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Ďakujeme nášmu duchovnému
otcovi Mons. Antonovi Galusovi

Riaditeľka školy Mária Perďochová hovorí o minulosti a súčasnosti ZŠ Staškov.
Čítajte na str. 34

Dňa 1. júla 2021 odchádza z našej farnosti Staškov náš duchovný otec 
Mons. Anton Galus. I touto cestou by sme sa chceli nášmu duchovnému otcovi
POĎAKOVAŤ za veľmi dobrú spoluprácu s našou obcou. Prajeme mu veľa šťastia,
zdravia, Božieho požehnania.  

Starosta obce a zamestnanci OÚ

Divadlo sa 
v Staškove hrá už
takmer 100 rokov
Prvé divadlo v obci zahrala staš-
kovská mládež 13. februára
1922 a jeho skutočný rozkvet
nastal po vojne. Dlhoročná ve-
dúca a režisérka súboru Jozefína
Poláčiková a ďalší divadelníci
spomínajú na krásne časy, ktoré
dnes pokračujú aj vďaka pro-
jektu Po Kronerovej ceste.

Čítajte na str. 36.
Poďakovanie 
za úrodu, 2019
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Vážení spoluobčania, milí Staškovčania,
Zapojte sa do zberu biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorý sa koná
v obci Staškov

Zber použitého oleja z domácností
„každá kvapka sa počíta”

Olej z kuchyne patrí do separovaného zberu, preto naša
obec v  spolupráci s  Trafin Oil SK sa zapojila do zberu
použitého kuchynského oleja. Zapojiť sa môže každá
domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť niečo dobré
pre naše životné prostredie.

ČO Zbierať: Vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú 
v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Olej pred odnesením do zberu je treba
prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečistôt. 

ČO neZbierať: Olejové zvyšky znehodnotené vodou. Použitý olej nesmie obsa-
hovať chemické prvky, vodu, saponáty a pod.

DO ČOhO Olej Zbierať? Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pô-
vodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, 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.: 041/4302726, 0948 610  807, 
0940 526 150, alebo môžete nechať PET fľašu na obecnom úrade v čase úradných
hodín.

Oznamujeme občanom, že v prí-
pade ak chcú odovzdať staré šat-
stvo, textílie môžu odovzdať do
zberných nádob pri Tesle alebo
na Polgrúni pri Jednote. V  prí-
pade, ak sú kontajnery plné mô-
žete odovzdať po telefonickom
dohovore na tel.: 0948 610 807
do zberných nádob v  areáli
FK Slávia Staškov.

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať  na zberné miesto
„Malá kompostáreň obce Staškov“ umiestnenej v oplotenom areáli
FK Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN 1255 v ka-
tastrálnom území obce Staškov.
Malá kompostáreň je miesto, na ktorom môžu výlučne len obyvatelia
obce Staškov odovzdať biologický rozložiteľný komunálny odpad,
ktorý je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce
Staškov.

Obyvatelia obce Staškov môžu bezplatne odovzdať predmetný
tzv. zelený odpad, do ktorého patria: kvety, tráva, lístie, vypletá
burina, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
a to poštiepkované, alebo je možnosť poštiepkovať konáre do prie-
meru 5 cm. 

Do malej kompostárne nepatria  odpady obsahujúce nerozložiteľné
prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné, mastné látky a zvyšky
živočíšneho pôvodu.

Zber textilu

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Zariadenie na nakladanie s odpadmi: 

Malá kompostáreň obce Staškov

Zodpovedná osoba: 
p. Marián Oškrobaný, 

tel.: 0940 526 150

Prevádzková doba:
pondelok          7:00 – 15:00 na zavolanie
utorok                7:00 – 15:00 na zavolanie
streda                7:00 – 15:00 na zavolanie, 
                              15:00 – 17:00 stála služba
štvrtok              7:00 – 15:00 na zavolanie
piatok                7:00 – 15:00 na zavolanie
sobota               Zatvorené

všetci sme dúfali, že s pri-
chádzajúcim letom sa vrá-
time k bežnému životu 
v našej obci a s ročnou pre-
stávkou Vás budeme môcť
privítať na našich tradič-
ných kultúrnych a športo-
vých podujatiach. Prísne
hygienické a protipande-
mické opatrenia sú však
stále v platnosti a zorganizo-
vanie rôznych verejných po-

dujatí za ich dodržiavania je buď úplne nereálne, alebo
tak organizačne či finančne náročné, že sa tým vytráca
ich zmysel. Po usmernení Úradu verejného zdravot-
níctva Čadca obec nebude žiadne podujatia počas leta
organizovať. 

Obec však pokračuje v realizácii naplánovaných in-
vestičných aktivít. Na cintoríne zamestnanci technic-
kého podniku predĺžili prístupovú komunikáciu 
a vybudovali betónový chodník v rámci ďalšej priprave-
nej rady hrobových miest. V zimnom období začali s re-
konštrukciou časti budovy technického podniku pre
potreby dobrovoľných hasičov. Do jesene je potrebné
práce dokončiť, vrátane prístupovej cesty a oplotenia 
s bránou. Na realizované práce sme získali dotáciu vo
výške 11 000 eur.

Bola ukončená montáž systému ekologického
ústredného vykurovania budovy futbalovej tribúny, kto-
rého základom je kotol na peletky. Na tento účel obec zí-
skala dotáciu 12 000 eur. V štádiu prípravy je systém
umelého zavlažovania futbalového ihriska. 

Stále prebieha rekonštrukcia vstupu do budovy obec-
ného úradu. Obec pripravuje asfaltovanie vybratých
úsekov nespevnených miestnych komunikácií. V blízkej
dobe bude spustený proces verejného obstarávania.
Práce budú hradené z bankového úveru vo výške 
300 000 eur a ich realizácia je plánovaná na mesiac au-
gust a september tohto roku. 

Obecné zastupiteľstvo na základe finančných mož-
ností obce zaradilo na asfaltovanie nasledovné úseky: po
ľavej strane Kysuce od lávky po potok Bahana, vrátane
prípojok u Murgaši a Šinali, dva úseky u Belkov, časť
cesty smer Skalovka, od štátnej cesty po dom s. č. 510,
cesta na Kuchriská. Miestna komunikácia smerom do
Letov bude upravená tak, aby bola bezpečne prejazdná
aj osobnými automobilmi, ale bez asfaltovania (presnej-
šia špecifikácia vybratých úsekov je v uznesení obecného
zastupiteľstva č. 42/2021 zo dňa 30. 4. 2021).

Obec pripravuje projekt rekonštrukcie budovy ma-
terskej školy na nižnom konci. Podstatou projektu je 

zníženie energetickej náročnosti tejto budovy v rámci
pripravovanej eurofondovej výzvy. Počas prázdnin bude
zrekonštruovaný priestor kuchyne – nová elektroinšta-
lácia a nové vybavenie.

Obec obstarala Zmenu a doplnok územného plánu
obce Staškov č. 1. Táto zmena bola vyvolaná potrebou
obce regulovať zástavbu v lokalitách obce, ktoré sú ur-
čené ako priemyselné zóny. Taktiež vznikla potreba ob-
medziť možnosť pod rúškom radových rodinných
domov stavať vlastne domy bytové. V časti obce IBV pod
Kykuľou došlo k pretrasovaniu plánovanej prístupovej
miestnej komunikácie tak, aby bolo možné sprístupniť
celé územie, ktoré bolo v roku 2018 začlenené do územ-
ného plánu obce na výstavbu rodinných domov. Táto ak-
tivita obce sa však nestretla s veľkým pochopením
vlastníkov pozemkov, ktoré by boli výstavbou miestnej
komunikácie priamo dotknuté.

Územné plánovanie je dlhodobý a zložitý proces, 
v rámci ktorého obec definuje jednotlivé lokality na ur-
čitý účel. V rámci tohto procesu môžu dávať pripo-
mienky všetky dotknuté fyzické i právnické osoby 
a dotknuté orgány štátnej správy. Nie je však rozhodu-
júce, či sa so zámerom obce stotožňujú i všetci vlastníci
pozemkov v riešenej lokalite, čo viacerí z nich považujú
za porušenie ich vlastníckeho práva. Osobne som ne-
milo prekvapený z tohto prístupu, lebo vedenie obce
bolo v minulosti opakovane kritizované, že nedokáže
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu rodinných domov
v obci a keď sa o to prostredníctvom územného plánu
snažíme, narážame na nepochopenie, odpor a snahu 
i právnou cestou tento proces zmariť. Pokiaľ bude
Zmena a doplnok územného plánu obce Staškov č. 1
schválená, obec bude môcť pristúpiť k ďalším projekto-
vým prácam súvisiacich s týmto zámerom. Cieľom ce-
lého procesu je, aby v tejto lokalite určenej na výstavbu
rodinných domov boli sprístupnené po miestnej komu-
nikácii všetky pozemky a nie len tie, ktoré sú situované
na jej začiatku. 

Stále prebieha výkup pozemkov pod cestou popri Ky-
suci, vykúpili sme potrebné pozemky pre rozšírenie cin-
torína, začneme s vyplácaním pozemkov pod chodníkmi
na vyšnom konci. Problematicky sa javí výkup pozem-
kov pod pripravované chodníky na nižnom konci po hra-
nicu s Rakovou. Celý proces brzdí neochota niektorých
vlastníkov vôbec komunikovať v tejto záležitosti s obec-
ným úradom. Opätovne chcem poďakovať vlastníkom
väčšiny pozemkov za pochopenie a ústretový prístup.

Milí Staškovčania, prajem Vám veľa zdravia a prí-
jemne strávené letné slnkom zaliate dni.

S úctou LAdiSLAv ŠiMčiSko, starosta obce
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Ako predseda DHZ by som Vás chcel informovať
o činnosti nášho hasičského zboru za prvý štvrťrok. 

Počas pandémie COVID-19 naši hasiči pravidelne
každý týždeň dezinfikovali v  obci zástavky a  niektoré
miesta verejného priestranstva. Taktiež sme niekedy de-
zinfikovali celú Základnú školu, Obecný úrad, Zdravotné
stredisko a všetky schodiská na bytovkách pri Obecnom
úrade. 

23. januára 2021 sme sa zúčastnili pri povodniach
v obci na nižnom konci.

23. januára 2021 – pomoc pri celoplošnom testovaní.
Veľká pocta sa dostala niektorým našim hasičom – mi-

moriadne povýšenie za hasenie veľkého lesného požiaru,
ktorý bol v obci Oščadnica minulý rok.

Mimoriadne boli povýšení: veliteľ Juraj Páleník, Ras-
tislav Perďoch, Štefan Rudinský, Marián Badura, Peter
Jurga, Vladimír Leto a Matej Nekoranec.

Taktiež bol mimoriadne povýšený Ing. Milan Veselov-
ský za veľmi aktívnu a riadiacu činnosť pri budovaní ha-
sičskej zbrojnice. 

Chcel by som spomenúť aj jubileá našich hasičov a za-
blohoželať im:

Peter Vyrobík – jubileum 50 rokov
Peter Turiak – jubileum 50 rokov
Ján Jurga – jubileum 60 rokov 

Jankovi Jurgovi by som chcel poďakovať za veľmi ak-
tívnu činnosť v našom hasičskom zbore, taktiež bol pred-
sedom nášho zboru za tých najťažších čias.

Na záver by som chcel poďakovať hasičom, ktorí sa
starajú o hasičskú techniku, ošetrovanie výzbroja a vý-
stroja, našim hasičkám za umytie okien v hasičskej zbroj-
nici. 

Veľká vďaka Vám za Vašu námahavú, svedomitú
a obetavú prácu, ktorú vykonávate 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 i. štvrťrok 2021

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia
Staškov (ZO), v roku 2020 stagnovala. Nielen kvôli Co-
vidu, ale aj pre neúrodu ovocia a to vďaka jarným mra-
zom, ktorý zmaril vyhliadky na úrodu. 

Keďže úroda ovocia nebola takmer žiadna, nepre-
vádzkovala sa ani muštáreň. Previedla sa preto v nej cel-
ková výmena elektroinštalácie, ktorá je zakončená revíz-
nou správou. Vedenie obce nám prispelo čiastkou 300
Eur. 

Rok 2020 bol aj rokom, kedy končilo funkčné obdo-
bie členom výboru, avšak vzhľadom na hygienické pro-
tipandemické opatrenia sa nemohla konať ani členská
schôdza. Na základe usmernenia Republikového výboru
SZZ sa však voľby výboru konali korenšpondečným hla-
sovaním. Do výboru boli zvolení: 

• Dodek Ján – predseda, 
• Ing. Konkol Anton – tajomník, 
• Grečmal Miroslav – podpredseda, 
• Šupčik Marián – hospodár,

• Ing. Hroš Ján, Ing. Jurašek Alojz, Balala Ladislav,
Krátka  Veronika, Páleniková Martina a Machov-
čak Ján – členovia výboru.

Výbor ZO sa v roku 2021 zišiel v súlade s protipan-
demickými opatreniami už 2-krát. Zaoberal sa člen-
skými známkami a  konaním členskej schôdze v roku
2021. Dúfame, že vďaka zlepšujúcej sa situácii to aj bude
možné. Veď členstvo u záhradkárov nie je len o pestovaní
ovocia, ale je to aj spoločenská organizácia. Posedenie
s priateľmi po vlaňajšej izolácii asi každého poteší. Ve-
ríme, že kvitnúce ovocné stromy po vlaňajšej neúrode
zarodia bohato a príroda nám vynahradí chudobný pred-
chádzajúci rok. 

Vážení záhradkári. Výbor ZO pracuje na tom, aby Vý-
ročná členská schôdza a prevádzka muštárne boli zabez-
pečené a  aby naša organizácia v  spolupráci s  obcou
naďalej zveľaďovala nielen svoje záhrady, ale aj verejné
priestory tak, ako tomu bolo v minulosti. 

Ján Dodek

Zotavia sa záhradkári z Covidu
a z vlaňajšej neúrody?

OZnámenie:

Cintorínske
poplatky
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že obec Staškov vy-
berá poplatky za hrobové miesta na cintoríne na
dobu 10 rokov. V prípade, ak už uplynula lehota 10
rokov,  je potrebné zaplatiť poplatok a uzavrieť novú
nájomnú zmluvu za hrobové miesto: 
1-hrob 16,60€
2-hrob 33,20€
3-hrob 49,80€

Poplatky za hrobové miesta/prípadne zmeny týka-
júce sa hrobového miesta/ môžete zaplatiť na obec-
nom úrade v čase úradných hodín č. dverí 7. 

ÚPrava hrObOvéhO MieSTa na cinTOríne:
Upozorňujeme občanov, ktorí chcú vykonávať
úpravu hrobového miesta na cintoríne Staškov – je
potrebná Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového
miesta.  Žiadosť je dostupná na našej web stránke
obce, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne na
obecnom úrade č. dverí 7. Každé hrobové miesto
musí obec zaevidovať do mapy na cintoríne 
Staškov – treba hlásiť každú zmenu, úmrtie a pod.

Celoživotné vzdelávanie
– múdrosť, krása, dobro
a nádej

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdeláva-
nia Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) pripravila po-
nuku štúdia pre nový akademický rok 2021/2022.

Bohatú ponuku vzdelávania si môžete pozrieť
tu: www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=0

Ak Vás zaujme názov vzdelávacieho programu/modulu,
kliknite naň a rozbalí sa Vám konkrétny obsah vzdelávania.

Prihlásiť sa na štúdium na Univerzite tretieho veku UNIZA
v  budúcom akademickom roku 2021/2022  môžete už dnes
odoslaním elektronickej prihlášky (nie osobne, ani telefonicky).

Formulár elektronickej prihlášky je sprístupnený rovnako
na www.ucv.uniza.sk.

Obdobie prihlasovania trvá do 30. 6. 2021.
Informácie poskytneme na: u3a@uniza.sk
Koordinátorky U3V UNIZA pre Vás pripravili nové ponuky,

nové témy. Prednášať budú noví i stáli lektori na témy historic-
kých a prírodných zaujímavostí regiónu. 

Mgr. Oľga Varsavíková
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Blahoželáme k jubileu

S láskou spomíname
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Mária nekorancová
65 rokov

janka hnitková
70 rokov

jozef Kudláč

Utíchlo srdce, utíchol
hlas, mal si rád život

a všetkých nás. Odišiel si
navždy, túžil si žiť, ale
osud to tak zariadil, že

musel si nás tak nečakane
a navždy opustiť. Hoci si

odišiel a niet Ťa medzi
nami v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

Smútiaca rodina

Pavol šamaj

5. júna sme si
pripomenuli smutné 

5. výročie úmrtia nášho
syna, brata Pavla

Šamaja.

S úctou a láskou
spomína mama, brat
Peter a celá rodina. 

Miroslav Korduliak

Dňa 16. 5. sme si
pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
Miroslava Korduliaka.

S úctou a láskou
spomína celá rodina. 

Prvý deň mesiaca jún patrí deťom.
Aspoň podľa kalendára. Kaž-
dému je však jasné, že čo sa týka

detí, nemožno všetko v súvislosti s ich
výchovou, starostlivosťou o ne vtlačiť
do jedného, čo ako výnimočného dňa.
Svet detí je náročný, neraz kompliko-
vaný a správne sa v ňom zorientovať je
pre dospelého niekedy veľký problém.
Nedávno som od detí v  škole dostal
otázku, aký je rozdiel medzi tým, keď
sme vyrastali a  chodili do školy my
a teraz. Odpovedal som tak, že my sme
to mali jednoduchšie. Navonok sa vy-
tvára dojem, že pre deti sa robí toľko,
ako azda nikdy predtým. Ak však po-
zorne vnímame skutočnosť takú aká je,
zdá sa, že ovocie všetkej tej pozornosti
a sústredenia sa na dobro detí akosi nie
je príliš vidno. Nezriedka počuť až skľu-
čujúce slová o tom, ako nám vyrastajú
nevychované, arogantné a neposlušné
deti, ktoré si nevážia ničoho a nikoho
a vyrastajú bez úcty k sebe, k iným aj
k svetu okolo seba. Akýsi zjavný nepo-
mer medzi tým čo a koľko pozornosti
dostávajú. Ten nepomer núti k zamy-
sleniu, prirodzene má svoje príčiny
a  hneď niekoľko. Asi nad všetkými je
masívny mediálny vplyv, ktorý odsunul
takmer všetky iné vplyvy v  detskom
svete na druhú koľaj. Siaha už aj na ten
nedotknuteľne prvý – rodičovský. Jeho
dopady sú nedozierne. Treba sa vážne
pýtať, o  čo niekomu v  tomto prípade
ide, keď už do detského vnímania
zjavne podsúva balast až zvrátenosti,
miestami úplne liberálne postoje a po-
krivené pohľady na rodinu, prirodzenú
autoritu, sexuálne správanie. Pojmy
ako asertivita, tolerancia nahrádzajú
staré osvedčené a dobre fungujúce pri-
ncípy elementárnej úcty a rešpektova-

nia poriadku. V  tomto kontexte ne-
možno aktuálne opomenúť, aké devas-
tačné účinky na výchovu a  vzdelanie
malo nezmyselné a „predpotopné“
bláznivé nariadenie, aby deti niekoľko
mesiacov nesmeli chodiť do školy. Asi
fakt v  tomto smere zažívame nejaké
rozhranie a bude nesmierne dôležité,
kam sa v tomto smere ďalej pohneme.
Možno zopár východísk sa nájde. 

Tým prvým je skutočnosť, že deti ne-
možno správne vnímať bez sveta ich ro-
dičov a vzťahov k nim. Zároveň jasný
uzáver, že rodina je exkluzívne miesto
základných návykov a  rodinné
„hniezdo“ je tou najlepšou školou všet-
kého, čo si odnesie do života. Vrátiť tiež
na správnu mieru potrebné vnímanie
autority. Tým ďalším je uvedomenie si,
že svet detí je krehký a ľahko zraniteľný.
Tým tretím sa pre mňa zdá byť pozna-
nie, že čas a  trpezlivosť venovaná
deťom je nemerateľná hodnota a  tiež
uvedomiť si, že deťom nemožno všetko
dovoliť len preto, že sú to deti a že ich
máme radi. Deťom neprináleží „božské
miesto“ miesto ani v rodine, ani v spo-
ločnosti. Dieťa sa najskôr musí naučiť
ctiť si iných a  poslúchnuť, dobrým
pánom ešte nevie byť. Ak sa to stane,
hrozí katastrofa. Desatoro v  tom má
jasno už tisíce rokov. 

Nevenovať deťom svoj čas, znamená
v podstate obrať ich o to najcennejšie.
Nevychovanosť možno jemnejšie na-
zvať nedostatkom času na výchovu.
V tomto prípade dvojnásobne platí, že
čas sú peniaze. O  tom, myslím, má
každá rodina a miesta, kde sa deti vy-
chovávajú jasno. Kde to také jasné nie
je, tam nebude jasno ani v  mnohých
iných veciach. Obeta vlastného času je
pri deťoch zrejme tou najväčšou, ale

najpotrebnejšou obetou. Len tam, kde
si nachádzajú jeden pre druhého čas sa
dá zmysluplne žiť. Tam je možno rásť,
dozrievať, prinášať úradu, čistiť, odpú-
šťať. Tam sa proste dá žiť. Ak dieťa zistí,
že naň nemáme čas, utečie za iným,
ktorý si ho nájde a to aj vtedy, keď mu
ponúkne čas aj na skutočne zlé veci...

Na záver – a čo dať toto všetko do
Božích rúk. Inými slovami. Svet detí je
tým ideálnym svetom, kde to, čo nevlá-
dzeme urobiť svojím slovom, príkla-
dom, napomenutím a  možno aj
krikom, treba riešiť úprimnou a pokor-
nou modlitbou. Ak prosíme o  milosť
a požehnanie od Boha pre deti, myslím,
že tým prosíme veľa aj pre seba samých
a pre svoju budúcnosť. 

Mons. Anton Galus

Jedinečný svet detí a zodpovednosť zaň

V týchto dňoch oslavovala krásnych 
70 rokov Vážená pani Janka Hnitková.

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy, 
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou, 
za to, že vždy stojí blízko.

Všetko najlepšie k 70-tym narodeninám našej
drahej mamičke, babičke, prababičke a manželke
prajú dcéra Janka s Martinom, synovia Štefan 
a Justin, manžel Štefan, vnukovia Alžbetka,
Patrik, Evička, Katarínka a pravnúčik Martinko.

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

Mons. Anton GALUS

Narodil sa v roku 1963 v  Považskej Bystrici. Vyrastal v  blízkej obci Dolná Mariková. 
Diakonskú vysviacku prijal 9. decembra 1986 a kňazskú vysviacku prijal 14. júna 1987. V ro-
koch 1987 až 1990 pôsobil ako kaplán v Bánovciach na Bebravou. V rokoch 1990 – 1997
bol správcom farnosti Malá Hradná. V rokoch 1995 – 1997 bol dištriktuálnym dekanom de-
kanátu Bánovce nad Bebravou. Od roku 1997 trinásť rokov spravoval farnosť Ilava a zároveň
bol dištriktuálnym dekanom. V roku 2007 od Svätého otca Benedikta XVI. dostal hodnosť
monsignora. V roku 2010 bol ustanovený za farára v Staškove, kde končí svoje pôsobenie
30. júna 2021.
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k otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overo-
vateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ Schvaľuje
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovj komisie: Mgr. Ján Kubo-
šek
členovia: JUDr. Štefan Pončka, Ing. Milan Ve-
selovský
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 Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Ľudmily Kováčikovej vo
veci zatápania záhrady pri rodinnom dome.
Úloha splnená.
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu vypracovať znalecký posudok na par-
cely CKN 1568/1 a  CKN 1568/2 – žiadosť
Anna Határová. Úloha splnená.
c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému
úradu vypracovať znalecký posudok na všeo-
becnú hodnotu budovy s. č. 623 vrátane prí-
slušenstva a  pozemku – žiadateľ Peter Ha-
luščák, 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 splnená.
e) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť Antona Delinčáka o od-
kúpenie parcely CKN 2101/2. Úloha splnená 
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.
g) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii riešiť žiadosť o  vybudovanie verej-
ného osvetlenia k  novostavbe rodinného
domu lokalita Staškov U Švadlákov – žiadateľ
Erika Nekorancová, bytom Staškov. 
Úloha splnená.

K bodu č. 4: rozpočet Mš Staškov na roky
2021, 2022, 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet MŠ Staškov na roky 2021, 2022,
2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet MŠ Staškov na rok 2021.
C/ berie na veDOMie

Rozpočet MŠ Staškov na roky 2022, 2023.

K  bodu č. 5: rozpočtové opatrenie  Mš 
Staškov č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie  MŠ Staškov č. 3/2020.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie  MŠ Staškov č. 3/2020.

K  bodu č. 6: návrh členov inventarizačnej
komisie Mš Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Návrh členov inventarizačnej komisie MŠ Sta-
škov v zložení:
Predseda inventarizačnej komisie: Anna
Dlhopolčeková
Členovia inventarizačnej komisie: Bc. Zuzana
Nekorancová, Erika Sadleková
B/ Schvaľuje
Členov inventarizačnej komisie MŠ Staškov
v zložení:
Predseda inventarizačnej komisie: Anna
Dlhopolčeková
Členovia inventarizačnej komisie: Bc. Zuzana
Nekorancová, Erika Sadleková

K bodu č. 7: rozpočtové opatrenie školskej
jedálne č. 03/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie Školskej jedálne 
č. 03/2020.
B/ Schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie Školskej jedálne 
č. 03/2020.

K  bodu č. 8: rozpočtové opatrenie Zš 
Staškov 04/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie ZŠ Staškov č.4/2020.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie ZŠ Staškov č.4/2020.

K  bodu č. 9: rozpočet Zš Staškov na roky
2021, 2022, 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet ZŠ Staškov na roky 2021, 2022,
2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet ZŠ Staškov na rok 2021.
C/ berie na veDOMie
Rozpočet ZŠ Staškov na roky 2022, 2023.

K bodu č. 10: rozpočet školská jedáleň na
roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

A/ PrerOKOvalO
Rozpočet Školskej jedálne na roky
2021/2022/2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet Školskej jedálne na rok 2021.
C/ berie na veDOMie
Rozpočet Školskej jedálne na roky 2022,
2023.

K bodu č. 11: rozpočet školský klub detí na
roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet Školského klubu detí na roky
2021/2022/2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet Školského klubu detí na rok 2021.
C/ berie na veDOMie
Rozpočet Školského klubu detí na roky 2022,
2023.

K  bodu č. 12: rozpočet centrum voľného
času na roky 2021/2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet Centra voľného času na roky
2021/2022/2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet Centra voľného času na rok 2021.
C/ berie na veDOMie
Rozpočet Centra voľného času na roky 2022,
2023.

K bodu č. 13: rozpočet OTP Staškov na roky
2021, 2022, 2023 – hlavná činnosť, podni-
kateľská činnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet OTP Staškov na roky 2021, 2022,
2023 – hlavná činnosť, podnikateľská čin-
nosť. 
B/ Schvaľuje
Rozpočet OTP Staškov na rok 2021 – hlavná
činnosť, podnikateľská činnosť. 
C/ berie na veDOMie
Rozpočet OTP Staškov na roky 2022, 2023 –
hlavná činnosť, podnikateľská činnosť. 

K bodu č. 14: rozpočtové opatrenie OTP Sta-
škov č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie OTP Staškov 
č. 4/2020.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie OTP Staškov 
č. 4/2020.

K bodu č. 15: návrh členov inventarizačnej
komisie OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

UzNESENIE 219/2020

UzNESENIE 220/2020

UzNESENIE 221/2020

UzNESENIE 222/2020

UzNESENIE 223/2020

UzNESENIE 224/2020

UzNESENIE 225/2020

UzNESENIE 226/2020

UzNESENIE 227/2020

UzNESENIE 228/2020

UzNESENIE 229/2020

UzNESENIE 230/2020

UzNESENIE 231/2020

UzNESENIE 232/2020

Pri dodržiavaní všetkých epidemiologických opatrení, sa
nám darí plniť organizáciu a obsah vzdelávania. Minister-
stvo školstva SR zverejňuje manuály pre školy a školské za-
riadenia ako základné odporúčacie materiály (školský
semafor) pri zabezpečovaní prevádzky materskej školy po
dobu trvania pandémie. 

