a pozemku.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o prenájom kinosály pre účely nácviku
hudobnej kapely, žiadatelia Dávid Gulčík, Sta-
škov s.č. a Peter Čisecký, Staškov.

b/ zaMieTa
Žiadosť o prenájom kinosály pre účely nácviku
hudobnej kapely, žiadatelia Dávid Gulčík, Sta-
škov s.č. a Peter Čisecký, Staškov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priesto-
rov budovy Staškov s.č. 25. V súčasnosti ná-
jomca FO Dávid Babulják – Sops, Svrčinovec,
nový nájomca Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Ži-
lina.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov budova s.č. 25 v sú-
lade s ustanovením §9a ods. (9) písmena c) zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre
nájomcu Pitbike parts, s.r.o., so sídlom Žilina
z dôvodu hodného osobitného zreteľa so za-
čiatkom prenájmu od 1. 1. 2021 za nasledov-
ných podmienok: ročné nájomné 1309, 43 €,
výmera cca 85,00 m2, odber elektrickej ener-
gie a plynu si nájomca zabezpečí sám (prihlási
si odberné miesto), preddavok na vodné 
a stočné bude 5,75 € mesačne, doba nájmu –
neurčitá s 3 mesačnou výpovednou dobou.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že obec Staškov v súčasnej dobe prie-
story nevyužíva a dochádza k zmene právnej

formy nájomcu.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o rekonštrukciu strechy nad podkrovím
byt č. 1 v budove Staškov s.č., z dôvodu zate-
kania pri silných dažďoch.

b/ berie na VedoMie
Žiadosť o rekonštrukciu strechy nad podkrovím
byt č. 1 v budove Staškov s.č., z dôvodu zate-
kania pri silných dažďoch.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi vo výške 100€ podľa podmie-
nok VZN Obce Staškov č. 2/2012 a odpuste-
nie poplatku za omeškané platby za rok 2019
vo výške 38,22 €, žiadateľ Ivona Hejčíková,
Staškov.

b/ schVaĽUJe
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi vo výške 100 € podľa podmie-
nok VZN Obce Staškov č. 2/2012 a odpuste-
nie poplatku za omeškané platby za rok 2019
vo výške 38,22 €, žiadateľ Ivona Hejčíková,
Staškov.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priesto-
rov na ihrisku FK Slavia Staškov, žiadateľ Peter
Svrček PP music, so sídlom Ochodnica, 023 35
Ochodnica.

b/ schVaĽUJe
Žiadosť o zníženie nájmu nebytových priesto-
rov na ihrisku FK Slavia Staškov, žiadateľ Peter
Svrček PP music, so sídlom Ochodnica 72, 
023 35 Ochodnica od 1. 11. 2020 až do 31.
03. 2021, nové nájomné – 100 eur/mesačne ,
preddavky na energie – 50 eur/mesačne.

K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Súhlas OZ s výkonom zárobkovej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Staškov.

b/ schVaĽUJe
Súhlas s výkonom činnosti hlavného kontro-
lóra obce Staškov podľa §18 ods. (1) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

UZNESENIE 175/2020

UZNESENIE 176/2020

UZNESENIE 177/2020

UZNESENIE 178/2020

UZNESENIE 179/2020

UZNESENIE 180/2020

UZNESENIE 181/2020

UZNESENIE 182/2020
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uznesenia plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 27. novembra 2020
K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu ro-
kovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ schVaĽUJe
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Ján Janošec
členovia: Ján Belko, JUDr. Štefan Pončka 
b) overovateľov zápisnice: Peter Fuček, 

Patrik Gottwald
c) program rokovania Obecného zastupiteľ-

stva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ berie na VedoMie
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej

komisii riešiť žiadosť Ľudmily Kováčikovej
vo veci zatápania záhrady pri rodinnom
dome. Úloha trvá.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu vypracovať znalecký posudok na
parcely CKN 1568/1 a CKN 1568/2 – žia-
dosť Anna Határová. Úloha trvá.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu vypracovať znalecký posudok na
všeobecnú hodnotu budovy 
s. č. 623 vrátane príslušenstva a po-
zemku – žiadateľ Peter Haluščák, 
Ing. Marek Straňavský konateľ Rodinná
firma, s.r.o. a EKONOMSERVIS, s.r.o..
Úloha trvá.

d) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii preriešiť žiadosť o zaasfaltovanie
časti miestnej komunikácie k súpisnému
číslu. Úloha trvá.

e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Antona Delinčáka
o odkúpenie parcely CKN 2101/2. Úloha
trvá.

f) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Ing. Ivany Badurovej
o odkúpenie alebo zriadenie vecného bre-
mena na časť parcely EKN 9-7979/6.
Úloha trvá.

K bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie Školský
klub detí č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Rozpočtové opatrenie Školský klub detí 
č. 3/2020.
b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Školský klub detí 
č. 3/2020.

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie Centrum
voľného času č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo

Rozpočtové opatrenie Centrum voľného času
č. 3/2020.

b/ schVaĽUJe
Rozpočtové opatrenie Centrum voľného času
č. 3/2020.

K bodu č. 6: Návrh dodatku č. 9 VZN 
č. 8/2013 Obce Staškov o výške poplatku zá-
konného zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh dodatku č. 9 VZN č. 8/2013 Obce Sta-
škov o výške poplatku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastkovú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach obce Staš-kov.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh dodatku č. 9 VZN č. 8/2013 Obce Sta-
škov o výške poplatku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastkovú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach obce Staš kov.

K bodu č. 7: Návrh VZN č. 03/2020 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad na
území obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh VZN č. 03/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Sta-
škov.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh VZN č. 03/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Sta-
škov.

K bodu č. 8: Návrh VZN č. 02/2020 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Staškov.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Staškov.

K bodu č. 9: Návrh VZN č. 04/2020 o miest-
nom poplatku za rozvoj
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku

za rozvoj.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku
za rozvoj.

K bodu č. 10: Návrh rozpočtu MŠ Staškov na
roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu MŠ Staškov 
na roky 2021/2022/2023.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu MŠ Staškov 
na roky 2021/2022/2023.

K bodu č. 11: Návrh rozpočtu ZŠ Staškov na
roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu ZŠ Staškov 
na roky 2021/2022/2023.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu ZŠ Staškov 
na roky 2021/2022/2023.

K bodu č. 12: Návrh rozpočtu Školská jedáleň
na roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu Školská jedáleň na roky
2021/2022/2023.
b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu Školská jedáleň na roky
2021/2022/2023.

K bodu č. 13: Návrh rozpočtu Školský klub detí
na roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu Školský klub detí na roky
2021/2022/2023.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu Školský klub detí na roky
2021/2022/2023.

K bodu č. 14: Návrh rozpočtu Centrum voľ-
ného času na roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu Centrum voľného času na roky
2021/2022/2023.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu Centrum voľného času na roky
2021/2022/2023.

UZNESENIE 183/2020

UZNESENIE 184/2020

UZNESENIE 185/2020

UZNESENIE 186/2020

UZNESENIE 187/2020

UZNESENIE 188/2020

UZNESENIE 189/2020

UZNESENIE 190/2020

UZNESENIE 191/2020

UZNESENIE 192/2020

UZNESENIE 193/2020

UZNESENIE 194/2020

UZNESENIE 195/2020

K bodu č. 15: Návrh rozpočtu OTP Staškov na
roky 2021/2022/2023-hlavná činnosť, podni-
kateľská činnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu OTP Staškov na roky
2021/2022/2023 – hlavná činnosť, podnika-
teľská činnosť.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu OTP Staškov na roky
2021/2022/2023 – hlavná činnosť, podnika-
teľská činnosť.

K bodu č. 16: Návrh rozpočtu Obec Staškov na
roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh rozpočtu Obec Staškov 
na roky 2021/2022/2023.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh rozpočtu Obec Staškov na roky
2021/2022/2023.

K bodu č. 17: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Ján Šperka)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v súlade s ustano-
vením §9a ods. (9) písmena c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Ján Šperka). 
Prenájom sa uskutoční v období od 
01.12. 2020 – 31.03. 2021 nebytové priestory
– telocvičňa za hodinu a v zimných mesiacoch
10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športovú činnosť
– futbal.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v súlade s ustano-
vením §9a ods. (9) písmena c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Ján Šperka). 
Prenájom sa uskutoční v období od 
01.12. 2020 – 31.03. 2021 nebytové priestory
– telocvičňa za hodinu a v zimných mesiacoch
10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športovú činnosť
– futbal.

