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Apríl
21. Ocenenie dArcOv krvi z obce Staškov, ktorí sa stali

nositeľmi Jánskeho plakety za roky 2019 – 2021
28. vÍTAnie deTÍ, našich nových občanov 

Máj
8. deŇ MATiek, nádherný sviatok našich mám a starých mám, ktorým vzdávame úctu
21. pOchOd pO TurisTickO-náučnOM chOdnÍku JOzefA krOnerA, 

pri ktorom sa stretávajú nadšenci turistiky nielen z našej obce
28. TrAdičné „váľAnie MáJA“ s hudobným hosťom skupinou ARZÉN

Júl
1. divAdelné predsTAvenie Karlovského ochotníckeho súboru KOS „Jedenácté přikázání“
2. hOdOvá OMšA pri kAplnke nA Grúni
3. hOdOvá súťAž vO vArenÍ GulášA
9. divAdelný predvečer krOnerOvhO pOhárA, 

vystúpi náš divadelný súbor Staškovan s novo naštudovanou hrou „A furt sa pije“

10. krOnerOv pOhár – 49. ročník turnaja, ktorý sa vracia po dvojročnej prestávke

August
13. leTný kOncerT – hudobné PREKVAPENIE! Zmena programu vyhradená

Folk. sk. 
Staškovanka 
tradične 
vo fašiangových 
maskách
dedinou

Pozývame vás na kultúrne
podujatia v našej obci v jarných 
a letných mesiacoch

Veľkonočné sviatky naplnené 
radosťou zo Vzkriesenia, 

nádejou a láskou do všetkých
staškovských príbytkov a teplo

jarných lúčov zo srdca želá

starosta obce Ladislav Šimčisko,
poslanci obecného zastupiteľstva

a kolektív pracovníkov OcÚ Staškov



32 StaškovStaškov

Vybudovanie novej 
miestnej komunikácie 
pre IBV pod Kykuľou

Dobudovanie parkoviska a chodníka 
pre chodcov pri kostole

Rekonštrukcia parkoviska
v areáli základnej školy

Členovia FS Staškovanka si napriek zlej pande-
mickej situácii pripomenuli v úzkom kruhu fa-
šiangovú tradíciu. Nelenili, a  obliekli sa do

tradičných fašiangových masiek a  urobili tak radosť
nielen sebe, ale aj občanom fašiangovým sprievodom
za zvuku hudby a spevu. Dúfame, že tento  rok bude už
priaznivejší na viacero veselších akcií v obci a že sa bu-
deme môcť navzájom stretávať. 

Zároveň by som chcela aj touto cestou poblahoželať
našim jubilantkám k ich okrúhlym jubileám. 

Ešte raz vo svojom mene, ale aj v mene ostatných
členov FS Staškovanka prajem pevné zdravie, Božie po-
žehnanie, rodinnú pohodu a ešte veľa, veľa optimizmu
Márii Čamborovej, ktorá oslávila 80 rokov, Anne Bacu-
lákovej a Jarmile Hrtúsovej k ich 70. rokom. 

Martina paleníková, vedúca fs staškovanka

všetky okolnosti nasvedčujú
skutočnosti, že pandémia je už
na ústupe a po dvoch rokoch
budeme opätovne žiť bez rôz-
nych obmedzení. Chcem sa
Vám všetkým poďakovať za
trpezlivosť a pochopenie, ktoré
ste prejavovali pri vybavovaní
svojich záležitostí na obecnom
úrade, keď sme museli pristúpiť
k rôznym úpravám úradných
hodín a taktiež nebolo možné
stránky vybavovať v kancelá-

riách, ale v provizóriu na chodbe obecného úradu. 
Vrátili sme sa teda k zaužívanému normálu nielen čo sa

týka chodu administratívy obecného úradu, ale na tento rok
pripravujeme v našej obci všetky tradičné kultúrne a špor-
tové podujatia – stretnutie s darcami krvi, privítanie najmen-
ších Staškovčanov, váľanie mája, hodové podujatia,
Kronerov pohár so sprievodnými podujatiami, letný koncert
pre mladých, stretnutie s našimi seniormi v rámci Mesiaca
úcty k starším, hasičské súťaže, vianočnú besiedku a spo-
ločný Silvester pred obecným úradom.

Na realizáciu máme pripravené i rôzne investičné projekty.
Prostredníctvom obecného technického podniku budeme re-
konštruovať verejné priestranstvo pred obecným úradom.
Verím, že sa nám podarí dovysporiadavať vlastníctvo pozem-
kov pod stavbu chodníka na Nižnom konci od potoka Bahana
po kataster obce Raková, aby sme mohli zrealizovať i túto časť
chodníka pre chodcov. Pripravujeme asfaltovanie miestnych
komunikácií, ktoré ešte ostali nespevnené. 

Obec pristúpila k projektu výstavby Krížovej cesty 
v Staškove. S myšlienkou realizácie tejto stavby oslovila
obecný úrad skupina mladých Staškovčanov, ktorí sa podu-
jali prostredníctvom dobrovoľnej zbierky získať potrebné fi-
nancie. Obec zabezpečuje nevyhnutné administratívne

záležitosti a samotnú realizáciu cestou obecného podniku a
šikovných remeselníkov, ktorí prisľúbili pomoc. Trasa Krí-
žovej cesty je plánovaná od Kaplnky na Grúni po drevený
kríž na Vrchmostoch. Obec na tento účel vyhlásila aj dobro-
voľnú zbierku. Kto má záujem tento projekt finančne pod-
poriť môže tak urobiť buď vkladom na samostatný účet,
alebo priamo v pokladni na obecnom úrade. 

Obecný podnik začne s realizáciou potrebnej technickej
pripravenosti pre umelé zavlažovanie futbalového ihriska.
Financie na samotné zavlažovanie sa budeme snažiť získať
z príslušného dotačného systému. 

Obecný podnik rozmiestnil na 6 miestach v obci 1100 l
nádoby na separovaný zber a to v lokalitách Za Bahanou,
nad Veselkom a Lazy za účelom, aby aj v odľahlých častiach
obce mali občania možnosť separovať odpad aj v zimnom
období. V centre obce je to pred zdravotným strediskom, za
obecným úradom a pri školských bytovkách a to z toho dô-
vodu, že obyvatelia bytoviek majú obmedzenú možnosť
dlhodobo skladovať vrecia so separovaným odpadom. Ja
dúfam, že sa nám tento spôsob zberu osvedčí a občania budú
do umiestnených nádob skutočne vkladať iba to, čo tam
patrí. Ak bude systém dobre fungovať, budeme zvažovať
umiestnenie takýchto nádob i v iných častiach obce.

V zimných mesiacoch sme vypracovali dve žiadosti na 
získanie dotácie z eurofondov, a to na zabezpečenie potreb-
nej techniky na zlepšenie nakladania s odpadmi v obci, kto-
rej súčasťou je i úprava plochy areálu Technického podniku,
a druhá žiadosť je zameraná na rekonštrukciu budovy ma-
terskej školy na Nižnom konci – zníženie jej energetickej ná-
ročnosti. V tomto mesiaci ešte budeme podávať žiadosť na
získanie financií na stavbu bytového domu – 19 bytových
jednotiek v priestore za obecným úradom. Stavba by bola
realizovaná obecným podnikom.

Obec tiež pripravuje projektové dokumentácie pre plá-
nované stavby: vybudovanie novej miestnej komunikácie pre
IBV pod Kykuľou v zmysle doplnku č. 1 územného plánu

obce, rekonštrukciu parkoviska v areáli základnej školy, do-
budovanie parkoviska a potrebného chodníka pre chodcov
pri kostole, vybudovanie verejného parkoviska v priestore za
budovou zdravotného strediska, rozšírenie cintorína s vybu-
dovaním urnovej steny pri dome smútku. 