Prevádzka materskej školy od začiatku roka 2021 bola
otvorená nepretržite pre deti všetkých zamestnaných rodi-
čov. Od 9. apríla 2021 je MŠ otvorená v riadnom režime pre
všetky deti. Spoločne s deťmi sa nám podarilo uskutočniť
niekoľko aktivít. 

V mesiaci február sa uskutočnil v triedach detský karne-
val, pripomenuli sme si  ľudové tradície počas veľkonočných
sviatkov, rozvíjame u deti environmentálnu výchovu – pozi-
tívny vzťah k prírode, ochrane prírody, triedenie odpadu, pri-
pomenuli sme si Deň zeme. 

Na Deň matiek sme mamičkám pripravili veľké prekva-
penie prostredníctvom videokamery. Deti si spolu s pani uči-
teľkami pripravili krátky kultúrny program a poďakovali sa
svojím mamičkám za lásku a starostlivosť. 

Na Deň detí sme pripravili v našej MŠ program pre deti –
návštevu poníkov, ujov požiarnikov, divadelné predstavenie
„Malí huncúti”. Záver školského roka 2020/2021 bude pat-
riť rozlúčke predškolákov, s ktorými sa rozlúčime v školskej
záhrade pri spoločnej opekačke a diskotéke. Prváčikom pra-
jeme veľa úspechov v škole.

Do pozornosti dávame zmeny v zákone č. 245/2008 Z.z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). S účinnosťou od 
1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť
rokov veku do 31. augusta 2021 povinné predprimárne

vzdelávanie. Rodič je povinný také dieťa zapísať do mater-
skej školy na školský rok 2021/2022. Materská škola patrí
do sústavy škôl a tak poskytuje predprimárne vzdelávanie.
To, čo sa deti majú naučiť v MŠ, sa riadi Štátnym vzdeláva-
cím programom, ktorý schvaľuje Ministerstvo školstva. Ma-
terská škola je úplne prvou výchovno-vzdelávacou
inštitúciou dieťaťa a ukazuje sa ako významný faktor úspeš-
nosti detí na ďalších stupňoch vzdelávania.  Tešíme sa na
každé nové dieťa, ktoré bude navštevovať Materskú školu
Staškov.

Helena Arendáriková,
riaditeľka školy

Ako ovplyvnila pandémia prevádzku
predškolského zariadenia v roku 2021?

„Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi. Nedá sa porovnávať slnko s mesiacom.
Každý žiari vtedy, keď  je jeho čas.“

Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2020
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A/ PrerOKOvalO
Návrh členov inventarizačnej komisie OTP
Staškov v zložení:
Predseda inventarizačnej komisie: Marián
Oškrobaný
Členovia inventarizačnej komisie: Michaela
Urbaníková, Ladislav Cudrák, Peter Vyrobík,
Peter Palica.
B/ Schvaľuje
Členov inventarizačnej komisie OTP Staškov
v zložení:
Predseda inventarizačnej komisie: Marián
Oškrobaný
Členovia inventarizačnej komisie: Michaela
Urbaníková, Ladislav Cudrák, Peter Vyrobík,
Peter Palica.

K  bodu č. 16: rozpočtové opatrenie Obce
Staškov č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov 
č. 6/2020.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Obce Staškov 
č. 6/2020.

K bodu č. 17: Stanovisko hlavného kontrolóra
obce Staškov k  návrhu rozpočtu na rok
2021 a viacročného rozpočtu obce na roky
2022 – 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Staškov k  návrhu rozpočtu na rok 2021 
a viacročného rozpočtu obce na roky 2022-
2023.
B/ berie na veDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Staškov k  návrhu rozpočtu na rok 2021 
a viacročného rozpočtu obce na roky 2022-
2023.

K  bodu č. 18: rozpočet Obce Staškov na
roky 2021, 2022, 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočet Obce Staškov na roky 2021, 2022,
2023.
B/ Schvaľuje
Rozpočet Obce Staškov na rok 2021.
C/ berie na veDOMie 
Rozpočet Obce Staškov na roky 2022, 2023.

K  bodu č. 19: Programový rozpočet obce
Staškov na roky 2021, 2022, 2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Programový rozpočet obce Staškov na roky
2021, 2022, 2023.
B/ Schvaľuje
Programový rozpočet obce Staškov na rok
2021.
C/ berie na veDOMie
Programový rozpočet obce Staškov na roky
2022, 2023.

K bodu č. 20: Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Staškov

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Staškov.
B/ Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Staškov.

K  bodu č. 21: Návrh členov inventarizačnej
komisie obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Návrh členov inventarizačnej komisie obce
Staškov v zložení:
Predseda: Michaela Urbaníková 
Členovia: Bc. Milka Hurinová, Mgr. Jana Ja-
kubčíková, Bc. Mária Čečotková, Ing. Júlia Jur-
gová, Ing. Anna Kubánková.
B/ Schvaľuje
Členov inventarizačnej komisie obce 
Staškov v zložení:
Predseda: Michaela Urbaníková 
Členovia: Bc. Milka Hurinová, Mgr. Jana Ja-
kubčíková, Bc. Mária Čečotková, Ing. Júlia Jur-
gová, Ing. Anna Kubánková.

K bodu č. 22: Prevod majetku obce do správy
OTP
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prevod majetku obce do správy OTP Sypač
BBS 450 E. 
B/ Schvaľuje
Prevod majetku obce do správy OTP Sypač
BBS 450 E. 

K  bodu č. 23: Prevod majetku obce do
správy Zš
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prevod majetku obce do správy ZŠ – Knihy
k projektu „ Budovanie a zlepšenie technic-
kého vybavenia školských učební v  ZŠ 
Staškov“. 
B/ Schvaľuje
Prevod majetku obce do správy ZŠ – Knihy k
projektu „Budovanie a zlepšenie technického
vybavenia školských učební v  ZŠ 
Staškov“. 

K bodu č. 24: Schválenie prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe Zš Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa (ján šperka)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Schválenie prenájmu nebytových priestorov
obce Staškov v  súlade s  ustanovením §9a
ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb.
o  majetku obcí – telocvičňa v  správe ZŠ 
Staškov z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa (Ján Šperka). Prenájom sa uskutoční
v období od 01. 12. 2020 – 31. 03. 2021 ne-
bytové priestory – telocvičňa pri ZŠ Staškov
v  letných mesiacoch 4€ za hodinu a v zim-
ných mesiacoch 10 € za hodinu v súlade so
Zákonom o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov hodných osobitného
zreteľa – na športovú činnosť – futbal.
B/ Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov obce 
Staškov v súlade s ustanovením §9a ods. (9)
písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Ján
Šperka). Prenájom sa uskutoční v období od
01. 12. 2020 – 31. 03. 2021 nebytové prie-
story – telocvičňa pri ZŠ Staškov v  letných
mesiacoch 4€ za hodinu a v zimných mesia-
coch 10 € za hodinu v súlade so Zákonom o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – na
športovú činnosť – futbal.

K bodu č. 25: Schválenie prenájmu nebyto-
vých priestorov obce Staškov – telocvičňa
v správe Zš Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa (Peter Čmelík)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Schválenie 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 oso-
bitného zreteľa (Peter Čmelík). Prenájom sa
uskutoční v  období od 1. 12. 2020 – 
31. 3. 2021 nebytové priestory – telocvičňa
pri ZŠ Staškov v letných mesiacoch 4€ za ho-
dinu a v zimných mesiacoch 10 € za hodinu v
súlade so Zákonom o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodov hodných
osobitného zreteľa – na športovú činnosť –
futbal.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov obce 
Staškov v súlade s ustanovením §9a ods. (9)
písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (Peter
Čmelík). Prenájom sa uskutoční v období od
1. 12. 2020 – 31. 3. 2021 nebytové priestory –
telocvičňa pri ZŠ Staškov v  letných mesia-
coch 4€ za hodinu a v zimných mesiacoch 10
€ za hodinu v súlade so Zákonom o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – na športovú
činnosť – futbal.

K  bodu č. 26: Príloha č. 1 k  vZn obce 
Staškov o  určení výšky dotácie na prevá-
dzku a mzdy na dieťa Mš a žiaka školského
zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení vý-
šky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka školského zariadenia.
B/ Schvaľuje
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení vý-
šky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a žiaka školského zariadenia.

K  bodu č. 27: Dodatok č. 9 vZn č. 8/2013
Obce Staškov o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu ná-
kladov v školách a školských zariadeniach
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Dodatok č. 9 VZN č. 8/2013 Obce Staškov
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o výške príspevku zákonného zástupcu die-
ťaťa na čiastkovú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Staškov.
B/ Schvaľuje
Dodatok č. 9 VZN č. 8/2013 Obce Staškov
o výške príspevku zákonného zástupcu die-
ťaťa na čiastkovú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach obce Staškov.

K  bodu č. 28: vZn č. 3/2020 o  miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Staškov.
B/ Schvaľuje
VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Staškov.

K  bodu č. 29: vZn č. 2/2020 o  nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
VZN č. 2/2020 o  nakladaní s  komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Staškov.
B/ Schvaľuje
VZN č. 2/2020 o  nakladaní s  komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Staškov.

K bodu č. 30: vZn č.4/2020 o miestnom po-
platku za rozvoj
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
VZN č.4/2020 o miestnom poplatku za roz-
voj.
B/ Schvaľuje
VZN č.4/2020 o miestnom poplatku za roz-
voj.

K bodu č. 31: vZn č. 5/2020 o zásadách hos-
podárenia a  nakladania s  majetkom obce
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
VZN č. 5/2020 o  zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Staškov.
B/ Schvaľuje
VZN č. 5/2020 o  zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Staškov.

K  bodu č. 32: Schválenie prenájmu preby-
točného majetku obce Staškov z  dôvodu
hodného osobitného zreteľa cKn 1255/2
(futbalový klub Slávia Staškov)
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Schválenie prenájmu  prebytočného majetku
vo vlastníctve obce Staškov z  dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa – CKN 1255/2 o vý-
mere 27 m2 zastavaná plocha LV 1979 vytvo-
rená GP č. 956/2020 zo dňa 8. 7. 2020
úradne overil Ing. Terézia Targošová zo dňa

22. 7. 2020 pod č. 956/2020 – žiadateľ Fut-
balový 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.
B/ Schvaľuje
Prenájom prebytočného majetku vo vlast-
níctve obce Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – 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. 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. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prenájom nebytových priestorov obce 
Staškov v súlade s ustanovením §9a ods. (9)
písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (FK Slávia
Staškov). Prenájom sa uskutoční v období od
27. 02. 2021 do 31. 03. 2021 nebytové prie-
story – telocvičňa pri ZŠ Staškov v  letných
mesiacoch 4€ za hodinu a v zimných mesia-
coch 10 € za hodinu v súlade so Zákonom o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – na
športovú činnosť – futbal.
B/ Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov obce 
Staškov v súlade s ustanovením §9a ods. (9)
písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí – telocvičňa v správe ZŠ Staškov z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa (FK Slávia
Staškov). Prenájom sa uskutoční v období od
27. 02. 2021 do 31. 03. 2021 nebytové prie-
story – telocvičňa pri ZŠ Staškov v  letných
mesiacoch 4€ za hodinu a v zimných mesia-
coch 10 € za hodinu v súlade so Zákonom o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – na
športovú činnosť – futbal.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Vrátenie majetku zo ZŠ Staškov (plynový spo-
rák) do majetku Obce Staškov.
B/ Schvaľuje
Vrátenie majetku zo ZŠ Staškov (plynový spo-
rák) do majetku Obce Staškov.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Návrh na vyradenie majetku ZŠ Staškov.
B/ uKlaDÁ
Likvidačnej komisii riešiť návrh na vyradenie
majetku ZŠ Staškov v zmysle predloženého
návrhu.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Termíny rokovania Obecného zastupiteľstva
na rok 2021.
B/ Schvaľuje
Plánované termíny rokovania Obecného za-
stupiteľstva na rok 2021 v intervaloch každý
druhý mesiac – posledný piatok v  mesiaci
o 9h: 26. 02. 2021, 30. 04. 2021, 25. 06. 2021
27. 08. 2021, 29. 10. 2021, 26. 11. 2021, 
13. 12. 2021

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 1568/1 druh pozemku záhrada o výmere
27 m2 a CKN 1568/2 druh pozemku záhrada
o výmere 40 m2 v k. ú. Staškov. 
B/ Schvaľuje
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 1568/1 druh pozemku záhrada o výmere
27 m2 a CKN 1568/2 druh pozemku záhrada
o výmere 40 m2 v k.ú. Staškov. 

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku obce Staškov parcely CKN 1568/1
druh pozemku záhrada o  výmere 
27 m2 a CKN 1568/2 druh pozemku záhrada
o výmere 40 m2 v k.ú. Staškov z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa – žiadateľ Anna Ha-
tárová, Staškov Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že predmetné parcely bezprostredne
susedia s pozemkom syna žiadateľky a Obec
Staškov predmetné parcely nevyužíva. 
B/ Schvaľuje na Zverejnenie
Zámer odpredaja prebytočného majetku
obce Staškov v  súlade s  ustanovením §9a
ods. (8) písmena e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí parcely CKN 1568/1 druh po-
zemku záhrada o  výmere 27 m2 a  CKN
1568/2 druh pozemku záhrada o  výmere 
40 m2 v k.ú. Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – žiadateľ Anna Határová,
Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné
parcely bezprostredne susedia s pozemkom
syna žiadateľky a Obec Staškov predmetné
parcely nevyužíva. Žiadateľka uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmetných
nehnuteľností.
Cena je stanovená na základe znaleckého po-
sudku č. 6/2020 (vypracoval znalec 
Ing. Vladimír Badura dňa 2. 12. 2020)vrátane
nákladov spojených s vypracovaním znalec-
kého posudku 10,85 €/m2 (spolu 726,95 €). 

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného na-
riadenia č. 02/2019 o  používaní miestnych
komunikácií v  katastrálnom území Staškov,
ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľ-
stvom dňa 23. 08. 2019.
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B/ Schvaľuje 
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č.
02/2019 o používaní miestnych komunikácií
v  katastrálnom území Staškov, ktoré bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 23.
08. 2019.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zrušenie prijatého Uznesenia č. 107/2020 zo
dňa 26. 06. 2020.
B/ Schvaľuje
Zrušenie prijatého Uznesenia č. 107/2020 zo
dňa 26. 06. 2020.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Cenu na výkup pozemkov  pod miestnu ko-
munikáciu a cyklo-komunikáciu 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 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,
B/ Schvaľuje
Cenu na výkup pozemkov  pod miestnu ko-
munikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ
po hranicu s obcou Raková za 5 € / 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,
C/ uKlaDÁ
Obecnému úradu vyšpecifikovať odkúpenie
konkrétnych parciel pod miestnu komuniká-
ciu a cyklo-komunikáciu v predmetnej loka-
lite.
D/ POveruje
Zodpovedného zamestnanca obce Staškov
vytvorením návrhov kúpno-predajných zmlúv
na konkrétne vyšpecifikované parcely a  ich
vlastníkov. Návrhy zmlúv budú predložené na
schválenie OZ.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Odkúpenie parciel pre rozšírenie hrobových
miest na miestnom cintoríne – EKN 4002/1
vo výmere 68 m2, EKN 3999 vo výmere 
103 m2 a EKN 3998 vo výmere 426 m2.
B/ Schvaľuje
Odkúpenie parciel pre rozšírenie hrobových
miest na miestnom cintoríne – EKN 4002/1
vo výmere 68 m2, EKN 3999 vo výmere 
103 m2 a EKN 3998 vo výmere 426 m2.
Cenu na výkup pozemkov za 5 € / m2

C/ POveruje
Zodpovedného zamestnanca obce Staškov
vytvorením návrhov kúpno-predajných zmlúv
na konkrétne vyššie uvedené parcely s  ich
vlastníkmi.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť občanov osady U Kožákov o úpravu
priekopy pri miestnej komunikácii na CKN
2739.
B/ Schvaľuje
Žiadosť občanov osady U Kožákov o úpravu
priekopy pri miestnej komunikácii na CKN
2739.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť Pani Ľudmily Kováčikovej vo veci za-
tápania záhrady pri rodinnom dome.
B/ ZaMieTa
Žiadosť Pani Ľudmily Kováčikovej vo veci za-
tápania záhrady pri rodinnom dome

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Realizáciu zaasfaltovania miestnej komuni-
kácie k rodinnému domu
B/ Schvaľuje
Realizáciu zaasfaltovania miestnej komuni-
kácie k  rodinnému domu v  roku 2021 spo-
ločne s realizáciou asfaltovania v iných čas-
tiach Obce Staškov. 

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosti Antona Delinčáka a Ing. Ivany Badu-
rovej, ktorí žiadali o odkúpenie časti pozemku
pri budove s.č. 623.
B/ Schvaľuje
Riešenie žiadostí o odkúpenie časti pozemku
pri budove s.č. 623 spoločne s riešením pre-
daja  samotnej budovy s.č. 623.

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Preplatenie zostávajúcej dovolenky (10 dní)
Starostu obce Staškov. 
B/ ZaMieTa
Preplatenie zostávajúcej dovolenky (10 dní)
Starostu obce Staškov. 

K bodu č. 33: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosti Eriky Nekorancovej, bytom Staškov
a  Anny Cudrákovej, bytom Staškov o  vybu-
dovanie verejného osvetlenia v konkrétnych
častiach obce Staškov. 
B/ uKlaDÁ
Obecnému úradu dať vypracovať projektovú
dokumentáciu na verejné osvetlenie v  kon-
krétnych častiach obce Staškov, žiadosti
Eriky Nekorancovej, bytom Staškov a  Anny
Cudrákovej, bytom Staškov
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k otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overo-
vateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ Schvaľuje
a)  návrhovú komisiu: 
Predseda návrhovej komisie: Mgr. Ján Kubo-
šek
členovia: JUDr. Štefan Pončka, Terézia Šup-
číková
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 Obecnému
úradu vypracovať znalecký posudok na všeo-
becnú hodnotu budovy s.č. 623 vrátane prí-
slušenstva a  pozemku – žiadateľ Peter Ha-
luščák, Ing. Marek Straňavský konateľ
Rodinná firma, s. r. o. a EKONOMSERVIS, s. r.
o. Úloha splnená. Znalecký posudok predlo-
žený. 

K  bodu č. 4: Správa o  hospodárení Zš 
Staškov za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o  hospodárení ZŠ Staškov za rok
2020.
B/ Schvaľuje
Hospodárenie v  zmysle doručenej správy
o hospodárení ZŠ Staškov za rok 2020.

K bodu č. 5: Správa o hospodárení školskej
jedálne za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o hospodárení Školskej jedálne za rok
2020.
B/ Schvaľuje
Hospodárenie v  zmysle doručenej správy
o hospodárení Školskej jedálne za rok 2020.

K bodu č. 6: Správa o hospodárení školského
klubu detí za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o hospodárení Školského klubu detí
za rok 2020.
B/ Schvaľuje
Hospodárenie v  zmysle doručenej správy
o  hospodárení Školského klubu detí za rok
2020.

K  bodu č. 7: Správa o  hospodárení centra

voľného času za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o hospodárení Centra voľného času
za rok 2020.
B/ Schvaľuje
Hospodárenie v  zmysle doručenej správy
o  hospodárení Centra voľného času za rok
2020.

K bodu č. 8: rozpočtové opatrenie Základnej
školy Staškov č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie Základnej školy 
Staškov č. 1/2021.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Základnej školy 
Staškov č. 1/2021.

K bodu č. 9: rozpočtové opatrenie školskej
jedálne č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie Školskej jedálne 
č. 1/2021.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Školskej jedálne 
č. 1/2021.

K bodu č. 10: Zápis o odovzdaní projektovej
dokumentácie k projektu „budovanie
a  zlepšenie technického vybavenia škol-
ských učební v Zš Staškov“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zápis o odovzdaní projektovej dokumentácie
k projektu „Budovanie a  zlepšenie technic-
kého vybavenia školských učební v ZŠ Sta-
škov“ 
B/ Schvaľuje
Zápis o odovzdaní projektovej dokumentácie
k projektu „Budovanie a  zlepšenie technic-
kého vybavenia školských učební v ZŠ Sta-
škov“ 

K bodu č. 11: Správa o hospodárení OTP k 31.
12. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o hospodárení OTP k 31.12.2020.
B/ Schvaľuje
Hospodárenie v  zmysle doručenej správy
o hospodárení OTP k 31.12.2020.

K  bodu č. 12: rozpočtové opatrenie OTP 
č. 01/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie OTP č. 01/2021.
B/ Schvaľuje

Rozpočtové opatrenie OTP č. 01/2021.

K  bodu č. 13: rozpočtové opatrenie obce
Staškov č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie obce Staškov 
č. 1/2021.
B/  Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Staškov 
č. 1/2021.

K  bodu č. 14: Príloha č. 1 k  vZn obce 
Staškov o  určení výšky dotácie na prevá-
dzku a mzdy na dieťa Mš Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení vý-
šky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
Staškov.
B/ Schvaľuje
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení vý-
šky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
Staškov.

K bodu č. 15: Zápisnica z vyraďovacej komi-
sie Základnej školy Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zápisnicu z  vyraďovacej komisie Základnej
školy Staškov.
B/ Schvaľuje
Zápisnicu z  vyraďovacej komisie Základnej
školy Staškov.

K bodu č. 15: Prerokovanie likvidácie vyra-
deného majetku Základnej školy Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Likvidáciu vyradeného majetku Základnej
školy Staškov. 
B/ Schvaľuje
Vyradenie majetku Základnej školy Staškov

v zmysle zápisnice z vyraďovacej komisie Zá-
kladnej školy Staškov.

K bodu č. 16: Zápisnica z vyraďovacej komi-
sie Obecného technického podniku
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zápisnicu z vyraďovacej komisie Obecného
technického podniku. 
B/ Schvaľuje
Zápisnicu z vyraďovacej komisie Obecného
technického podniku. 

K bodu č. 16: Prerokovanie likvidácie vyra-
deného majetku Obecného technického
podniku
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
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A/ PrerOKOvalO
Likvidáciu vyradeného majetku Obecného
technického podniku. 
B/ Schvaľuje
Vyradenie majetku Obecného technického
podniku v zmysle zápisnice z vyraďovacej ko-
misie Obecného technického podniku.

K bodu č. 17: Zápisnica z vyraďovacej komi-
sie Obecného úradu Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zápisnicu z vyraďovacej komisie Obecného
úradu Staškov. 
B/ Schvaľuje
Zápisnicu z vyraďovacej komisie Obecného
úradu Staškov. 

K bodu č. 17: Prerokovanie likvidácie vyra-
deného majetku Obecného úradu Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Likvidáciu vyradeného majetku Obecného
úradu Staškov. 
B/ Schvaľuje
Vyradenie majetku Obecného úradu 
Staškov v zmysle zápisnice z vyraďovacej ko-
misie Obecného úradu Staškov.

K  bodu č. 18: Správa o  kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o  kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce za rok 2020.
B/ berie na veDOMie
Správu o  kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce za rok 2020.

K  bodu č. 19: Správa o  výsledku finančnej
kontroly č. 05022021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 05022021.
B/ berie na veDOMie 
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 05022021.

K  bodu č. 20: Správa o  výsledku finančnej
kontroly č. 18022021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 18022021.
B/ berie na veDOMie 
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 18022021.

K bodu č. 21: Predaj prebytočného majetku
obce Staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – anna határová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Predaj prebytočného majetku obce 
Staškov – parcely CKN 1568/1 druh pozemku
záhrada o výmere 27 m2 a CKN 1568/2 druh
pozemku záhrada o výmere 

40 m2 v k. ú. Staškov z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa – žiadateľ Anna Határová,
Staškov. Cena je stanovená na základe zna-
leckého posudku č. 6/2020 (vypracoval zna-
lec Ing. Vladimír Badura dňa 2. 12. 2020) vrá-
tane nákladov spojených s vypracovaním
znaleckého posudku a to 10,85 €/m2 (spolu
726,95 €).
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné
parcely bezprostredne susedia s pozemkom
syna žiadateľky a Obec Staškov predmetné
parcely nevyužíva. Žiadateľka uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmetných
nehnuteľností.
B/ Schvaľuje
Predaj prebytočného majetku obce Staškov
parcely CKN 1568/1 druh pozemku záhrada
o výmere 27 m2 a CKN 1568/2 druh pozemku
záhrada o výmere 40 m2 v k. ú. 
Staškov z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa – žiadateľ Anna Határová, Staškov. Cena
je stanovená na základe znaleckého posudku
č. 6/2020 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Ba-
dura dňa 2. 12. 2020) vrátane nákladov spo-
jených s vypracovaním znaleckého posudku
a to 10,85 €/m2 (spolu 726,95 €).
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné
parcely bezprostredne susedia s pozemkom
syna žiadateľky a Obec Staškov predmetné
parcely nevyužíva. Žiadateľka uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmetných
nehnuteľností.