K bodu č. 18: Schválenie zámeru prenájmu ne-
bytových priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Peter Čmelík)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v súlade s ustanove-
ním §9a ods. (9) písmena c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Peter Čmelík). 
Prenájom sa uskutoční v období od 
01.12. 2020 – 31.03. 2021 nebytové pries tory
– telocvičňa za hodinu a v zimných mesiacoch
10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športovú činnosť
– futbal.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v súlade s ustanove-
ním §9a ods. (9) písmena c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – telocvičňa
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Peter Čmelík). 
Prenájom sa uskutoční v období od 
01.12. 2020 – 31.03. 2021 nebytové priestory
– telocvičňa za hodinu a v zimných mesiacoch
10 € v súlade so Zákonom o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športovú činnosť
– futbal.

K bodu č. 19: Schválenie prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov – telocvičňa v správe
ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa (Občianske združenie mažoretky EDIT Sta-
škov)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prenájom nebytových priestorov obce Staš kov
v správe Základnej školy, Staškov 502 pre Ob-
čianske združenie Mažoretky Edit Staškov. Zá-
kladná škola, Staškov 502 ako správca majetku
Obce Staškov v zmysle § 9 a odst. 9 písm. c)
Zákona NRSR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes -
korších predpisov prenajíma nebytové pries -
tory v období od 1. 12. 2020 do 31. 8. 2021 z
dôvodov hodných osobitného zreteľa neby-
tové priestory – telocvičňu za hodinu 
v letných mesiacoch 4 € za hodinu a v zimných
mesiacoch 10 € v súlade so Zákonom o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov z dô-
vodov hodných osobitného zreteľa – nác vik
mažoretiek.

b/ schVaĽUJe
Prenájom nebytových priestorov obce Staš kov
v správe Základnej školy, Staškov 502 pre Ob-
čianske združenie Mažoretky Edit Staškov. Zá-
kladná škola, Staškov 502 ako správca majetku
Obce Staškov v zmysle § 9 a odst. 9 písm. c)
Zákona NRSR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskor ších predpisov prenajíma nebytové prie-
story v období od 1. 12. 2020 do 
31. 8. 2021 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa  nebytové priestory – telocvičňu za ho-
dinu v letných mesiacoch 4 € za hodinu a v
zimných mesiacoch 10 € v súlade so Zákonom
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – nácvik
mažoretiek.

K bodu č. 20: Schválenie prenájmu nebytových
priestorov obce Staškov v správe ZŠ Staškov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Zá-
kladná umelecká škola Turzovka)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo

Schválenie prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v správe ZŠ Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa (Základná ume-
lecká škola Turzovka) v súlade s ustanovením
§9a ods. (9) písmena c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - triedu na vy-
učovanie hudobného a výtvarného odboru, za
hodinu 1 € v súlade so Zákonom 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu hodných osobitného zreteľa – vyučo -
vacie aktivity. 

b/ schVaĽUJe
Prenájom nebytových priestorov obce Staš kov
v správe ZŠ Staškov z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa (Základná umelecká škola Tur-
zovka) v súlade s ustanovením §9a ods. (9)
písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – triedu na vyučovanie hudobného a vý-
tvarného odboru, za hodinu 
1 € v súlade so Zákonom o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hod-
ných osobitného zreteľa – vyučovacie aktivity. 

K bodu č. 21: Prevod do správy majetku ZŠ
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prevod do správy majetku ZŠ Staškov –
učebné pomôcky knihy.

b/ schVaĽUJe
Prevod do správy majetku ZŠ Staškov –
učebné pomôcky knihy.

K bodu č. 22: Správa audítora k individuálnej
výročnej uzávierke za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa audítora k individuálnej výročnej uzá-
vierke za rok 2019.

b/ berie na VedoMie
Správa audítora k individuálnej výročnej uzá-
vierke za rok 2019.

K bodu č. 23: Správa audítora ku konsolidova-
nej účtovnej závierke za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2019.

b/ berie na VedoMie
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2019.

K bodu č. 24: Správa o výsledku finančnej kon-
troly č. 06112020 – kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Správa o výsledku finančnej kontroly 
č. 06112020 – kontrolór obce.

b/ berie na VedoMie
Správa o výsledku finančnej kontroly 
č. 06112020 – kontrolór obce.

K bodu č. 25: Návrh plánu kontrolnej činnosti

UZNESENIE 196/2020

UZNESENIE 197/2020

UZNESENIE 198/2020

UZNESENIE 199/2020

UZNESENIE 200/2020

UZNESENIE 201/2020

UZNESENIE 202/2020

UZNESENIE 203/2020

UZNESENIE 204/2020

UZNESENIE 205/2020

UZNESENIE 206/2020
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hlavného kontrolóra obce Staškov na 1. polrok
2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce Staškov na 1. polrok 2021.

b/ schVaĽUJe
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce Staškov na 1. polrok 2021 a po-
veruje hlavného kontrolóra obce Staš kov
výkonom kontrolnej činnosti v zmysle schvále-
ného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok
2021.

K bodu č. 26: Schválenie predaja prebytoč-
ného majetku obce Staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – Ján Jurga a manželka
Oľga Jurgová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj prebytočného majetku obce v súlade
s ustanovením §9a ods. (8) písmena e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely
CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast ( parcela oddelená z par-
cely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh po-
zemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo
185/2020 vytvorený 
Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, 
022 01 Čadca dňa 22.09. 2020, úradne overil
Ing. Terézia Targošová dňa 15. 10. 2020 pod čí-
slom 1402/2020) a parcely CKN 234 o výmere
20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, žia-
dateľ Ján Jurga a manželka Oľga Jurgová, Sta-
škov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č.
2/2020 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Ba-
dura) 20 € za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetné parcely bezprostredne
susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Staš -
kov predmetné parcely nevyužíva. Žiadatelia
uhradia všetky poplatky spojené s prevodom
predmetných nehnuteľností.

b/ schVaĽUJe
Predaj prebytočného majetku obce v súlade
s ustanovením §9a ods. (8) písmena e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely
CKN 740/6 o výmere 37 m2 druh pozemku
trvalý trávny porast ( parcela oddelená z par-
cely CKN 740/2 o výmere 2551 m2 druh po-
zemku trvalý trávny porast, vytvorená GP číslo
185/2020 vytvorený 
Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135,
022 01 Čadca dňa 22.09. 2020, úradne overil
Ing. Terézia Targošová dňa 15.10. 2020 pod čí-
slom 1402/2020) a parcely CKN 234 o výmere
20 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, žia-
dateľ Ján Jurga a manželka Oľga Jurgová, Sta-
škov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č.
2/2020 ( vypracoval znalec Ing. Vladimír Ba-
dura) 20 € za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetné parcely bezprostredne
susedia s pozemkom žiadateľov a Obec Staš -
kov predmetné parcely nevyužíva. Žiadatelia
uhradia všetky poplatky spojené s prevodom
predmetných nehnuteľností.