Obec zakúpila dva kusy potrebnej techniky. Pre potreby
našich hasičov bola zakúpená staršia, ale funkčná hasičská
cisterna Tatra. Tento druh techniky im vo výbave chýbal. Re-
konštrukciou časti budovy technického podniku vznikli i ne-
vyhnutné priestory na jej parkovanie. V budúcnosti je v pláne
požiadať o dotáciu na repasáciu tohto vozidla. Pre potreby
obecného technického podniku bola zakúpená nová vyso-
kozdvižná plošina, nakoľko stará plošina si už v našej obci
svoje odslúžila a náklady na jej nevyhnutné opravy už boli
stále vyššie. Nakoľko nová plošina je iného technického rie-
šenia a teda nie je možné do budúcna použiť nejaké súčiastky
z tej starej, bude ponúknutá na predaj formou verejno-
obchodnej súťaže.

Po konzultácii so zainteresovanými vypracovala finančná
komisia analýzu zlúčenia základnej a materskej školy v našej
obci. Na základe predloženej analýzy rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo, že obec požiada Ministerstvo školstva SR 
k dátumu 1. 9. 2023 o zlúčenie doteraz právne samostatných
subjektov. Vytvorením jedného subjektu dôjde k úspore 
finančných prostriedkov na samotnú prevádzku a tiež sa 
zefektívni systém riadenia. Obec podala potrebné žiadosti 
a očakávame, ako rozhodne príslušné ministerstvo.

Vážení spoluobčania, milí Staškovčania, prajem Vám 
v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva i zamest-
nancov obecného úradu pri príležitosti Veľkonočných sviatkov
veľa zdravia, rodinnej pohody a úspechov. Nech sa nám všet-
kým darí a máme radosť z každého vzájomného stretnutia.

S úctou LadiSLav ŠimčiSko, starosta obce

Milí staškovčania,

Rekonštrukcia námestia pred Obecným
úradom v sume 120 000 € v rámci 
ušetrených finančných prostriedkov

Stavba bytového domu s 19 bytovými
jednotkami za Obecným úradom

Vybudovanie verejného parkoviska 
za budovou zdravotného strediska

Rozšírenie cintorína s vybudovaním
urnovej steny pri dome smútku

Zníženie energetickej náročnosti budovy
Materskej školy – Staškov Nižný koniec,
podaná žiadosť vo výške 271 454,44 €, 
z toho 95 % z EÚ a ŠR, 5 % vlastné zdroje

PriPravOvané PrOjekty

Úprava priemyselného areálu obce Staškov na
zberný dvor, podaná žiadosť vo výške 395 142,04 €,
z toho 95 % financovanie z EÚ a ŠR, 5 % vlastné zdroje
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Všetci obľubujeme pocit radosti. Radosti nám spô-
sobujú ľudia, veci a udalosti. Pre kresťana je zdro-
jom radosti aj jeho viera. Ona je neraz spätá so

slávnymi dňami. Takou je aj Veľká Noc. 
Vo všetkých kresťanských kostoloch na svete veriaci spie-

vajú: „Toto je deň krista pána, radujme sa, aleluja.“ Tento
refrén vychádza zo žalmu: „Toto je deň, ktorý učinil pán,
plesajme a radujme sa z neho.“

Prečo je Veľká Noc dňom Ježišovým?
Ježišovo zmŕtvychvstanie je jedinečná udalosť, ktorá

nemá obdobu na zemi a v celom vesmíre. Boh jeho zmŕtvy-
chvstaním spôsobil, že Ježiš sa mohol s nim dokonale spojiť
v novej dimenzii života. Od toho momentu Ježiš už nežil ži-
votom ako pred ukrižovaním. Jeho život sa stal dokonalým,
nezničiteľným, nesmrteľným a večným. Už sa naň nevzťaho-
vali zákony času a priestoru. Stal sa, ako to napísal sv. Pavol,
„človekom nebeským“. 

A prečo máme plesať a radovať sa? 
Lebo aj my sme oslávení v Zmŕtvychvstaní. Ono je pre

nás prameňom nového a večného života. Ničí putá hriechu
a smrti, a podobne ako Ježiš, aj my sme dostali novú dimen-
ziu života. Stalo sa to vtedy, keď sme v Cirkvi prijali sviatosť
krstu a žijeme v pravej viere. Sv. Pavol nazval tento stav:
„nežijem už ja, ale žije vo mne kristus.“

Svätá Cirkev bola od počiatku poslaná ohlasovať, že
Zmŕtvychvstanie je základom viery, bez ktorého, ako píše 
sv. Pavol, „je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“.

pápež Benedikt Xvi. vo svojom slávnom diele Ježiš naza-
retský vysvetľuje, že keby sme sa vzdali tohto základu, aj tak
by sa dalo vypovedať z kresťanskej tradície mnoho pekných
myšlienok o Bohu, človeku, o  jeho existencii. Kresťanská
viera by však bola mŕtva. Ježiš by síce zostal náboženskou
osobnosťou, ale my by sme sami rozhodovali, čo je pre nás
prijateľné z jeho učenia. Rozhodujúci by teda nebol Ježiš, ale
náš úsudok. Zároveň by to znamenalo, že sme ponechaní
sami na seba. Keďže však Kristus vstal z mŕtvych, stalo sa
čosi nové, čo mení svet a situáciu človeka. Môžeme sa na
neho úplne spoľahnúť, lebo v zmŕtvychvstaní sa ukázala moc
a láska Boha.

To je teda príčina našej radosti a spevu Aleluja. Naozaj sa
však tešíme v hĺbke našej bytosti? Akú máme skúsenosť s ra-
dosťou? 

Možno všetci žijeme v ilúzii, že radosť príde vtedy, keď sa
zmenia podmienky. Keď chodíme do školy, myslíme si, že
budeme šťastní, keď ju skončíme. Keď sme slobodní, sme
presvedčení, že budeme šťastnejší, keď vstúpime do manžel-
stva. Keď vstúpime do manželstva, veríme, že budeme
šťastní, keď budeme mať deti. Keď máme zlú prácu, veríme,
že budeme šťastní, keď sa nám ju podarí zmeniť. Keď trpíme,
tak veríme, že utrpenie pominie a budeme šťastnejší. 

A možno niekto povie, že nie je veľký dôvod na veľko-
nočnú radosť aj preto, že nielen v nás, ale aj okolo nás a vo
svete je mnoho problémov, ktoré sú skôr zdrojom obáv
a smútku, a nie radosti. Nebola by cynickou takáto radosť?

Mnohí sa preto pýtajú: sme naozaj vykúpení? Je svet vykú-
pený? Napísal to vo svojej exhortácii evangelii gaudium aj
sv. Otec František: „Je pravda, že často sa zdá, akoby Boh
neexistoval: sme svedkami prejavov nespravodlivosti,
zloby a krutosti, ktoré sa nezmenšujú.“

Ak však naozaj žijeme vo viere, že Kristus vstal z mŕtvych,
tak veríme, že existuje sila, ktorá je schopná vytvoriť spra-
vodlivejší a lepší svet. Ako ju môžeme získať? Odpoveď nám
dáva  sv. Pavol, ktorý Kolosanom napísal: „Bratia, s kris-
tom ste vstali z mŕtvych, preto hľadajte, čo je hore, kde
kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie
na to, čo je na zemi!“ Toto Pavlovo povzbudenie nás nepo-
siela preč zo sveta, ale nás povoláva, aby sme prekročili seba,
aby sme sa odpútali od seba, aby sme v Kristovi ešte väčšmi
našli seba a boli ešte väčším požehnaním pre svet. Aj preto
môže pápež František s nádejou a radosťou napísať, že Je-
žišovo vzkriesenie nie je vec minulosti; obsahuje životnú
silu, ktorá prenikla svet... Je celkom jasné, že uprostred
temnoty vždy začína klíčiť niečo nové, čo skôr alebo ne-
skôr prinesie ovocie. 

Nikto z nás by nemal hovoriť, že nie je dôvod na radosť.
Práve naopak. Je to dôvod na veľkú radosť. Možno práve o to
väčšiu, že žijeme vo svete vlastných bolestí a bolestí okolo
nás. Veď často práve ľudia, ktorí boli najviac poznačení
utrpením, dokázali prejavovať najväčšiu radosť. Či nie je pre
nás vzorom aj sv. Ján pavol ii. Neprinášal radosť len vtedy,
keď bol mladý, zdravý a rezko kráčal po našej planéte. Možno

ešte väčšiu radosť prežíval a prinášal ľuďom vtedy, keď bol
posledné roky stále na Kalvárii svojho života, z ktorej vlieval
ľuďom nádej, lásku, pokoj a radosť. 