K bodu č. 22: výkup pozemkov pod miestnu
komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ
po hranicu s obcou raková, rozšírenie hro-
bových miest cintorín
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO a B/ Schvaľuje
Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu
a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom
brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu
s obcou Raková, rozšírenie hrobových miest
cintorín nasledovné parcely:

lv č. 8054: parcela C-KN 1253/24 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B89 spoluvlast-
nícky podiel: 11340/2903040, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o  výmere 356 m2

pod B89  spoluvlastnícky podiel:
11340/2903040.
lv č. 8056: parcela C-KN 2042/11 ostatná
plocha o  výmere 3 m2 pod B20 spoluvlast-
nícky podiel:  22680/3265920, parcela C-KN
2042/12 ostatná plocha o výmere 125 m2 pod
B20 spoluvlastnícky podiel:
22680/3265920, parcela C-KN 2042/13
ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B20 spo-
luvlastnícky podiel: 22680/3265920.
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o výmere 151 m2 pod B74 spoluvlastnícky
podiel: 7560/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B74 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,
parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o vý-
mere 72 m2 pod B74 spoluvlastnícky podiel:
7560/2903040, parcela C-KN 1927/1 trvalý
trávnatý porast o výmere 14 m2 pod B74 spo-
luvlastnícky podiel: 7560/2903040, parcela
C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B74 spoluvlastnícky podiel:
7560/2903040, parcela C-KN 2042/8

ostatná plocha o  výmere 107 m2 pod B74
spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040
LV č. 8058: parcela C-KN 1253/29 vodná plo-
cha o výmere 50 m2 pod B20 spoluvlastnícky
podiel: 22680/3265920, parcela C-KN
2042/9 ostatná  plocha o výmere 177 m2 pod
B20 spoluvlastnícky podiel:
22680/3265920, parcela C-KN 2042/10
ostatná plocha o  výmere 289 m2 pod B20
spoluvlastnícky podiel: 22680/3265920, par-
cela C-KN 2042/17 ostatná plocha o výmere
26 m2 pod B20 spoluvlastnícky podiel:
22680/3265920,parcela C-KN 2042/21
ostatná plocha o  výmere 503 m2 pod B20
spoluvlastnícky podiel: 22680/3265920, par-
cela 
C-KN 2042/24 ostatná plocha o výmere 19
m2 pod B20 spoluvlastnícky podiel:
22680/3265920. 
Predávajúca: Bc. Oľga Červencová, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 90,75 €.
lv č. 8059: parcela C-KN 1253/30 vodná
plocha o výmere 792 m2 pod B23 spoluvlast-
nícky podiel: 136080/3265920, parcela C-
KN 1253/31 vodná plocha o výmere 975 m2

pod B23 spoluvlastnícky podiel:
136080/3265920, parcela C-KN 1253/32
vodná plocha o výmere 83 m2 pod B23 spo-
luvlastnícky podiel: 136080/3265920, par-
cela C-KN 1997/3 zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 23 m2 pod B23 spoluvlastnícky
podiel: 136080/3265920, parcela C-KN
2042/23 ostatná plocha o výmere 68 m2 pod
B23 spoluvlastnícky podiel:
136080/3265920, parcela C-KN 2042/25
ostatná plocha o výmere 18 m2 pod B23 spo-
luvlastnícky podiel: 136080/3265920,par-
cela C-KN 2129/4 zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 28 m2 pod B23 spoluvlastnícky
podiel: 136080/3265920, parcela C-KN
2129/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
130 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
136080/3265920, parcela C-KN 2166/3
trvalý trávny porast o výmere 1557 m2 pod
B23 spoluvlastnícky podiel:
136080/3265920, parcela C-KN 2166/4
trvalý trávny porast o výmere 75 m2 pod B23
spoluvlastnícky podiel: 136080/3265920
lv č. 8060: parcela C-KN 2042/22 ostatná
plocha o výmere 39 m2 pod B26 spoluvlast-
nícky podiel: 136080/3265920, parcela C-
KN 1997/2 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 27 m2 pod B26 spoluvlastnícky podiel:
136080/3265920
Predávajúci: Pavol Ďurkáč, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 794,4 €.
lv č. 8059: parcela C-KN 1253/30 vodná
plocha o výmere 792 m2 pod B35 spoluvlast-
nícky podiel: 1/144, parcela C-KN 1253/31
vodná plocha o výmere 975 m2 pod B35 spo-
luvlastnícky podiel: 1/144, parcela C-KN
1253/32 vodná plocha o výmere 83 m2 pod
B35 spoluvlastnícky podiel:  1/144, parcela
C-KN 1997/3 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 23 m2 pod B35 spoluvlastnícky po-
diel: 1/144, parcela C-KN 2042/23 ostatná
plocha o výmere 68 m2 pod B35 spoluvlast-
nícky podiel: 1/144parcela C-KN 2042/25
ostatná plocha o výmere 18 m2 pod B35 spo-
luvlastnícky podiel: 1/144, parcela C-KN
2129/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
28 m2 pod B35 spoluvlastnícky podiel:
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1/144,parcela C-KN 2129/5 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 130 m2 pod B35 spolu-
vlastnícky podiel:  1/144, parcela C-KN 2166/3
trvalý trávny porast o výmere 1557 m2 pod
B35 spoluvlastnícky podiel: 1/144, parcela C-
KN 2166/4 trvalý trávny porast o výmere 75
m2 pod B35 spoluvlastnícky podiel: 1/144
Predávajúca: Mgr. Jozefína Poláčiková, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 129,95 €.
lv č. 8053: parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o výmere 529 m2 pod B7 spoluvlastnícky
podiel: 72/1728
lv č. 8169: parcela C-KN 1356/90 ostatná
plocha o výmere 249 m2 pod B7 spoluvlast-
nícky podiel: 72/1728
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 61 m2 pod B15
spoluvlastnícky podiel: 45360/2419200
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B15 spoluvlastnícky
podiel: 45360/2419200, parcela C-KN
1292/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B15 spoluvlastnícky podiel:
45360/2419200,parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B15
spoluvlastnícky podiel: 45360/2419200
Predávajúca: Mgr. Oľga Varsavíková, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 212,70 €.
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 3/112, parcela C-KN 1253/34
vodná plocha o výmere 671 m2 pod B81 spo-
luvlastnícky podiel: 3/112, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B81 spoluvlastnícky podiel: 3/112, parcela C-
KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2

pod B81 spoluvlastnícky podiel: 3/112,parcela
C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270
m2 pod B81 spoluvlastnícky podiel: 3/112
LV č.8061: parcela C-KN 2129/6 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B81
spoluvlastnícky podiel: 3/112, parcela C-KN
2129/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2 pod B81 spoluvlastnícky podiel: 3/112,
parcela C-KN 2129/8 zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 23 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 3/112
lv č. 8056: parcela C-KN 2042/11 ostatná
plocha o  výmere 3 m2 pod B21 spoluvlast-
nícky podiel:181440/3265920, parcela C-KN
2042/12 ostatná plocha o výmere 125 m2 pod
B21 spoluvlastnícky podiel:
181440/3265920, parcela C-KN 2042/13
ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B21 spo-
luvlastnícky podiel: 181440/3265920
lv č. 8058: parcela C-KN 1253/29 vodná
plocha o výmere 50 m2 pod B21 spoluvlast-
nícky podiel: 181440/3265920,parcela C-KN
2042/9 ostatná plocha o výmere 177 m2 pod
B21 spoluvlastnícky podiel:
181440/3265920, parcela C-KN 2042/10
ostatná plocha o  výmere 289 m2 pod B21
spoluvlastnícky podiel: 181440/3265920,
parcela C-KN 2042/17 ostatná plocha o vý-
mere 26 m2 pod B21 spoluvlastnícky podiel:
181440/3265920, parcela C-KN 2042/21
ostatná plocha o  výmere 503 m2 pod B21
spoluvlastnícky podiel:181440/3265920,
parcela C-KN 2042/24 ostatná plocha o vý-
mere 19 m2 pod B21 spoluvlastnícky podiel:
181440/3265920
Predávajúci: František Vojár, bytom Staškov,

spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 739,45 €.
lv č. 8053: parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o  výmere 529 m2 pod B26 spoluvlast-
nícky podiel: 1/192
lv č. 8169: parcela C-KN 1356/90 ostatná
plocha o výmere 249 m2 pod B26 spoluvlast-
nícky podiel: 1/192
lv č. 8054: parcela C-KN 1253/24 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B25 spoluvlast-
nícky podiel: 25920/2903040, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o  výmere 356 m2

pod B25 spoluvlastnícky podiel:
25920/2903040
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o výmere 151 m2 pod B25 spoluvlastnícky
podiel: 25920/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B25 spoluvlastnícky podiel:25920/2903040,
parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o vý-
mere 72 m2 pod B25 spoluvlastnícky podiel:
25920/2903040, parcela C-KN 1927/1 trvalý
trávny porast o výmere 14 m2 pod B25 spo-
luvlastnícky podiel: 25920/2903040, parcela
C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B25 spoluvlastnícky podiel:
25920/2903040, parcela C-KN 2042/8
ostatná plocha o  výmere 107 m2 pod B25
spoluvlastnícky podiel: 25920/2903040
Predávajúci: Vladimír Machovčák, bytom Sta-
škov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 134,55 €.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B64 spoluvlast-
nícky podiel: 136080/13063680
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B64 spoluvlast-
nícky podiel: 136080/13063680, parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B64 spoluvlastnícky podiel:
136080/13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod B64
spoluvlastnícky podiel: 136080/13063680
Predávajúca: Helena Arendáriková, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 59,25 €.
lv č.8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B68 spoluvlast-
nícky podiel: 2340/165888, pod B118 spolu-
vlastnícky podiel: 11700/1658880, pod B119
spoluvlastnícky podiel: 11700/1658880, par-
cela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere
671 m2 pod B68 spoluvlastnícky podiel:
2340/165888, pod B118 spoluvlastnícky po-
diel: 11700/1658880, pod B119 spoluvlast-
nícky podiel: 11700/1658880, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B68 spoluvlastnícky podiel: 2340/165888,
pod B118 spoluvlastnícky podiel:
11700/1658880, pod B119 spoluvlastnícky
podiel: 11700/1658880, parcela C-KN
2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod
B68 spoluvlastnícky podiel: 2340/165888,
pod B118 spoluvlastnícky podiel:
11700/1658880, pod B119 spoluvlastnícky
podiel: 11700/1658880, parcela C-KN
2337/19 ostatná plocha o  výmere 270 m2

pod B68 spoluvlastnícky podiel:
2340/165888, pod B118 spoluvlastnícky po-
diel: 11700/1658880, pod B119 spoluvlast-
nícky podiel: 11700/1658880
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B68
spoluvlastnícky podiel: 2340/165888, pod

B118 spoluvlastnícky podiel:
11700/1658880, pod B119 spoluvlastnícky
podiel: 11700/1658880, parcela C-KN
2129/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2 pod B68 spoluvlastnícky podiel:
2340/165888, pod B118 spoluvlastnícky po-
diel: 11700/1658880, pod B119 spoluvlast-
nícky podiel: 11700/1658880, parcela C-KN
2129/8 zastavaná plocha a  nádvorie o  vý-
mere 23 m2 pod B68 spoluvlastnícky podiel:
2340/165888, pod B118 spoluvlastnícky po-
diel: 11700/1658880, pod B119 spoluvlast-
nícky podiel: 11700/1658880
Predávajúci: Ján Budoš, bytom Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
404,40 €.
lv č.8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B70 spoluvlast-
nícky podiel: 2880/1658880, parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod
B70 spoluvlastnícky podiel: 2880/1658880,
parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o  vý-
mere 14 m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
2880/1658880, parcela C-KN 2260/5
ostatná plocha o  výmere 269 m2 pod B70
spoluvlastnícky podiel: 2880/1658880,par-
cela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere
270 m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
2880/1658880
LV č.8061: parcela C-KN 2129/6 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B70
spoluvlastnícky podiel: 2880/1658880,par-
cela C-KN 2129/7 zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 11 m2 pod B70 spoluvlastnícky
podiel: 2880/1658880, parcela C-KN 2129/8
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B70 spoluvlastnícky podiel:
2880/1658880
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B37 spo-
luvlastnícky podiel: 64800/4147200, B53
spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200,par-
cela C-KN 2343/2 vodná plocha o  výmere
102 m2 pod B37 spoluvlastnícky podiel:
64800/4147200, pod B53 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B37
spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, pod
B53 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200
LV č. 8013: parcela C-KN1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B37 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, pod B53 spolu-
vlastnícky podiel: 64800/4147200, parcela
C-KN 1253/39 vodná plocha o  výmere789
m2 pod B37 spoluvlastnícky podiel:
64800/4147200, pod B53 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B37 spolu-
vlastnícky podiel: 64800/4147200, pod B53
spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, par-
cela C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere
1727 m2 pod B37 spoluvlastnícky podiel:
64800/4147200, pod B53 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200
Predávajúca: Eva Urbaníková, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 631,60 €.
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B113 spoluvlast-
nícky podiel: 8640/1658880, pod B135 spo-
luvlastnícky podiel: 17280/1658880,parcela
C-KN 1253/34 vodná plocha o  výmere 671
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m2 pod B113 spoluvlastnícky podiel:
8640/1658880, pod B135 spoluvlastnícky
podiel: 17280/1658880, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B113 spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880,
pod B135 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, parcela C-KN 2260/5
ostatná plocha o  výmere 269 m2 pod B113
spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880, pod
B135 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o  výmere 270 m2 pod B113
spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880, pod
B135 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B113
spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880, pod
B135 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, parcela C-KN 2129/7 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 11 m2

pod B113 spoluvlastnícky podiel:
8640/1658880, pod B135 spoluvlastnícky
podiel: 17280/1658880, parcela C-KN
2129/8 zastavaná plocha a nádvorie o  vý-
mere 23 m2 pod B113 spoluvlastnícky podiel:
8640/1658880, pod B135 spoluvlastnícky
podiel: 17280/1658880
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B35 spo-
luvlastnícky podiel: 32400/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B35 spoluvlastnícky podiel:
32400/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B35
spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200
LV č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B35 spoluvlastnícky
podiel: 32400/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod
B35 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200
LV č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B35 spolu-
vlastnícky podiel: 32400/4147200, parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B35 spoluvlastnícky podiel:
32400/4147200
lv č. 8009: parcela C-KN 2337/18 ostatná
plocha o  výmere 12 m2 pod B3 spoluvlast-
nícky podiel: 3/8
Predávajúca: PhDr. Anna Janíková, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 398 €.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B12 spo-
luvlastnícky podiel: 64800/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B12 spoluvlastnícky podiel:
64800/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B12
spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B12 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod
B12 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B12 spolu-
vlastnícky podiel: 64800/4147200, parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:
64800/4147200

lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B3 spoluvlast-
nícky podiel: 54/3456, pod B17 spoluvlast-
nícky podiel: 54/3456
lv č. 8053: parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o výmere 529 m2 pod B3 spoluvlastnícky
podiel: 54/1728, pod B14 spoluvlastnícky po-
diel: 54/1728
Predávajúca: Ivana Hrušková, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 559,90 €.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B14 spo-
luvlastnícky podiel: 1/64, parcela C-KN
2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod
B14 spoluvlastnícky podiel: 1/64
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B50 spoluvlast-
nícky podiel: 147420/55282509, parcela C-
KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B50 spoluvlastnícky podiel:
147420/55282509
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B50 spoluvlast-
nícky podiel: 147420/55282509
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel: 1/64, parcela C-KN 1253/39 vodná
plocha o výmere789 m2 pod B14 spoluvlast-
nícky podiel: 1/64
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B14 spolu-
vlastnícky podiel: 1/64, parcela C-KN 2337/21
ostatná plocha o  výmere 1727 m2 pod B14
spoluvlastnícky podiel: 1/64
lv č. 8035: parcela C-KN 1292/8 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod B25
spoluvlastnícky podiel: 1/90
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B50 spoluvlast-
nícky podiel: 147420/55282509
Predávajúci: Ján Belko, bytom Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
345,57 €.
lv č. 8035: parcela C-KN 1292/8 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod B20
spoluvlastnícky podiel:
9555840/245721600
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B13 spoluvlastnícky
podiel: 105840/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
105840/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B13
spoluvlastnícky podiel: 105840/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 61 m2 pod B13
spoluvlastnícky podiel: 105840/2419200
LV 4966: parcela E-KN 4002/1 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B1 spoluvlastnícky po-
diel: 21/48.
Predávajúci: Gustáv Kajánek, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 267,55 €.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel: 1008/241920, parcela C-KN 1292/1
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2

pod B14 spoluvlastnícky podiel:
1008/241920, parcela C-KN 1312/14 ostatná
plocha o výmere 182 m2 pod B14 spoluvlast-
nícky podiel: 1008/241920, parcela C-KN
1253/14 vodná plocha o výmere 214 m2 pod

B41 spoluvlastnícky podiel: 90720/2419200,
parcela C-KN 1292/1 Zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 84 m2 pod B41 spoluvlast-
nícky podiel: 90720/2419200, parcela C-KN
1312/14 ostatná plocha o výmere 182 m2 pod
B41 spoluvlastnícky podiel: 90720/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 61 m2 pod B14
spoluvlastnícky podiel: 1008/241920, parcela
C-KN 1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 61 m2 pod B41 spoluvlastnícky po-
diel: 90720/2419200
lv č. 4966: parcela E-KN 4002/1 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B2 spoluvlastnícky po-
diel: 2/48.
Predávajúci: PhDr. Milan Matlák, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 126,60 €.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B85 spoluvlast-
nícky podiel: 1/120
lv č. 8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B7 spoluvlastnícky po-
diel: 18/1728, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 246 m2 pod B7 spoluvlast-
nícky podiel: 18/1728
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha a nádvorie o  výmere 458 m2 pod B85
spoluvlastnícky podiel: 1/120, parcela C-KN
1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2 pod
B85 spoluvlastnícky podiel: 1/120, parcela C-
KN 1356/86 ostatná plocha o  výmere 494
m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 1/120
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B13 spoluvlast-
nícky podiel: 18/3456, parcela C-KN 1356/74
ostatná plocha o  výmere 584 m2 pod B61
spoluvlastnícky podiel: 6/3456
Predávajúca: Anna Matláková, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 83,90 €.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B85 spoluvlast-
nícky podiel: 1/120
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha a nádvorie o  výmere 458 m2 pod B85
spoluvlastnícky podiel: 1/120, parcela C-KN
1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2 pod
B85 spoluvlastnícky podiel: 1/120, parcela C-
KN 1356/86 ostatná plocha o  výmere 494
m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel: 1/120
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B13 spoluvlast-
nícky podiel: 6/3456
Predávajúci: Rudolf Machovčák, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 52,41 €.
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B13 spoluvlast-
nícky podiel: 6/3456
Predávajúca: Anna Machovčáková, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 5,06 €.
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509, parcela C-
KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B58 spoluvlastnícky podiel:
331695/55282509
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o  výmere 398 m2 pod B52 spoluvlast-

nícky podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8026: parcela C-KN 2830/35 ostatná
plocha o výmere 407 m2 pod B51 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel: 22680/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel:
22680/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B43
spoluvlastnícky podiel: 22680/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B43
spoluvlastnícky podiel: 22680/2419200
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509
lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o  výmere 900 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere 10 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o výmere 313 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920
lv č. 4950: parcela E-KN 3998 orná pôda
o výmere 426 m2 pod B2 spoluvlastnícky po-
diel:  ¼.
Predávajúci: František Liška, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 605,30 €.
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509, parcela C-
KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B58 spoluvlastnícky podiel:
331695/55282509
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o  výmere 398 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8026: parcela C-KN 2830/35 ostatná
plocha o výmere 407 m2 pod B51 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel:22680/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B43 spoluvlastnícky podiel:
22680/2419200,parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B43
spoluvlastnícky podiel: 22680/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B43
spoluvlastnícky podiel: 22680/2419200
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 331695/55282509

lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o  výmere 900 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920,parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 313 m2

pod B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B52 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920
lv č. 4950: parcela E-KN 3998 orná pôda
o výmere 426 m2 pod B2 spoluvlastnícky po-
diel: 1/4.
Predávajúci: Ing. Jozef Šešo, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 605,30 €.
lv č. 8035: parcela C-KN 1292/8 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod B52
spoluvlastnícky podiel:
4095360/245721600
lv č. 4966: parcela E-KN 4002/1 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B10 spoluvlastnícky po-
diel: 40/240. 
Predávajúci: Jozef Porvazník, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 56,85 €.
lv č.8035: parcela C-KN 1292/8 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 3 m2 pod B44
spoluvlastnícky podiel: 1638144/245721600
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B33 spoluvlast-
nícky podiel: 12096/2419200,parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B33 spoluvlastnícky podiel:
12096/2419200,parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B33
spoluvlastnícky podiel: 12096/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B33
spoluvlastnícky podiel: 12096/2419200
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o výmere 151 m2 pod B76 spoluvlastnícky
podiel: 388800/23224320, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B76 spoluvlastnícky podiel:
388800/23224320, parcela C-KN 1356/21
ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B76 spo-
luvlastnícky podiel: 388800/23224320, par-
cela C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast o vý-
mere 14 m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel:
388800/23224320, parcela C-KN 2042/7
ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B76 spo-
luvlastnícky podiel: 388800/23224320, par-
cela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere
107 m2 pod B76 spoluvlastnícky podiel:
388800/23224320
Predávajúci: Stanislav Grečmal, bytom
Čadca..., 022 01 spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 57,35 €.
lv č. 4966: parcela E-KN 4002/1 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B2 spoluvlastnícky po-
diel: 12/240. 
Predávajúca: Eva Grečmalová, bytom Čadca

Moyzesova...., 022 01 spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 17,00 €.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B54 spoluvlast-
nícky podiel: 1/120, parcela C-KN 1292/1 Za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 84 m2

pod B54 spoluvlastnícky podiel: 1/120, par-
cela C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere
182 m2 pod B54 spoluvlastnícky podiel: 1/120
lv č. 4966: parcela E-KN 4002/1 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B2 spoluvlastnícky po-
diel:  1/12.
Predávajúca Terézia Škulaviková, bytom
Olešná. Spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 48,34 €.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 46116/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B52 spoluvlastnícky podiel:
46116/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B52
spoluvlastnícky podiel: 46116/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B52
spoluvlastnícky podiel: 46116/2419200
lv č. 4948: parcela E-KN 3999 orná pôda
o výmere 103 m2 pod B1 spoluvlastnícky po-
diel: 1/12.
Predávajúci: František Kavalier, bytom Žilina
010 01 spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 308,95 €.
lv č. 4066: parcela C-KN 2341/2 Trvalý
trávny porast o výmere 47 m2 pod B20 spo-
luvlastnícky podiel: 2850/21600
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B111 spoluvlast-
nícky podiel: 5688224/453327087, parcela
C-KN 1253/34 vodná plocha o  výmere 671
m2 pod B111 spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B111 spo-
luvlastnícky podiel: 5688224/453327087,
parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o  vý-
mere 269 m2 pod B111 spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087, parcela C-KN
2337/19 ostatná plocha o  výmere 270 m2

pod B111 spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087
lv č. 8054: parcela C-KN 1253/24 vodná plo-
cha o  výmere 1686 m2 pod B3 spoluvlast-
nícky podiel:45360/2903040, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o výmere 249 m2pod
B3 spoluvlastnícky podiel: 45360/2903040
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie  o výmere 67 m2 pod B111
spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087, parcela C-KN 2129/7
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2

pod B111 spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087, parcela C-KN 2129/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B111 spoluvlastnícky podiel:
5688224/453327087
Predávajúci: Pavol Šimanica, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 369,90 €.
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 zastavaná
plocha a nádvorie 61 m2 pod B54 spoluvlast-
nícky podiel:1/120
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B14
spoluvlastnícky podiel: 1/64
Predávajúca: Anna Oškrobaná, bytom 
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Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 10,70 €.
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B42 spoluvlast-
nícky podiel: 1759040/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B42 spoluvlast-
nícky podiel: 1759040/55282509, parcela
C-KN 2830/34 ostatná plocha o  výmere 9
m2 pod B42 spoluvlastnícky podiel:
1759040/55282509
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B42 spoluvlast-
nícky podiel: 1759040/55282509
Predávajúci: Ján Janošec, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 152,90 €.
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B104 spoluvlast-
nícky podiel: 252/1658880,parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod
B104 spoluvlastnícky podiel: 252/1658880,
parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o  vý-
mere 14 m2 pod B104 spoluvlastnícky podiel:
252/1658880, parcela C-KN 2260/5 ostatná
plocha o  výmere 269 m2 pod B104 spolu-
vlastnícky podiel: 252/1658880,parcela C-
KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270 m2

pod B104 spoluvlastnícky podiel:
252/1658880
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o výmere 151 m2 pod B7 spoluvlastnícky
podiel:2268/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B7 spoluvlastnícky podiel: 2268/2903040,
parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o vý-
mere 72 m2 pod B7 spoluvlastnícky podiel:
2268/2903040, parcela C-KN 1927/1 Trvalý
trávny porast o výmere 14 m2 pod B7 spolu-
vlastnícky podiel: 2268/2903040, parcela C-
KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B7 spoluvlastnícky podiel:
2268/2903040, parcela C-KN 2042/8
ostatná plocha o výmere 107 m2 pod B7 spo-
luvlastnícky podiel: 2268/2903040
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B104
spoluvlastnícky podiel: 252/1658880, par-
cela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 11 m2 pod B104 spoluvlastnícky
podiel: 252/1658880, parcela C-KN 2129/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B104 spoluvlastnícky podiel:
252/1658880
Predávajúca: Anna Šupolová, bytom 
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 42,01 €.

K bodu č. 23: Zmeny a doplnky č.1 v Územ-
nom pláne obce Staškov + návrh trasy ob-
služnej komunikácie
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zmeny a doplnky č. 1 v Územnom pláne obce
Staškov + Návrh trasy obslužnej komuniká-
cie.
B/ berie na veDOMie

Zmeny a doplnky č. 1 v Územnom pláne obce
Staškov + Návrh trasy obslužnej komuniká-
cie.

K bodu č. 24: Možnosť predaja majetku obce
budova s.č. 623 s priľahlými pozemkami
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Možnosť predaja majetku obce budova s pri-
ľahlými pozemkami.
B/ uKlaDÁ
Obecnému úradu informovať predbežných
záujemcov o  minimálnej predajnej cene
v  zmysle znaleckého posudku 01/2021 (vy-
pracoval znalec Ing. Vladimír Badura)
a zistiť, či pretrváva ich záujem o kúpu pred-
metnej nehnuteľnosti. 

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Úpravu ciest technológiou penetračného ma-
kadamu PMJ 50 mm s predpokladanou ce-
nou v zmysle rozpočtu a predbežnej cenovej
ponuky. 
B/ berie na veDOMie
Úpravu ciest technológiou penetračného ma-
kadamu PMJ 50 mm s predpokladanou ce-
nou v zmysle rozpočtu a predbežnej cenovej
ponuky. 
C/ uKlaDÁ
Stavebnej komisii vykonať obhliadku úsekov
vyčlenených na úpravu povrchov ciest.

K bodu č. 25: rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Sťažnosť občanov v lokalite u Kožákov proti
vybudovaniu priekopy na odvod prívalových
dažďov.
B/ berie na veDOMie
Sťažnosť občanov v lokalite U Kožákov proti
vybudovaniu priekopy na odvod prívalových
dažďov.

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť firmy ISM Ing. Stanislav Machovčák,
Staškov, o predĺženie nájmu o 2 mesiace, od
1. 3. 2021 do 30. 04. 2021 z dôvodu predĺženia
stavebných prác na nových priestoroch firmy.
B/ Schvaľuje
Žiadosť firmy ISM Ing. Stanislav Machovčák,
Staškov, o predĺženie nájmu o 2 mesiace, od
1. 3. 2021 do 30. 04. 2021 z dôvodu predĺženia
stavebných prác na nových priestoroch firmy.

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o prehodnotenie a zrušenia uznese-
nia číslo 158/2020 zo dňa 23. 10. 2020, kto-

rým bol schválený návrh riešenia trasovania
prístupovej komunikácie v lokalite výstavby
rodinných domov IBV pod Kykuľou.
B/ berie na veDOMie
Žiadosť o prehodnotenie a zrušenia uznese-
nia číslo 158/2020 zo dňa 23. 10. 2020, kto-
rým bol schválený návrh riešenia trasovania
prístupovej komunikácie v lokalite výstavby
rodinných domov IBV pod Kykuľou.

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť  Ivana Mojteka a manželky Oľgy Moj-
tekovej, bytom Zákopčie... o  povolenie pre-
kopania pozemku parcela CKN 6522/3 k. ú.
Staškov vo vlastníctve Obce Staškov z  dô-
vodu vybudovania vodovodnej prípojky. 
B/ uKlaDÁ 
Stavebnej komisii vykonať obhliadku pred-
metnej parcely v zmysle žiadosťti Ivana Moj-
teka a manželky Oľgy Mojtekovej, bytom Zá-
kopčie.... o  povolenie prekopania pozemku
parcela CKN 6522/3 k. ú. Staškov vo vlast-
níctve Obce Staškov z dôvodu vybudovania
vodovodnej prípojky. 

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť Tomáša Staníka, bytom Staškov o za-
bezpečenie výstavby verejného osvetlenia k
rodinným domom v predmetnej lokalite Sta-
škov
B/ berie na veDOMie
Žiadosť Tomáša Staníka, bytom Staškov o za-
bezpečenie výstavby verejného osvetlenia k
rodinným domom v predmetnej lokalite Sta-
škov

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zrušenie uznesenia číslo 65/2019 zo dňa 
28. júna 2019. 
B/ Schvaľuje
Zrušenie uznesenia číslo 65/2019 zo dňa 
28. júna 2019 z dôvodu zmeny trasy obslužnej
významnej miestnej komunikácie v  rámci
zmeny a doplnkov č. 1 Územného plánu obce
Staškov.