K bodu č. 27: Schválenie predaja prebytoč-
ného majetku obce Staškov z dôvodu hodného

osobitného zreteľa – Ivan Mojtek
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Predaj prebytočného majetku obce v súlade
s ustanovením §9a ods.(8) písmena e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely
CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha (parcela oddelená
z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh
pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo
22/2020 vytvorený 
Ing. Lukáš Marťák – GEODET, Janka Kráľa
2584 28/D dňa 04. 09. 2020, úradne overil
Ing. Terézia Targošová dňa 30. 09. 2020 pod čí-
slom 1331/2020), žiadateľ Ivan Mojtek, Zá-
kopčie z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku
č. 80/2020 (vypracoval znalec 
Ing. Vladimír Kubinec) 13 € za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetná parcela bezprostredne su-
sedí s pozemkom žiadateľa a Obec Staš kov
predmetnú parcelu nevyužíva. Žiadateľ uhradí
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti. 

b/ schVaĽUJe
Predaj prebytočného majetku obce v súlade
s ustanovením §9a ods.(8) písmena e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a to parcely
CKN 6522/23 o výmere 124 m2 druh po-
zemku zastavaná plocha ( parcela oddelená
z parcely CKN 6522/13 o výmere 893 m2 druh
pozemku zastavaná plocha, vytvorená GP číslo
22/2020 vytvorený 
Ing. Lukáš Marťák – GEODET, 
Janka Kráľa 2584 28/D dňa 04. 09. 2020,
úradne overil Ing. Terézia Targošová dňa 
30. 09. 2020 pod číslom 1331/2020), žiadateľ
Ivan Mojtek, Zákopčie z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa za cenu stanovenú podľa zna-
leckého posudku č. 80/2020 ( vypracoval
znalec Ing. Vladimír Kubinec) 13 € za m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že predmetná parcela bezprostredne su-
sedí s pozemkom žiadateľa a Obec Staš kov
predmetnú parcelu nevyužíva. Žiadateľ uhradí
všetky poplatky spojené s prevodom predmet-
nej nehnuteľnosti. 

K bodu č. 28: Schválenie prenájmu majetku
obce Staškov  z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – Pitbike parts,s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prenájom nebytových priestorov obce Staš kov
budova s. č. 25 v súlade s ustanovením §9a
ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí pre nájomcu Pitbike parts, s.r.o.,
so sídlom Žilina Veľká Okružná  z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa so začiatkom pre-
nájmu od 1. 1. 2021 za nasledovných
podmienok:
- ročné nájomné 1309, 43 €, výmera cca

85,00m2, odber elektrickej energie 
a plynu si nájomca zabezpečí sám (prihlási
si odberné miesto), preddavok na vodné a
stočné bude 5,75 € mesačne , doba nájmu

– neurčitá s 3 mesačnou výpovednou dobou.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že obec Staškov v súčasnej dobe pries -
tory nevyužíva a dochádza k zmene právnej
formy nájomcu.

b/ schVaĽUJe
Prenájom nebytových priestorov obce Staš kov
budova s.č. 25 v súlade s ustanovením §9a ods.
(9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí pre nájomcu Pitbike parts, s.r.o., so
sídlom Žilina Veľká Okružná z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa so začiatkom pre-
nájmu od 1.1. 2021 za nasledovných
podmienok:
- ročné nájomné 1309, 43 € , výmera cca

85,00m2, odber elektrickej energie 
a plynu si nájomca zabezpečí sám (prihlási
si odberné miesto), preddavok na vodné a
stočné bude 5,75 € mesačne , doba nájmu

– neurčitá s 3 mesačnou výpovednou dobou.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že obec Staškov v súčasnej dobe pries -
tory nevyužíva a dochádza k zmene právnej
formy nájomcu.

K bodu č. 29:  Návrh VZN č. 5/2020 o zása-
dách hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh VZN č. 5/2020 o zásadách hospodáre-
nia a nakladania s majetkom obce Staškov.

b/ schVaĽUJe na zVereJnenie
Návrh VZN č. 5/2020 o zásadách hospodáre-
nia a nakladania s majetkom obce Staškov.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie pre
Slovenský zväz Záhradkárov ZO Staškov. 
b/ schVaĽUJe
Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie pre
Slovenský zväz Záhradkárov ZO Staškov. 

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce Sta-
škov – CKN 1255/2 o výmere 27 m2 zastavaná
plocha LV 1979 vytvorená GP 
č. 956/2020 zo dňa 8.7. 2020 úradne overil
Ing. Terézia Targošová zo dňa 22. 7. 2020 pod
č. 956/2020 – žiadateľ Futbalový klub Slávia
Staškov.

b/ schVaĽUJe
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce Sta-
škov – CKN 1255/2 o výmere 27 m2 zastavaná
plocha LV 1979 vytvorená GP 
č. 956/2020 zo dňa 8.7. 2020 úradne overil
Ing. Terézia Targošová zo dňa 22. 7. 2020 pod
č. 956/2020 – žiadateľ Futbalový klub Slávia
Staškov.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Zverejnenie zámeru prenájmu  prebytočného
majetku vo vlastníctve obce Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – CKN 1255/2
o výmere 27 m2 zastavaná plocha LV 1979 vy-
tvorená GP č. 956/2020 zo dňa 8. 7. 2020
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úradne overil Ing. Terézia Targošová zo dňa 22.
7. 2020 pod č. 956/2020 – žiadateľ Futbalový
klub Slávia Staškov.

b/ schVaĽUJe
Zverejnenie zámeru prenájmu prebytočného
majetku vo vlastníctve obce Staškov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa – CKN 1255/2
o výmere 27 m2 zastavaná plocha LV 1979 vy-
tvorená GP č. 956/2020 zo dňa 8. 7. 2020
úradne overil Ing. Terézia Targošová zo dňa 22.
7. 2020 pod č. 956/2020 – žiadateľ Futbalový
klub Slávia Staškov. S dobou nájmu 10 rokov (
od 01.01. 2021), cena nájomného 0,5 €/m2

ročne. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v
tom, že priestory altánku na letné posedenie
slúžia k podpore a rozvoju športových aktivít
na ihrisku FK Slávia Staškov.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia
k novostavbe rodinného domu lokalita Staš kov
u Švadlákov – žiadateľ Erika Nekorancová,
bytom Staškov.

b/ UKladá
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o vybudovanie
verejného osvetlenia k novostavbe rodinného
domu lokalita Staškov u Švadlákov – žiadateľ
Erika Nekorancová, bytom Staš kov.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Žiadosť o stanovisko k realizácii verejného
osvetlenia lokalita Staškov u Kamenišťákov. 

b/ UKladá
Riešiť žiadosť o stanovisko k realizácii verej-
ného osvetlenia lokalita Staškov u Kamenišťá-
kov k s. č. na najbližšom Obecnom zastu -
piteľstve.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Návrh členov inventarizačnej komisie 
ZŠ Staškov v zložení:
Predseda Mgr. Izabela Chrobáková
1. člen Mgr. Vlasta Perďochová
2. člen Mgr. Anna Bukovanová

b/ schVaĽUJe
Návrh členov inventarizačnej komisie 
ZŠ Staškov v zložení:
Predseda Mgr. Izabela Chrobáková
1. člen Mgr. Vlasta Perďochová
2. člen Mgr. Anna Bukovanová

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
V zmysle štatútu obce na základe §11 ods. 4
písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov,
návrh na udelenie Ceny obce Staškov za
vzornú reprezentáciu obce v oblasti športu
spojenú s finančnou odmenou 500 € Jane Ši-
manicovej za získanie titulu Majstra Slovenska
v plážovom volejbale v roku 2020.

b/ schVaĽUJe
V zmysle štatútu obce na základe §11 ods. 4
písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov,
udelenie Ceny obce Staškov za vzornú repre-
zentáciu obce v oblasti športu spojenú s fi-
nančnou odmenou 500 € Jane Šimanicovej za
získanie titulu Majstra Slovenska v plážovom
volejbale v roku 2020.

K bodu č. 30: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ preroKoValo
Prezentáciu projektu Polyfunkčného domu
Pod Grúňom, investor Ing. Jozef Buček.

b/ berie na VedoMie
Prezentáciu projektu Polyfunkčného domu
Pod Grúňom, investor Ing. Jozef Buček.

UZNESENIE 214/2020
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olej z kuchyne patrí do separovaného zberu, preto naša obec v spolupráci s trafin oil sK sa zapojila
do zberu použitého kuchynského oleja.

zber použitého oleja z domácností, „každá kvapka sa počíta“

systém sepArovAného zberu
Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má mož-
nosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.

prečo sepArovAť olej?
Zber použitého kuchynského oleja sa radí k spôsobom
ochrany životného prostredia. Použitý rastlinný olej je
možné recyklovať, a tým znižovať negatívne dopady
odpadov na prostredie, v ktorom žijeme.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
- použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spô-

sobiť rakovinu,
- recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu

povrchových a podzemných vôd,
- použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a

slúži ako potrava hlodavcom,
- použitý olej je možné plnohodnotne využívať na vý-

robu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope!

dAjme odpAdu druhú šAncu!!! 
Čo zbierať: vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné
tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po prí-

prave jedál. Olej pred odnesením do zberu je
treba prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečis-
tôt. 
Čo nezbierať: olejové zvyšky znehodnotené vodou. Po-
užitý olej nesmie obsahovať chemické prvky, vodu, sa-
ponáty a pod.

do čoho olej zbierAť?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pô-
vodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, tá, v ktorej ste
olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto
fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša.
Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala
byť čistá a suchá.

olej nAlievAjte vychlAdnutý!!!