Aj ďalší mimoriadny pápež sv. Ján XXiii. On bol takisto
mužom Kristovej radosti. Bol známy aj tým, že vtipom riešil
mnohé ťažkosti. Napríklad raz vyrozprával sen, ako stál pred
nebeským Otcom. Sťažoval sa mu, koľko má pápež problé-
mov pri riadení Cirkvi. A nebeský Otec mu mal odpovedať:
„Angelo, neber sa príliš vážne.“

Veľkonočné sviatky slávime s našou patrónkou Pannou
Máriou. Po zvestovaní, keď navštívila Alžbetu, s radosťou
hovorila: velebí moja duša pána... Máriina duša velebila
Pána až do konca. Ako Ježišovej Matke jej Pán doprial ťažký
test, v ktorom musela spojiť pravú radosť so skutočnou bo-
lesťou. Len tak však mohla naplniť svoje „fiat“, ktoré dala
Pánovi. V tom je nám veľkým vzorom, že sa radovala, aj keď
znášala utrpenie. Všetkých nás povzbudzuje, že radosť na
tomto svete bude vždy „napriek“ niečomu...

Verím, že každý z nás pozná ľudí, ktorí sú nositeľmi ra-
dosti, napriek tomu, že si nesú aj nejaký kríž. Staňme sa aj
my takýmito ľuďmi. Začnime tak žiť hneď. Nečakajme na
zmenu podmienok. Každý deň by sme mali opakovať: Toto
je deň, ktorý mi dal pán, plesám a radujem sa. 

Jozef šamaj, 
váš duchovný otec 

„Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, 

nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Veľká
Noc
2022

činnosť klubu dôchodcov pri oÚ Staškov
Naším plánom ako prvé bolo uskutočniť posedenie pri príležitosti „Pochovania basy“, ale kvôli pandemickým opatre-

niam sa to neuskutočnilo. Pevne dúfame, že naše stretnutie pri príležitosti Dňa matiek sa uskutoční a taktiež ďalšie, ktoré
máme v pláne. 

Blížia sa sviatky Veľkej noci, ktorá je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, preto nech je poslom viery
náš veľkonočný vinš:

Príjemné prežitie sviatkov Veľkej noci zo srdca želajú členovia výboru Klubu dôchodcov pri OÚ Staškov.

Mária fujáková
vedúca klubu dôchodcov

Fo
to

: A
de

la
 K

ub
án

ko
vá



76 StaškovStaškov

Pandémia COVID 19 výrazne ovplyv-
nila mnohé sféry nášho života, pri-
čom neminula ani oblasti kultúry

a  športu, ktorých činnosť je založená na
zhromažďovaní ľudí. Takmer všetky kul-
túrne a športové akcie (Kronerov pohár,
Váľanie mája, divadelné predstavenia, kon-
certy, športové zápasy a ďalšie...) museli
byť zrušené, alebo sa konali bez divákov, čo
má zákonite dopad aj na všetky organi-
začné celky, ktoré pracujú v  našej obci 
v týchto oblastiach. Je potrebné uviesť, že
divadelníci, folkloristi, mažoretky, futba-
listi, hasiči a ďalšie organizácie pôsobiace
v  našej obci sú zo svojej podstaty 
neziskové, pracujú prevažne na dobrovoľ-
nom základe a  fungujú bez akýchkoľvek 
finančných rezerv.    

Taktiež je potrebné povedať, že šport
a pridružené dobrovoľné činnosti plnia dô-
ležité spoločenské funkcie, ako sú napr.
podpora sociálneho začlenenia, súdržnosť
a hodnoty ako vzájomný rešpekt a porozu-
menie, solidarita, rozmanitosť a rovnosť,
ako aj iné. Tu je potrebné pripomenúť, že
uplynulé obdobie má ničivý dopad hlavne
na mladých ľudí, keď narušuje ich vzdela-
nosť, následne zamestnanosť a ovplyvňuje
ich duševné a fyzické zdravie, pričom špor-
tovanie a kultúra má okrem iného za úlohu
i odvádzať mládež od účasti na násilí, trest-

nej činnosti a užívaní drog. Únia miest Slo-
venska konštatovala, že deťom počas pan-
démie chýba pohyb, zároveň je podľa nej
nevyhnutné maximalizovať možnosti trá-
venia času na čerstvom vzduchu pohybo-
vými aktivitami, zvýšiť pozornosť venovanú
pohybovým aktivitám na školách a bezod-
kladne investovať do školskej športovej 
infraštruktúry.

Nedostatok možností pravidelného tré-
ningu a cvičenia v kolektívnom športe po-
škodilo rozvoj športovcov, to isté však platí
aj v oblasti kultúry, keď nebolo možné vyko-
návať pravidelné skúšky. Ihriská, kultúrny
dom, telocvičňa predstavuje jadro sociálnej
štruktúry kultúrnych a  športových akcií
v našej obci. Znovuotvorenie týchto miest
je pre zdravie a životné podmienky obča-
nov našej obce zásadné.  Očakávať, že po
skončení  súčasnej pandémie a  úplnom
zrušení opatrení sa vrátime k „normál-
nemu životu“ je asi nepravdepodobné,
preto je na nás, aby sme si novú podobu ži-
vota vytvárali sami a  nečakali, ako sa
všetko bude vyvíjať samospádom.  Nakoľko
v našej obci všetky kultúrne a športové od-
vetvia sú amatérske a sú ekonomicky zá-
vislé hlavne na dotácii z  obce, vlastných
príspevkoch alebo malých sponzoroch,
chcem požiadať nielen podnikateľské sub-
jekty v našej obci, ale aj všetkých, ktorým

záleží na rozvoji a hlavne ďalšom fungovaní
kultúry a športu v našej obci, aby v rámci
svojich možností prispeli nielen finančne,
ale hlavne svojou účasťou na jednotlivých
športových a kultúrnych podujatiach, aby
aj naďalej ostala zachovaná ich činnosť. Aj
OSN zdôrazňuje v súvislosti s Medzinárod-
ným dňom športu za rozvoj a mier, ktorý
každoročne 6. apríla oslavuje, že šport má
silu zmeniť svet k lepšiemu. 

V  závere chcem uviesť, že amatérsky
šport a kultúra je základom aj pre profesio-
nálnych športovcov, hercov, umelcov... Jed-
notliví funkcionári, tréneri aj v našej obci
na úkor svojho voľného času prispievajú
k rozvoju mladých športovcov, folkloristov,
mažoretiek, hasičov, divadelníkov a  fun-
gujú na základe dobrovoľníckej činnosti
bez nároku na odmenu, preto im chcem
poďakovať, že i počas obmedzení zabezpe-
čovali aj keď v obmedzených možnostiach
chod svojich organizačných jednotiek a po-
priať im pevné zdravie,  silu a odhodlanie
naďalej pracovať.  Kultúra a šport nám vždy
pomáhali prežiť ťažké chvíle, vráťme im to,
aby sa  život po pandémii vrátil aspoň tam,
kde bol pred ňou. 

Judr. štefan pončka, 
predseda komisie pre mládež, 

kultúru a šport

Vráti sa život po pandémii v kultúre a športe do normálu?

Myslím si, že s prípravou na jarnú časť futbalovej sezóny
2021/22 môžem vysloviť spokojnosť. Väčšinu času sme tréno-
vali v domácich podmienkach. Využívali sme priestory teloc-
vične ZŠ Staškov, po uvoľnení pandemických opatrení sme
absolvovali miniturnaj vo futbalovej aréne v   Korni. V marci
sme sa už striedavo presúvali aj na pomocné ihrisko v našom
areáli FK Slávia.