K bodu č. 25: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Vznesenie pripomienky voči územnopláno-
vacej dokumentácii od  Dalibora Machovčáka,
bytom Staškov

B/ berie na veDOMie
Vznesenie pripomienky voči územnopláno-
vacej dokumentácii od  Dalibora Machovčáka,
bytom Staškov

UzNESENIE 25/2021

UzNESENIE 26/2021

UzNESENIE 27/2021

UzNESENIE 28/2021

UzNESENIE 29/2021

UzNESENIE 30/2021

UzNESENIE 31/2021

UzNESENIE 32/2021

UzNESENIE 33/2021

UzNESENIE 34/2021

Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 30. apríla 2021

K otvoreniu plánovaného zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva, schváleniu programu
rokovania, voľbe návrhovej komisie, overo-
vateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ Schvaľuje
a) návrhovú komisiu:
Predseda návrhovej komisie: Terézia Šupčí-
ková
členovia: Mgr. Ján Kubošek, Peter Fuček
b) overovateľov zápisnice: Ján Janošec, 
Ing. Milan Veselovský
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 informovať predbežných záujemcov
o minimálnej predajnej cene v zmysle znalec-
kého posudku 01/2021 (vypracoval znalec
Ing. Vladimír Badura) a zistiť, či pretrváva ich
záujem o  kúpu predmetnej nehnuteľnosti.
Úloha splnená – po informácii o všeobecnej
hodnote nehnuteľnosti v zmysle znaleckého
posudku predbežní záujemcovia nemajú o
kúpu záujem.
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať obhliadku úsekov vyčlene-
ných na úpravu povrchov ciest. Úloha
splnená.
c) Obecné zastupiteľstvo ukladá Stavebnej
komisii vykonať obhliadku predmetnej par-
cely v zmysle žiadosti p. Ivana Mojteka a man-
želky p. Oľgy Mojtekovej bytom Zákopčie
Stred o povolenie prekopania pozemku par-
cela CKN 6522/3, katastrálne územie Sta-
škov vo vlastníctve obce Staškov z  dôvodu
vybudovania vodovodnej prípojky. Úloha
splnená. Stavebná komisia odporúča zamiet-
nutie žiadosti.

K bodu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra
obce Staškov k dodržaniu podmienok na pri-
jatie návratných zdrojov financovania –
úveru na Opravu a údržbu miestnych komu-
nikácií formou asfaltovania
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
Staškov k  dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania – úveru na
opravu a údržbu miestnych komunikácií – for-
mou asfaltovania
B/ berie na veDOMie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sta-
škov k  dodržaniu podmienok na prijatie ná-
vratných zdrojov financovania – úveru na
opravu a údržbu miestnych komunikácií – for-
mou asfaltovania

K  bodu č. 5: Správa o  výsledku finančnej

kontroly č. 23042021 Základná škola 
Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 23042021 v Základnej škole, Staškov 502.
B/ berie na veDOMie
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 23042021 v Základnej škole, Staškov 502.

K bodu č. 6: Prevod do správy majetku OTP
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prevod do správy majetku OTP – Štiepkovač
Lumac Rambo HC 15.
B/ Schvaľuje
Prevod do správy majetku OTP – Štiepkovač
Lumac Rambo HC 15.

K bodu č. 7: riešenie havarijného stavu si-
tuácie na plynovom zariadení v Zš Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Riešenie havarijného stavu situácie na ply-
novom zariadení v ZŠ Staškov.
B/ Schvaľuje
Riešenie havarijného stavu situácie na ply-
novom zariadení v ZŠ Staškov spôsobom na-
pojenia prístavby kotolne na existujúci vyku-
rovací systém v hlavnej budove školy.

K bodu č. 8: rozpočtové opatrenie obce Sta-
škov č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozpočtové opatrenie obce Staškov 
č. 2/2021.
B/ Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie obce Staškov 
č. 2/2021.

K bodu č. 9: Oprava a údržba miestnych ko-
munikácií formou asfaltovania – schválenie
jednotlivých úsekov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Opravu a údržbu miestnych komunikácií for-
mou asfaltovania – schválenie jednotlivých
úsekov.
B/ Schvaľuje
Opravu a údržbu miestnych komunikácií for-
mou asfaltovani v lokalitách:  
- Kuchriská, hlavná trasa s výnimkou odbočky
k domu s. č. 407
u Belkov 1 spojovacia komunikácia od parcely
CKN č. 5277 po parcelu CKN č.5304
- u Belkov 2 od zaasfaltovanej miestnej ko-
munikácie až po dom s. č. 230 s  výnimkou
odbočenia k domu s. č. 229 a k domu 
s. č. 560
- úsek smer Chata Skalovka od skončenia as-
faltovej úpravy komunikácie v dĺžke cca 150
m
- úsek od štátnej cesty po dom s. č. 510

- úsek ľavého brehu rieky Kysuca hlavná trasa
od lávky cez rieku Kysuca po Bahanský potok
s prípojkami smerom ulica u Šinali, u Murgaši
- vyspravenie dier v asfaltovom povrchu od
lávky cez rieku Kysucu až po most cez rieku
Kysucu k Obecnému úradu
- úsek do Letov hlavná trasa – bez asfalto-
vého povrchu len vyspravenie a  vyrovnanie
povrchu štrkodrvou a asfaltovým postrekom
s výnimkou všetkých odbočiek.
C/ Schvaľuje
Zmenu technológie úprav miestnych komu-
nikácií z pôvodnej penetračný makadam PMJ
50 mm na jednu vrstvu asfaltobetónu hr.70
mm.

K bodu č. 10: Prijatie návratných zdrojov fi-
nancovania – na opravu a údržbu miestnych
komunikácií formou asfaltovania
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prijatie návratných zdrojov financovania –
úver na opravu a údržbu miestnych komuni-
kácií formou asfaltovania vo výške 300 tis. €
poskytnutého zo strany Prima banka Slo-
vensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Ži-
lina za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve na účely opravy a  údržby
miestnych komunikácií asfaltovým po-
vrchom. Úroková sadzba 12-mesačný Euribor
+ 0,3 % p.a. na dobu 10 rokov.
B/ Schvaľuje
Prijatie návratných zdrojov financovania –
úver na opravu a údržbu miestnych komuni-
kácií formou asfaltovania vo výške 300tis.€
poskytnutého zo strany Prima banka Slo-
vensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Ži-
lina za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve na účely opravy a  údržby
miestnych komunikácií asfaltovým po-
vrchom. Úroková sadzba 12-mesačný Euribor
+ 0,3 % p.a. na dobu 10 rokov.

K bodu č. 11: voľba prísediacich na funkčné
obdobie v rokoch 2022/2025 Okresný súd
Čadca
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Návrh prísediacich na funkčné obdobie v ro-
koch 2022/2025 Okresný súd Čadca.
B/ nenavrhuje
Prísediacich na funkčné obdobie v  rokoch
2022/2025 Okresný súd Čadca.

K  bodu č. 12: Zmena a  doplnok č. 1 Územ-
ného plánu obce Staškov – prerokovanie pri-
pomienok občanov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Pripomienky občanov k Zmene a  doplnku 
č. 1 Územného plánu obce Staškov:
p. Mgr. Dalibor Machovčák, bytom Staškov 
p. Oľga Jurgová, bytom Staškov
p. Ing. Rudolf Kvašňovský, bytom Staškov
p. Katarína Brisudová, bytom Staškov
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B/ neaKcePTuje PriPOMienKY ObČa-
nOv
Pripomienky občanov k Zmene a  doplnku 
č. 1 Územného plánu obce Staškov:
p. Mgr. Dalibor Machovčák, bytom Staškov 
p. Oľga Jurgová, bytom Staškov
p. Ing. Rudolf Kvašňovský, bytom Staškov 
p. Katarína Brisudová, bytom Staškov

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu
– Staškov cKn 2562/3 a cKn 2562/1 – ne-
pomenovaná zmluva
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Nepomenovanú zmluvu na prekládku verej-
ného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN
2562/1 – Nepomenovaná zmluva medzi ob-
cou Staškov a p. Mgr. Jurajom Bučkom a man-
želkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. Hlu-
binovou.
B/ Schvaľuje 
Nepomenovanú zmluvu na prekládku verej-
ného vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a CKN
2562/1 – Nepomenovaná zmluva medzi ob-
cou Staškov a p. Mgr. Jurajom Bučkom a man-
želkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod. Hlu-
binovou.

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu
– Staškov cKn 2562/3 a  cKn 2562/1 –
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí
vecného bremena na prekládku verejného
vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a  CKN
2562/1 uzavretú medzi budúcimi povinnými
z vecného bremena p. Mgr. Jurajom Bučkom
a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod.
Hlubinovou a  investorom obcou 
Staškov. Budúci oprávnený z  vecného bre-
mena: Severoslovenské vodárne a kanalizá-
cie, a.s. Žilina.
B/ Schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí
vecného bremena na prekládku verejného
vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a  CKN
2562/1 uzavretú medzi budúcimi povinnými
z vecného bremena p. Mgr. Jurajom Bučkom
a manželkou p. Ing. Veronikou Bučkovou, rod.
Hlubinovou a  investorom obcou 
Staškov. Budúci oprávnený z  vecného bre-
mena: Severoslovenské vodárne a kanalizá-
cie, a.s. Žilina.

K bodu č. 13: Prekládka verejného vodovodu
– Staškov cKn 2562/3 a  cKn 2562/1 –
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí
vecného bremena na prekládku verejného
vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a  CKN
2562/1 uzavretú medzi budúcim povinným z
vecného bremena p. Ľuboslavom Drozdekom
a investorom obcou Staškov. Budúci opráv-
nený z  vecného bremena: Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
B/ Schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o uzavretí
vecného bremena na prekládku verejného
vodovodu – Staškov CKN 2562/3 a  CKN

2562/1 uzavretú medzi budúcim povinným z
vecného bremena p. Ľuboslavom Drozdekom
a investorom obcou Staškov. Budúci opráv-
nený z  vecného bremena: Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina

K bodu č. 15: Predaj a zámena majetku obce
Staškov – pozemky vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o predaj majetku obce Staškov (po-
zemky) p. Ľudmile Baculákovej, bytom Tur-
zovka alebo zámenu majetku obce Staškov
(pozemky) s pozemkami p. Ľudmily Baculá-
kovej, bytom Turzovka, v katastrálnom území
obce Staškov. 
B/ Schvaľuje
Odročenie žiadosti o  predaj majetku obce
Staškov (pozemky) p. Ľudmile Baculákovej,
bytom Turzovka alebo zámenu majetku obce
Staškov (pozemky) s pozemkami 
p. Ľudmily Baculákovej, bytom Turzovka, v ka-
tastrálnom území obce Staškov 
na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľ-
stva obce Staškov.

K bodu č. 15: výkup pozemkov pod miestnu
komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ
po hranicu s obcou raková, rozšírenie hro-
bových miest cintorína
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO a B/ Schvaľuje
Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu
a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom
brehu rieky Kysuca od mosta k OÚ po hranicu
s obcou Raková a to nasledovné parcely:

lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B72 spo-
luvlastnícky podiel: 232200/4147200 par-
cela C-KN 2343/2 vodná plocha o  výmere
102 m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel:
232200/4147200
LV č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105  m2 pod B72
spoluvlastnícky podiel: 232200/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B72 spoluvlastnícky
podiel: 232200/4147200 parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789  m2 pod
B72 spoluvlastnícky podiel:
232200/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B72 spolu-
vlastnícky podiel: 232200/4147200 parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel:
232200/4147200
Predávajúca: Korduliaková Miroslava, bytom
Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 1087,40 €. 
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B64 spo-
luvlastnícky podiel: 50400/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B64 spoluvlastnícky podiel:
50400/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B64
spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B64 spoluvlastnícky
podiel: 50400/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789  m2 pod

B64 spoluvlastnícky podiel: 50400/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B64 spolu-
vlastnícky podiel: 50400/4147200 parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B64 spoluvlastnícky podiel:
50400/4147200
Predávajúci: Belko Jaroslav, bytom Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 235,85 €. 
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel:343980/55282509
LV č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel:343980/55282509,
parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o vý-
mere 9 m2 pod B42 spoluvlastnícky podiel:
58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky
podiel:343980/55282509
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel:343980/55282509
Predávajúci: Cvinček Pavol, bytom Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 34,84 €. 
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel: 343980/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel: 343980/55282509,
parcela C-KN 2830/34 ostatná plocha o vý-
mere 9 m2 pod B42 spoluvlastnícky podiel:
58968/55282509 pod B96 spoluvlastnícky
podiel: 343980/55282509
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B24 spoluvlast-
nícky podiel: 58968/55282509, pod B96
spoluvlastnícky podiel: 343980/55282509
Predávajúci: Cvinček Marek, bytom Staškov
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 34,84 €.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o výmere 398 m2 pod B131 spoluvlast-
nícky podiel: 15676416/1881169920
lv č. 8026: parcela C-KN 2830/35 ostatná
plocha o  výmere 407 m2 pod B127 spolu-
vlastnícky podiel: 15676416/1881169920
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214  m2 pod B65 spoluvlast-
nícky podiel:7560/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B65 spoluvlastnícky podiel:
7560/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B65
spoluvlastnícky podiel: 7560/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B65
spoluvlastnícky podiel: 15120/2419200
lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o výmere 900 m2 pod B131 spoluvlast-
nícky podiel: 15676416/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod
B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, parcela C-KN
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1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920,parcela C-KN
135,6/83 ostatná plocha o  výmere 313 m2

pod B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920 parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B131 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920
Predávajúci: Basová Jarmila,rod. Dusková, by-
tom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 97,80 €. 
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B75 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B75 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680, parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B75 spoluvlastnícky podiel:
163296/13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod B75
spoluvlastnícky podiel: 163296/13063680
Predávajúci: Balala Ladislav, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 71,10 €. 
lv č.8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B61 spoluvlastnícky
podiel: 120960/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:
120960/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B61
spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200
lv č.8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B61
spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200
Predávajúci: Knižková Mária, rod. Gerová, by-
tom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 135,25 €. 
lv č.8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B61 spoluvlastnícky
podiel: 120960/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:
120960/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B61
spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200
lv č.8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B61
spoluvlastnícky podiel: 120960/2419200
Predávajúci: Kuchyňková Emília, rod. Gerová,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 135,25 €. 
lv č. 8041: parcela C-KN 1253/20 vodná plo-
cha o  výmere 416 m2 pod B62 spoluvlast-
nícky podiel: 21870/829440
Predávajúci: Mravec Milan, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 54,80 €. 
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B53 spoluvlast-
nícky podiel: 216/82944
Predávajúci: Maslík Emil, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 7,60€. 
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B56 spoluvlast-
nícky podiel: 216/82944
Predávajúci: Martiníková Anna, rod. Maslí-
ková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 7,60€.
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B56 spoluvlast-
nícky podiel: 216/82944
Predávajúci: Mikitová Štefánia, rod. Maslí-
ková, bytom Čadca, spolu kúpna cena za jed-

notlivé podiely vo výške 7,60€. 
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B59 spoluvlast-
nícky podiel:7/864, parcela C-KN 1253/34
vodná plocha o výmere 671 m2 pod B59 spo-
luvlastnícky podiel: 7/864, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B59 spoluvlastnícky podiel: 7/864, parcela
C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269
m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel: 7/864,
parcela C-KN 2337/19 ostatná plocha o vý-
mere 270 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:
7/864
lv č. 8061:parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B59
spoluvlastnícky podiel: 7/864, parcela C-KN
2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie o  vý-
mere 11 m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:
7/864, parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plo-
cha a nádvorie o výmere 23 m2 pod B59 spo-
luvlastnícky podiel: 7/864
Predávajúci: Ing. Kožák Šimon PhD., bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 115,95€.
lv č.  8054: parcela C-KN 1253/24 vodná
plocha o  výmere 1686 m2 pod B94 spolu-
vlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela
C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere 356
m2 pod B94 spoluvlastnícky podiel:
60480/2903040
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o  výmere 151 m2 pod B85 spoluvlast-
nícky podiel: 60480/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B85 spoluvlastnícky podiel:
60480/2903040, parcela C-KN 1356/21
ostatná plocha o výmere 72 m2 pod B85 spo-
luvlastnícky podiel: 60480/2903040,parcela
C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast o výmere
14 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel:
60480/2903040,parcela C-KN 2042/7
ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B85 spo-
luvlastnícky podiel: 60480/2903040, par-
cela C-KN 2042/8 ostatná plocha o výmere
107 m2 pod B85 spoluvlastnícky podiel:
60480/2903040
Predávajúci: Šimanica Anton, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 267,15€.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o výmere 398 m2 pod B137 spoluvlast-
nícky podiel: 12369672/1881169920
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B73 spoluvlast-
nícky podiel: 10206/13063680
lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o výmere 900 m2 pod B137 spoluvlast-
nícky podiel: 12369672/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920,parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod
B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 313 m2

pod B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920,parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63  m2 pod
B137 spoluvlastnícky podiel:
12369672/1881169920
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-

cha o  výmere 458 m2 pod B73 spoluvlast-
nícky podiel: 10206/13063680, parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B73 spoluvlastnícky podiel:
10206/13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod B73
spoluvlastnícky podiel: 10206/13063680
Predávajúci: Mročková Mária, rod. Turčiaková,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 62,75€.
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o výmere 209 m2 pod B9 spoluvlast-
nícky podiel: 368550/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B9 spoluvlast-
nícky podiel: 368550/55282509, parcela C-
KN 2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B9 spoluvlastnícky podiel:
368550/55282509
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o výmere 585 m2 pod B9 spoluvlastnícky
podiel: 368550/55282509
Predávajúci: Kudláčová Mária, rod. Hnidková,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 31,90€.
lv č. 8023: parcela C-KN 1253/40 vodná
plocha o  výmere 209 m2 pod B100 spolu-
vlastnícky podiel: 884520/55282509
lv č. 8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o  výmere 158 m2 pod B100 spolu-
vlastnícky podiel: 884520/55282509, par-
cela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere
9 m2 pod B100 spoluvlastnícky podiel:
884520/55282509
lv č. 8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o výmere 585 m2 pod B100 spoluvlast-
nícky podiel: 884520/55282509
Predávajúci: Pončková Terézia, rod.Perďo-
chová, bytom Podvysoká, spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 76,75€.
lv č.  8031: parcela C-KN 4124/5 ostatná
plocha o  výmere 29 m2 pod B5 spoluvlast-
nícky podiel: 23/96
lv č. 8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B3 spoluvlastnícky po-
diel: 144/1728, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 246 m2 pod B3 spoluvlast-
nícky podiel:144/1728
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B14 spoluvlast-
nícky podiel:150/3456
lv č. 8053: parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o výmere 529 m2 pod B11 spoluvlastnícky
podiel:54/1728
lv č. 8169: parcela C-KN 1356/90 ostatná
plocha o výmere 249 m2 pod B11 spoluvlast-
nícky podiel:54/1728
Predávajúci: Lištvanová Oľga, rod. Lištva-
nová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 413,85€.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B124 spo-
luvlastnícky podiel: 1/144,parcela C-KN
2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod
B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144
lv č. 8020:  parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B123
spoluvlastnícky podiel: 1/144
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o  výmere 29 m2 pod B124 spoluvlast-
nícky podiel: 1/144, parcela C-KN 1253/39
vodná plocha o výmere789 m2 pod B124 spo-
luvlastnícky podiel: 1/144
LV č. 8090:parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B124 spolu-
vlastnícky podiel: 1/144, parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727  m2
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163296/13063680
Predávajúci: Bytčánková Terézia, rod. Bala-
lová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 71,10€.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680, parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B76 spoluvlastnícky podiel:
163296/13063680
Predávajúci: Kadelová Mária, rod. Balalová,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 71,10€.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680,parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B76 spoluvlastnícky podiel:
163296/13063680
Predávajúci:Mgr. Kováčiková Jana (r. Bala-
lová), Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 71,10€.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o výmere 137 m2 pod B81 spoluvlastnícky
podiel: 1/320
lv č. 8028: parcela C-KN 2830/36 ostatná
plocha o výmere 634 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 1/320
lv č. 8029:parcela C-KN 2830/37 ostatná
plocha o výmere 113 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 1/320
lv č. 8030: parcela C-KN 2830/38 ostatná
plocha o výmere 16 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 3/176
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B81 spoluvlast-
nícky podiel: 1/320, parcela C-KN 1356/85
ostatná plocha o výmere 50 m2 pod B81 spo-
luvlastnícky podiel: 1/320, parcela C-KN
1356/86 ostatná plocha o  výmere 494 m2

pod B81 spoluvlastnícky podiel: 1/320
lv č. 8041: parcela C-KN 1253/20 vodná plo-
cha o  výmere 416 m2 pod B78 spoluvlast-
nícky podiel: 4860/829440
Predávajúci: Tomáš Šperka,, Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
42,85€.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B97 spo-
luvlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B97 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B97
spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B97 spoluvlastnícky
podiel: 19200/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod
B97 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B97 spolu-
vlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-
KN 2337/21 ostatná plocha o  výmere 1727
m2 pod B97 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
Predávajúci: Marta Čišecká, rod. Kajánková,
Raková spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 89,92€.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý

trávny porast o výmere 43 m2 pod B99 spo-
luvlastnícky podiel: 19200/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B99 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B99
spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B99 spoluvlastnícky
podiel: 19200/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod
B99 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B99 spolu-
vlastnícky podiel: 19200/4147200, parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
Predávajúci: Anna Grečmalová, rod. Kaján-
ková,Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 89,92€.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B98 spo-
luvlastnícky podiel: 19200/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B98 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B98
spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B98 spoluvlastnícky
podiel: 19200/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod
B98 spoluvlastnícky podiel: 19200/4147200
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o výmere 1090  m2 pod B98 spolu-
vlastnícky podiel: 19200/4147200,parcela C-
KN 2337/21 ostatná plocha o  výmere 1727
m2 pod B98 spoluvlastnícky podiel:
19200/4147200
Predávajúci: Ľudmila Šperková, rod. Kaján-
ková, Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 89,92€.
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B22 spoluvlast-
nícky podiel:1/64, pod B48 spoluvlastnícky
podiel: 54/3456, pod B50 spoluvlastnícky
podiel: 54/3456
lv č.8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B99 spoluvlast-
nícky podiel: 23040/1658880, parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671  m2 pod
B99 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B99 spo-
luvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela
C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269
m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o  výmere 270 m2 pod B99
spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880
lv č.8053:parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o  výmere 529 m2 pod B18 spoluvlast-
nícky podiel:1/32, pod B24 spoluvlastnícky
podiel: 54/1728, pod B25 spoluvlastnícky po-
diel: 54/1728
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B99
spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,par-
cela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 11 m2 pod B99 spoluvlastnícky
podiel: 23040/1658880,parcela C-KN
2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie o  vý-
mere 23 m2 pod B99 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880

Predávajúci: Jozef Hlubina, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 583,98€.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o  výmere 398 m2 pod B70 spoluvlast-
nícky podiel: 31352832/1881169920, pod
B87 spoluvlastnícky podiel:
1088640/1881169920,
lv č. 8026:parcela C-KN 2830/35 ostatná
plocha o výmere 407 m2 pod B86 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920
lv č. 8039:parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o  výmere 900 m2 pod B70 spoluvlast-
nícky podiel: 31352832/1881169920, pod
B87 spoluvlastnícky podiel:
1088640/1881169920, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod
B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920,parcela
C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere 10
m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920, parcela
C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2

pod B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920, parcela
C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87
m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920, parcela
C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313
m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920, parcela
C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63
m2 pod B70 spoluvlastnícky podiel:
31352832/1881169920, pod B87 spoluvlast-
nícky podiel: 1088640/1881169920
lv č.8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B22 spoluvlast-
nícky podiel: 23040/1658880,parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod
B22 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B22 spo-
luvlastnícky podiel: 23040/1658880,parcela
C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269
m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o  výmere 270 m2 pod B22
spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880
lv č. 8061: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 67 m2 pod B22
spoluvlastnícky podiel: 23040/1658880,par-
cela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 11 m2 pod B22 spoluvlastnícky
podiel: 23040/1658880,parcela C-KN
2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie o  vý-
mere 23 m2 pod B22 spoluvlastnícky podiel:
23040/1658880
Predávajúci: Milan Turčák, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 357,77€.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o výmere 214 m2 pod B1 spoluvlastnícky
podiel: 101304/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B1 spoluvlastnícky podiel:
101304/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o výmere 182 m2 pod B1 spo-
luvlastnícky podiel: 101304/2419200
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B1 spo-
luvlastnícky podiel: 101304/2419200
Predávajúci: Anna Lištvanová, rod. Gerová

pod B124 spoluvlastnícky podiel: 1/144
Predávajúci: Čečotka Rastislav, bytom Sta-
škov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 134,88€.
lv č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B74 spoluvlast-
nícky podiel: 60/6912
lv č. 8053: parcela C-KN 1253/23 vodná plo-
cha o  výmere 529 m2 pod B36 spoluvlast-
nícky podiel: 144/13824
lv č. 8169: parcela C-KN 1356/90 ostatná
plocha o výmere 249 m2 pod B36 spoluvlast-
nícky podiel: 144/13824
Predávajúci: Čišecká Jana, rod. Machovčá-
ková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 65,84€.
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B77 spo-
luvlastnícky podiel: 21600/4147200,parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102  m2
pod B77 spoluvlastnícky podiel:
21600/4147200
lv č. 8020:parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105  m2 pod B77
spoluvlastnícky podiel: 21600/4147200
Predávajúci: Šviková Jozefa, rod. Pokrývková,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 101,15€.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o  výmere 398 m2 pod B16 spoluvlast-
nícky podiel: 15676416/1881169920, pod
B60 spoluvlastnícky podiel:
3919104/1881169920
lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o  výmere 900 m2 pod B16 spoluvlast-
nícky podiel: 15676416//1881169920, pod
B60 spoluvlastnícky podiel:
3919104/1881169920, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod
B16 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920, parcela
C-KN 1356/80 ostatná plocha o  výmere10
m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel:
156764161881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920, parcela
C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2

pod B16 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920, parcela
C-KN 1356/82 ostatná plocha o výmere 87
m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920, parcela
C-KN 1356/83 ostatná plocha o výmere 313
m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel:
156764161881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920, parcela
C-KN 1356/84 ostatná plocha o výmere 63
m2 pod B16 spoluvlastnícky podiel:
15676416/1881169920, pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 3919104/1881169920
lv č. 8056: parcela C-KN 2042/11 ostatná
plocha o  výmere 3 m2 pod B13 spoluvlast-
nícky podiel: 28350/3265920,parcela C-KN
2042/12 ostatná plocha o výmere 125 m2 pod
B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,
parcela C-KN 2042/13 ostatná plocha o vý-
mere 88 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920
lv č. 8057: parcela C-KN 2042/14 ostatná
plocha o  výmere 1 m2 pod B13 spoluvlast-
nícky podiel: 56700/3265920, parcela C-KN
2042/15 ostatná plocha o  výmere 597 m2

pod B13 spoluvlastnícky podiel:
56700/3265920, parcela C-KN 2042/16
ostatná plocha o  výmere 178 m2 pod B13

spoluvlastnícky podiel: 56700/3265920,par-
cela C-KN 2042/18 ostatná plocha o výmere
8 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
56700/3265920, parcela C-KN 2042/19
ostatná plocha o výmere 32 m2 pod B13 spo-
luvlastnícky podiel: 56700/3265920, parcela
C-KN 2042/20 ostatná plocha o výmere 113
m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
56700/3265920
lv č. 8058: parcela C-KN 1253/29 vodná plo-
cha o výmere 50 m2 pod B13 spoluvlastnícky
podiel: 28350/3265920, parcela C-KN
2042/9 ostatná plocha o výmere 177 m2 pod
B13 spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920,
parcela C-KN 2042/10 ostatná plocha o vý-
mere 289 m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920,parcela C-KN 2042/17
ostatná plocha o výmere 26 m2 pod B13 spo-
luvlastnícky podiel: 28350/3265920, parcela
C-KN 2042/21 ostatná plocha o výmere 503
m2 pod B13 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920, parcela C-KN 2042/24
ostatná plocha o výmere 19 m2 pod B13 spo-
luvlastnícky podiel: 28350/3265920
lv č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B17 spoluvlast-
nícky podiel: 57600/1658880, parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod
B17 spoluvlastnícky podiel: 57600/1658880,
parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o  vý-
mere 14 m2 pod B17 spoluvlastnícky po-
diel:15840/1658880,parcela C-KN 2260/5
ostatná plocha o  výmere 269 m2 pod B17
spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880, par-
cela C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere
270 m2 pod B17 spoluvlastnícky po-
diel:15840/1658880
lv č.8061: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 67 m2pod B17
spoluvlastnícky podiel: 15840/1658880, par-
cela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 11 m2 pod B17 spoluvlastnícky
podiel: 15840/1658880, parcela C-KN
2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie o  vý-
mere 23 m2 pod B17 spoluvlastnícky podiel:
15840/1658880
lv č. 8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B16 spoluvlastnícky
podiel: 72000/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789  m2 pod
B16 spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200
LV č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o výmere 1090 m2pod B16 spoluvlast-
nícky podiel: 72000/4147200, parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o  výmere 1727 m2

pod B16 spoluvlastnícky podiel:
72000/4147200
lv č. 8015: parcela C-KN 2341/4 Trvalý
trávny porast o výmere 43 m2 pod B16 spo-
luvlastnícky podiel: 72000/4147200, parcela
C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2

pod B16 spoluvlastnícky podiel:
72000/4147200
lv č. 8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B16
spoluvlastnícky podiel: 72000/4147200
Predávajúci: Prachniar Pavol, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 1358,29€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B34 spoluvlastnícky po-
diel: 9/3456, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B34 spoluvlast-
nícky podiel: 9/3456
lv č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B34 spoluvlast-
nícky podiel: 153/6912