Čo s fľašou plnou použitého oleja?
Uzavretú fľašu doneste na Obecný technický podnik,
treba vopred volať tel: 041/43 02 726, 0948 610 807,
0940 526 150 alebo môžete nechať PET fľašu na obec-
nom úrade v čase úradných hodín.
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Informácie k odpadom
chceme na Vás týmto apelovať, aby sa  triedeniu separovaných zložiek odpadu venovalo viac po-
zornosti. stále sa do jednotlivých zložiek dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. znečistené plasty
stavebnými materiálmi, zvyškami potravín, kovové a sklenené obaly obsahujúce farbu, potraviny
a poUžiTé plienKy, drátené sklo, porcelán, obaly z motorových olejov.

V zberných nádobách od 110 litrov až po kontajnery 7 m3 sa stále nachádza neúmerné množ-
stvo druhotných surovín. preto Vás žiadame o dôkladnejšie oddeľovanie týchto druhotných su-

rovín od zmesového komunálneho odpadu!

druhotné suroviny patria do separovaného zberu
Trieďte dôslednejšie nakoľko dotrieďovanie vykonávajú ľudia a nie stroje.

KO – obaly z KoVU
Plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, ko-
vové viečka, plechovky od piva a nealkoholických ná-
pojov - musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín
alebo nápojov. Kovové obaly od lakov, rôznych koz-
metických prípravkov a pod. musia byť zbavené plas-
tových častí a pôvodných náplní. 

Žnk – KoVy železné a iné 
(hliník, meď a pod.) zbavené plastov, skla a pod. NIE
kari sitá, boilery a plechové tabule veľkých rozmerov

Vkm – KoMpoziTné obaly
Sú to viacvrstvové kombinované materiály (papie-
rové krabice+AL fólia) nazývané aj Tetrapaky alebo
Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od
mlieka, džúsov a ďalších nápojov, akejkoľvek veľkosti
bez zvyšov pôvodných náplní, zložené do roviny.

Pa – papier
noviny, časopisy, katón. NIE použité plienky a papie-
rové vreckovky

Sk– sKlo
Sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky, črepy, rozbité
sklo z okien, zo skleníkov – bez hliny, trávy,skú-
mavky, sklo z okuliarov (nie plastikové) – sklo musí
byť čisté, bez uzáverov a tmelu,varné sklo
nepatrí sem: autosklo, žiarovky, žiarivky, neónky,
plexisklo, zrkadlá, teplomery, TV obrazovky,kera-
mika, porcelán, drátené sklo a zmesový odpad.

Pl – plasTy
PET fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastl.olejov, dro-
gérie, číre a farebné fólie, tašky, vrecká,vedrá, fľaštičky
od kozmetiky,kompozitné obaly, plastové nádobky z
jogurtov, kečupov a iných potravín. Všetko musí byť
čisté a zbavené obsahu. 
nepatrí sem: hrubo znečistené plasty, podlahové kry-
tiny, guma, molitan,záhradné  bazény, plachty na pri-
krytie - celty. autoplasty, záhradný nábytok,
hračky,polystyrén

Oo – zMesoVý KoMUnálny odpad
Hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, ke-
ramika, porcelán, popol, použité hygienické vložky,
plienky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy, koža,
obuv, odpad z plastu PVC a iné netriediteľné zložky
odpadu. 
nepatrí sem: papier, plasty, kovy, biologicky rozloži-
teľný odpad (zeleň) zo záhrad a z parkov, sklo, auto-
batérie, elektromotory, žiarivky, plechovky od farieb
(ak je v plechovke malé množstvo pôvodného obsahu)

Obj – obJeMný odpad
Čalúnený a drevený nábytok – rozobratý na časti,
dvere, záchodové misy a umývadlá, vane (nie kovové),
koberce, topánky a iný drobný odpad vo vreciach...
nepatrí sem: televízory, rádiá, chladničky, práčky, bi-
oodpad, autobatérie, uhynuté zvieratá



Žiaci – hodnotenie jesennej časti
sezóny 2020/21, 3.liga, skupina
„A“

V  neúplnej jesennej časti sa odo-
hralo len 11 kôl, kde mladší žiaci (kate-
gória U13) dosahovali striedavé
úspechy. Nepozeráme sa až tak detailne
na výsledky, skôr nás zaujíma predve-
dená hra, či sa chlapci výkonnostne po-
súvajú dopredu.

Hlavnou úlohou kategórie U13 je
pripravovať hráčov v tréningovom a zá-
pasovom procese na plynulý prechod
do kategórie starších žiakov (U15).

V  tomto „pandemickom“ období
považujem za veľkú nevýhodu v  po-
hľade na susedné futbalové kluby, že
sme prerušili činnosť prípravky (deti od
6 rokov), kde sa na tréningoch učili jed-
noduché futbalové a celkové športové
návyky. Tento jednoduchý postup – prí-
pravka, mladší žiaci, starší žiaci sa vždy
osvedčil, netreba na ňom teda nič
meniť. Jedným z hlavných cieľov do no-
vého súťažného ročníka je obnovenie
tréningového procesu našej prípravky.

Mladší žiaci odohrali v  jesennej
časti 11 zápasov, s bilanciou 4 výhier,1
remízy,6 prehier, skóre 31:39, s počtom
bodov 13, celkové umiestnenie v 3. lige
Stred je 8. miesto.

Súpiska mužstva a počet gólov
Šimon Mikláš (6 gólov), Peter Baraník
(4), Samuel Silvester Bocko (3), Mário
Sýkora (3), Jakub Kavaler, Jakub Fur-
dan, Matúš Marčák, Michal Gottwald,
Kevin Marčan (všetci po 2), Tomáš
Zajac, Oliver Mravec, Kristián Štrkáň,
Peter Janec, Mikuláš Brezina (všetci po
1 góle), Marek Duraj, Sebastián Štr -
káň, Adam Baraník, Marko Marčan,
Richard Špiriak, Lukáš Badura.
Tréner: Patrik Gottwald

Starší žiaci (kategória U15)
Z  11odohratých zápasov až 10 x vy-

hrali, 0 remíz, 1 x prehra s vysoko ak-
tívnym skóre 83:12, s  počtom bodov
30, sú v tabuľke na 2 mieste. Líder sú-
ťaže FK Predmier vedie súťaž len o  3
body. Najlepší strelci mužstva sú:
Jakub Zajac – 28 gólov, Lukáš Zajac –
15 gólov.

V jesennej časti dosiahli starší žiaci
niekoľko dvojciferných výsledkov (Ju-
ventus Žilina 16:1, Teplička nad
Váhom 10:0, ŠK Belá 10:1, TJ Oščad-
nica 12:0). Už aj podľa výsledkov, po-
stavenia v  tabuľke a  hlavne podľa
predvedených výkonov je radosť sa na
týchto chlapcov pozerať. Je tu vidieť
kvalitnú prácu trénera, chlapci sa na-
ozaj bavia futbalom, vedia narábať
s loptou a priestorom, tréningová účasť
je veľmi vysoká. Za posledné roky vždy
patria medzi najlepšie mužstvá v súťaži
3.ligy.

Súpiska mužstva
Ján Jarošík, Roman Koniar, Tobiáš
Mat lák, Dominik Štrkáň, Jakub Škuľa-
vík, Jakub Zajac, Lukáš Zajac, Ján Ka-
jánek, Mikuláš Brezina, Adrián
Jantošík, Adam Haladej, Kevin Mar-
čan, Jakub Furdan, Pavol Stuchlík,
Šimon Mikláš, Samuel Silvester Bocko,

Tomáš Zajac.
Pozn.: Viacerí chlapci hrajú aj na-

priek nízkemu veku v  oboch kategó-
riách žiakov. Tréner: Štefan Zajac

Dorast U19
Aj v tejto vekovej kategórii disponu-
jeme niekoľkými zaujímavými hráčmi,
ktorí majú solídnu perspektívu a môžu
z nich vyrásť veľmi dobrí futbalisti.
Hlavne posledné zápasy ukázali, že
naši chlapci majú na viac ako je ich sú-
časné tabuľkové postavenie (momen-
tálne 11. miesto). Keď niektorí z nich
zlepšia prístup k tréningovým povin-
nostiam, môžu sa v jarnej časti súťaže
výraznejšie posunúť v tabuľke o nie-
koľko pozícií smerom nahor.