Musím pochváliť dochádzku mladších žiakov na jednotlivé
tréningové jednotky. Chodili naozaj vo veľkom počte, čo ma ako
trénera teší, na druhej strane ukorigovať 20 detí nie je jedno-
duché. Už v  minulých číslach obecného spravodaja som spo-
mínal, že máme v našej kategórii U13 (deti do 13 rokov) ďaleko
mladšie ročníky narodenia (9-10 ročné deti). Mali by hrať zá-
pasy a  turnaje v  kategórii staršej prípravky. Je to pre nich o to
ťažšie, hlavne fyzicky.

Starší chlapci sú vyspelejší, silnejší, v osobných súbojoch
majú väčšiu výhodu. Naši mladí futbalisti sa im vyrovnávajú
technikou, rýchlosťou a  veľkou chuťou do futbalu.

Bol by som rád, aby im tento elán a  nadšenie vydržal v  prie-
behu celej futbalovej sezóny aj futbalovej kariéry.

patrik Gottwald, tréner kategórie u13

Hráčsky káder U13 pre sezónu 2021/22: Marej Duraj, Oliver
Kubiš, Samuel Grečmal, Timotej Škorvánek, Matúš Halučšák, 
Rudolf Oboňa, Filip Halučšák, Michal Gottwald, Alex Cisárik,
Adam Baraník, Marko Marčan, Matúš Marčák, Emil Mazúr, Jakub
Kavaler, Michal Minarčík, Šimon Mikláš, Oliver Mravec, Kristián
Štrkáň, Sebastián Štrkáň, Matúš Kováčik, Filip Samek

Z futbalovej kuchyne Fk Slávia Staškov
Zhodnotenie zimnej prípravy kategórie U13 (mladší žiaci)

v lete tohto roku sa môžeme na
turnaj tešiť v nedeľu 10. júla, pričom
9. júla budú prebiehať sprievodné po-
dujatia. Bude to 49. ročník turnaja,
hoci podľa roku svojho založenia to
mal byť už 51. ročník.

rok 1972
Myšlienky zorganizovať futbalový

turnaj v obci sa objavili medzi futbalo-
vými funkcionármi koncom 60. rokov.
Konkrétnu podobu im dali na začiatku

70. rokov futbaloví nadšenci Ladislav
Jurga a  Jozef Vyhniar, ktorí v spolu-
práci s predsedom MNV Milanom Pu-
píkom myšlienku doviedli do konca 
a tak sa zrodilo prvé pozvanie, na ktoré
staškovský rodák Jozef Kroner odpove-
dal – áno.

Tak sa v roku 1972 vcelku nená-
padne uskutočnil 1. ročník futbalového
turnaja ešte na starom škvárovom
ihrisku, ktoré bolo na mieste terajšieho.
Odvtedy rástli nové generácie občanov,

prichádzali nové generácie hráčov,
športových funkcionárov, organizáto-
rov. Ťažko ich vymenovať všetkých.
Preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o tento
turnaj. (Zdroj: publikácia „350 rokov obce a 20
rokov futbalového turnaja“)

rok 2014
Od tohto roku sa z pôvodne jednod-

ňového podujatia futbalového zápole-
nia rozšíril Kronerov pohár o kultúrno-
spoločenské podujatia, spojené so živo-
tom a dielom herca – staškovského ro-
dáka Jozefa Kronera. Na počesť
slovenského herca 20. storočia, ako o
tom rozhodla národná anketa televíz-
nych divákov, obec Staškov organizuje
divadelné predstavenie v sobotu pred
futbalovým turnajom.

zAuJÍMAvOsTi 
z fuTBAlOvéhO TurnAJA 

O krOnerOv pOhár:

Slávia Staškov zvíťazila v ročníkoch:
2. – 1973, 3. – 1974, 4. –1975, 6. –
1977, 7. – 1978, 8. – 1979, 9. – 1980,
15. – 1986, 30. – 2001, 36. – 2007,
40. – 2011, 46. – 2017,  47. – 2018.

1. ročník 1972 turnaja sa hral za tro-
pického letného počasia, kedy staš-
kovskí požiarnici museli prašné ihrisko
pokropiť vodou. Slávia Staškov sa
umiestnila na 2. mieste. Ceny zúčastne-
ným odovzdával Jozef Kroner.

12. júla 1987 na turnaji boli prí-
tomní aj filmári z Československej tele-
vízie, štúdia Koliba, ktorí práve natáčali
medailón o Jozefovi Kronerovi.

Zaujímavosťou (najmä pre budú-
cich návštevníkov turnaja) je i to, že 
v roku 2022 sa koná 49. ročník, hoci
turnaj bol založený už v roku 1972.
Ale – vyššia moc zasiahla a my sme sa
museli prispôsobiť.

Tento rok nás čaká 49. ročník 
turnaja kronerov Pohár
Futbalový turnaj sa konal nepretržite od roku 1972 do roku 2019. 
V rokoch 2020 a 2021 turnaj prerušila pandémia.

na fotografii 
(r. 2015) zľava:

herec ján kroner,
synovec jozefa kro-

nera, herečka
Zuzana kronerová,

dcéra j. kronera, 
zakladatelia turnaja

jozef vyhniar, 
Ladislav jurga 

a starosta obce 
Staškov ing. 

Ladislav Šimčisko

víťazné mužstvo Slávia Staškov 
na 40. ročníku kronerovho pohára v roku 2011
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Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci bude od 2.
5. 2022 do 6. 5. 2022 prebiehať zber veľkoobjemových  od-
padov – čistiaci deň obce. Veľkoobjemový odpad sa bude vy-
vážať postupne po jednotlivých častiach obce:
Vyšný koniec – 2. 5. – 3. 5. 2022
Nižný koniec – 4. 5. – 5. 5. 2022
U Belkov, jelitov, polgrúň, u Kožákov – 6. 5. 2022

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a
odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad,
ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. 
Do zberu patRÍ: chladničky, televízory, autobatérie, drevený
a čalúnený nábytok, dvere, okná (bez skla) matrace, periny,
sanita, plechové rúry, tvrdé plasty – napr. záhradné stoly
a stoličky, prázdne vedrá a ďalšie. Do zberu NepatRÍ: nebez-
pečný odpad – nádoby s farbou a chemikáliami, farby, oleje,
batérie, eternitová krytina, plasty, papier, sklo, pneumatiky,
stavebný odpad, tehla, obklady, kusy polystyrénu, komu-
nálny odpad!!! UpOZORŇUjeMe OBČaNOV, že DROBNÝ
ODpaD VO VReCIaCH Sa NeVYVÁža!!! prosíme občanov,
aby rešpektovali zoznam odpadu, ktorý spadá do veľkoobje-
mového zberu a podieľali sa na triedení odpadu. triedením od-
padu chránime životné prostredie a  znižujeme náklady na
likvidáciu odpadu.
eleKtROODpaD (chladničky, mrazničky, pračky, televízory
a iné) môžete odovzdávať počas celého roka po tel. dohovore,
na tel.: 0948 610 807, 0940 526 150

Zber veľkoobjemových odpadov
bude začiatkom mája

Zapojte sa do zberu biologicky
rozložiteľného odpadu

Zber starého šatstva a textilu
Oznamujeme občanom, že kontajnery na staré
šatstvo a textil v časti na Nižnom konci u „Tesly“
boli zrušené. V  prípade, ak občania chcú odo-
vzdať staré šatstvo, textílie, môžu odovzdať po
telefonickom dohovore s pracovníkmi OTP na tel.
č. 0948 610 807, 0940 526 150 (aj mimo pracovných hodín).
Chceli by sme požiadať občanov, aby okolo kontajnerov so
starým šatstvom nerobili neporiadok, nedávali vrecia mimo
kontajner (týka sa to zbernej nádoby na polgrúni pri jed-
note). Ďakujeme.

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odo-
vzdať  na zberné miesto „Malá kompostá-
reň obce Staškov“ umiestnenej v oplotenom areáli FK
Slávia Staškov na pozemku s parcelným číslom: CKN
1255 v katastrálnom území obce Staškov. Zodpovedná
osoba: p. Marián Oškrobaný, tel.: 0940 526 150. 
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 ko-
náre do priemeru 5 cm. Do malej kompostárne Ne-
patRIa:  odpady obsahujúce nerozložiteľné
prímesi, hnilé ovocie, cudzorodé látky, ropné,
mastné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu.