Predávajúci: Pupíková Milena, r. Fujáková, by-
tom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 68,68€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B46 spoluvlastnícky po-
diel: 138/1728, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B46 spoluvlast-
nícky podiel: 138/1728
lv č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B41 spoluvlast-
nícky podiel: 117/3456
Predávajúci: Hrušková Darina, rod. Machov-
čáková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 224,24€.
lv č. 8054: parcela C-KN 1253/24 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B68 spoluvlast-
nícky podiel: 7560/2903040, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o  výmere 356 m2

pod B68 spoluvlastnícky podiel:
7560/2903040
lv č. 8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o  výmere 151 m2 pod B58 spoluvlast-
nícky podiel: 7560/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B58 spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040,
parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o vý-
mere 72 m2 pod B58 spoluvlastnícky podiel:
7560/2903040,parcela C-KN 1927/1 Trvalý
trávny porast o výmere 14 m2 pod B58 spo-
luvlastnícky podiel: 7560/2903040, parcela
C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B58 spoluvlastnícky podiel:
7560/2903040, parcela C-KN 2042/8
ostatná plocha o  výmere 107 m2 pod B58
spoluvlastnícky podiel: 7560/2903040
Predávajúci: Pupíková Terézia, rod. Grečma-
lová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 33,20€.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel: 326592/65318400
lv č. 8028: parcela C-KN 2830/36 ostatná
plocha o výmere 634 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel: 326592/65318400
lv č. 8029: parcela C-KN 2830/37 ostatná
plocha o výmere 113 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel: 326592/65318400
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B43 spoluvlast-
nícky podiel: 326592/65318400, parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B43 spoluvlastnícky podiel:
326592/65318400, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod B43
spoluvlastnícky podiel: 326592/65318400
Predávajúci: PhDr. Machovčák Gabriel, bytom
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 47,10€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68 m2 pod B33 spoluvlastnícky po-
diel: 9/3456,parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B33 spoluvlast-
nícky podiel: 9/3456
lv č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B52 spoluvlast-
nícky podiel: 153/6912
Predávajúci: Smrečková Katarína, rod. Hrtú-
sová, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 68,68€.
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680
LV č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 163296/13063680,parcela C-
KN 1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B76 spoluvlastnícky podiel:
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bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 113,20€.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B59 spoluvlast-
nícky podiel: 1/60, parcela C-KN 1292/1 Za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 84 m2

pod B59 spoluvlastnícky podiel: 1/60, parcela
C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182
m2 pod B59 spoluvlastnícky podiel:1/60
lv č. 8037:parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B59
spoluvlastnícky podiel: 1/60
Predávajúci: Patrik Gottwald, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 44,95€.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B72 spoluvlast-
nícky podiel: 1/60, parcela C-KN 1292/1 Za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 84 m2

pod B72 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela
C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182
m2 pod B72 spoluvlastnícky podiel:1/60
LV č. 8037:parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a  nádvorie o  výmere 61 m2 pod B71
spoluvlastnícky podiel: 1/60
Predávajúci: Michal Gottwald, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 44,95€.
lv č. 8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B73 spoluvlast-
nícky podiel: 1/60, parcela C-KN 1292/1 Za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 84 m2

pod B73 spoluvlastnícky podiel: 1/60,parcela
C-KN 1312/14 ostatná plocha o výmere 182
m2 pod B73 spoluvlastnícky podiel:1/60
lv č. 8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B72
spoluvlastnícky podiel: 1/60
Predávajúci: Pavla Tkáčová Gottwaldová, by-
tom Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 44,95€.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o výmere 398 m2 pod B6 spoluvlastnícky
podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8026: parcela C-KN 2830/35 ostatná
plocha o výmere 407 m2 pod B6 spoluvlast-
nícky podiel: 3265920/1881169920
lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o výmere 900 m2 pod B6 spoluvlastnícky
podiel: 3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod
B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod
B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 313 m2

pod B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B6 spoluvlastnícky podiel:
3265920/1881169920
Predávajúci: Mária Haluščáková, rod. Seker-
ková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 18,85€.
lv č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná plo-
cha o výmere 398 m2 pod B104 spoluvlast-
nícky podiel: 4506192 /1881169920
lv č. 8027: parcela C-KN 1253/42 vodná plo-
cha o  výmere 137 m2 pod B45 spoluvlast-
nícky podiel: 29160/13063680

lv č. 8039: parcela C-KN 1253/17 vodná plo-
cha o výmere 900 m2 pod B104 spoluvlast-
nícky podiel: 4506192/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2 pod
B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2 pod
B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 313 m2

pod B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B104 spoluvlastnícky podiel:
4506192/1881169920
lv č. 8040: parcela C-KN 1253/18 vodná plo-
cha o  výmere 458 m2 pod B45 spoluvlast-
nícky podiel: 29160/13063680,parcela C-KN
1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2 pod
B45 spoluvlastnícky podiel:
29160/13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod B45
spoluvlastnícky podiel: 29160/13063680
LV č. 8056: parcela C-KN 2042/11 ostatná
plocha o  výmere 3 m2 pod B23 spoluvlast-
nícky podiel: 103680/3265920, parcela C-
KN 2042/12 ostatná plocha o výmere 125 m2

pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN 2042/13
ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B23 spo-
luvlastnícky podiel: 103680/3265920
lv č. 8057: parcela C-KN 2042/14 ostatná
plocha o  výmere 1 m2 pod B23 spoluvlast-
nícky podiel: 103680/3265920, parcela C-
KN 2042/15 ostatná plocha o  výmere 597
m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN 2042/16
ostatná plocha o  výmere 178 m2 pod B23
spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,
parcela C-KN 2042/18 ostatná plocha o vý-
mere 8 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN 2042/19
ostatná plocha o výmere 32 m2 pod B23 spo-
luvlastnícky podiel: 103680/3265920, par-
cela C-KN 2042/20 ostatná plocha o výmere
113 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920
lv č. 8058: parcela C-KN 1253/29 vodná plo-
cha o výmere 50 m2 pod B23 spoluvlastnícky
podiel: 103680/3265920, parcela C-KN
2042/9 ostatná plocha o výmere 177 m2 pod
B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN 2042/10
ostatná plocha o  výmere 289 m2 pod B23
spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,
parcela C-KN 2042/17 ostatná plocha o vý-
mere 26 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920,parcela C-KN 2042/21
ostatná plocha o  výmere 503 m2 pod B23
spoluvlastnícky podiel: 103680/3265920,
parcela C-KN 2042/24 ostatná plocha o vý-
mere 19 m2 pod B23 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920
Predávajúci: Jozef Turiak, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 384,10€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o výmere 68  m2 pod B47 spoluvlastnícky po-
diel: 1/288, parcela C-KN 4124/6 ostatná plo-
cha o výmere 84 m2 pod B47 spoluvlastnícky
podiel: 1/288

Predávajúci: Terézia Heglasíková, rod. Beleš-
tiaková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 5,40€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o  výmere 68  m2 pod B48 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, pod B55 spoluvlastnícky po-
diel: 1/144, parcela C-KN 4124/6 ostatná plo-
cha o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, pod B55 spoluvlastnícky po-
diel: 1/144
Predávajúci: Kristína Rafajová,rod. Beleštia-
ková, bytom Raková, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 16,25€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o  výmere 68  m2 pod B48 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B48 spoluvlast-
nícky podiel: 1/288
lv č.8054: parcela C-KN 1253/24 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B108 spoluvlast-
nícky podiel: 40/14336, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o  výmere 356 m2

pod B108 spoluvlastnícky podiel: 40/14336
Predávajúci: Drahomíra Maslíková, rod. Be-
leštiaková, bytom Staškov,spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 33,85€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o  výmere 68  m2 pod B59 spoluvlastnícky
podiel: 18/1728, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B59 spoluvlast-
nícky podiel: 18/1728,
LV č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B77 spoluvlast-
nícky podiel: 18/3456,
Predávajúci: Janka Krišťáková, rod. Kuderavá,
bytom Staškov spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 31,50€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o  výmere 68  m2 pod B58 spoluvlastnícky
podiel: 36/1728, parcela C-KN 4124/6
ostatná plocha o výmere 84 m2 pod B58 spo-
luvlastnícky podiel: 36/1728,
lv č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B76 spoluvlast-
nícky podiel: 36/3456,
Predávajúci: Jarmila Jarošová, rod. Kuderavá,
bytom Turzovka Stred,spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 63,06€.
lv č.8032: parcela C-KN 4111/5 orná pôda
o  výmere 68  m2 pod B60 spoluvlastnícky
podiel: 18/1728, parcela C-KN 4124/6 ostatná
plocha o výmere 84 m2 pod B60 spoluvlast-
nícky podiel: 18/1728,
lv č.8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B78 spoluvlast-
nícky podiel: 18/3456,
Predávajúci: Jaroslava Dejová, rod. Kuderavá,
bytom Staškov,spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 31,50€.
lv č.8013: parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B86 spoluvlastnícky
podiel: 87300/4147200, parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere 789 m2 pod
B86 spoluvlastnícky podiel:
87300/4147200,
Predávajúci: Ján Dej, bytom Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
86,05€.
lv č. 8090: parcela C-KN 2337/20 ostatná
plocha o  výmere 1090 m2 pod B86 spolu-
vlastnícky podiel: 87300/4147200, parcela
C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:
87300/4147200,
lv č.8017: parcela C-KN 2429/10 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 5 m2 pod B3 spo-
luvlastnícky podiel: 1/4

lv č.8020: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B86
spoluvlastnícky podiel: 87300/4147200
Predávajúci: Marián Dej, bytom Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
113,75€.
lv č.8023: parcela C-KN 1253/40 vodná plo-
cha o výmere 209 m2 pod B105 spoluvlast-
nícky podiel: 545915/110565018
lv č.8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o  výmere 158 m2 pod B105 spolu-
vlastnícky podiel: 545915/110565018, par-
cela C-KN 2830/34 ostatná plocha o výmere
9 m2 pod B8105spoluvlastnícky podiel:
545915/110565018,
lv č.8035: parcela C-KN 1292/8 Zastavaná
plocha a  nádvorie o  výmere 3 m2 pod B79
spoluvlastnícky podiel: 1/360
lv č.8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o výmere 585 m2 pod B105 spoluvlast-
nícky podiel: 545915/110565018
Predávajúci: Mária Dejová, rod. Janíková, by-
tom Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 23,69€.
lv č.8054: parcela C-KN 1253/40 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B53 spoluvlast-
nícky podiel: 6480/2903040, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o  výmere 356 m2

pod B53 spoluvlastnícky podiel:
6480/2903040
lv č.8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o  výmere 151 m2 pod B45 spoluvlast-
nícky podiel: 6480/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B45 spoluvlastnícky podiel: 6480/2903040,
parcela C-KN 1356/21 ostatná plocha o vý-
mere 72 m2 pod B45 spoluvlastnícky podiel:
6480/2903040,parcela C-KN 1927/1 Trvalý
trávny porast o výmere 14 m2 pod B45 spo-
luvlastnícky podiel: 6480/2903040, parcela
C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B45 spoluvlastnícky podiel:
6480/2903040,parcela C-KN 2042/8
ostatná plocha o  výmere 107 m2 pod B45
spoluvlastnícky podiel: 6480/2903040
Predávajúci: Machovčiak Jaroslav, bytom Sta-
škov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 28,45€.
lv č.8055: parcela C-KN 1253/27 vodná plo-
cha o výmere 151  m2 pod B101 spoluvlast-
nícky podiel: 45360/2903040,parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2 pod
B101 spoluvlastnícky podiel:
45360/2903040, parcela C-KN 1356/21
ostatná plocha o  výmere 72 m2 pod B101
spoluvlastnícky podiel: 45360/2903040,
parcela C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast
o výmere 14 m2 pod B101 spoluvlastnícky po-
diel: 45360/2903040, parcela C-KN 2042/7
ostatná plocha o  výmere 78 m2 pod B101
spoluvlastnícky podiel: 45360/2903040,
parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha o  vý-
mere 107 m2 pod B101 spoluvlastnícky podiel:
45360/2903040
lv č.4498: parcela C-KN 1925/3 Trvalý
trávny porast o výmere 90 m2 pod B1 spolu-
vlastnícky podiel: 1/1
Predávajúci: Machovčák Peter, bytom Sta-
škov, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 490,80€.
lv č. 8059: parcela C-KN 1253/30 vodná
plocha o výmere 792 m2 pod B8 spoluvlast-
nícky podiel: 204120/3265920,parcela C-KN
1253/31 vodná plocha o výmere 975 m2 pod
B8 spoluvlastnícky podiel: 204120/3265920,
parcela C-KN 1253/32 vodná plocha o  vý-
mere 83 m2 pod B8spoluvlastnícky podiel:

204120/3265920, parcela C-KN 1997/3 Za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 23 m2

pod B8 spoluvlastnícky podiel:
204120/3265920, parcela C-KN 2042/23
ostatná plocha o výmere 68 m2 pod B8 spo-
luvlastnícky podiel: 204120/3265920, par-
cela C-KN 2042/25 ostatná plocha o výmere
18 m2 pod B8 spoluvlastnícky podiel:
204120/3265920, parcela C-KN 2129/4 Za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 28 m2

pod B8 spoluvlastnícky podiel:
204120/326592, parcela C-KN 2129/5 Za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2

pod B8 spoluvlastnícky podiel:
204120/3265920, parcela C-KN 2166/3
Trvalý trávny porast o výmere 1557 m2 pod
B8 spoluvlastnícky podiel:
204120/3265920,parcela C-KN 2166/4
Trvalý trávny porast o výmere 75 m2 pod B8
spoluvlastnícky podiel: 204120/3265920
Predávajúci: Prachniarová Júlia, r. Sýkorová,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 1171,35€.
lv č.8054: parcela C-KN 1253/40 vodná plo-
cha o výmere 1686 m2 pod B84 spoluvlast-
nícky podiel: 1/28, parcela C-KN 1356/75
ostatná plocha o  výmere 356 m2 pod B84
spoluvlastnícky podiel: 1/28
Predávajúci: Poláčková Ľubomíra, r. Kaján-
ková, bytom Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 364,60€.
lv č. 8056: parcela C-KN 2042/11 ostatná
plocha o  výmere 3 m2 pod B14 spoluvlast-
nícky podiel: 28350/3265920, parcela C-KN
2042/12 ostatná plocha o výmere 125 m2 pod
B14 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920,parcela C-KN 2042/13
ostatná plocha o výmere 88 m2 pod B14 spo-
luvlastnícky podiel: 28350/3265920
lv č. 8058: parcela C-KN 1253/29 vodná plo-
cha o výmere 50 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel: 28350/3265920, parcela C-KN
2042/9 ostatná plocha o výmere 177 m2 pod
B14 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920,parcela C-KN 2042/10
ostatná plocha o  výmere 289  m2 pod B14
spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920, par-
cela C-KN 2042/17 ostatná plocha o výmere
26 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920,parcela C-KN 2042/21
ostatná plocha o  výmere 503  m2 pod B14
spoluvlastnícky podiel: 28350/3265920, par-
cela C-KN 2042/24 ostatná plocha o výmere
19 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:
28350/3265920
Predávajúci: Mgr. Božena Fojtíková, r. Kajan-
ková, bytom Olešná, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 55,30€.
lv č. 8041: parcela C-KN 1253/20 vodná plo-
cha o  výmere 416 m2 pod B51 spoluvlast-
nícky podiel: 21600/829440, pod B68 spo-
luvlastnícky podiel: 21600/829440
LV č. 8042: parcela C-KN 1356/74 ostatná
plocha o výmere 584 m2 pod B54 spoluvlast-
nícky podiel: 216/82944
Predávajúci: Maslík Milan, bytom Púchov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 115,90€.
lv č.8023: parcela C-KN 1253/40 vodná plo-
cha o  výmere 209 m2 pod B91 spoluvlast-
nícky podiel: 122850/6142501
lv č.8024: parcela C-KN 2830/33 ostatná
plocha o výmere 158 m2 pod B91 spoluvlast-
nícky podiel: 122850/6142501, parcela C-KN
2830/34 ostatná plocha o výmere 9 m2 pod
B8105 spoluvlastnícky podiel:
122850/6142501

lv č.8035: parcela C-KN 1292/8 Zastavaná
plocha a  nádvorie o  výmere 3 m2 pod B57
spoluvlastnícky podiel: 7/480
LV č.8038: parcela C-KN 1253/16 vodná plo-
cha o  výmere 585 m2 pod B91 spoluvlast-
nícky podiel: 122850/6142501
lv č.8036: parcela C-KN 1253/14 vodná plo-
cha o  výmere 214 m2 pod B50 spoluvlast-
nícky podiel: 59850/2419200, parcela C-KN
1292/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 pod B50 spoluvlastnícky podiel:
59850/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod B50
spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200
lv č.8037: parcela C-KN 1292/7 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 61 m2 pod B50
spoluvlastnícky podiel: 59850/2419200
Predávajúci: Janík Pavel, bytom Olešná, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
162,90€.
lv č. 664: parcela C-KN 1922/2 orná pôda
o výmere 75 m2 pod B1 spoluvlastnícky po-
diel: 1/1, parcela C-KN 1923/4 trvalý trávnatý
porast o výmere 8 m2 pod B1 spoluvlastnícky
podiel: 1/1
Predávajúci: Kubánková Anna r. Točoňová,
bytom Staškov, spolu kúpna cena za jednot-
livé podiely vo výške 415,00€.
lv č. 3027: parcela C-KN 2029/4 orná pôda
o výmere 35 m2 pod B1 spoluvlastnícky po-
diel: 1/1
Predávajúci: Pavol Turiak, bytom Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 175,00€.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce
Staškov CKN 4516/5 orná pôda 24 m2, CKN
4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý
trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý
trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná
plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná plocha
319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2,
CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, CKN
4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č.
97/2020 dňa 10. 02. 2021 Miroslavom Ripe-
lom – GEOMER, sídlo Lipová 810/30, 024 01
Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Te-
rézia Targošová 
č. 165/2021 zo dňa 11. 03. 2021.
B/ Schvaľuje
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve obce
Staškov CKN 4516/5 orná pôda 24 m2, CKN
4516/6 orná pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý
trávny porast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý
trávny porast 55 m2, CKN 4520/2 zastavaná
plocha 55 m2, CKN 4521/4 zastavaná plocha
319 m2, CKN 4521/5 zastavaná plocha 15 m2,
CKN 4521/6 zastavaná plocha 4 m2, CKN
4516/4 orná pôda 153 m2, vytvorené GP č.
97/2020 dňa 10. 02. 2021 Miroslavom Ripe-
lom – GEOMER, sídlo Lipová 810/30, 024 01
Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing. Te-
rézia Targošová 
č. 165/2021 zo dňa 11. 03. 2021.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku vo vlastníctve obce Staškov CKN
4516/5 orná pôda 24 m2, CKN 4516/6 orná
pôda 102 m2, CKN 4519/3 trvalý trávny po-
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rast 16 m2, CKN 4519/4 trvalý trávny porast
55 m2, CKN 4520/2 zastavaná plocha 55 m2,
CKN 4521/4 zastavaná plocha 319 m2, CKN
4521/5 zastavaná plocha 15 m2, CKN 4521/6
zastavaná plocha 4 m2, CKN 4516/4 orná
pôda 153 m2, vytvorené GP 
č. 97/2020 dňa 10. 02. 2021 Miroslavom Ri-
pelom – GEOMER, sídlo Lipová 810/30, 024
01 Kysucké Nové Mesto, úradne overil Ing.
Terézia Targošová č. 165/2021 zo dňa 11. 03.
2021 (celková výmera 743 m2), z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa – žiadateľ p. Irena
Kožáková, bytom Staškov. Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že žiadateľka užíva predmetné
parcely v dobrej viere viac ako 40 rokov. Par-
cely sú súčasťou záhrady pri rodinnom dome.
Žiadateľke bol schválený odpredaj na základe
Uznesenia č. 9/2004 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce Staškov konaného dňa
03. 09. 2004 parciel EKN 10770, EKN 10771,
EKN 10773 v celkovej výmere 709 m2. Par-
cely boli zamerané GP č. 74/2003, ktorý mal
slúžiť ako podklad v  rámci projektu ROEP.
K zápisu predmetného GP č. 74/2003 a kúp-
nej zmluvy uzavretej medzi obcou Staškov
a žiadateľkou na Katastrálnom úrade nedošlo.
Pôvodná výmera činila 709 m2. Vznikom no-
vého GP č. 97/2020 vznikol rozdiel vo výmere
parciel 34 m2.
B/ Schvaľuje na Zverejnenie
Zámer predaja prebytočného majetku vo
vlastníctve obce Staškov CKN 4516/5 orná
pôda 24 m2, CKN 4516/6 orná pôda 102 m2,
CKN 4519/3 trvalý trávny porast 16 m2, CKN
4519/4 trvalý trávny porast 55 m2, CKN
4520/2 zastavaná plocha 55 m2, CKN 4521/4
zastavaná plocha 319 m2, CKN 4521/5 zasta-
vaná plocha 15 m2, CKN 4521/6 zastavaná
plocha 4 m2, CKN 4516/4 orná pôda 153 m2,
vytvorené GP č. 97/2020 dňa 10. 02. 2021
Miroslavom Ripelom – GEOMER, sídlo Lipová
810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto, úradne
overil Ing. Terézia Targošová č. 165/2021 zo
dňa 11. 03. 2021 (celková výmera 743 m2),
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žia-
dateľ p. Irena Kožáková, bytom Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka
užíva predmetné parcely v dobre viere viac
ako 40 rokov. Parcely sú súčasťou záhrady
pri rodinnom dome. Žiadateľke bol schválený
odpredaj na základe Uznesenia 
č. 9/2004 zo zasadnutia obecného zastupi-
teľstva obce Staškov konaného dňa 3. 9.
2004 parciel EKN 10770, EKN 10771, EKN
10773 v celkovej výmere 709 m2. Parcely boli
zamerané GP č. 74/2003, ktorý mal slúžiť ako
podklad v  rámci projektu ROEP. K  zápisu
predmetného GP č. 74/2003 a kúpnej zmluvy
uzavretej medzi obcou Staškov a žiadateľkou
na Katastrálnom úrade nedošlo. Pôvodná vý-
mera činila 709 m2. Vznikom nového GP č.
97/2020 vznikol rozdiel vo výmere parciel 34
m2.
Na základe vyššie uvedených skutočností
obec Staškov stanovuje cenu na vzniknutý
rozdiel vo výmere parciel (34 m2) za 1 m2 ur-
čenú v zmysle znaleckého posudku. 
Žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené
s vypracovaním znaleckého posudku a pre-
vodom majetku v katastri nehnuteľností.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok
z  vyúčtovania nájmu a  služieb v  sume 

703,28 € žiadateľka p. Mária Kicošová, bytom
Staškov.
B/ Schvaľuje
Žiadosť o splátkový kalendár na nedoplatok
z vyúčtovania nájmu a služieb v sume 703,28
€ žiadateľka p. Mária Kicošová, bytom Sta-
škov. Dlžná suma bude uhradená do 30. 12.
2021.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o určenie použitia dopravného zna-
čenia na príjazdovú cestu IP 28a obytná zóna
na ulici Staškov u Kožákov, prístupová cesta
na CKN 4432/1, CKN 4437/2 a CKN 2810/1
katastrálne územie Staškov, žiadateľ p. Juraj
Vlček, bytom Staškov.
B/ uKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o určenie po-
užitia dopravného značenia na príjazdovú
cestu IP 28a obytná zóna na ulici Staškov
u Kožákov, prístupová cesta na CKN 4432/1,
CKN 4437/2 a CKN 2810/1 katastrálne úze-
mie Staškov, žiadateľ p. Juraj Vlček, bytom
Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o rekonštrukciu miestnej komuniká-
cie lokalita „smer k  bývalému lyžiarskemu
vleku“ žiadatelia p. Pavol Perďoch a manželka
p. Mária Perďochová, bytom Staškov. B/ be-
rie na veDOMie
Žiadosť o rekonštrukciu miestnej komuniká-
cie lokalita „smer k  bývalému lyžiarskemu
vleku“ žiadatelia p. Pavol Perďoch a manželka
p. Mária Perďochová, bytom Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o  zníženie nájmu nebytových prie-
storov na ihrisku FK Slávia Staškov, žiadateľ
Peter Svrček P&P music, bytom Oščadnica.
B/ Schvaľuje
Žiadosť o  zníženie nájmu nebytových prie-
storov na ihrisku FK Slávia Staškov, žiadateľ
Peter Svrček P&P music, bytom Oščadnica
do termínu 30. 04. 2021. Znížené platby za
nájomné a služby podľa predchádzajúcej do-
hody bude platné do 30. 4. 2021.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o zamapovanie existujúcej cesty na
parcelách CKN 5436/4 a EKN 5466 v kata-
strálnom území Staškov – časť u  Mravcov
Lazy, žiadateľka Anna Matláková, bytom Sta-
škov.
B/ Schvaluje 
Žiadosť o zamapovanie existujúcej cesty na
parcelách CKN 5436/4 a EKN 5466 v kata-
strálnom území Staškov – časť u  Mravcov
Lazy, žiadateľka Anna Matláková, bytom Sta-
škov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO

Žiadosť o  povolenie využívať priestory klu-
bovne za účelom nacvičovania hudobnej ka-
pely, žiadatelia p. Peter Čišecký, bytom Sta-
škov a p. Dávid Gulčík, bytom Staškov.
B/ ZaMieTa
Žiadosť o  povolenie využívať priestory klu-
bovne za účelom nacvičovania hudobnej ka-
pely, žiadatelia p. Peter Čišecký, bytom Sta-
škov a  p. Dávid Gulčík, bytom Staškov
z dôvodu iného plánovaného využitia.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o vyasfaltovanie a odvodnenie cest-
nej komunikácie časti Staškov Kyčera, žiada-
telia občania predmetnej lokality v zastúpení
p. Michaely Šperkovej, bytom Staškov.
B/ berie na veDOMie
Žiadosť o vyasfaltovanie a odvodnenie cest-
nej komunikácie časti Staškov Kyčera, žiada-
telia občania predmetnej lokality v zastúpení
p. Michaely Šperkovej, bytom Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie
z rozpočtu obce Staškov na rok 2021 pre po-
treby FK Slávia Staškov.
B/ Schvaľuje
Zníženie výšky poskytnutej dotácie z  roz-
počtu obce Staškov FK Slávia Staškov
o sumu 12 tis. € pre účely zavlažovania tráv-
nika na futbalovom ihrisku, vzhľadom na kva-
lifikovanie výdavku ako výdavku kapitálo-
vého, ktorý bude realizovaný z kapitálových
výdavkov obce Staškov. 