Káder družstva U19
Jozef Cudrák (brankár), Štefan Kudláč,
Patrik Streďanský, Dávid Streďanský,
Adam Bocko, Dominik Kontrík, Sa-
muel Šotkovský, Alexander Kulla, Mi-
chal Balošák, Samuel Kajánek, Viktor
Hejčík, Nikolas Hejčík, Tomáš Maslík,
Tomáš Mariak, Jozef Kubačák, Ján Val-
čuha, Jakub Cudrák (hráči v poli).

Patrik Gottwald

Zápasy v jesennej časti 2020/2021 4. ligy sk. Sever:

● FK Slávia Staškov – TJ Sokol Liesek 1:1 / G: T. Mariak
● FK Predmier – FK Slávia Staškov 0:0
● FK Tatran Turzovka – FK Slávia Staškov 4:4

G: T. Mariak 2, D. Streďanský, T. Maslík
● Attack Vrútky – Slávia Staškov 4:3

G: T. Maslík 2, T. Mariak
● FK Slávia Staškov – Oravan Oravská Jasenica 0:3
● OŠK Lisková – FK Slávia Staškov 9:0
● FK Slávia Staškov – TJ Roháče Zuberec 10:1

G: T. Mariak 3, Š. Kudláč 2, V. Hejčík 2, D. Streďanský 2, S. Kajánek
● MFK Bytča – FK Slávia Staškov 3:2

G: T. Mariak, vlastný
● OFK Teplička – FK Slávia Staškov 3:0
● FK Slávia Staškov – TJ Pokrok Stará Bystrica 3:2

G: T. Maslík 2, M. Balošák 
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Každý rok už tradične otvárame
pochovaním basy. Dňa 22. fe-
bruára 2020 sa pri jej pocho-

vaní členovia nášho klubu výborne

zabávali. O  ich zábavu sa postarala
folklórna skupina Staškovanka v po-
dobe masiek s  hudobným sprievo-
dom staškovských heligonkárov
a nášho člena klubu p. Štefana Belku.
Za toto milé spestrenie nášho pose-
denia im všetkým veľmi pekne ďaku-
jeme.

Nikto netušil, že ďalšie posedenia
s  príchodom pandémie už nebudú.
Nakoľko predsa len v lete bola situá-
cia lepšia, podarilo sa nám 22. au-
gusta 2020 urobiť posedenie pri
guláši, ktoré sme v zdraví prežili. Pre-

tože pandémia neustúpila, ďalšie plá-
nované posedenie sa nebude dať
uskutočniť. 

Preto chceme aj týmto spôsobom
popriať členom nášho klubu pevné
zdravie a krásne prežite Vianočných
sviatkov. Pevne veríme, že nastáva-
júci rok 2021 bude lepší a dovolí nám
pokračovať v našej tradícii pravidelne
sa stretávať. Toto všetko Vám zo srdca
praje výbor Klubu dôchodcov. 

Mária Fujáková, predseda

Od roku 2003 až do roku 2011 bol
predsedom našej organizácie Jozef
Gulčík, pokladníkom bol Vladimír
Leto. Po nich funkciu predsedu pre-
vzala Terézia Gulčiková, pokladníč-
kou sa stala Jozefa Benková. 

Základná organizácia mala vtedy
22 členov. Dnes tvorí organizáciu
zdravotne postihnutých civilizačnými
chorobami 20 členov.

Za posledné obdobie sme sa roz-
lúčili so Štefániou Fefkovou, Vierkou
Gerovou, Máriou Koperovou. 

Členovia základnej organizácie
zdravotne postihnutých civilizačnými
chorobami majú vo zvyku sa pravi-
delne 2 až 3 krát do roka spoločne
stretnúť. 

Naším prvým stretnutím býva tra-
dične výročná schôdza, na ktorej

zhodnotíme uplynulý rok,  Kronerov
pohár, Úcta k starším či Mikulášske
posedenie. Zúčastňujeme sa Trojge-
neračného stretnutia v obci Raková,
pravidelne navštevujem pútnické
miesto Živčáková na rôzne výročia. 

Medzi milé aktivity našej organi-
zácie patrí návšteva pri životných ju-
bileách, no nezabúdame ani na
členov, ktorí sú chorí, taktiež ich
veľmi radi navštevujeme, rozveseľu-
jeme či už milým slovom, povzbude-
ním. 

V uplynulých rokoch sme sa zapá-
jali i do veľmi šľachetnej akcie nazva-
nej „Čistiaci deň obce“, sme radi, že
sme mohli i my prispieť k zveľadeniu
našej obce Staškov. 

Rok 2020 je k  nám neúprosne
krutý, COVID-19 nám nedovoľuje

aby sa mohli členovia Základnej or-
ganizácie stretnúť, posedieť, zaspo-
mínať, rozveseliť sa, prísť na iné
myšlienky.

Dúfam, že to všetci v zdraví zvlád-
neme a príde zasa doba, že sa všetko
vráti do starých koľají. Preto želám
všetkým, aby boli hlavne zdraví,
šťastní v kruhu svojich rodín.

Na záver sa chcem za všetkých
členov Základnej organizácie zdra-
votne postihnutých civilizačnými
chorobami poďakovať obci Staškov
za poskytnutie priestorov v budove
Starej školy, ktoré môžeme využívať
na naše spoločné stretnutia.

Terézia Gulčíková, predseda
ZOZPCCH

Zo života Klubu dôchodcov pri OÚ Staškov

Zo života Základnej organizácie zdravotne
postihnutých civilizačnými chorobami

ÚNIA ŽIEN: Oplatí sa byť zodpovedný!
Prežívame zvláštnu dobu. Samé obmedzenia, nariadenia, príkazy. Ale, ak chceme tento čas zvládnuť a nepodľahnúť,

ochrániť svoje rodiny, svojich vnukov aj seba, oplatí sa!
Počúvajme, dodržiavajme hygienické opatrenia, zachovajme pokoj.

Je to jediný liek! Neplatí sa zaňho a nedostať ho v lekárni. Preto sa oplatí byť zodpovedný. 
Vážené členky Únie žien, keď skončí momentálna situácia koronavírusu radi sa opäť stretneme v plnom zdraví.

Jozefa Machovčáková , predseda
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Futbalový klub Slávia Staškov
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Odpoveď na otázku, ktoré slová
sú v poslednej dobe najpouží-
vanejšie nie je určite ťažká.

S  nadsadením možno povedať, že by ju
zvládli aj kojenci v  postieľke. Ja preto tie
slová zámerne nepoužijem. Skôr sa mi
žiada poukázať na nejaké východisko
z tohto chaosu, ktorý ako chobotnica zasia-
hol takmer všetky oblasti normálneho ľud-
ského žitia. Pred nami je však iná, ďaleko
náročnejšia odpoveď na ďalšie, vskutku ná-
ročné otázky. Naozaj toto všetko tak mu-
selo byť? Rozumný človek si musí položiť
ešte ďalšiu, ktorá sa núka vždy, ak sa ocit-
neme v  zložitej situácii. Kto má z  tohto
všetkého úžitok? (Qui bono? – pýtali by sa
myslitelia a filozofi...) A to máme ešte rela-
tívny komfort, lebo nemusíme žobrať
o  jedlo, máme strechy nad hlavou, vodu,
teplo... Stále nám napriek tomu niekto za-
novito otĺka o mysle heslá, akoby sme boli
vo vojne, musíme poraziť skrytého nepria-
teľa, spolu to zvládneme, spolu zvíťazíme.
Istým spôsobom môžeme síce s tým súhla-
siť, ale len do tej miery, že vojna prináša
zruinované sídla a krajinu... a tu síce všetko
stojí a funguje ale v ruinách sa ocitli ľudia,
ich zmýšľanie, charaktery, postoje, kona-
nie. Mám nedobrý pocit, dúfam že to
časom nebude aj presvedčenie, že tých to
ľudských „ruín“ s pribúdajúcim časom ob-
medzení, zákazov, vyhlášok či vyhrážok
a pokút bude pribúdať. Vnútorný pohľad na
degradujúce medziľudské vzťahy zvlášť pod
vplyvom strachu a izolácie je pre mňa, ako
niekoho, kto má tieto vzťahy budovať a po-
silňovať cez pohľad viery a Božích príkazov,