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

K otvoreniu mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ SCHVaľUje
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Peter Fu-
ček
členovia: Mgr. Iveta Bartusková, Ján Ja-
nošec
b) overovateľov zápisnice: Ján Belko, Te-
rézia Šupčíková 
c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ BeRIe Na VeDOMIe
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projekt na asfal-
tovanie priestoru pred ZŠ Staškov. Úloha
trvá.
b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pokračovať v projektových prípra-
vách v  zmysle Zmien a  doplnkov č. 1 –
Územný plán obce Staškov v  lokalite
„IBV pod Kykuľou“, vrátane prepojenia
na miestnu komunikáciu 4b okolo zá-
hradného domčeka s. č. 29. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1642/4 zastavaná plo-
cha o  výmere 64 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 158/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca úradne overil Ing.
Terézia Targošová dňa 27. 5. 2021 pod
číslom 616/2021. Úloha trvá.
d) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1832/5 zastavaná plo-
cha o  výmere 26 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 252/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s.r.o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca úradne overil Ing.
Terézia Targošová dňa 30.  7. 2021 pod
číslom 9412021. Úloha trvá.
e) Obecné zastupiteľstvo Stavebnému
úradu riešiť žiadosť o odstránenie nele-
gálnych stavieb – časť obce Staškov 
„u Kožákov“. Úloha trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu riešiť právnou cestou odstránenie
oplotenia vo vlastníctve majiteľov par-
cely CKN 1016/4, ktoré zasahuje do par-
ciel CKN 233 a  CKN 1015/1 vo vlast-
níctve obce Staškov. Úloha trvá.

g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odvedenie dažďovej
vody z  miestnej komunikácie lokalita
smer do centra dediny – žiadateľ 
p. Mgr. Peter Jurga. Úloha trvá.
h) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť výzvu na odstránenie dreve-
ného stĺpu verejného osvetlenia umiest-
neného na pozemku bez súhlasu
a upozornenia majiteľov, p. Mgr. Jana Ma-
slíková a p. Ing. Peter Maslík. Úloha trvá.
i) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pripraviť kúpnu zmluvu na kúpu ha-
sičskej striekačky – Tatra 815. Úloha
splnená.
j) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať odborný posudok
o trhovej hodnote  Avie MP 13 s nadstav-
bou SG zdvíhacia plošina, pre stanovenie
ceny pre realizáciu predaja spôsobom
podľa §9a ods. (1) písm. b) Zákona
138/1991 Z. z. Úloha splnená.

K bodu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Staškov za
rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Správu o  kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Staškov za rok 2021.

K bodu č. 5: Správa o výsledku finančnej
kontroly č. 28012022 – Úsek rozpoč-
tovania, financovania a správy majetku
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 28012022 – Úsek rozpočtovania, fi-
nancovania a  správy majetku obce 
Staškov.

K bodu č. 6: VZN č. 01/2022 o podmien-
kach nájmu v nájomných bytoch vybu-
dovaných z prostriedkov získaných
štátnou dotáciou Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky a úveru zo štátneho
fondu rozvoja bývania
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje 
VZN č. 01/2022 o  podmienkach nájmu
v nájomných bytoch vybudovaných z pro-
striedkov získaných štátnou dotáciou Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky a úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

K bodu č. 7: Návrh na zlúčenie Základnej
školy Staškov a jej súčastí a Materskej
školy a jej súčastí
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Návrh na vyradenie zo siete škôl a škol-
ských zariadení: 
• Základná škola, Staškov 502, 023 53, 
• Školská jedáleň, Staškov 502, ako sú-

časť Základnej školy, Staškov 502
• Školský klub detí, Staškov 502, ako sú-

časť Základnej školy, Staškov 502
• Centrum voľného času, ako súčasť Zá-

kladnej školy, Staškov 502
• Materská škola, Staškov č. 364
• Školská jedáleň, Staškov č. 364, ako

súčasť Materskej školy, Staškov č. 364
• Výdajná školská jedáleň, Staškov 909,

ako súčasť Materskej školy, Staškov
364

• Elokované pracovisko, Staškov 909,
ako súčasť Materskej školy, Staškov
364

K bodu č. 7: Návrh na zlúčenie Základnej
školy Staškov a jej súčastí a Materskej
školy a jej súčastí
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje 
Návrh na  zaradenie Základnej školy
s  materskou školou, Staškov 502
a jej súčastí do siete škôl a školských za-
riadení v termíne 1. 9. 2023: 
• Školský klub detí, Staškov 502 ako sú-

časť Základnej školy s materskou ško-
lou, Staškov 502

• Školská jedáleň, Staškov 502 ako sú-
časť Základnej školy s materskou ško-
lou, Staškov 502

• Centrum voľného času, Staškov 502
ako súčasť Základnej školy s maters-
kou školou, Staškov 502

• Materská škola, Staškov 364 ako sú-
časť Základnej školy s materskou ško-
lou, Staškov 502

• Školská jedáleň, Staškov 364 ako sú-
časť Základnej školy s materskou ško-
lou, Staškov 502

• Výdajná školská jedáleň, Staškov 909
ako súčasť Základnej školy s maters-
kou školou, Staškov 502

• Elokované pracovisko, Staškov 909
ako súčasť Základnej školy s maters-
kou školou Staškov 502

K  bodu č. 8: Vyhlásenie dobrovoľnej
zbierky na realizáciu stavby „Krížová
cesta Staškov“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

UZNESENIE 1/2022

UZNESENIE 2/2022

UZNESENIE 3/2022

UZNESENIE 4/2022

UZNESENIE 5/2022

UZNESENIE 6/2022

UZNESENIE 7/2022

UZNESENIE 8/2022

Uznesenia mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 4. 2. 2022

ČO ZBIeRať: Vhodné sú všetky ra-
stlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zo-
stávajú 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 znehod-
notené vodou. Použitý olej nesmie ob-
sahovať chemické prvky, vodu,

saponáty a pod.   DO ČOHO Olej
ZBIeRať? Ideálnou nádobou na zber
oleja z domácnosti je pôvodná 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 odpado-
vého oleja mala byť čistá a suchá.

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!!!
 ČO S fľašOU plNOU pOUžI-
téHO Oleja? Uzavretú fľašu do-
neste 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.

Zber použitého oleja z domácností – „každá kvapka sa počíta”

Prosíme občanov, aby si na zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad 240 l dávali dva že-
tóny, na 110 l zbernú nádobu na zmesový komu-
nálny odpad je potrebný iba jeden žetón. V prípade,
ak na zbernej nádobe 240 l nebudú dva žetóny TKO
Semeteš Vám nádobu nevyvezie.