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 976/5 zastavaná plocha o  výmere 
27 m2 a CKN 976/6 zastavaná plocha o vý-
mere 40 m2, katastrálne územie Staškov, vy-
tvorené na základe GP č. 43/2019 GEODE-
TIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája 1434, 023 02
Krásno nad Kysucou, úradne overil Ing. Teré-
zia Targošová č. 721/2019 dňa 02. 07. 2019.
B/ Schvaľuje
Prebytočnosť majetku obce Staškov parcely
CKN 976/5 zastavaná plocha o  výmere 
27 m2 a CKN 976/6 zastavaná plocha o vý-
mere 40 m2, katastrálne územie Staškov, vy-
tvorené na základe GP č. 43/2019 GEODE-
TIKA Ján Kubuš, sídlo 1. Mája 1434, 023 02
Krásno nad Kysucou, úradne overil Ing. Teré-
zia Targošová č. 721/2019 dňa 02. 07. 2019.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného
majetku obce Staškov parcely CKN 976/5
zastavaná plocha o  výmere 27 m2 a  CKN
976/6 zastavaná plocha o  výmere 
40 m2, katastrálne územie Staškov, vytvorené
na základe GP č. 43/2019 GEODETIKA Ján
Kubuš, sídlo 1. Mája 1434, 023 02 Krásno nad
Kysucou, úradne overil Ing. Terézia Targošová
č. 721/2019 dňa 02. 07. 2019 z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, žiadatelia p. Pavol
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Perďoch a manželka 
p. Mária Perďochová, bytom Staškov.
B/ Schvaľuje na Zverejnenie
Zámer odpredaja prebytočného majetku
obce Staškov parcely CKN 976/5 zastavaná
plocha o výmere 27 m2 a CKN 976/6 zasta-
vaná plocha o výmere 40 m2, katastrálne úze-
mie Staškov, vytvorené na základe GP 
č. 43/2019 GEODETIKA Ján Kubuš, sídlo 
1. mája 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou,
úradne overil Ing. Terézia Targošová 
č. 721/2019 dňa 02. 07. 2019 z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, žiadatelia p. Pavol
Perďoch a  manželka p. Mária Perďochová,
bytom Staškov.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia
užívajú predmetné parcely v  dobrej viere 
41 rokov. Predmetné parcely sú súčasťou zá-
hrady pri rodinnom dome žiadateľov a čias-
točne zastavané hospodárskou budovou.
Cena za 1  m2 bude určená na základe zna-
leckého posudku. 
Žiadatelia uhradia všetky poplatky spojené
s vypracovaním znaleckého posudku a pre-
vodom majetku v katastri nehnuteľností.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o  odkúpenie pozemku CKN 2739
o výmere cca 2,6 m2, žiadateľ p. Peter Maslík,
bytom Staškov.
B/ uKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkúpenie
pozemku CKN 2739 o  výmere cca 2,6 m2,
žiadateľ p. Peter Maslík, bytom Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o pridanie verejného osvetlenia k ro-
dinnému domu, žiadateľ p. Peter Baraník
a manželka p. Terézia Baraníková, bytom Sta-
škov.
B/ uKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o pridanie ve-
rejného osvetlenia k rodinnému domu, žiada-
teľ p. Peter Baraník a manželka p. Terézia Ba-
raníková, bytom Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozšírenie cenníka s  poskytovaním služieb
OTP o prenájom vlečky v sume 10 €/hod.
B/ Schvaľuje
Rozšírenie cenníka s  poskytovaním služieb
OTP o prenájom vlečky v sume 10€/hod.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o povolenie vyasfaltovania prístupo-
vej cesty k  rodinnému domu parcely CKN
108/16, CKN 108/17 a CKN 108/19, žiadateľ
p. Marián Turiak a manželka p. Eva Turiaková,
bytom Staškov, na vlastné náklady.
B/ Schvaľuje

Žiadosť o povolenie vyasfaltovania prístupo-
vej cesty k  rodinnému domu parcely CKN
108/16, CKN 108/17 a CKN 108/19 na vlastné
náklady. Podrobnejšie podmienky budú uve-
dené v písomnej dohode uzatvorenej medzi
žiadateľmi a obcou Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par-
cely CKN 300 o  výmere 171 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast a CKN 301 o vý-
mere 129 m2 druh pozemku trvalý trávnatý
porast, žiadatelia p. Martin Kováčik a  man-
želka p. Andrea Kováčiková, bytom Staškov.
B/ uKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku parcely CKN 300 o vý-
mere 171 m2 druh pozemku trvalý trávnatý
porast a CKN 301 o výmere 129 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast, žiadatelia p.
Martin Kováčik a manželka p. Andrea Ková-
čiková, bytom Staškov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o predĺženie nájmu o 3 mesiace t. j.
do 31. 05. 2021 z dôvodu predĺženia termínu
stavebných prác na nových priestorov firmy,
žiadateľ ISM Ing. Stanislav Machovčák, sídlo
Jozefa Kronera
B/ Schvaľuje
Žiadosť o predĺženie nájmu o 3 mesiace t. j.
do 31. 05. 2021 z dôvodu predĺženia termínu
stavebných prác na nových priestorov firmy,
žiadateľ ISM Ing. Stanislav Machovčák, sídlo
Jozefa Kronera

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o  odovzdanie
časti prenajatých priestorov budovy s. č. 25.
B/ berie na veDOMie
Žiadosť Slovak Telekom, a.s.o odovzdanie
časti prenajatých priestorov budovy s. č. 25.
C/ uKlaDÁ
Obecnému úradu pripraviť technické riešenie
a dodatok nájomnej zmluvy na priestory bu-
dovy s. č. 25 v zmysle prerokovanej žiadosti.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Rozšírenie hrobových miest na cintoríne
v  hornej a  dolnej časti, parcely EKN 4000,
EKN 4001/1,EKN 4001/2, EKN 3998, EKN
3999 a CKN 3453, CKN 3454, CKN 3444/1,
CKN 3443/1, CKN 3442/1, CKN 3440/1.
B/ Schvaľuje
Rozšírenie hrobových miest na cintoríne
v  hornej a  dolnej časti, parcely EKN 4000,
EKN 4001/1,EKN 4001/2, EKN 3998, EKN
3999 a CKN 3453, CKN 3454, CKN 3444/1,
CKN 3443/1, CKN 3442/1, CKN 3440/1.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Cenu za výkup pozemkov pod chodníkmi pre
peších popri štátnej ceste v  obci Staškov
v sume 5 €/ m2.
B/ Schvaľuje
Cenu za výkup pozemkov pod chodníkmi pre
peších popri štátnej ceste v  obci Staškov
v sume 5 €/ m2.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Zámer realizácie krížovej cesty v obci 
Staškov, v  lokalite od „Kaplnky na Grúni ku
Kríži“ na Vrchmostoch – aktivita občanov
obce.
B/ Schvaľuje
Súčinnosť a spoluprácu obce pri realizácii krí-
žovej cesty v obci Staškov, v lokalite od „Ka-
plnky na Grúni ku Kríži“ na Vrchmostoch – ak-
tivita občanov obce.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Vypracovanie geometrického plánu na odde-
lenie parciel majetku pri budove s.č. 623, v
zmysle zámerov obce a žiadosti občanov.
B/ uKlaDÁ
Obecnému úradu dať vypracovať geome-
trický plán na oddelenie parciel majetku pri
budove s.č. 623 v zmysle zámerov obce a žia-
dosti občanov.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť p. Ivana Mojteka a manželky p. Oľgy
Mojtekovej bytom Zákopčie Stred o povole-
nie prekopania pozemku parcela CKN
6522/3, katastrálne územie Staškov vo vlast-
níctve obce Staškov z  dôvodu vybudovania
vodovodnej prípojky.
B/ ZaMieTa
Žiadosť p. Ivana Mojteka a manželky p. Oľgy
Mojtekovej bytom Zákopčie Stred o povole-
nie prekopania pozemku parcela CKN
6522/3, katastrálne územie Staškov vo vlast-
níctve obce Staškov z  dôvodu vybudovania
vodovodnej prípojky v  zmysle odporúčania
stavebnej komisie.

K bodu č. 16: rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PrerOKOvalO
Žiadosť o  odkúpenie pozemkov vo vlast-
níctve obce Staškov pod garážou, žiadateľ p.
Peter Koper, Staškov.
B/ berie na veDOMie
Žiadosť o  odkúpenie pozemkov vo vlast-
níctve obce Staškov pod garážou, žiadateľ p.
Peter Koper, Staškov.

UzNESENIE 63/2021

UzNESENIE 64/2021

UzNESENIE 65/2021

UzNESENIE 66/2021

UzNESENIE 67/2021

UzNESENIE 68/2021

UzNESENIE 69/2021

UzNESENIE 70/2021

UzNESENIE 71/2021

UzNESENIE 72/2021

UzNESENIE 73/2021

UzNESENIE 74/2021

UzNESENIE 75/2021
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Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

                                   PríjMY                                                                                                                     

                  

                                   Daňové príjmy                                          1 147 543                0    1 147 543

                                                                                                                                                                             

                                   Podielové dane                                        1 010 719                0     1 010 719

111003                   41        Podielové dane                                        1 010 719                        1 010 719

                                                                                                                                                                             

121                             Daň z majetku                                                55 135                0           55 135

121001                   41      Daň z nehnut. – pozemky                         23 513                              23 513

121002                   41      Daň z nehnuteľností – stavby                 31 320                              31 320

121003                   41      Daň z nehnuteľností – byty                            302                                    302

                                                                                                                                                                             

133                             Dane za špecifické služby                      81 689                0          81 689

133001                   41      Za psa                                                                   1 695                                 1 695

133003                   41      Za nevýherné hracie prístroje                      380                                    380

133006                   41      Daň za ubytovanie                                             750                                    750

133012                   41      Za užív. verejných priestranstiev            1 500                                 1 500

133015                   41      Poplatok za rozvoj                                       10 000                             10 000

133013                   41      Tuhý komunálny odpad                            67 364                             67 364

                                                                                                                                                                             

200                             nedaňové príjmy                                                 576                0                  576

212002                   41      Nájom pozemku Pončková                               25                                       25

212002                   41      Kvetinárstvo                                                          501                                     501

212002                   41      Z prenajatých les. pozemkov DVNL             50                                       50

                                                                                                                                                                             

212003                       Z prenaj. budov, priestorov, 

                                   poplat.                                                              107 755                0        107 755

212003                   41      Tesla – plechový sklad                                     447                                    447

212003                   41      Kaderníctvo nájom                                            693                                    693

212003                   41      Telekomunikácie                                                697                                    697

212003                   41      Pošta                                                                     5 276                                5 276

212003                   41      Reštaurácia + potraviny + terasa            5 623                                5 623

212003                   41      Kvetinárstvo Smrečková                            2 938                                2 938

212003                   41      Zdravotné stredisko – lekári nájom       6 734                                6 734

212003                   41      Garáže                                                                      720                                    720

212003                   41      Kinosála ob. úradu, klub                                     20                                       20

212003                   41      Byty zdravotné stredisko – nájom      20 427                              20 427

212003                   41      Nájomné – polyfunkčný dom č. 858      22 249                              22 249

212003                   41      Nájom – byto   vý dom 15 b. j.                    27 429                              27 429

212003                   41      Ing. Machovčák                                                2 623                                 2 623

212003                   41      Nájom Svrček                                                    2 815                                 2 815

212003                   41      Nájom za plynovod                                               26                                       26

212003                   41      Prenájom priestorov starej školy               400                                    400

212003                   41      Predajňa – Bagová                                         2 303                                2 303

212003                   41      Nájom Kaderníctvo Badurová                      287                                    287

212003                   41      Nájom Dávid Babuljak SOPS                     1 309                                 1 309

212003                   41      Nájom INOXGLASS                                        3 106                                 3 106

212003                   41      Nájom Ekonomservis                                    1 488                                 1 488

212003                   41      Vodojem – Žák                                                        30                                       30

212003                   41      Nájom Turiak Marián                                          115                                      115

                                                                                                                                                                             

221                             administratívne poplatky                        7 000                0             7 000

221004                   41      Správne poplatky                                           7 000                                7 000

                                                                                                                                                                             

222                             Pokuty, penále, iné sankcie                             60                0                    60

222003                   41        Za porušenie predpisov                                     50                                       50

222003                   41      Penále za oneskorené platby                           10                                        10

                                                                                                                                                                             

223001                       Predaj služieb, tovarov                               2 360                0             2 360

223001                   41      Vyhlásenie v rozhlase                                      800                                    800

223001                   41      Kopírovacie služby                                               50                                       50

223001                   41      Cintorínske poplatky                                     1 500                                 1 500

223001                   41      Asistenčný poplatok IOMO                               10                                        10

                                                                                                                                                                             

223001                       Služby spojené s nájmom                      28 839                0          28 839

223001                   41      Pošta                                                                         166                                     166

223001                   41      OÚ Reštaurácia, potraviny                             720                                    720

223001                   41      Lekári                                                                    3 557                                3 557

223001                   41      Zdravotné stredisko – byty                     12 969                              12 969

223001                   41      12 b. j. – byty                                                      2 383                                2 383

223001                   41      Služby 15 b. j.                                                     3 031                                 3 031

223001                   41      Stará škola – oslavy                                          400                                    400

223001                   41      Predajňa – p. Bagová                                           36                                       36

223001                   41      Kvetinárstvo Smrečková                                   26                                       26

223001                   41      Služby INOXGLASS                                            120                                     120

223001                   41      Družstvo vlastníkov nešt. lesov               1 200                                 1 200

223001                   41      Kaderníctvo služby                                            443                                    443

223001                   41      Služby Kaderníctvo Badurová                      239                                    239

223001                   41      Služby Svrček                                                  3 480                                3 480

223001                   41      Služba Dávid Babuliak SOPS                           69                                       69

                                                                                                                                                                             

223004                       Za prebytočný hnuteľný majetok             100                0                  100

223001          41     Elektronický odpad, separ                             100                                     100

                                                                                                                                                                             

229                             Ďalšie administratívne poplatky                 20                0                     20

229005                   41      Za znečistenie ovzdušia                                     20                                       20

                                                                                                                                                                             

242                             Z vkladov                                                                   112                0                   112

242                          41      Z účtov fin. hospodárenia – úroky                112                                      112

                                                                                                                                                                             

292                             Ostatné príjmy                                                         20                0                     20

292017                   41      Vratky – elektrika, plyn                                          0                                          0

292019                   41      Refundácia elektriny VO                                    20                                       20

                                                                                                                                                                             

311                             Granty                                                                           20                0                     20

133012                   41      Kronerov pohár – stánky                                      0                                          0

311                          71      Sponzorský dar – monografia                         20                                       20

                                                                                                                                                                             

312001                       bežné transfery                                        697 529  46 398       743 927

312001                   111    Matričná činnosť                                             6 176                                 6 176
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312001                   111    Prenesené kompetencie                            4 476                                4 476

312001                   111    KŠÚ – ZŠ – normatív                                 611 017                             611 017

312001                   131K   KŠÚ – ZŠ – normatív z min. roku             9 057                                9 057

312001                   111    KŠÚ – ZŠ – odchodné do dôchodku       3 400                                3 400

312001                   111    KŠU – príspevok na učebnice                  5 000                               5 000

312001                   111    KŠÚ – ZŠ – vzdel. poukazy                        8 000                               8 000

312001                   111    KŠÚ – ZŠ – asistent učiteľa                      12 192                               12 192

312001                   111    KŠÚ – MŠ – predškolské deti                   4 836                                4 836

312001                   111    KŠU – príspevok škola v prírode            5 000                               5 000

312001                   111    KŠU – príspevok na lyžiarský kurz         6 300                                6 300

312001                   111    ZŠ – digitálne technológie                         2 000                                2 000

312001                   111    ZŠ – dotácie testovanie COVID               1 500                                 1 500

312001                   111    Register obyvateľstva                                     924                                    924

312001                   111    Odmena CO skladníka                                     298                                    298

312001                   111    Dotácia Sčítanie obyvateľstva                5 383                                5 383

312001                   111    Skríningové testovanie                                5 625                                5 625

312001                   111    MŠ – UPSVaR – dotácia obedy                         0      6 048             6 048

312001                   111    ZŠ – UPSVaR – dotacia obedy                           0   40 350          40 350

312001                   111    Dotácia ÚPSVaR 

                                  – Pracuj, zmeň svoj život                             6 345                                6 345

                                                                                                                                                                             

                                   bežné PríjMY celKOM               2 185 369  47 450   2 232 819

                                                                                                                                                                             

                                  Vlastné príjmy ZŠ – mimo rozpočtu      40 066                             40 066

                                  Vlastné stravovanie ZŠ                           80 800                            80 800

                                  Vlastné ZŠ sponzorské                                1 000                                1 000

                                  Vlastné ZŠ Projekt záleží

                                  nám na každom žiakovi                            20 498                             20 498

                                  Projekt MPC                                                    22 971                               22 971

                                  Vlastné príjmy MŠ – mimo rozpočtu      13 000                             13 000

                                  Vlastné MŠ stravovanie                           15 000       1 052           16 052

                                  Vlastné MŠ sponzorské                                   100                                     100

                                   vlaSTné PríjMY SPOlu                 193 435       1 052       194 487

                                                                                                                                                                             

322                             Kapitálové transfery v rámci vS       23 089                0          23 089

322001                   111    Dotácia “Dobudovanie futbalovej 

                                  infraštruktúry”                                               12 000                              12 000

322001                   111    Dotácia “Požiarna zbrojnica 

                                  DHZ Staškov s. č. 227”                               11 089                              11 089

                                                                                                                                                                             

233                             Príjem z predaja pozemkov                      1 000                                 1 000

233001                   43      Predaj pozemkov                                            1 000                                1 000

                                                                                                                                                                             

                                   KaPiTÁlOvé PríjMY celKOM      24 089                              24 089

                                                                                                                                                                             

                                   finančné operácie                                                                                                       

453                          41      BÚ Zostatok prostr. z predch. rokov     121 800                            121 800

454001                   46      Tvorba rezervného fondu 10%                          0                                          0

514002                   52      Úver – asfaltovanie cesty                    300 000                         300 000

                                                                                                                                                                             

                                   finanČné OPerÁcie celKOM     421 800                0       421 800

                                                                                                                                                                             

                                   rOZPOČTOvé PríjMY 

                                   SPOlu                                                         2 631 258  47 450   2 678 708

                                   

                       výDavKY verejnej SPrÁvY                                     

                                                                                                                                                                             

01116                         Mzdy                                                                203 465                0      203 465

611                8       41      Tarifný plat                                                   108 553                           108 553

611                8       111    Tarifný plat CO skladník                                   221                                     221

612001         8       41      Osobné príplatky                                          18 250                              18 250

614                8       41      Odmeny                                                              4 000                                4 000

642015         8       41      Nemocenské PN                                                200                                    200

620                8       111    Poistné CO skladník                                             77                                        77

621                8       41      Zdravotné poistenie                                   13 080                             13 080

625001         8       41      Nemocenské poistenie                                 1 831                                  1 831

625002         8       41      Starobné poistenie                                       18 312                               18 312

625003         8       41      Úrazové poistenie                                           1 046                                 1 046

625004         8       41      Invalidné poistenie                                        3 924                                3 924

625005         8       41      Poistenie v nezamestnanosti                   1 308                                 1 308

625007         8       41      Poistné do RF solidarity                               6 213                                 6 213

627                8       41      DDS                                                                        2 616                                 2 616

611                8       111    Dotácia UPSVaR –

                                  pracuj, zmeň svoj život                                 5 320                                5 320

611                8       41      Vlastné UPSVaR                                                          

                                  pracuj, zmeň svoj život                                     280                                    280

620                8       111    Poistné Dotácia UPSVaR – pracuj          1 859                                 1 859

620                8       41      Poistné Vlastné UPSVaR – pracuj                98                                       98

611              1.4      41      Mzda poslanci OZ, komisie                        9 204                                9 204

621              1.4      41      Zdravotné poistenie                                         920                                    920

625001       1.4      41      Nemocenské poistenie                                      66                                       66

625002       1.4      41      Starobné poistenie                                         1 289                                 1 289

625003       1.4      41      Úrazové poistenie                                                 74                                       74

625004       1.4      41      Invalidné poistenie                                             276                                    276

625005       1.4      41      Poistenie v nezamestnanosti                          35                                       35

625007       1.4      41      Poistné do RF solidarity                                  437                                    437

611                8       41      Mzda zastupovanie starostu                    2 000                                2 000

620                8       41      Odvody zastupovanie starostu                   626                                    626

637027         8       41      Dohoda – Kronikár                                            500                                    500

620                8       41      Poistné – dohoda Kronikár                             175                                     175

637027         8       41      Dohoda – lekárske posudky                         500                                    500

620                8       41      Dohoda – lekárske posudky 

                                  odvody do poisťovní                                          175                                     175

                                                                                                                                                                             

                                   Prenesené kompetencie                         11 069                0           11 069

611              2.3      111    Stavebný úrad                                                  4 476                                4 476

611              2.3      41      Stavebný úrad                                                  2 724                                 2 724

621              2.3      41      Zdravotné poistenie                                          720                                    720

625001       2.3      41      Nemocenské poistenie                                     101                                      101

625002       2.3      41      Starobné poistenie                                        1 008                                1 008

625003       2.3      41      Úrazové poistenie                                                 58                                       58

625004       2.3      41      Invalidné poistenie                                             216                                     216

625005       2.3      41      Poistenie v nezamestnanosti                          72                                        72

625007       2.3      41      Poistné do RF solidarity                                  342                                    342

627              2.3      41      DDS                                                                            144                                     144

611              2.2      111    Register adries mzda                                           47                                       47

611              2.2      111    Register obyvateľstva mzda                        924                                    924

621              2.2      111    Zdravotné poistenie RO                                    68                                       68

625001       2.2      111    Nemocenské poistenie RO                               10                                        10

625002       2.2      111    Starobné poistenie RO                                       95                                       95

625003       2.2      111    Úrazové poistenie RO                                            5                                          5
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625004       2.2      111    Invalidné poistenie RO                                        20                                       20

625005       2.2      111    Poistenie v nezamestnanosti RO                     7                                          7

625007       2.2      111    Poistné do RF solidarity RO                             32                                       32

                                                                                                                                                                             

                                   energie                                                              20 580                0          20 580

632001         8       41      Elektrická energia OU, TP, garáž            8 640                                8 640

632001         8       41      Plyn                                                                      11 940                               11 940

                                                                                                                                                                             

                                   Poplatky za spojenie                                    6 807                0             6 807

632003         8       41      Poštovné                                                           3 000                                3 000

632004         8       41      Internetové služby                                           1 157                                  1 157

632005         8       41      Telefonne poplatky                                       2 650                                2 650

                                                                                                                                                                         0

633                             Materiál                                                                8 350      1 496             9 846

633002         8       41      Výpočtová technika                                          600                                    600

633006         8       41      Kancelársky materiál, papier, tlačivá        2 000                                2 000

633006         8       41,111Čistiace prostriedky                                      1 000                                1 000

637004         8       41      čistenie kobercov                                               150                                     150

633006         8       41      Všeobecný materiál – OÚ                           1 500                                 1 500

633009         8       41      Knihy, zákony, časopisy                                   400                                    400

633016         8       41      Reprezentačné – starosta                             700                                    700

633006         8       41        Dopravné značenie, spomaľovací retardér        0       1 496              1 496

633001         8       41      Interiér OÚ                                                         2 000                                2 000

                                                                                                                                                                             

                                   Dopravné Golf                                                  2 856                0             2 856

634001         8       41      Palivo                                                                   1 000                                1 000

634002         8       41      Servis, údržba, opravy                                 1 000                                1 000

634003         8       41      Poistné                                                                    756                                    756

634005         8       41      Známky, poplatky (diaľničné, parkovacie)      100                                     100

                                                                                                                                                                             

635                          rutinná a štandardná údržba                48 815 300 000     348 815

635002         8       43      Výpočtovej techniky 

                                  (inštalácia programov...)                                  500                                    500

635002         8       41      Kopírovacieho stroja                                        200                                    200

637004         8       41      Všeobecné služby – renovácia tonerov       1 300                                 1 300

635006       4.2      41      Budov, objektov, alebo ich častí          35 000                             35 000

635006       4.2      41      Údržba budov materiál                                5 000                               5 000

637004       4.2      41      Revízie budovy                                                4 000                                4 000

635006       4.2      52      Oprava a údržba miestnych 

                                  komunikácií – asfaltovanie                                  0   300 000    300 000

636001         8       43      Nájom – pozemok ihrisko                              700                                    700

635009         8       41      Upgrade software                                            2 115                                  2 115

                                                                                                                                                                             

                                   Služby                                                                 40 922                0          40 922

637003         8       41      Propagácia, reklama, inzercia obce          500                                    500

637004         8       41      Všeobecné služby                                         2 000                                2 000

637005         8       41        Špeciálne služby – rôzne 

                                  finančné  poplatky                                         1 000                                1 000

637005       1.2      41      Audítorske služby                                          2 280                                2 280

637005         8       41      Geometrické plány                                       3 000                                3 000

637005         8       41      Projekty – agentúry                                      2 000                                2 000

637005         8       41      Technik BOZP                                                      480                                    480

637014         8       41      Stravovanie                                                      3 600                                3 600

637014       1.4      41      Občerstvenie poslanci OZ, komisie          400                                    400

637036       1.4      41      Obedy OZ                                                               400                                    400

637015       4.2      41      Poistné budov                                                  3 993                                3 993

637016         8       41      Sociálny fond                                                     1 427                                 1 427

637023         8       41      Ceniny, správne poplatky                               700                                    700

637003         8       41      Periodikum – spravodaj obce                  3 488                                3 488

637005         8       41      Právne služby                                                   7 260                                7 260

637035         8       41      Koncesionárske poplatky                               224                                     224

637040         8       41      Prevádzka a správa serveru                          137                                     137

637005         8       41      Komunálny informačný systém              2 500                                2 500

637031         8       41      Pokuta za stromy                                            2 533                                2 533

637005         8       41      Verejné obstarávanie – konzul. služby    3 000                                3 000

                                                                                                                                                                             

0112                           Kontrolór obecného úradu                        7 128                0              7 128

611              1.1      41      Tarifný plat                                                         5 052                                5 052

621              1.1      41      Zdravotné poistenie                                         505                                    505

625001       1.1      41      Nemocenské poistenie                                       71                                        71

625002       1.1      41      Starobné poistenie                                            707                                    707

625004       1.1      41      invalidné poistenie                                              152                                     152

625005      1.1.     41      Poistenie v nezamestnanosti                           51                                        51

625003       1.1      41      Úrazové poistenie                                                 40                                       40

625007       1.1      41      Poistné do RF solidarity                                  240                                    240

627              1.1      41      DDS                                                                            102                                     102

637016       1.1      41      Sociálny fond                                                           51                                        51

637014       1.1      41      Stravné                                                                     157                                     157

                                                                                                                                                                             

0133                           Matrika                                                                  6 176                0              6 176

611              2.2      111    Mzdy                                                                     3 983                                3 983

621              2.2      111    Zdravotné poistenie                                         398                                    398

625001       2.2      111    Nemocenské poistenie                                      56                                       56

625002       2.2      111    Starobné poistenie                                            558                                    558

625003       2.2      111    Úrazové poistenie                                                 32                                       32

625004       2.2      111    Invalidné poistenie                                              119                                      119

625005       2.2      111    Poistenie v nezamestnanosti                          40                                       40

625007       2.2      111    Poistné do RF solidarity                                   190                                     190

63x               2.2      111    Materiál, služby                                                   800                                    800

                                                                                                                                                                             

0160                           voľby                                                                      5 383                0             5 383

620                8       111    Poistné a príspevky do poisťovní                     0                                          0

632005         8       111    Telekomunikačné služby                                      0                                          0

632003         8       111    Poštovné                                                                      0                                          0

633006         8       111    Materiálové náklady                                               0                                          0

633006         8       111    Vlajka                                                                             0                                          0

633016         8       111    Občerstvenie                                                              0                                          0

637014         8       111    Strava                                                                             0                                          0

637026         8       111    Odmeny členovia                                                     0                                          0

637027         8       111    Doručenie oznámenia – dohoda                       0                                          0