znepokojujúci. Podobá sa pohľadu na zni-
vočené dielo a mnohé úsilie, čo ste do jeho
budovania vkladali. Príde mi to ako nesku-
točné rabovanie. Ľudia len bezmocne po-
zerajú čo sa to okolo nich deje, ako im
miznú hodnoty. Stačí tak málo. Vnútorný
a duchovný vandalizmus je stokrát horší,
ako ten vonkajší. Spôsob, ako dosiahnuť
z ľudí duchovné ruiny bol známy už dávno,
ešte pred tým, než vypukli prvé morové
rany. Dôsledne aplikované zastrašovanie
a  izolácia od ostatných ľudí. Naposledy
u  nás hojne používané v  časoch komu-
nizmu. Toto stále platí ako spoľahlivé bara-
nidlo aj na inak odolné charaktery. Ale
podobnosť s dnešnou dobou je asi len ná-
hodná... či? Nech už posúdi každý sám...

Dnes ešte nemáme možnosť vidieť šir-
šie súvislosti tohto problému, v  ktorom
sme sa všetci bez rozdielu ocitli. Poznáme
sotva niekoľko detailov a nemáme ani do-
statok potrebných a hlavne pravdivých in-
formácií. Potrebujeme asi dosť času, aby
sme získali potrebný odstup a nadhľad.
Každý vidí veci svojimi očami aj vlastnými
skúsenosťami a  neraz hodnotí len podľa
toho, kto mu aký názor poskytol. Média
v tomto smere vedú vysoko na body. Niet
sa čomu diviť, prvoradým je zisk. Až za ním
mnohokrát len tak pokrivkáva pravda.
Pravdou je však to, že každý z tých, ktorí
majú legitímnu moc a tým aj zodpovednosť
hlavne pred Bohom za to čo robia a  ako
robia, raz budú Najvyššiemu skladať účty
za to, o čo im v prvom rade skutočne išlo...
či o  zdravie, či o politickú moc alebo len
o takú „maličkosť“, ako sú peniaze...

A čo je alebo môže byť v  tejto situácii
skutočným východiskom? Budeme čakať
na to, aby sme sa znova začali správať
k sebe normálne, bez podozrievania, bez
delenia na zodpovedných teda dobrých
a na zlých ktorí ohrozujú dovtedy,  kým to
nepominie, alebo sa spamätáme, kým nie
je neskoro? Budeme mať naďalej strach
v očiach, lebo na tvár nie je vidno, ak máme
niekoho stretnúť, lebo by nás mohol naka-
ziť? Najprv mi ukáž napr. zdrap papiera,
alebo iný dôkaz, či si „čistý“ až potom
budeš pre mňa človekom??? Naozaj si my-
slíme že toto je normálne? Keby sme sa tak
báli nákazy morálnej, ako sa bojíme tej
zdravotnej! Veľmi prosím o to, aby nás Boh
pri zdravom rozume zachoval, alebo nám
ho prinavrátil.

Mons. Anton Galus

Aby malo zmysel niečo napísať aj prečítať ....

Kedy pociťujem šťastie vo svojom
vnútri? Napríklad vtedy, keď
moju dušu  poteší každodenná

práca v záhrade. Manuálna práca s pôdou
s využívaním rôzneho náradia, či už na ko-
panie, rýľovanie, pretrhávanie a vysádzanie
mi navodzuje vnútorný pocit šťastia. Neľu-
tujem, že svoj voľný čas venujem výsadbe
kvetov, kríkov, pletiu buriny ako aj celkovej
úprave záhrady pri dome. Táto činnosť ma
neskutočne napĺňa,  pretože pri nej zapá-
jam viac zmyslov naraz. Niekedy mám
pocit, že aj môj mozog pracuje silnejšie.
Prirodzene využívam zrakový a sluchový
kontakt, cítim vôňu zeme, dotykám sa jem-
ných kvetov a  podobne. Slnko a  čerstvý
vzduch bola a aj je pre mňa skvelá kombi-

nácia na celkové povzbudenie môjho teles-
ného i duševného zdravia. Jednoduchá ma-
nuálna práca u mňa vyvoláva a podporuje
hormón šťastia a dobrú náladu.

A k tomu môžem pridať aj latinské prí-
slovie „Čokoľvek robíš, dobre rob a pozeraj
na cieľ“, ktorým som sa vždy riadila v mi-
nulosti a mám ho na pamäti aj v súčasnosti
a  pevne verím, že mi bude prínosom aj
v  budúcnosti. Známy je tiež výrok staro-
gréckeho filozofa Aristotelesa, ktorý tvrdil,
že „šťastie je zmysel a účel života, celý cieľ
a  koniec ľudskej existencie.“ Osobne sa
stotožňujem s tým, že láska a náklonnosť
sú základom šťastia. 

Moju dušu dokážu potešiť aj fotografie
v ráme, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou

výzdoby v domácnosti. Tieto fotografie na
stenách nielenže perfektne dotvárajú inte-
riér, ale vnášajú doň spomienky, osobitosť
a emócie. Fotografie, ktoré zobrazujú ľudí
z mojej minulosti, pripomínajú mi krásne
chvíle, ktoré sme zažili. Zároveň sú tam zo-
brazení aj ľudia z  prítomnosti, ktorých
mám veľmi rada a záleží mi na nich.

Životnej etape v  procese starnutia sa
nevyhne nikto z nás. Starnutie je pre mno-
hých ľudí veľmi náročnou, ba priam depri-
mujúcou etapou života. Konfrontuje ich
totiž s krehkosťou ľudského tela, s pominu-
teľnosťou záujmov a  s  realitou ľudskej
smrteľnosti.

Zastávam názor, že starnúť je potreb né
s  gráciou, pretože výzor nie je všetko

ÚVAHA: Šťastie v našom vnútri – čo lieči
a dokáže potešiť našu dušu?

S P O L O Č E N S K Á  K R O N I K A  2 0 2 0
Blahoželáme k jubileu Výročie sobáša

S láskou spomínameNavždy nás 
opustil

Ján Basa
65 rokov

Anna a Štefan Škulavíkovci
50. výročie sobáša

Ján Haluščák
1. výročie úmrtia

Jozef Fuček
zo Staškova

Jozef Oškrobaný
3. výročie úmrtia

Ladislav Matoušek
3. výročie úmrtia

Jozef Kajánek
5. výročie úmrtia

Štefánia Čečotková
5. výročie úmrtia

Justín Nekoranec
5. výročie úmrtia

Janka Baligová
zo Staškova

12. výročie úmrtia

Veronika Beleščáková
20. výročie úmrtia

Jozef Zbončák
20. výročie úmrtia

Pavol a Veronika Grečmalovci
70. výročie sobáša

Vážení občania, obec Staš kov Vám ponúka bezplatnú službu zverejnenia blahoželania k jubileu, spomienky, výročia, narodenie dieťaťa... 
Kontakt: 041/43 02 728, E-mail: kultura@staskov.sk

Dňa 6. 6.2020 oslávili krásnych 70 rokov
spoločného života Pavol a Veronika Greč-
malovi. Človek ani nemá potuchy, otočí sa
a čas uletí, tak sa dnes stalo, že 70 rokov nám
to dalo. Sedemdesiat prekrásnych rokov,
kedy sme urobili veľa šťastných krokov.
Všetko najlepšie želajú 3 dcéry,  2 synovia
s rodinami, 14 vnukov a 32 pravnukov. 

a žiadna kaša nie je tak horúca, čiže na si-
tuácie sa dívam s odstupom. V tomto pro-
cese je potrebné nájsť spôsob, ako sa
vyrovnať s množstvom zmien a problémov,
ktoré so sebou pribúdajúce roky prinášajú.
Postupom veku sa inak dívam aj na sku-
točné ľudské hodnoty. V súčasnosti moju
dušu dokážu potešiť najviac stretnutia
s blízkymi ľuďmi, ktorých mám najradšej.
Pri stretnutiach s priateľmi si zas viac vy-
chutnávam daný okamih a zbytočne sa ne-
stresujem kvôli času. Život totiž plynie
rýchlejšie a  uvedomujem si, že keď sa za
sebou obzriem, tak jediné na čo najradšej
spomínam, sú chvíle, keď som bola šťastná. 