Obec Staškov oznamuje občanom, že v častiach: by-
tovka centrum (4 bytovky – s. č. 878, 900, 808, 858),
bytovka zdravotné stredisko (s. č. 589), školské by-
tovky (s. č. 500, 600),  za Bahanou, Lazy točňa, u Ve-
selky (kde býva kontajner) sme umiestnili 1100 l
kontajnery na triedený odpad (sklo, plasty, kovy).
Žiadame občanov, aby sa do kontajnerov dával iba
triedený odpad, nie zmesový komunálny odpad!
Správajme sa zodpovedne, trieďme odpad a  pri-
spejme k čistému životnému prostrediu v našej obci.
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a/ pReROKOValO
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
na realizáciu stavby „Krížová cesta Sta-
škov“– realizácia 14 zastavení krížovej
cesty v  obci Staškov v  časti na Grúni
smerom od Kaplnky Nepoškvrneného
počatia Panny Márie po drevený kríž na
Vrchmostoch, ako projektu na podporu
zachovania kultúrneho dedičstva. 
B/ VYHlaSUje
V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o  obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku na realizáciu stavby
„Krížová cesta Staškov“– realizácia 14
zastavení krížovej cesty v obci Staškov
v časti na Grúni smerom od Kaplnky Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie po
drevený kríž na Vrchmostoch, ako pro-
jektu na podporu zachovania kultúrneho
dedičstva.
C/ UStaNOVUje
podmienky dobrovoľnej zbierky nasle-
dovne:
Vyhlasovateľ: Obec Staškov, ul. Jozefa
Kronera 588, Staškov 023 53
IČO: 00314293
Účel dobrovoľnej zbierky: Realizácia
stavby „Krížová cesta Staškov“ – reali-
zácia 14 zastavení krížovej cesty v obci
Staškov v časti na Grúni smerom od Ka-
plnky Nepoškvrneného počatia Panny
Márie po drevený kríž na Vrchmostoch,
ako projektu na podporu zachovania kul-
túrneho dedičstva. 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky:
Obec Staškov
Čas konania dobrovoľnej zbierky:
Od 4. 2. 2022 do 31. 12 . 2022
Spôsob vykonávania dobrovoľnej
zbierky:
1. zasielaním príspevkov na transpa-
rentný účet obce Staškov vedený Prima
banka Slovensko, a.s., Čadca č. účtu
v  tvare IBAN: SK25 5600 0000 0077
1549 3031, s  možnosťou uvedenia do
Poznámky: „Krížová cesta Staškov“,
meno a  priezvisko, resp. obchodného
mena prispievateľa,
2. vložením príspevkov v hotovosti do
obecnej pokladnice pod položkou ozna-
čenou: „Krížová cesta Staškov“, meno
a priezvisko, resp. obchodné meno pri-
spievateľa.
Príspevok v hotovosti bude možné vložiť
počas úradných hodín na Obecnom
Úrade v Staškove.
predpokladané náklady spojené s  ko-
naním zbierky:
Zbierka bude zabezpečovaná pracov-
níkmi obce. Náklady spojené s materiál-
nym zabezpečením budú hradené z roz-
počtu obce.
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky a jej
použitie:
O  priebehu a  výsledku dobrovoľnej
zbierky bude informovať formou správy
starosta obce a táto bude predložená
Obecnému zastupiteľstvu v Staškove.
Výnosy z  dobrovoľnej zbierky sú

v zmysle § 5 ods. (1), písm. e) zákona č.
583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a  o  zmene
a  doplnení niektorých zákonov v  znení
neskorších predpisov, príjmom rozpočtu
obce. Finančné prostriedky získané dob-
rovoľnou zbierkou budú použité na účel,
na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlá-
sená. Správa o výsledku použitia finanč-
ných prostriedkov získaných dobrovoľ-
nou zbierkou bude zverejnená na
webovom sídle vyhlasovateľa po jej pre-
rokovaní na obecnom zastupiteľstve.

K  bodu č. 9: Stanovisko k  investičnej
činnosti obce Staškov podľa §4 ods.3
d) Zákona č. 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje 
Stanovisko k investičnej činnosti obce
Staškov podľa §4 ods.3 d) Zákona č.
369/1990 Zb. a to: Žiadateľ p. Marián
Porvazník, bytom Staškov (výstavba ro-
dinného domu) – parcela CKN 5032/1,
CKN 5032/2, CKN 5031, CKN 5033, to-
tožné s  EKN 3485, EKN 3486, EKN
3487, v k. ú. Staškov. 

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Žiadosť o  usadenie guľového zrkadla
v  časti Staškov Nižný koniec z  dôvodu
neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Pavol
Badura, Staškov.
B/ UKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o usade-
nie guľového zrkadla v  časti Staškov
Nižný koniec z dôvodu neprehľadnej zá-
kruty – žiadateľ p. Pavol Badura, Staškov.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o nájom garáže v bytovom dome
Staškov s. č. 589 – žiadateľ Daniel Križek,
Staškov.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o nájom garáže v bytovom dome
Staškov s. č. 589 – žiadateľ Anton Hlava,
Staškov.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o nájom garáže v bytovom dome
Staškov s. č. 589 – žiadateľ Mária Kico-
šová, Staškov.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
prenájom prebytočného majetku neby-
tových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž v budove s. č. 589 o pod-
lahovej ploche 14 m2.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
na prenájom prebytočného majetku ne-
bytových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž v budove s. č. 589 o pod-
lahovej ploche 14 m2.
B/ SCHVaľUje
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
prenájom prebytočného majetku neby-
tových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž v budove s. č. 589 o pod-
lahovej ploche 14 m2.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
na prenájom prebytočného majetku ne-
bytových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž v budove s. č. 589 o pod-
lahovej ploche 14 m2:
- minimálna cena prenájmu nebytového
priestoru 30,57 €/mesačne 
- verejná obchodná súťaž na prenájom
prebytočného majetku nebytových prie-
storov vo vlastníctve Obce Staškov – ga-
ráž v budove s. č. 589 o podlahovej plo-
che 14 m2 a  podmienky verejnej
obchodnej súťaže budú zverejnené na
webovom sídle Obce Staškov a na úrad-
nej tabuli Obce Staškov. 
- nájomná zmluva na dobu neurčitú od 
1. 5. 2022 s 2-mesačnou výpovednou le-
hotou.
- jediným kritériom je najvyššia ponúk-
nutá cena za prenájom nebytového prie-
storu za mesiac. 
Obec nie je platca DPH.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o  zámenu pozemkov vo vlast-
níctve obce Staškov časti parcely EKN
10842/1 – ostatná plocha, za parcely
CKN 826/2 – trvalý trávnatý porast
a CKN 827/3 – trvalý trávnatý porast vo
vlastníctve žiadateľa p. Ing. Rudolfa
Kvašňovského, bytom Staškov.
C/ SUHlaSÍ
S  vypracovaním geometrického plánu
na oddelenie parcely EKN 10842/1 –
ostatná plocha, na vlastné náklady žia-
dateľa, v súlade s jeho žiadosťou, pri reš-
pektovaní potrebného koridoru na
umiestnenie plánovanej významnej
miestnej komunikácie v  súlade s  do-
plnkom č. 1 územného plánu Obce 
Staškov.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

UZNESENIE 9/2022

UZNESENIE 10/2022

UZNESENIE 11/2022

UZNESENIE 12/2022

UZNESENIE 13/2022

UZNESENIE 14/2022

UZNESENIE 15/2022

UZNESENIE 16/2022

a/ pReROKOValO
Odkúpenie parcely CKN 4418/8 – trvalý
trávnatý porast vo výmere 217 m2 od
Slovenského pozemkového fondu za
stanovenú kúpnu cenu 2,84 €/m2, 
na základe oznámenia ceny číslo
SPFS45450/2019.
B/ SCHVaľUje
Odkúpenie parcely CKN 4418/8 – trvalý
trávnatý porast vo výmere 217 m2 od
Slovenského pozemkového fondu za
stanovenú kúpnu cenu 2,84 €/m2, 
na základe oznámenia ceny číslo
SPFS45450/ 2019, pre účel vysporiada-
nia vlastníctva parcely CKN 4418/8 na
účel plánovanej výstavby rozhľadne.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Žiadosť o  poskytnutie priestorov kino-
sály – Slovenský poľovnícky zväz na plá-
nované podujatie v termíne 26. 3. 2022
o 9:00 hod.

B/ BeRIe Na VeDOMIe
Žiadosť o  poskytnutie priestorov kino-
sály – Slovenský poľovnícky zväz na plá-
nované podujatie v termíne 26. 3. 2022
o 9:00 hod, pri čom nájomné bude účto-
vané v zmysle Uznesenia OZ č. 216/2018
zo dňa 17. 12. 2018.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Vypracovanie projektovej dokumentácie
v stupni pre stavebné povolenie stavby
verejného parkoviska za budovou zdra-
votného strediska s. č. 589, na parcele
CKN-112/1-Zastavaná plocha a nádvorie.
B/ UKlaDÁ  
Obecnému úradu dať vypracovať projek-
tovú dokumentáciu v  stupni pre sta-
vebné povolenie stavby verejného par-
koviska za budovou zdravotného
strediska s. č. 589, na parcele CKN-
112/1 – Zastavaná plocha a nádvorie.