637027         8       111    Príprava volebných miestností – dohoda    0                                          0

637037         8       111    Vratka fin. prostriedkov                                        0                                          0

637027         8       111    Dohoda sčítanie obyvateľstva                3 989                                3 989

620                8       111    Poistné a príspevky do poisťovní            1 394                                 1 394

                                                                                                                                                                             

0170                           Transakcie verejného dlhu                      22 131                0            22 131

637012         8       41      Bankové poplatky                                            1 190                                  1 190

637035         8       41      Zrážková daň – účty                                          100                                     100

651002       9.1      41      Úroky – byty ZS/ ŠFRB                                6 567                                6 567

651002       9.1      41      Úroky – 12 b. j. polyf. dom ŠFRB              2 408                                2 408

651002       9.2      41      Úrok – 15 b. j. ŠFRB                                        3 816                                 3 816

653001       7.8      41      Poplatok za úver                                                 525                                    525
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651002       7.8      41      Úrok – chodníky                                              2 530                                2 530

651002       4.3      41      Úrok – VO                                                               600                                    600

651002         8       41      Úrok – rýpadlo nakladač                                 600                                    600

651002       7.5      41      Úver rekonštrukcia strechy                        1 295                                 1 295

651002       7.6      41      Úrok – asfaltovanie MK                               2 500                                2 500

                                                                                                                                                                             

0740                           Ochrana, podpora, rozvoj ver. zdravia      3 426        -508              2 918

633006         8       111    Všeob. materiál COVID-19, testovanie        17             49                    66

633010         8       111    OOPP pomôcky COVID-19, testovanie    429                3                 432

637007         8       111    Dobrovoľnícka činnosť testovanie            740          440              1 180

637005         8       111    Diagnostické vyšetrenia                             1 000                                1 000

637014         8       111    Strava testovanie                                               240                                    240

637004         8       111    Stavanie a demontáž stanov testovanie      1 000     -1 000                       0

                                                                                                                                                                             

0320                           Ochrana pred požiarmi                               5 000                0             5 000

642001     2.4.2    41      Bežné transfery – požiarna ochrana        5 000                               5 000

642001     2.4.2    111    Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana          0                                          0

                                                                                                                                                                             

0422                           lesníctvo                                                                    50                0                     50

637004         8       41      OLH                                                                              50                                       50

                                                                                                                                                                         0

0510                           nakladanie s odpadmi                              67 364                0          67 364

637004       3.1      41      Odvoz tuhého komun. odpadu              61 064                              61 064

633006       3.1      41      Kompostéry                                                      5 000                               5 000

633006       3.1      41      Vrecia na sklad                                                 1 300                                 1 300

                                                                                                                                                                             

0520                           nakladanie s odpad. vodami                        200                0                 200

637004       3.2      41      Vývoz žúmp                                                           200                                    200

                                                                                                                                                                             

0610                           bývanie – byty ZS, 12 b. j., 15b. j.        27 791                0           27 791

632001       9.1      41      Elektrická energia ZS,12 b. j., 15b. j.           720                                    720

632001       9.2      41      Plyn                                                                       8 904                                8 904

635006       9.1      41      Opravy byty ZS + nebytové priestory      5 000                               5 000

635006       9.1      41      Fond opráv                                                          8 371                                 8 371

637018       9.1      41      Vrátené preplatky vo vyúčt. nájmov     3 800                                3 800

637027       9.1      41      Dohody – domovníčky                                     738                                    738

620              9.1      41      Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní        258                                    258

                                                                                                                                                                         0

0620                           Malé obecné služby                                                 0                0                        0

637014      10.2    41      Stravné                                                                          0                                          0

633010      10.2    41      OBP – obec                                                                 0                                          0

                                                                                                                                                                         0

0620                           Údržba obce                                                       3 595                0             3 595

634006         8       41      OOPP pomôcky                                                     70                                       70

633007         8       111    Respirátory pre dôchodcov a zam.        1 500                                 1 500

637027         8       41      Dohody                                                                1 500                                 1 500

620                8       41      Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní        525                                    525

                                                                                                                                                                             

641001     4.1     41      Obecný technický podnik Staškov 246 786                           246 786

                                                                                                                                                                             

0630                           Zásobovanie vodou, kanalizácia         11 798                0            11 798

                                  Vodné, stočné:                                                                                                           

632002         8       41      OÚ                                                                          2 200                                2 200

632002       9.3      41      OÚ Reštaurácia, potraviny                             200                                    200

632002       9.3      41      Technický podnik                                                100                                     100

632002       9.3      41      Požiarna zbrojnica                                             200                                    200

632002       9.3      41      Tesla                                                                            50                                       50

632002       9.1      41      Zdravotné stredisko – byty                       3 000                                3 000

632002       9.1      41      Zdravotné stredisko – podnikatelia          800                                    800

632002       9.1      41      12 b. j. – byty                                                      2 000                                2 000

632002       9.1      41      12 b. j. – podnikatelia + pošta                        320           148                 468

632002       9.2      41      15 b. j. – byty                                                     2 000                                2 000

632002       9.3      41      Soc. byty – bývalá pošta                                 300         -148                  152

632002       9.3      41      Stará škola – jedáleň                                        400                                    400

632002       9.3      41      Dom smútku                                                         228                                    228

                                                                                                                                                                             

0640                           verejné osvetlenie                                     20 440                0          20 440

632001       4.3      41      Elektrická energia                                        18 240                              18 240

633006       4.3      41      Materiál                                                               2 000                                2 000

635006       4.3      41      Údržba miestneho rozhlasu                          200                                    200

                                                                                                                                                                             

0660                           bývalá pošta – č. 25                                          232                0                  232

632001       9.3      41      Elektrická energia – spol. priestory           100                                     100

632001       9.3      41      Plyn                                                                            132                                     132

                                                                                                                                                                             

0760                           Zdravotníctvo inde neklasifikované       8 280                0             8 280

632001       9.1      41      Elektrická energia                                           1 104                                  1 104

632001       9.1      41      Plyn                                                                         7 176                                 7 176

                                                                                                                                                                             

0810                           rekreačné a športové služby               37 063 -12 000        25 063

642001       2.4.2     41       Futbalový klub                                                     25 000 -12 000        13 000

632001       4.4      41      Elektrická energia FK                                   4 344                                4 344

637027       4.4      41      Správca budovy                                              5 720                                5 720

620              4.4      41      Dohoda – poistné a prísp. do poisťovní     1 999                                 1 999

                                                                                                                                                                             

0820                           Kultúrne služby                                              12 185                0            12 185

633006       6.4      41      ZPOZ                                                                     1 035                                 1 035

642001     2.4.1    41      Kultúrne podujatia                                         7 000                                7 000

633006     2.4.2    41      Kultúrne spoločenské akcie                      2 150                                 2 150

633016         8       41      Kalendáre                                                           2 000                                2 000

                                                                                                                                                                             

08205                         Knižnice                                                                    600                0                 600

633009       6.1      41      Knihy                                                                        600                                    600

                                                                                                                                                                             

08209                         Ostatné kultúrne služby                                400                0                 400

641001     2.4.1    111    Dotácia “Po Kronerovej ceste II”                      0                                          0

641001     2.4.1    41      Vlastné “Po Kronerovej ceste II”                      0                                          0

637012         8       41        Poplatky za odvysielanie – autorské právo    400                                    400

                                                                                                                                                                             

0840                           náboženské a iné spoločenské služby     7 845                0             7 845

642006       1.3      41      Členské poplatky                                            1 525                                 1 525

642001     2.4.2    41      Záhradkári                                                             300                                    300

642001     2.4.1    41      Mikuláš MŠ                                                            100                                     100

642001     2.4.1    41      Deň detí MŠ                                                              70                                       70

642001     2.4.2    41      Mažoretky EDIT                                              2 500                                2 500

642001     2.4.2    41      Refundácia krúžky                                        2 000                                2 000

642001     2.4.2    41      Spolok rodákov JK                                         1 000                                1 000

641013       1.3      41      Dofinancovanie spol. školského úradu        350                                    350

                                                                                                                                                                             

                                   nedefinovateľné vzdelávanie                2 500                0             2 500

637001         8       41      Školenie zamestnancov                             2 000                                2 000

631001         8       41      Cestovné                                                                500                                    500
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V mesiaci máj sa naša škola zapojila do medzinárodnej video-
súťaže s názvom Konektivita pre všetkých, ktorej cieľom bolo do-
stať medzi žiakov základných a  stredných škôl do povedomia
problematiku zásahu človeka do životného prostredia zvierat.
Súťaž prebiehala pod záštitou Slovenskej agentúry ŽP a Štátnej
ochrany prírody. Zúčastnené krajiny – Slovenská republika, Česká
republika, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko súťažili v troch veko-
vých kategóriách od 6 – 26 rokov. Úlohou účastníkov súťaže bolo
vytvoriť výstižné 2-minútové video v anglickom jazyku, v ktorom
mali vyjadriť svoj názor na vplyv ľudských aktivít a životného štýlu
človeka na zvieratá a ich okolie a zároveň upozorniť na možnosti
pomoci týmto nežiadúcim vplyvom zabrániť.

Za našu školu sa súťaže zúčastnil žiak ôsmeho ročníka Sebas-
tián Kováčik, ktorého video v 1. kategórii Konektivita živočíchov
bolo najúspešnejšie a najviac zaujalo usporiadateľov, umiestnil sa
na krásnom 1. mieste. Víťazné video môžete nájsť na oficiálnom
youtube kanáli projektu ConnectGREEN pod linkom:

www.youtube.com/watch?v=a47aDHq1lAc
Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných

úspechov.
Mgr. Šupčíková Simona 

Videosúťaž pre deti a mládež 
,,Konektivita pre všetkých‘‘

V rámci adaptačného návratu žiakov do školy a počas hodín s triednymi učiteľmi žiaci vytvorili slovné a výtvarné poďa-
kovania všetkým, ktorí im pomáhali zvládať náročné obdobie pandémie a zároveň pomáhali pri organizovaní dňa a plnení
si školských povinností. Úprimné poďakovania rodičom, starým rodičom, súrodencom, kamarátom, vyučujúcim, zamest-
nancom kritickej infraštruktúry si môžete pozrieť na výstavke žiackych prác pred základnou školou, obecným úradom
a zdravotným strediskom. Deti lásku vnímali v takej náročnej dobe viac ako inokedy. Zatiaľ čo sme žili v izolácii, najviac
im bola nápomocná rodina, kamaráti, pedagógovia...

ZÁKLADNÁ ŠKOLA STAŠKOV

Poďakovanie žiakov
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1070                           Soc. pomoc obč. v hmot. núdzi                  500                0                 500

642026       2.1      41      Sociálna výpomoc – obec                              500                                    500

                                                                                                                                                                             

                                            MiMOrOZPOČTOvé výDavKY       1 025 847    47 350       1 073 197

                                                                                                                                                                             

                                   Materská škola                                          258 577                0       258 577

x                    5.4      x        Obec – MŠ so školskou jedálňou      246 641                           246 641

x                    5.4      x        ÚPSVaR MŠ dotácia obedy                       7 100                                 7 100

x                    5.4      x        KŠÚ – MŠ – predškolské deti                   4 836                                4 836

                                                                                                                                                                             

                                   Základná škola                                           767 270   47 350       814 620

x                    5.3      x        Obec – Školský klub pri ZŠ                     43 437                             43 437

x                    5.2      x        Obec – Školská jedáleň pri ZŠ              53 968                             53 968

x                    5.5      x        Obec – CVČ                                                      5 000                               5 000

x                    5.1      x        KŠÚ – ZŠ  normatívy                                 611 017                             611 017

x                    5.1      x        KŠÚ – ZŠ  normatívy z min. roka             9 057                                9 057

x                    5.1      x        KŠÚ – ZŠ  vzdel. poukazy                           8 000                               8 000

x                    5.1      x        KŠU – asistent učiteľa                                 12 192                               12 192

x                    5.1      x        Odchodné do dôchodku KŠU                  3 400                                3 400

x                    5.1      x        KŠU – príspevok na učebnice                  5 000                               5 000

x                    5.1      x        KŠU – príspevok na školu v prírode      5 000                               5 000

x                    5.1      x        KŠU – príspevok na lyžiarský kurz         6 300                                6 300

x                    5.1      x        ZŠ – digitálne technológie                         2 000                                2 000

x                    5.1      x        ZŠ – dotácia testovanie COVID               1 500                                 1 500

x                    5.1      x        ZŠ – UPSVaR dotacia obedy                              0   40 350          40 350

x                    5.1      x        Správca ihriska                                                 1 399                                 1 399

x                    5.1      x        ZŠ kapitálové výdavky – havarijná 

                                  situácia kotla                                                              0      7 000             7 000

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                   bežné výDavKY                                   839 737  288 988   1 128 725

                                  Mimorozpočtové výdavky                 1 219 282   47 350    1 266 632

                                                                                                                                                                             

                                   bežné výDavKY SPOlu               2 059 019 336 338   2 395 357

                                                                                                                                                                             

                                   vlaSTné PríjMY SPOlu                 193 435                0       193 435

x                    5.1      x        Vlastné príjmy ZŠ – mimo rozpočtu      40 066                             40 066

x                    5.1      x        Vlastné ZŠ stravovanie                           80 800                            80 800

x                    5.1      x        Vlastné ZŠ sponzorské                                1 000                                1 000

x                    5.1      x        Vlastné Projekt Záleží nám 

                                  na každom žiakovi                                       20 498                             20 498

x                    5.1      x        Projekt MPC                                                    22 971                               22 971

x                    5.4      x        Vlastné príjmy MŠ – mimo rozpočtu     13 000                             13 000

x                    5.4      x        Vlastné MŠ stravovanie                           15 000                             15 000

x                    5.4      x        Vlastné MŠ sponzorské                                   100                                     100

                                                                                                                                                                             

01116                         Obecný úrad                                                402 092 -258 000    144 092

716              7.1      41      Projektové dokumentácie OÚ                 5 000                               5 000

717002       7.3      41      Spoluúčasť – eurofondy                             5 000                               5 000

711001       7.2      41      Výkup pozemkov                                         10 000   10 000         20 000

716              7.1      41      Doplnok územného plánu                          7 000                                7 000

721006       4.2      111    Dotácia “Dobudovanie futb. 

                                  infraštruktúry – vykurovanie”                12 000                              12 000

717001       4.2      41      Vlastné "Dobudovanie futb. 

                                  infraštruktúry – vykurovanie"               10 000     5 000          15 000

717001       7.3      111    Dotácia “Požiarna zbrojnica 

                                  DHZ Staškov s. č. 227”                               11 089                              11 089

717001       7.3      41      Vlastné “Požiarna zbrojnica 

                                  DHZ Staškov s. č. 227”                              10 000                             10 000

717002       4.2      41      materiál zateplenie OU                              12 228                               12 228

713003       4.3      41      splátka svietidlá                                             11 975                               11 975

717001       7.3      41      Dobudovanie príst. cesty 

                                  a chodníka na cintoríne                               5 700                                5 700

713004         8       41      Štiepkovač konárov                                       2 100                                 2 100

717001       7.3      41      Prípojka elektriny a plynu 19 b. j.                       0   15 000          15 000

717001       7.3      41      Zavlažovací systém FK Slávia Staškov         0    12 000           12 000

717002       7.6      51      Asfaltovanie cesty – úver                    300 000    -300 000                0

                                                                                                                                                                             

                                   výDavKY KaPiTÁlOvéhO

                                   rOZPOČTu                                                  402 092 -258 000   144 092

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                   finanČné OPerÁcie                         105 828                0       105 828

0170                           Poplatky bankového charakteru                                                                      

821005       9.1      41      Splátka istiny (byty zdrav. stredisko)    6 729                                6 729

821005       9.1      41      Splátka istiny 

                                  – polyfunkčný dom 858                            10 601                              10 601

821005       9.2      41      Splátka istiny – 15 b. j.                                 11 283                               11 283

821005       7.8      41      Splátka úveru – chodníky                       25 000                             25 000

821005       4.3      41      Splátka úveru – VO                                       4 000                                4 000

821005         8       41      Splátka úveru – rýpadlo nakladač          6 667                                6 667

821005       7.4      41      Splátka úveru – asfaltovanie MK        25 000                             25 000

821005       7.5      131G  Splátka úveru – strecha                            16 548                              16 548

                                                                                                                                                                             

                                   rOZPOČTOvé výDavKY

                                   SPOlu                                                         2 566 939   78 338    2 645 277

                                                                                                                                                                             

                                  SuMariZÁcia                                                                                                         

                                  Bežné príjmy                                            2 185 369   47 450    2 232 819

                                  Kapitálové príjmy                                        24 089                0          24 089

                                  Príjmové finančné operácie                 421 800                0        421 800

                                  Rozpočtové príjmy spolu                   2 631 258   47 450   2 678 708

                                                                                                                                                                         0

                                  Bežné výdavky                                        2 059 019 336 338   2 395 357

                                  Kapitálové výdavky                                  402 092    -258 000    144 092

                                  Výdavkové finančné operácie            105 828                0        105 828

                                  Rozpočtové výdavky spolu             2 566 939   78 338    2 645 277

                                                                                                                                                                         0

                                  Bežný rozpočet                                           126 350    -288 888    -162 538

                                  Kapitálový rozpočet                               -378 003 258 000     -120 003

                                  Finančné operácie                                    315 972                0        315 972

                                                                                                                                                                             

                                   výSleDOK hOSPODÁrenia             64 319 -30 888           33 431
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Vyvesené dňa: 15. 4. 2021
Schválené:  30. 4. 2021  UZN č. 41/2021

Ing. Ladislav Šimčisko 
starosta obce Staškov



sa zakúpili brúsne papiere, nové pilníky, kliešte, vrtáky, ochranné oku-
liare, kladivá, skrutkovače, taviace pištole, teplovzdušné pištole, me-
radlá, stavebnice pre elektronické modely a mnoho iného. 

Po dokončení technickej učebne sme prešli na stavebno-technické
úpravy v počítačovej a jazykovej učebni. Rovnako aj v tejto učebni bola
vymenená elektroinštalácia, prispôsobená pre nové pracovné stoly. Ak-
tivita zahŕňala aj maľovanie stien a vedené nové rozvody elektroinšta-
lácie. Do počítačovej a  jazykovej učebne boli zakúpené nové PC
zostavy, notebooky, nábytok, tlačiareň, 3D tlačiareň a nové moderné
interaktívne tabule. 

V neposlednom rade sa zakúpila  interaktívna tabuľou aj do biolo-
gicko-chemickej učebne. V rámci tejto učebne, chceme žiakom poskyt-
núť interaktívnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie novými didaktickými
pomôckami. Zakúpili sa didaktické pomôcky ako napríklad: modely –
kostra človeka a rôznych častí tela, vnútorne orgány ľudského tela, pre-
paráty z  biológie a  botaniky, mikroskopy, chemické pomôcky, skú-
mavky, vzdelávacie ilustratívne závesné tabule a  mnoho iných
pomôcok do biologicko-chemickej učebne. Naše nové učebne ponú-
kajú atraktívny priestor na výučbu a možno ich zaradiť medzi popredné
moderné odborné učebne. Veríme, že nové triedy žiakov zaujali a budú
sa tešiť na prácu a výučbu s novými modernými pomôckami. Práve ta-
kýmto zlepšením a vybavením učební sa napĺňa názov  nášho škol-
ského vzdelávacieho programu Moderná a „ľudská“ škola.

Pri tejto príležitosti chcem vzdať takto na diaľku úprimný hold všet-
kým tým, ktorí sa pričinili o dobré meno našej školy. Môj pozdrav a po-
ďakovanie patrí všetkým učiteľom, ako aj ostatným nepedagogickým
pracovníkom za ich trpezlivosť, húževnatosť, vzájomnú úctu medzi
sebou a dobrú vôľu popasovať sa so všetkými problémami. Chcem
takto vyjadriť svoju úctu za ušľachtilú prácu a vďaku za vynaloženú
energiu pri výchove a vzdelávaní citátom L. N. Tolstého: „Učeným je
ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie
znalosti svojej doby a osvietený ten, kto pochopil zmysel vlastného ži-
vota...“

Ako riaditeľka školy si želám, aby práca žiakov, učiteľov, zamest-
nancov, predstaviteľov obce, ZRŠ a Rady školy prinášala nám všetkým
radosť a spokojnosť. Nech stúpa efektivita výchovno-vyučovacieho pro-
cesu a nech výsledky našej spoločnej práce šíria naďalej dobré meno
školy! Ďakujem všetkým, ktorí nechali v našej škole časť svojho ja... 

Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy

35Staškov34Staškov

Školáci
Dávid Heglasík, 9.B

Tam dole v údolí je malá dedinka,
tam haďou cestičkou Kysuca preteká.
Z Turzovky do Čadce krásne sa ligoce,

hladinou vŕbami potíšku kolíše.

Pri riečke divokej, javormi strážená,
pri veľkom ihrisku škola sa prediera.
Stojí jak generál s náručou dokorán,

a hlasným zvončekom  detičky  zvoláva.

Tam v lone prírody chodievam do školy,
tam ma vždy čakajú aj moji kamoši.
Tichučko v lavici čakáme na zvonec,

ktorý nám otvára dvere do detských hier.

Po ťažkej hodine myseľ  si oddýchne,
už myslí na iné, hlúposti nevinné.

Mysľou sa zakrádam kto vie kam,
tam už si s chlapcami slaninku opekám.

Po lesných lúčinách nás triedna vodieva,
potíšku pozerať nevinné zvieratá.

Tu si ja prežívam radosti školských rán,
tajne si „poočku“ dievčatá obzerám.

Keď večer zaspávam škola  mi  šepkáva:
„Máš všetky úlohy? Veď ideš do školy!

A vzorce z matiky? Zase sa stratili?
A čo tá slovina, čistá a nevinná.....?“

Ďalší  deň v lavici tíško sa prikrčíš,
nech ťa nik nezbadá, lebo ťa vyvolá...

Srdce sa rozbúcha, v pamäti pátrať máš,
čo sme sa učili minulé hodiny?

A keď raz príde čas svetom sa pretĺkať,
srdiečko boľavé bude si spomínať.

V krajine neznámej, tam nemáš korene,
keď vetrík zaveje, reťaz hneď pretrhne.

Ten detský budíček bude tiež nariekať,
zvony bôľ zavejú do kopcov, údolia.

Láska je mocný zdroj, tá sa hneď nezľakne,
ovečku stratenú domov si privedie.

Pred školou stojíš tak, tak ako prvýkrát,
očami hľadáš si priateľov z detských čias.

Čas nás však premenil na mocných dospelých,
spomienky v srdciach nám navždy však zostali.

Chcel by si aspoň raz, prežiť ten krásny čas?
Sedieť si v lavici, písať si úlohy.

Potíšku s obavou čerpať si z ťahákov,
ani  sa netrápiť, či vôbec zazvoní.

Nervózne postávaš, tak ako vtedy zas,
malému drobcovi odvahu dodávaš.

Tíško mu šepkávaš: „Váž si ty, váž si čas.
V srdci si uchovaj každého z týchto čias.“

Základná škola Staškov oslavuje 60 rokov

V ážení pedagogickí a nepe-
dagogickí zamestnanci,
milí rodičia a žiaci, priatelia

školy! 
....Roky nás menia, pribúda vrá-

sok, no predsa sme stále mladí
vďaka tým, ktorí rok čo rok oživia
školské triedy... 

Život človeka meriame desaťro-
čiami a jeho hodnotu činmi a skut-
kami. Vždy, keď sa zaokrúhlia,
tešíme sa s ním, blahoželáme mu.
Život školy sa podobá životu člo-

veka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy...
„Dožiť sa 60 rokov je pre človeka šťastím, pre školu veľkým
úspechom.“ Pre našu školu je 60-ročná existencia symbo-
lom úcty k práci a k deťom, ktoré základy tejto histórie polo-
žili a pomáhali ju naplniť. Už 60 rokov nepretržite
prichádzajú do našej školy žiaci za vzdelaním, sebapozna-
ním a sebarozvíjaním. Od otvorenia budovy školy v obci sa
v nej udialo veľa zmien. Tie boli uskutočňované vždy s túž-
bou ísť vpred, prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov,
spoločnosti. To čo sa však nikdy nezmenilo, je láska k vzde-
laniu a k spolupatričnosti žiakov a učiteľov. Za uplynulé roky
sme vytvorili spoločné dielo nemalej hodnoty. Dali sme vý-
chovu a vzdelanie mnohým generáciám, pripravili sme ich
na budúce povolanie i do života. Prežili sme s nimi míľnik
detstva, s láskou sme im odovzdávali časť seba, svojho srdca
a vzácne pedagogické majstrovstvo. 

Jubileum školy je dôvodom na malé zastavenie sa, na
spomienky, na stretnutia. Je časom na skladanie mozaiky
úspechov, časom na vyslovenie obyčajného ďakujem všet-
kým, ktorí sa počas 60-ročnej histórie podpísali pod dobré
meno a vynikajúce výsledky Základnej školy Staškov. 

Pri príležitosti 60. výročia školy vzdávam hold všetkým
pedagógom i zamestnancom školy, ktorí tu pracovali a pra-
cujú, žiakom, ktorí školu pozitívne zviditeľnili a zviditeľňujú

úspechmi v jazykových, prírodovedných, umeleckých, vedo-
mostných a športových súťažiach, rodičom, ktorí prispeli 
a prispievajú k jej rozvoju, zriaďovateľovi – obci Staškov, kto-
rému záleží na napredovaní školy a všetkým ostatným, ktorí
nám pomáhajú. 

Cesta, ktorá viedla k postaveniu našej školy nebola ľahká,
ale sami vieme, že pre naše deti je povinnosťou robiť a urobiť,
všetko, čo je v našich silách a vedomostiach. Duch školy 
a smer bude taký, akí sú ľudia, ktorí ju povedú. Nepriaznivá
situácia s  pandémiou nám nedovolila usporiadať oslavu
s kultúrnym programom a posedením, kde by sme sa všetci
spolu stretli, porozprávali, zaspomínali... Už je to rok, čo sa
na Slovensku všetkým obrátil život na ruby. Napriek tomu,
že situácia so šírením koronavírusu Covid-19 je vážna a ne-
chceme ju nijako zľahčovať, prebiehali vďaka obci rozsiahle
stavebno-technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde
sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vyma-
ľovali steny učebne. V ďalšom kroku sa do technickej učebne
zaobstarali nové multifunkčné pracovné stoly na prácu s dre-
vom, na obrábanie kovov, na vŕtanie, pílenie a brúsenie. Tak-
tiež boli dokúpené stoličky a skrine na odkladanie náradia.
Výučba bude zaujímavejšia aj vďaka novým nástrojom na vy-
učovanie techniky. Vďaka  projektu, ktorý vypracovala obec

riaditelia ZŠ StaŠkOV

eduard Šinal                                                           1961
Pavol laurenčík                                          1961 - 1967
Vladimír Gajdošík                                       1967 - 1970
Ján Perďoch                                                  1970 - 1989
Jozef koper                                                    1989 - 1990
Jozef latka                                                    1990 - 2004
miroslav Sabela                                         2004 - 2008
Božena mariaková                                    2008 - 2012
mária Perďochová                                           2012 - 

V staškovskej dedinke,
týči sa veľká žltá budova.
Rodená v bielej perinke,

slnečná škola s vôňou domova.

Studnička plná múdrostí
dnes 60-tku máš.

Prvá dáma detskej radosti,
Vedu a umenie sveta ukrývaš.

Tak ako moju mamu
i mňa si odchovala.

Otváraš ráno svoju bránu,
by si deti privítala.

Smiech napĺňa tvoje múry,
sem-tam aj plač zaznie.

Janko pre prvú päťku zúri,
prváčik sa k matke vinie.

Tíško ti závidím,
ty všetko vieš.

Rád k tebe chodím,
ty deťom rozumieš.

Keď opustím ťa raz,
rozprestriem krídla v letku.

Ja vrátim sa zas,
ver, nezabudnem na základku.