V aspekte daného procesu pokročilého
veku som zistila, že je pre mňa veľmi dôle-

žité usilovať sa o duchovnú zrelosť, pokoj
a radosť, jedným slovom snažím sa o du-
chovnú vyrovnanosť. Aj takto si môžem za-
chovať životnú silu, optimizmus a pritom
prestávam riešiť nepodstatné veci, ktoré za
to nestoja.

V súčasnosti sa akoby prah staroby po-
sunul. Niektorí seniori sú aktívnejší aj na
sociálnych sieťach, viac sa venujú fyzickej
aktivite, svojim financiám, zveľaďujú si
svoje obydlia. Jedným z riešení pre senio-
rov je aj štúdium na univerzite tretieho
veku. Človek sa učí celý život a to mi po-
máha kráčať s dobou. Učenie mi rozširuje
vedomostné obzory a otvárajú sa mi nové
možnosti. Dôležité je aj spoznávanie no-
vých ľudí, ktoré mi zvyšuje sebavedomie.

V nesposlednom rade učenie  vo všeobec-
nosti slúži aj ako prevencia pred demen-
ciou. Myslím si, že získavanie nových
informácií sa stáva príjemným a pravidel-
ným zvykom. Pretože samotné starnutie
neznižuje kreativitu. Práve s vekom prichá-
dza inšpirácia, životné skúsenosti a k tomu
stačí mať len otvorenú myseľ a veriť si.

Záverom môžem skonštatovať, že naj-
cennejšou vecou, ktorú v živote máme je
čas a je to najcennejší majetok. Čas si nikto
nemôže kúpiť a preto si vyberajme spôsob,
akým ho budeme tráviť. To, čo môžeme
spraviť dnes, neodkladajme na zajtra. Zaj-
trajšok už totiž nemusí prísť.

Mgr. Oľga Varsavíková

Dňa 16.06. 2020 sme si
pripomenuli smutné 

1. výročie úmrtia nášho
syna Jána Haluščáka.

S láskou a úctou spomí-
najú rodičia, bratia

Ľubomír a Peter s rodi-
nami a ostatná rodina. 

Dňa 26. 7. 2020 sme si
pripomenuli 5. výročie úmtia
Justína Nekoranca z Olešnej
Polgrúňa. Spomína manžel ka,

syn a 2 dcéry s rodinami. 

Dni utekajú, roky pribúdajú, 
ale spomienky na Teba zostávajú.

Dňa 21.10.2020 uplynulo 
12 smutných rokov, čo nás navždy opustila.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Hoci si odišiel, ale v mysli
a našich srdciach stále zostaneš.

Dňa 04.10.2020 
nás navždy opustil

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.



Náhla zmena, ktorá nás v   mesiaci
marec zasiahla v školách, v rodinách,
nás postavila pred skúšku – zvládnuť
pandémiu COVID - 19, akú sme dopo-
siaľ nezažili. Na základe hlavného hy-
gienika SR a    Ústredného krízového
štábu SR bola MŠ zatvorená od 
16. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Od 1.júna
2020 sa v materskej škole na Nižnom
konci opäť otvorili 3 triedy pre všetky
deti zamestnaných rodičov a predško-
lákov. Prevádzka MŠ bola otvorená aj
počas letných prázdnin v mesiaci júl.
Počas prevádzky materskej školy sa do-
držiavajú všetky hygienicko- epidemio-
logické opatrenia.

V tomto roku sa nemohli uskutočniť
všetky aktivity, ktoré sme si napláno-
vali. V mesiaci jún sa v materskej škole
uskutočnili aktivity Deň detí a Roz-
lúčka predškolákov s kamarátmi, s pani
učiteľkami a   ostatnými zamestnan-

cami   školy. Na školskom dvore sa ko-
nala spoločná opekačka a   detská dis -
kotéka, z ktorej mali deti veľkú radosť.
Deťom, ktoré nastúpili do I. ročníka ZŠ
prajeme veľa úspechov v škole.

Nový školský rok 2020/2021 sa 
v septembri začal v riadnom režime 
s opatreniami RÚVZ SR, otvorili sa 
4 triedy s počtom detí 86.

Aj v roku 2020 sa nám podarilo pok -
račovať so zveľaďovaním interiéru MŠ.
Na Nižnom konci sa vymenili svietidlá
v   dvoch triedach na poschodí i v   hy-
gienických zariadeniach, vymenila sa
podlahová krytina a   koberce v dvoch
triedach, urobili sa obklady stien. Vy-
tvorenie príjemného prostredia ocenia
nielen deti, rodičia, ale aj zamestnanci
školy. Touto cestou sa chcem poďako-
vať zriaďovateľovi OÚ Staškov za poho-
tový prístup pri poskytovaní pomoci

MŠ. Asi málokto vie, aké náklady sú
potrebné na prevádzku dvoch mater-
ských škôl na Vyšnom a Nižnom konci.
Za podporu školy patrí vďaka aj    pri-
spievateľom 2 % dane, ktoré poukázali
na skvalitnenie podmienok MŠ.

Zložitejšia situácia je v tomto čase
pri dodržiavaní hygienicko-epidemio-
logických opatrení. Čas, ktorý preží-
vame, je náročný, a preto ďakujem
všetkým rodičom, ktorí svojim prístu-
pom a správaním uľahčujú naše nie
ľahké rozhodnutia.

V  mene celého kolektívu školy že-
láme všetkým krásne prežitie Vianoč-
ných sviatkov a  prajme si, aby sme sa
v Novom roku 2021 všetci tešili 
v zdraví.

Helena Arendáriková,
riaditeľka školy

Čo sa udialo v Materskej  škole Staškov v roku 2020
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Pani riaditeľka, mohli by ste priblížiť,
ako ste otvorili nový školský rok
a s akými problémami ste sa stretli?

Tohtoročný začiatok školského roka
bol poznačený epidemiologickými
opatreniami. Slávnostné zahájenie
školského roka prebiehalo príhovorom
riaditeľky školy prostredníctvom škol-
ského rozhlasu a do školy mohol vstú-
piť len jeden zákonný zástupca žiaka
prvého ročníka. I  napriek tomu sme
nový školský rok 2020/2021 začali

s optimizmom, plní očakávaní zo spo-
ločných stretnutí v bežnej triede na pre-
zenčnom vyučovaní. 

Do školy nastúpilo 269 žiakov,
z toho na 1. stupni 122 žiakov a na 2.
stupni 147 žiakov. Vyučovanie pre-
bieha podľa schváleného rozvrhu v 15.
triedach. V  troch oddeleniach Škol-
ského klubu detí v popoludňajších ho-
dinách zmysluplne využíva čas 74
žiakov. Na záujmové vzdelávanie
v Centre voľného času sa prihlásilo 237

žiakov. Na stravovanie sa prihlásilo 312
stravníkov.

Darilo sa nám spolu tráviť čas na
prezenčnom vyučovaní (t. j. v škole) do
26. 10. 2020. Bol to nádherný pocit,
keď sa škola ozývala detskou vravou
a opäť v nej pulzoval školský život. Vy-
učovanie prebiehalo za dodržiavania
prísne stanovených hygienických na-
riadení.  V úvodných týždňoch nového
školského roka škola zisťovala u jedno-
tlivých žiakov podmienky v ich domá-

com prostredí pri prípadnom prechode
na dištančné vzdelávanie (t. j. doma).
Ponúkla rodinám pomoc pri zabezpe-
čení IKT techniky. Od 26. 10. 2020 pre-
šli na dištančné vzdelávanie žiaci 2.
stupňa ZŠ. V zmysle pokynov a meto-
dických usmernení boli dohodnuté pra-
vidlá dištančného vzdelávania a  žiaci
boli oboznámení s  platformami, cez
ktoré bude forma vyučovania prebie-
hať. Zároveň bol zmenený rozvrh
hodín, dohodnutý spôsob vyučovania,
konzultácií a spätnej väzby. Okrem vy-
učujúcich sú žiakom a  ich rodičom
k  dispozícii pedagogickí asistenti,
školskí špeciálni pedagógovia a školský
psychológ. Veríme, že pri zlepšení epi-
demiologickej situácie sa žiaci 2.
stupňa vrátia do školy čo najskôr.