K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Žiadosť o zriadenie prídavného kúrenia
– tepelné čerpadlo, ktoré bude umiest-
nené na budove s. č 25. Žiadateľ: Pitbike
s.r.o. – konateľ Daniel Babuliak, so sídlom
010 01 Žilina.
B/ SCHVaľUje  
Žiadosť o zriadenie prídavného kúrenia
– tepelné čerpadlo, ktoré bude umiest-
nené na budove s. č 25. Žiadateľ: Pitbike
s. r. o. – konateľ Daniel Babuliak, so síd-
lom 010 01 Žilina, s podmienkou predlo-
ženia projektovej dokumentácie žiada-
teľom s  tým, že  zriadenie prídavného
kúrenia – tepelné čerpadlo zrealizuje žia-
dateľ na vlastné náklady. 
Podrobnosti budú riešené dodatkom ná-
jomnej zmluvy so žiadateľom: Pitbike 
s. r. o. – konateľ Daniel Babuliak, so síd-
lom 010 01 Žilina.

UZNESENIE 17/2022

UZNESENIE 18/2022

UZNESENIE 19/2022

Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 25. 2. 2022

K  otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a  určeniu zapi-
sovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ SCHVaľUje
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Terézia
Šupčíková
členovia: Ján Belko, JUDr. Štefan Pončka
b) overovateľov zápisnice: Ing. Milan Ve-
selovský, Ján Janošec
c) program rokovania Obecného zastu-
piteľstva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ BeRIe Na VeDOMIe
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projekt na asfal-
tovanie priestoru pred ZŠ Staškov. Úloha
trvá.
b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pokračovať v projektových prípra-
vách v  zmysle Zmien a  doplnkov č. 1 –
Územný plán obce Staškov v  lokalite
„IBV pod Kykuľou“, vrátane prepojenia
na miestnu komunikáciu 4b okolo zá-
hradného domčeka s. č. 29. Úloha trvá.

c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1642/4 zastavaná plo-
cha o  výmere 64 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 158/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s. r. o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca, úradne overil 
Ing. Terézia Targošová dňa 27. 5. 2021
pod číslom 616/2021. Úloha trvá.
d) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1832/5 zastavaná plo-
cha o  výmere 26 m2 vytvorená na zá-
klade GP č. 252/2021, vytvoril Ing. Bohuš
Krištiak Geo Terrain, s. r. o. so sídlom
Horná 2167/77 Čadca, úradne overil 
Ing. Terézia Targošová dňa 30. 7. 2021
pod číslom 9412021. Úloha splnená.
e) Obecné zastupiteľstvo Stavebnému
úradu riešiť žiadosť o odstránenie nele-
gálnych stavieb – časť obce Staškov 
„u Kožákov“. Úloha trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu riešiť právnou cestou odstránenie
oplotenia vo vlastníctve majiteľov par-
cely CKN 1016/4, ktoré zasahuje do par-
ciel CKN 233 a  CKN 1015/1 vo vlast-
níctve obce Staškov. Úloha trvá.
g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o odvedenie dažďovej
vody z  miestnej komunikácie lokalita
smer do centra dediny – žiadateľ 
p. Mgr. Peter Jurga. Úloha trvá.

h) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť výzvu na odstránenie dreve-
ného stĺpu verejného osvetlenia umiest-
neného na pozemku bez súhlasu
a upozornenia majiteľov, p. Mgr. Jana Ma-
slíková a p. Ing. Peter Maslík. Úloha trvá.
i) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej ko-
misii riešiť žiadosť o usadenie guľového
zrkadla v  časti Staškov Nižný koniec
z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ
p. Pavol Badura Staškov. Úloha trvá.
j) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projektovú doku-
mentáciu v stupni pre stavebné povole-
nie stavby verejného parkoviska za bu-
dovou zdravotného strediska s. č. 589,
na parcele CKN-112/1 – Zastavaná plo-
cha a nádvorie. Úloha trvá.

K  bodu č. 4: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2022 Zš Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 ZŠ Staškov.

K  bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2022 Centrum voľného času
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 Centra
voľného času.

UZNESENIE 20/2022

UZNESENIE 21/2022

UZNESENIE 22/2022

UZNESENIE 23/2022
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K bodu č. 6: Správa o výsledku finančnej
kontroly č. 08022022 – Úsek rozpoč-
tovania, financovania a správy majetku
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 08022022 – MŠ Staškov č. 364, hlav-
ného kontrolóra obce Staškov. 

K bodu č. 7: Správa o výsledku finančnej
kontroly č. 21022022 – Úsek rozpoč-
tovania, financovania a správy majetku
obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Správu o  výsledku finančnej kontroly 
č. 21022022 – Úsek rozpočtovania, 
financovania a  správy majetku obce 
Staškov, hlavného kontrolóra obce Sta-
škov.

K  bodu č. 8: prevod majetku obce 
Staškov do správy Dobrovoľného ha-
sičského zboru – cisternová automobi-
lová striekačka s nadstavbou
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Prevod majetku obce Staškov do správy
DHZ: cisternová automobilová strie-
kačka T815-CAS 32. 

K  bodu č. 8: prevod majetku obce 
Staškov do správy Dobrovoľného ha-
sičského zboru – cisternová automobi-
lová striekačka s nadstavbou
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Žiadosť o  zaradenie vozidla CAS 32-
Tatra 815, ŠPZ: CA 840CX do evidencie
Ministerstva vnútra SR.

K  bodu č. 9: Výkup pozemkov pod
miestnu komunikáciu a cyklo-komuni-
káciu po ľavom a pravom brehu rieky
Kysuca od mosta k OÚ po hranicu s ob-
cou Raková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Výkup pozemkov pod miestnu komuni-
káciu a cyklo-komunikáciu po ľavom 
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta
k OÚ po hranicu s obcou Raková a to na-
sledovné parcely:

LV č. 8027 a to: parcela C-KN 1253/42
vodná plocha o výmere 137 m2 pod B86
spoluvlastnícky podiel: 1/120, LV č. 8040
a to: parcela C-KN 1253/18 vodná plocha
o  výmere 458 m2 pod B86 spoluvlast-
nícky podiel: 1/120, LV č. 8040 a to: par-
cela C-KN 1356/85 ostatná plocha o vý-

mere 50 m2 pod B86 spoluvlastnícky
podiel: 1/120, LV č. 8040 a to: parcela C-
KN 1356/86 ostatná plocha o  výmere
494 m2 pod B86 spoluvlastnícky podiel:
1/120, Predávajúci: Machovčák ladislav,
Staškov (v zastúpení Machovčáková, rod.
Strýčková, bytom Staškov) spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
47,46 €. 5,00 €/m2. 

LV č. 8036 a to: parcela C-KN 1253/14
vodná plocha o výmere 214 m2 pod B 49
spoluvlastnícky podiel:  11970/2419200,
LV č. 8036 a to: parcela C-KN 1292/1 Za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 
84 m2 pod B 49 spoluvlastnícky podiel:
11970/2419200, LV č. 8036 a  to: par-
cela C-KN 1312/14 ostatná plocha o vý-
mere 182 m2 pod B 49 spoluvlastnícky
podiel: 11970/2419200, LV č. 8037 a to:
parcela C-KN 1292/7 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 61 m2 pod B 49 spo-
luvlastnícky podiel: 11970/2419200,
Predávajúci: janík jozef, Staškov (v za-
stúpení Janíková Mária, rod. Čopková,
Staškov) spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 13,38 €. 5,00 €/m2. 