Slnečná škola
Nikolas Hejčík, 9.B
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Hornokysucká malebná dedinka Staškov a ochotnícke di-
vadlo jednoducho patria k sebe. Najstaršie korene staškov-
ského ochotníctva siahajú do r. 1922. Nacvičovalo sa aj v
rodnom dome Jozefa Kronera, významného slovenského
herca, rodáka z obce Staškov, ktorého otec bol sám ochot-
níkom a zároven� režisérom.

Prvé divadlo v obci zahrala staškovská mládež dňa 13. fe-
bruára 1922. Bola to divadelná hra „Kamenný chodníček“,
s ktorou u obecenstva zožali veľký úspech. To dodalo sta-
škovskej mládeži toľko chuti, že sa hneď pustila do nácviku
ďalšej divadelnej hry „Škriatok“, ktorú odohrala v máji toho
istého roku. Taktiež v r. 1922 mládež nacvičila i tretiu diva-
delnú hru „Starý zaľúbenec“. Týmto založili divadelnú tra-
díciu, ktorá sa s krátkymi odmlkami vď�aka zanietencom a
milovníkom divadelného umenia udržiava až dodnes.

Rozmach divadla nastal po vojne

V medzivojnovom období sa hrávalo sporadicky a celá
kultúrna č�innosť� sa organizovala na báze dobrovoľnosti. Jej
nositeľmi a organizátormi boli najmä učitelia a mládež. Di-
vadlo sa nacvičovalo prevažne v škole, iba niektoré diva-
delné predstavenia, nároč�nejšie na scénu, sa s nadšením
odohrávali v provizórnych podmienkach v hostinci „U
Mol�aného“ na doskách položených na sudoch. Staškovskí
ochotníci v r. 1944 naštudovali a odohrali drámu „Bačova
žena“.

Po vojne nastal v obci rozmach divadla. Na dedinách a
teda i v Staškove vznikali „osvetové besedy“, ktoré mali ria-
diť� a organizovať kultúrny a spoločenský život v obci. Osve-
tová beseda mala dve miestnosti a pri nej pracoval, okrem
iných, aj divadelný krúžok. Neskôr pôsobil pri miestnom
kultúrnom stredisku v obci a v súčasnom období pôsobí ako

záujmová zložka pri Obecnom úrade v Staškove.
V r. 1950 bol v Staškove obnovený ochotnícky divadelný

súbor spolu s otvorením vtedy nového kultúrneho domu. 
V obci sa našli nadšenci divadla, ktorými boli celé rodiny.
Obetovali na divadelných doskách svoj voľný čas, energiu,
trpezlivosť, um, nadšenie a úctu k tomuto umeniu. Nový kul-
túrny dom mal k dispozícii priestrannú sálu a pekné javisko,
na ktorom súbor odohral v roku 1955 ako prvú divadelnú
hru „Páva“.

V roku 1966 navštívil Staškov herec Jozef Kroner, rodák
z obce Staškov, ktorý podnietil obyvatel�ov, aby udržiavali di-
vadelnú tradíciu v obci. Staškovských ochotníkov pozdravil
slovami: „Št�astie spočíva v tom, ak sa nám podarí urobiť
šť�astných iných. Túto túžbu urobit� šť�astnými l�udí, pre kto-
rých pripravujete svoje divadlo, si podržte čo najdlhšie. A ve-
rím, že rozdaná radosť sa vám vráti.“

Éra ochotníckeho divadelného súboru
Staškovan

A tak postupne na č�innosť predchádzajúceho ochotníc-
keho súboru nadviazal dnešný Ochotnícky divadelný súbor
STAŠKOVAN. Začínal najprv s estrádnymi pásmami, ne-
skôr zač�al nacvičovať divadelné hry, v ktorých sa vystriedalo
mnoho hercov i režisérov. Súbor sa s prestávkami podarilo
zachovať a udržať do dnešných dní a predstavuje sa s klasic-
kými dielami, ale i modernými inscenáciami. Ich vystúpenia
môže divadelná obec sledovať na javisku obnovenej kinosály
v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove.

Odbornými poradcami pri naštudovaní divadelných hier
v minulosti boli známi a významní herci a režiséri ako Mar-
tin Kolesár, Anton Šulík, Juraj Kováč, Peter Kozák, Ivan Gaj-
dič�iar, Vlado Mores a d�alší.

K d�alším divadelným inscenáciám, ktoré staškovskí
ochotníci naštudovali od roku 1960 patria: MATKA A
HRIECH – (r. 1960 – nacvič�il kolektív učiteľov), NOVÝ
ŽIVOT – (r. 1961 – réžia Matúš Jurga), ZLOMENÁ PÝCHA
– (r. 1962 – réžia Matúš Jurga), KUCHÁRKA – (r. 1963 –
réžia Emília Chrobáková – učiteľka), PODPAĽAČ�OVA
DCÉRA – (r. 1966 – réžia Ladislav Jurga), KRISTÍNA – (r.
1976 – réžia Ivan Gajdičiar st.), Č�IN – Č�IN – (r. 1977 –
detské predstavenie – réžia Jozefína Poláčiková, Terézia
Gunčagová), ZÁVEJE – (r. 1978 – réžia Ivan Gajdičiar st.),
ŽENBA – (r. 1979 – réžia Ivan Gajdičiar st.), POZDNÁ
LÁSKA – (r. 1980 – réžia Martin Kolesár), BLÁZNIVÁ RO-
DINA – (r. 1981 – réžia Martin Kolesár), AKÁ BOLESŤ�,
TAKÁ MEDICÍNA – (r. 1984 – réžia Martin Kolesár),
MOZOL�OVCI – (r. 1986 – réžia Martin Kolesár), HĽADA-
NIE V OBLAKOCH – (r. 1987 – réžia Martin Kolesár),
PANI RICHTÁRKA – (r. 1988 – réžia Jozefína Poláč�iková,
odborný poradca Martin Kolesár), ŽENSKÝ ZÁKON – (r.
1992 – réžia Jozefína Poláčiková, odborný poradca Martin
Kolesár), NEPREBUDENÝ – (r. 1994 – réžia Jozefína Po-
láčiková, odborný poradca Anton Šulík), KMOTROVCI –
(r. 1996 – réžia Jozefína Poláčiková, odborný poradca Anton
Šulík), STATKY – ZMÄTKY- (r. 1998 – réžia Jozefína Polá-
čiková), BACÚCHOVIE DVOR – (r. 2000 – réžia Jozefína
Poláčiková, Peter Kozák), KUBO – (r. 2011 – réžia Jozefína
Poláčiková, Peter Kozák), STATKY – ZMÄTKY – (r. 2012 –
v novom zložení súboru – réžia Jozefína Poláč�iková), 
S BROKOVNICOU NA MANŽELA – (r. 2013 – réžia Joze-
fína Poláčiková, Peter Kozák), MASTNÝ HRNIEC – (r.
2014 – réžia Jozefína Poláč�iková, Peter Kozák), RYSAVÁ
JALOVICA – (r. 2015 – réžia Jozefína Poláčiková), DOBRÁ
BOLESŤ, ČO DÁ POJESŤ �- (r. 2016 – réžia Vlado Mores,
Jozefína Poláčiková, ), WC STORY – (r. 2016 – réžia Vlado
Mores, Jozefína Poláčiková), DIABOL V RAJI MANŽEL-
SKOM – (r. 2017 – réžia Jozefína Poláč�iková, Peter Kozák),
ZABÍJAČKA – (r. 2019 – réžia Jozefína Poláčiková).

Po Kronerovej ceste

Významným rokom pre celú obec, ale i pre ochotníkov
bol rok 2014. Vtedy bol zorganizovaný I. ročník pilotného
divadelného projektu s medzinárodnou účasťou pod názvom
Po Kronerovej ceste. Táto divadelná prehliadka trvá až do
dnešných dní. Aj v poradí poslednú a veľmi úspešnú diva-
delnú veselohru ZABÍJAČKA súbor naštudoval a odohral 
v rámci VI. ročníka prehliadky divadelných ochotníckych sú-
borov Po Kronerovej ceste v r. 2019. DS Staškovan účinkuje
nielen doma v rodnej obci a okolitých obciach regiónu
Kysúc, ale v rámci medzinárodného slovensko-č�eského pro-
jektu i v českej obci Valašská Bystřice, ktorej recipročný Di-
vadelný súbor CHAOS staškovskí diváci už veľmi dobre
poznajú.

Žiaľ�, COVID-19 z objektívnych dôvodov prerušil stretá-
vania a vystúpenia divadelného súboru a nastala dlhšia nú-
tená pauza.

Ochotnícky divadelný súbor STAŠKOVAN získal počas
svojho pôsobenia viacero ocenení, či už na okresných
sút�ažiach divadelných súborov „C“ kategórie alebo na kraj-

ských i celoslovenských súťažiach napr. Námestovské diva-
delné dni a na celoslovenskej prehliadke v Trebišove. Na Pa-
lárikovej Rakovej – národnej súťažnej prehliadke
ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej
slovenskej dramatickej tvorby, získal aj viacero individuál-
nych ocenení či už za herecké výkony, za réžiu atd�.

Posledným najvyšším ocenením súboru bola ONLINE
účasť na Scénickej žatve v decembri 2020 s hrou ZABÍ-
JAČKA. S touto hrou je súbor vybraný výberovou porotou 
i do súťažnej č�asti 53. Palárikovej Rakovej 2020. Z dôvodu
pandemických opatrení sa v roku 2020 Palárikova Raková
nekonala a celý 53. ročník sa bude konať od 6. do 9. sep-
tembra 2021.

Dušou súboru je Jozefína Polácǐková

Režisérskou dušou Ochotníckeho divadelného súboru
STAŠKOVAN je od roku 1988 Jozefína Poláč�iková. Narodila
sa v Staškove v r. 1945. Študovala na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici a pôsobila ako učitel�ka slovenského a ru-
ského jazyka v základných školách v Korni, Staškove a Ra-
kovej. Celý svoj život zasvätila kultúre – detskému divadlu,
divadlu dospelých, recitácii, tvorbe scenárov a režírovaniu.
Je nositeľkou Plakety J. A. Komenského za činnosť v obci Ra-
ková a Ceny obce Staškov. V r. 2015, v rámci slávnostného
vec�era 47. Palárikovej Rakovej, získala ocenenie, diplom a
zlatú medailu Jána Palárika za tvorivý prínos slovenskému
ochotníckemu divadlu, ktoré jej z rúk riaditeľky Silvie Petre-
kovej udelilo Kysucké kultúrne stredisko v Č�adci, organizá-
cia v zriad�ovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja.

Režisérke Jozefíne Poláčikovej i celému kolektívu Ochot-
níckeho divadelného súboru Staškovan ďakujeme za dote-
rajšiu prácu a prajeme ešte veľa zdravia, sily, trpezlivosti,
tvorivých nápadov a aby divadlo bolo skutočne ich láskou na
celý život.

Božena Slanináková, 
manažérka pre divadlo dospelých KKS v Čadci

Snímky: Archív DS Staškovan, OÚ Staškov 
a KKS v Čadci

korene staškovského ochotníckeho divadla
siahajú do roku 1922
Nacvičovalo sa aj v rodnom dome herca Jozefa Kronera

Bačova žena, 1944

Pani richtárka, 1988
Zabíjačka, 2019
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Úprimne ďakujem v mene súboru i v mene mojom za
slová a  vety plné uznania a  ocenenia. Divadelný
súbor Staškovan bol neoddeliteľnou súčasťou nielen

môjho života, mojich blízkych, ale všetkých tých, ktorí vy-
tvorili jeho základňu a my sme boli pokračovateľmi tejto di-
vadelnej štafety až doteraz. Veď ani sa veriť nechce, že
v budúcom roku bude tomu už 100 rokov, čo sa v Staškove
odohralo 1. divadelné predstavenie. Všetkým patrí úprimné
a srdečné poďakovanie, pretože na úkor svojho voľného času
rozdávali ľuďom radosť, zbližovali ich, spoznávali krásu
slova a umenia, nezištne vytvárali pozitívne hodnoty v ob-
lasti kultúry. Vďaka stretnutiam skoro každoročne absolvo-
vali hodiny večerných skúšok, bifľovania textov, sekírovania
režisérov, ale iste každého tešili chvíle premiérovej slávy, či
vďačného potlesku po reprízach. 

V súbore účinkovali nielen ochotníci z obce, ale roky tu
dochádzali a dochádzajú účinkujúci z Čadce, z Rakovej, či
z Podvysokej. Dlhoročnými a úspešnými „bardmi“, ktorí vy-
tvárali piliere súboru sú pani Bibiána Grečmalová a Vojtech
Baláž z Podvysokej (v tomto roku oslávil významné životné
jubileum – 70 rokov svojho života). K spomínaným ochot-
níkom sa pridali Štefan Kajánek z Rakovej, Miroslav Sta-
drucker, František Kučák z Čadce a potom naši ochotníci,
ktorí spolu vytvárali vždy výborné kolektívy.

Na svoje začiatky spomínajú takto: 
Bibiána: „Každá divadelná hra je pre mňa plná zážitkov,

skúseností a  odvahy. Aby som toto mohla naplno prežívať
a moju záľubu realizovať, patrí veľká vďaka celej mojej rodine,
synom – ale najmä môjmu manželovi. Začínala som s divad-
lom, keď môj prvý syn mal iba jeden rok. Manžel sa musel
o všetko postarať, za čo sa mu chcem veľmi poďakovať. Rada
spomínam na skúšky, keď k  nám dochádzali profesionálni
herci Anton Šulík st., Martin Kolesár, Juraj Kováč, ktorí po-
máhali Jožke Poláčikovej pri réžii. Obetovali sme svoj voľný
čas cez víkendy, ale všetci herci sme boli tak zapálení, že sme
to zvládli a dokonca sme sa tešili na spoluprácu s týmito obe-
tavými profesionálnymi hercami. V dnešnej dobe máme skúšky

dvakrát do týždňa a to večer, lebo každý má kopec neodklad-
ných povinností.“

Vojtech: „Začiatky v divadle boli pre mňa dosť náročné.
Keďže nepochádzam zo Staškova, prišiel som vlastne do no-
vého prostredia, medzi ľudí, ktorých som nepoznal. Bol som
teda nováčik. Priznám sa, že po prvých čítačkách som mal
chuť ujsť, ale hanbil som sa. No potom som spoznal prvého re-
žiséra Martina Kolesára a vtedy som pochopil, čo je vlastne
divadlo, prečo a pre koho to robíme.“

Spomínate si na prvé predstavenie a čo vo Vás zane-
chalo?

Bibiána: „Na svoje prvé predstavenie si spomínam veľmi
dobre, lebo som z neho mala neskutočný zážitok, množstvo
pekných hereckých kreácií. Začiatok hry začal podľa pokynov
Jožky Poláčikovej a koniec sa úplne zmenil. Na túto hru nikdy
nezabudnem, lebo sa mi vryla hlboko do pamäti (Podpaľačova
dcéra). Dráma sa zmenila na veselohru. Na javisku totiž vzni-
kol u jedného z hercov výbuch smiechu, všetci sa odišli vyreho-
tať za oponu a ja som ostala na javisku sama a dlho.“

Vojtech: „Na prvé predstavenie si dodnes spomínam, nie-
len pre to, že bolo moje prvé, ale aj preto, že som mal nesku-
točnú trému. Keď sa otvorila opona a ja som videl pred sebou
plné hľadisko, roztriasli sa mi ruky, nohy, začal som sa potiť
a vyschlo mi v hrdle. A čo vo mne zanechalo? Úžasný pocit
úľavy, že je koniec, že som to dokázal, že som nič nepokazil
a že sme všetci dokázali zabaviť ľudí.“

Pôsobíte v  divadelnom súbore v  rodisku slávneho
oscarového herca Jozefa Kronera. Myslíte si, že je po-
trebné zachovávať jeho posolstvo aj dnes?

Bibiána: „Posolstvo nášho rodáka Jozefa Kronera je po-
trebné zachovávať aj dnes, pretože si to veľmi prial a povzbu-
dzoval aj nás aby sme udržiavali živú divadelnú tradíciu, a tak
na činnosť predchádzajúceho divadelného súboru nadviazal
i dnešný ochotnícky divadelný súbor Staškovan.“

Vojtech: „Samozrejme, že si myslím, že je veľmi potrebné
zachovávať posolstvo veľkého herca Jozefa Kronera i dnes.

Slovo režisérky dS Staškovan Nielen kvôli nemu, ale aj ľuďom a občanom obce Staškov, ktorí
majú divadlo veľmi radi, milujú ho a rozumejú mu. Za celé
roky, ktoré pôsobím v súbore si nepamätám, že by sme nemali
na premiére plnú sálu.“

Ako poznačilo obdobie koronavírusu chod divadla
a ako ho prežívate vy?

Bibiána: „Táto pandémia trvá už veľmi dlho, čo veľmi zle
vplýva na našu psychiku. Ľudia sú už z toho depresívni a ne-
trpezliví, kedy sa to už konečne skončí. Je nám to ľúto, všetkým
hercom chýbajú naše stretnutia v kultúrnom dome, na ktoré
sme sa vždy tešili a kde sme sa odreagovali od našich každo-
denných starostí a povinností. Prajeme si, aby sme túto pan-
démiu hlavne v zdraví prežili.“

Vojtech: „Tak ako zasiahol koronavírus do života všetkých
ľudí, zasiahol aj do života nášho divadelného súboru. V roku
2019 sme naštudovali veľmi úspešnú divadelnú hru Zabí-
jačka, ktorú výberová porota vybrala aj do súťažnej časti 53.
Palárikovej Rakovej, ktorá sa však pre pandémiu koronavírusu
neuskutočnila, ale Kysucké kultúrne stredisko v Čadci ju plá-
nuje uskutočniť v septembri 2021. Stále veríme, že už čoskoro
sa život všetkých ľudí vráti do normálnych koľají,  teda aj ten
náš divadelný naberie nový dych.“

V nasledujúcich riadkoch chcem spomenúť tých, ktorí
účinkovali v DS Staškovan. Boli to: Darina Hnidková, Iveta
Poláčiková-Bartusková, Stanislav Gablas, Ján Budoš, Pavol
Ďurkáč, Jarmila Hrtúsová, Elena Pupíková, Mária Kaličá-
ková, Anna Mravcová, Jozefína Poláčiková, Anna Baculá-
ková, Katka Smrečková, Martina Badžgoňová, Ján Belko,
Pavol Zahatlan, Janka Ivanovičová, Pavol a Karol Klime-
kovci, Pavol Zahatlan, Jana Šinalová, Peter Šamaj, Ján Kri-
žan, Martina Laufíková s  dcérou Stankou, Katarína
Brisudová, Katarína Belková, Oľga Lišková ml., Milan Ve-
selovský ml., Pavol a Zuzka Marčanovci – Sýkorová, Ladi-
slav Maslík ml., Ľubomír Čenták, Dominika Páleniková,
Anton Pálenik, Tomáš Gajdošík, Mgr. Ivana Chytilová, Júlia
Smutníková, Nikola Kicošová, Andrej Vancel, Peter Ma-
chovčák, dievčence i ženy z FS Staškovanka. 

Osobitne chcem vzdať úctu a poďakovať sa manželom
Kataríne a Jozefovi Prengelovým z Olešnej, ktorí v posled-
ných sezónach súbor doplnili a stali sa výraznými „ťahúnmi“
tejto ochotníckej káry.

O všetkých spomenutých možno napísať, že svojím ta-
lentom naplnili očakávania nielen divákov, ale i predstavite-
ľov obce, hostí obce, sponzorov
a organizátorov rôznych súťažných po-
dujatí.

Žiaľ, div. súbor sa viackrát počas pô-
sobenia lúčil s  tými, ktorí opustili ich
rady a boli tiež v danom období výraz-
nými predstaviteľmi rôznych hier. Z tých
starších to boli: Pavol a Mária Jurgovci,
Matúš a  Ladislav Jurgovci, František
Gera, Štefan a Janko Kaličákovci, Justín
Kožák, Anna Hurinová, Mgr. Vladimír
Gajdošík st., Mgr. Ľudovít Poláčik,
Milan Pupík,  Ladislav Maslík st., Lídia
Mravcová, Jozef Gulčík, Jozef Skorka,

Jozef Zbončák st., Stanislav Matlák, Anna Točoňová, Milan
Veselovský st., Peter Páleník, František Belko, Oľga Hulí-
ková a Jozef Vyhniar. 

Nezastupiteľnú úlohu pri nácvikoch divadelných hier
mali a majú „šepkárky“ a tými boli: (zosnulá) Mária Bel-
ková, Mária Smrečková (je i  ekonómkou súboru), Mária
Marčanová, Martina Páleniková a Mária Kicošová. Patrí im
taktiež veľké poďakovanie nielen za sledovanie textu, ale i or-

ganizátorskú pomoc a povzbudzovanie.
Sú to v  ústraní tkz. „druhé herečky“,
pretože musia byť s každou úlohou sto-
tožnené a musia zachraňovať každý he-
recký „prešľap“.

Pri príležitosti  blížiaceho sa budúco-
ročného 100-ého výročia 1. divadelného
predstavenia v obci prajem všetkým sta-
škovským ochotníkom i sebe v tieto ťažké
dni hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov
a dobrý pocit z prostého ľudského šťastia,
ktoré sme mali z  posledných ONLINE
súťaží. 

Mgr. Jozefína Poláčiková

Spomienky na ochotníčenie ivety
Poláčikovej-Bartuskovej 

Ako dlho ste hrali divadlo?
„Ja som divadelnú atmosféru zažila ešte ako žiačka ZŠ

v detskom divadelnom súbor v hre Ľudmily Podjavorinskej
Čin-Čin, s ktorou sme na súťažiach získali vysoké ocenenia
a hrala som tam hlavnú úlohu Činky. Potom boli roky re-
citačných súťaží, ktoré boli spojené tiež s divadelným ume-
ním.

Na pozvanie divadelného súboru Janka Palárika
v Čadci som účinkovala v divadelnej hre Uzol od juhoslo-
vanského autora. Tam som hrala hlavnú úlohu spoločne
s Petrom Kozákom. V Staškove som účinkovala v dvoch di-
vadelných predstaveniach: Pani richtárka a v obnovenom
Novom živote.“

Čím je pre Vás divadlo?
„Recitácia a divadlo boli mojou životnou záľubou. My-

slím, že gény som získala v rodinnom zázemí. V roku 1986
som nastúpila v obci pracovať ako riaditeľka miestneho
kultúrneho strediska a pomáhala som organizačne nielen
divadelnému súboru Staškovan, ale celej kultúrnej čin-
nosti v obci a  tomu som prispôsobila i diaľkové vysoko-
školské štúdium.“

Zážitky z divadla?
„Krásne a veselé zážitky boli s hrou Čin-Čin, ktorú re-

žírovala moja mama spoločne s pani učiteľkou Teréziou
Gunčagovou. Humoru po súťažiach bolo až-až, ale boli
sme ako jedna rodina a dodnes nato s  láskou všetci pri
stretnutiach spomíname. Najkrajšie zážitky boli samo-
zrejme vždy po premiére. Úľava, slzy radosti a  potlesk
uznania.“

Ženský zákon, 1992 Diabol v raji manželskom, 2017

Mastný hrniec, 2014
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Futbalisti FK Slávia Staškov sa pripravujú na plánovaný
reštart súťaže, ktorá bola kvôli pandémii prerušená už
na vyše sedem mesiacov. 

Posledný majstrovský zápas Slávie v 4. lige sa odohral 
10. októbra. Prvé dohrávky v 4. lige sú naplánované na 
posledné májové víkendy. Najviac jesenných dohrávok čaká
na najväčšieho favorita súťaže Dolný Kubín, až šesť. 

Naše družstvo dospelých čakajú štyri dohrávané zápasy.
Postupne si zmerajú sily 6. 6. v Rajci, o týždeň neskôr ich
čaká v kysuckom derby taktiež vonku Javorník Makov, 
20. 6. cestujú na Liptov a 12. kolo by mali odohrať na ihrisku
Závažnej Poruby. Posledná dohrávka je naplánovaná na 

27. 6., kde na domácom tráv-
niku sa predstavíme proti ŠK
Tvrdošín. 

Po postupnom uvoľňovaní
epidemiologických opatrení
sme začali 21. 4. s tréningovým
procesom v menších skupinách.
Pred spustením dohrávok je na-
plánovaný jeden prípravný zápas, odohrať by sa mal v nedeľu
30. 5. o 10.00 hod. v Starej Bystrici s domácim TJ Pokrok.

V kádri nastali minimálne zmeny, hosťovanie zo Starej
Bystrice sa zrušilo Adamovi Kulasovi, Dominikovi Barnošá-
kovi sa umožnilo hosťovanie v klube Spartak Vysoká. Jedi-
nou posilou sa stal 20 ročný Ján Krkoška, ktorého sme
získali z MŠK Žilina na hosťovanie. Práve od tohoto čadčian-
ského rodáka si vedenie a realizačný tím veľmi veľa sľubuje.
Je to hráč, ktorý pôsobil v akadémií MŠK už od najmladšej
kategórie U8 a plynulo prešiel všetkými mládežníckymi
družstvami šošonov, tiež v dorasteneckých kategóriách repre-
zentoval Slovensko.

Po odohratí deviatich zápasov sú staškovskí futbalisti 
v tabuľke 4. ligy „Sever“ na ôsmom mieste, keď z deviatich
odohratých zápasov si do tabuľky pripísali 13 bodov. Pripo-
míname, že sa v úprave súťažného poriadku Slovenského
futbalového zväzu jasne píše, že na postup a zostup bude sta-
čiť odohrať len polovicu zápasov aktuálneho ročníka
2020/2021.

Futbalisti Fk Slávia Staškov

Ján Krkoška

Ako všetci viete, amatérske futbalové súťaže sa na Slo-
vensku zastavili od polovice októbra minulého roka.
Ako mládežnícky tréner môžem konštatovať, že teraz

máme mesiac máj a je to strašne dlhá doba, čo deti a mládež
nešportujú. Začali sme síce s tréningovým procesom od ap-
ríla 2021, najskôr v skupinkách po 6 detí, potom postupne
ako sa uvoľňovali pandemické opatrenia sme trénovali už
všetci spoločne. Ale nahradiť futbalový zápas  len tréningom
je ťažké, pre deti demotivujúce.

V susedných krajinách (Poľsko,Maďarsko) sa normálne
trénuje od januára 2021, deti športujú, všetci boli samo-
zrejme pravidelne testovaný. V náväznosti na to začali hrať
aj futbalové zápasy. U nás sme pol roka nič nerobili, napriek
tomu sa futbalové súťaže mládeže mali dohrávať (z jesennej
časti to boli 2 zápasy).

Na základe posledných informácií súťaže mládeže ria-
dené Stredoslovenským futbalovým zväzom (SSFZ) s naj-
väčšou pravdepodobnosťou NEBUDÚ pokračovať o  čom

právoplatne rozhodne SSFZ na svojom rokovaní 
27. 5. 2021. Reštart súťaži mládeže za podmienok, ktoré sú
uvedené vo vyhláške verejného zdravotníctva SR považujem
za nevhodné – testy pre hráčov, trénerov, rozhodcov (PCR
test a zároveň antigénový test) tak, ako to definuje vyhláška
v §5 a Covid semafore pre šport. Nebolo a nie je definované,
kto tieto testy bude platiť, ak by to boli kluby, náklady na fut-
balové zápasy by boli prehnané a nereálne.

Jesenná časť nového súťažného ročníka 2021/22 by sa
mala začať 31. 7. 2021, dúfam, že nám to pandemická situá-
cia dovolí a po dvoch neúplných ročníkoch sa konečne fut-
balové súťaže riadne odohrajú.

U nás 15-20 % detí prestalo športovať, následky môžu byť
ešte horšie. Deti a mládež sa potrebujú hýbať, súťažiť, po-
rovnávať sa. Je to pre nich prirodzené. Je na nás, aby sme ich
v tomto podporili, motivovali a boli im vzorom.

Patrik Gottwald, tréner mládeže 

Z kuchyne mládeže Fk Slávia Staškov