Pravidlá, nariadenia, usmernenia
a podmienky sa menia skoro každý týž-
deň, škola na ne pravidelne reaguje
a  upravuje organizáciu vyučovania.
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologic-
kej situácie na škole a  preventívnych
dôvodov po dohode s  RÚVZ v  Čadci
a so zriaďovateľom školy obcou Staškov
sa aj žiaci 1. stupňa v období od 3. 11. -
5. 11. 2020 vyučovali dištančne. Od 
10. 11. 2020 sa žiaci 1. stupňa vrátili do
školy a pokračujú v bežnom vyučovaní
všetkých predmetov okrem telesnej
a  športovej výchovy a  hudobnej vý-
chovy, tie sa vyučujú len teoreticky. Za-
tiaľ je ešte stále pozastavená činnosť
CVČ i prenájom telocvične.

Počas domáceho vyučovania sa
musel každý popasovať s novou situá-
ciou. Žiaci, rodičia, pedagogickí i od-
borní zamestnanci pracujú
s prihliadnutím na podmienky a mož-

nosti vzdelávania. Ďakujem všetkým
zainteresovaným, že prekonali pre-
kážky, nedostatky  a spoločným úsilím
sa im darí vyučovať netradične. Ďaku-
jem za trpezlivosť, ohľaduplnosť
a ústretovosť pri vzájomnej komuniká-
cii. Čas ukáže, čo si každý odniesol,
s čím môžeme byť spokojní a čo by bolo
treba zlepšiť. Najdôležitejšie bude, keď
sa všetci vrátime v  plnom zdraví do
školy a opäť sa všetko vráti do bežného
školského režimu.

Chceme vyjadriť poďakovanie DHZ
Staškov za zabezpečenie dezinfekcie
všetkých priestorov školy. Zúčastnilo sa
ho sedem dobrovoľných hasičov na čele
s veliteľom Jurajom Pálenikom. Záro-
veň chcem poďakovať obci Staškov za
poskytnutie textilných rúšok pre všet-
kých zamestnancov školy a za zabezpe-
čenie dezinfekčných prostriedkov.
Takisto úprimné ďakujem patrí aj
našim šikovným mamičkám Zuzane
Kožákovej a  Adriane Perďochovej za
ušitie náhradných textilných rúšok žia-
kom. 

Napriek pandemickej situácii škola
okrem vyučovania plnila aj iné aktivity.

Škola podľa možností realizovala
základný plavecký výcvik pre 27 žiakov
piateho ročníka a  zdokonaľovací pla-
vecký výcvik pre 30 žiakov šiesteho roč-
níka. Zapojili sme sa do aktivity Štátnej
pedagogickej knižnice „Záložka do
knihy spája deti“ a  vymenili sme si
deťmi vyrobené záložky na tému „Ra-
dosť z čítania ukrytá vo veršoch básní
a v próze“ so ZŠ s MŠ Prašice.

Napriek mimoriadnej situácii na
Slovensku a  vzdelávaniu z  domu sa

naši žiaci zúčastnili matematickej sú-
ťaže KLOKAN. Žiaci riešili úlohy on-
line. Úspešným riešiteľom boli
doručené diplomy a malé darčeky.
Diplomom úspešného riešiteľa sa 
na našej škole môže pýšiť:
Samuel Žák, Nela Červencová 
z 2. ročníka
Klára Ivanová, Matúš Marčák 
z 3. ročníka
Viktória Belková, Šimon Kožák 
zo 4. ročníka
Michal Gottwald, Oliver Olešňan, 
Andrej Ivan z 5. ročníka 
Fabián Vojár z 9. ročníka

Počas letných prázdnin sa v budove
školy budovalo, prerábalo, zariaďovalo.
Vďaka úspešnému projektu Budovanie
a  zlepšenie technického vybavenia
školských učební v ZŠ Staškov, ktorý
pripravila a realizovala obec Staškov, sa
zlepšili podmienky žiakov vo vyučovaní
technických, jazykových, prírodoved-
ných predmetov a  zariadila sa nová
knižnica. Škola má novú jazykovú, bio-
logicko- chemickú učebňu, IKT učebňu
a nanovo vybavené dielne - časť kovo
i drevo. Okrem nábytku škola získala
nové počítače, tablety, interaktívne ta-
bule, tlačiarne, vyučovacie programy,
knihy, didaktické pomôcky do učební
fyziky, techniky, biológie, chémie, kniž-
nice a školských dielní. Veľké poďako-
vanie za spoluprácu pri realizovaní
projektu patrí všetkým zúčastneným:
Obci Staškov, zamestnancom Obec-
ného technického podniku a kolektívu
zamestnancov školy.

Základná škola Staškov

IKT učebňa

Jazyková učebňa

Biochemická učebňa

Polytechnická učebňa Polytechnická učebňa

Nová knižnica
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Už od roku 1974 FS Staškovanka
rozvíja svoju činnosť a prezen-
tuje rozmanitosť ľudových

piesní, zvykov a tradícií v rôznych scé-
nických pásmach, ktoré nám zanechali
naši predkovia. Za toto obdobie má za
sebou nespočetné množstvo súťažných
i nesúťažných vystúpení, nahrávok v
rozhlase, v televízií a samozrejme aj
spracovaných a nahratých CD, ktoré sú
živým odkazom dnešnej mladej gene-
rácii. Každý rok pripravujú  prezentácie
a vystúpenia nielen v obci Staškov, ale
aj v iných regiónoch Slovenska. Rok
2020 priniesol pre Staškovanku a nie
len pre ňu, ale pre nás všetkých veľké
sklamanie. 

Svet zasiahla pandémia koronaví-
rusu, ktorý zastavil život nás všetkých.
Posledným účinkovaním FS Staško-
vanka v obci bol tradičný fašiangový
sprievod masiek po dedine spojený s
Pochovávaním basy. V mesiaci august
sa predstavili s pásmom Odchod drotá-
rov do sveta na podujatí Drotárska ne-

deľa v Skanzene Vychylovka Nová By-
strica, kde patria medzi stálych účinku-
júcich počas celej sezóny.

Touto cestou by som sa chcela poďa-
kovať všetkým členom FS Staškovanka
za ich obetavosť, ochotu a spolupatrič-
nosť, či na skúškach a vystúpeniach.
Poďakovať sa chcem aj Obecnému
úradu v Staškove za podporu a ústreto-
vosť počas nášho pôsobenia. Poďako-
vanie patrí aj všetkým, ktorí nám
umožňujú prezentovať našu tradičnú
ľudovú kultúru na rôznych poduja-
tiach, kde sa dostávame do povedomia
širokej verejnosti nielen v rodnej obci
Staškov a Kysuciach, ale aj v iných kú-
toch Slovenska. Veríme, že rok 2021
nám prinesie zdravie, pokoj a veľa mož-
ností pokračovať v rozvíjaní a uchová-
vaní kultúrneho dedičstva našich
starých otcov a materí.

„Dedičstvo otcov zachovaj nám
Pane“

Martina Páleníková
vedúca FS Staškovanka

Folklór – klenotnica tradičnej ľudovej kultúry
Folklór patrí medzi skutočné bohatstvo ľudu nie len na Kysuciach, ale na celom svete. Odovzdáva sa z generácie na
generáciu a predstavuje nám život našich starých a prastarých rodičov, ktorí zanechali za sebou dedičstvo – klenoty
svojho života. V súčasnosti sa ženy aj muži venujú tomuto nádhernému dedičstvu angažovaním sa vo folklórnych
súboroch a skupinách, medzi ktoré patrí aj FS Staškovanka.