LV č. 8030 a to: parcela C-KN 2830/38
ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 8
spoluvlastnícky podiel: 16200/285120,
LV č. 8042 a to: parcela C-KN 1356/74
ostatná plocha o  výmere 584 m2 pod 
B 16 spoluvlastnícky podiel: 27/3456, 
LV č. 8053 a to: parcela C-KN 1253/23
vodná plocha o výmere 529 m2 pod B 13
spoluvlastnícky podiel: 27/1728, LV 
č. 8169 a  to: parcela C-KN 1356/90
ostatná plocha o  výmere 249 m2 pod 
B 13 spoluvlastnícky podiel: 27/1728, LV
č. 8055 a  to: parcela C-KN 1253/27
vodná plocha o výmere 151 m2 pod B 77
spoluvlastnícky podiel: 48600/2903040,
LV č. 8055 a to: parcela C-KN 1253/28
vodná plocha o výmere 103 m2 pod B 77
spoluvlastnícky podiel:  48600/2903040,
LV č. 8055 a to: parcela C-KN 1356/21
ostatná plocha o  výmere 72 m2 pod 
B 77 spoluvlastnícky podiel: 48600/
2903040, LV č. 8055 a  to: parcela 
C-KN 1927/1 Trvalý trávny porast o vý-
mere 14 m2 pod B 77 spoluvlastnícky po-
diel:  48600/2903040, LV č. 8055 a to:
parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha
o  výmere 78 m2 pod B 77 spoluvlast-
nícky podiel: 48600/2903040, LV 
č. 8055 a  to: parcela C-KN 2042/8
ostatná plocha o  výmere 107 m2 pod 
B 77 spoluvlastnícky podiel:  48600/
2903040, Predávajúca: janíková Mária
(r. Čopková), Staškov, spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 132,08 €.
5,00 €/m2. 

LV č.   8025 a to: parcela C-KN 1253/41
ostatná plocha o  výmere 398 m2 pod 
B 49 spoluvlastnícky podiel:  27433728/
1881169920, LV č. 8025 a  to: parcela 
C-KN 1253/41 ostatná plocha o výmere
398 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel

4506192/1881169920, LV č. 8026 a to:
parcela C-KN 2830/35 ostatná plocha
o výmere 407 m2 pod B 48 spoluvlast-
nícky podiel:  27433728/1881169920,
LV č. 8027 a to: parcela C-KN 1253/42
vodná plocha o výmere 137 m2 pod B 49
spoluvlastnícky podiel:  29160/13063680,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o výmere 900 m2 pod B49
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 49
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere10 m2 pod B49
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B49
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod 
B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B49 spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B49
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod
B108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 108
spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere10 m2 pod B108
spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B108
spoluvlastnícky podiel: 27433728/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod B
108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o  výmere 63 m2 pod B
108 spoluvlastnícky podiel: 4506192/
1881169920, LV č. 8040 a  to: parcela
C-KN 1253/18 vodná plocha o  výmere
458 m2 pod B49 spoluvlastnícky podiel:
29160/13063680, parcela C-KN
1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B49 spoluvlastnícky podiel: 29160/
13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o  výmere 494 m2 pod
B49 spoluvlastnícky podiel: 29160/
13063680, LV č. 8056 a  to: parcela 
C-KN 2042/11 ostatná plocha o výmere 
3 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, LV č. 8249 a to: par-
cela C-KN 2042/12 ostatná plocha o vý-
mere 125 m2 pod B26 spoluvlastnícky
podiel: 103680/3265920, LV č, 8056
a to: parcela C-KN 2042/13 ostatná plo-
cha o výmere 88 m2 pod B27 spoluvlast-
nícky podiel: 103680/3265920. LV 
č. 8058 a  to: parcela C-KN 1253/29
vodná plocha o výmere 50 m2 pod B27

UZNESENIE 24/2022

UZNESENIE 25/2022

UZNESENIE 26/2022

UZNESENIE 27/2022

UZNESENIE 28/2022

spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, LV č. 8251 a to: parcela C-KN
2042/9 ostatná plocha o výmere 177 m2

pod B26 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, LV č. 8058 a to: par-
cela C-KN 2042/10 ostatná plocha o vý-
mere 289 m2 pod B27 spoluvlastnícky
podiel: 103680/3265920, parcela C-KN
2042/17 ostatná plocha o výmere 26 m2

pod B27 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN
2042/21 ostatná plocha o  výmere 
503 m2 pod B27 spoluvlastnícky podiel:
103680/3265920, parcela C-KN
2042/24 ostatná plocha o výmere 19 m2

pod B27 spoluvlastnícky podiel: 103680/
3265920, Predávajúca: Kontríková šte-
fánia (r. Turčáková), Staškov spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
397,18 €. 5,00€/m2. 

LV č.  8015 a  to, parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B3 spoluvlastnícky podiel:  64800/
4147200, pod B 78 spoluvlastnícky po-
diel: 97200/4147200, pod B 79 spolu-
vlastnícky podiel:  97200/4147200, par-
cela C-KN 2343/2 vodná plocha
o výmere 102 m2 pod B3 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, pod B 78 spo-
luvlastnícky podiel: 97200/4147200,
B79 spoluvlastnícky podiel: 97200/
4147200, LV č. 8020 a to: parcela C-KN
2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 105 m2 pod B3 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, pod B78 spo-
luvlastnícky podiel: 97200/4147200,
pod B79 spoluvlastnícky podiel:
97200/4147200, LV č. 8013 a  to: par-
cela C-KN1253/38 vodná plocha o  vý-
mere 29 m2 pod B 3 spoluvlastnícky po-
diel: 64800/4147200, pod B78
spoluvlastnícky podiel: 97200/4147200,
pod B79 spoluvlastnícky podiel: 97200/
4147200, LV č. 8277 a to: parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere789 m2

pod B3  spoluvlastnícky podiel: 64800/
4147200, pod B 78 spoluvlastnícky po-
diel: 97200/4147200, pod B 79  spolu-
vlastnícky podiel: 97200/4147200, LV
č. 8090 a  to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B3 spoluvlastnícky podiel: 64800/
4147200, pod B 78 spoluvlastnícky po-
diel: 97200/4147200, pod B 79 spolu-
vlastnícky podiel: 97200/4147200, LV
č. 8276 a  to: parcela C-KN 2337/21
ostatná plocha o  výmere 1727 m2 pod
B3 spoluvlastnícky podiel: 64800/
4147200, pod B 62 spoluvlastnícky po-
diel: 97200/4147200, Predávajúca: 
pakošová anna, rod. Cvinčeková Sta-
škov spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 1011,68 €. 5,00€/m2. 

LV č. 8025, parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B63 spo-
luvlastnícky podiel: 78382080/
1881169920, LV č.   8026, parcela C-KN
2830/35 ostatná plocha o výmere 407

m2 pod B62 spoluvlastnícky podiel:
78382080/1881169920, LV č. 8039
a to: parcela C-KN 1253/17 vodná plocha
o výmere 900 m2 pod B63 spoluvlast-
nícky podiel: 78382080/1881169920,
parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha
o výmere 9 m2 pod B63 spoluvlastnícky
podiel: 78382080/1881169920, parcela
C-KN 1356/80 ostatná plocha o  vý-
mere10 m2 pod B63 spoluvlastnícky po-
diel: 78382080/1881169920, parcela 
C-KN 1356/81 ostatná plocha o výmere
6 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel:
78382080/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2

pod B63 spoluvlastnícky podiel:
78382080/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 
313 m2 pod B63 spoluvlastnícky podiel:
78382080/18811699, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B63 spoluvlastnícky podiel:
78382080/1881169920, LV č. 8042
a to: parcela C-KN 1356/74 ostatná plo-
cha o  výmere 584 m2 pod B80 spolu-
vlastnícky podiel: 3/720, LV č. 8053 a to:
parcela C-KN 1253/23 vodná plocha
o  výmere 529 m2 pod B38 spoluvlast-
nícky podiel: 3/360, LV č. 8169 a to: par-
cela C-KN 1356/90 ostatná plocha o vý-
mere 249 m2 pod B38 spoluvlastnícky
podiel: 3/360, Predávajúca: pakošová
anna, rod. Koperová Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 501,46 €. 5,00€/m2. 

LV č. 8055: parcela C-KN 1253/27
vodná plocha o výmere 151 m2 pod B12
spoluvlastnícky podiel: 1/64, parcela 
C-KN 1253/28 vodná plocha o  výmere
103 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:
1/64, parcela C-KN 1356/21 ostatná plo-
cha o výmere 72 m2 pod B12 spoluvlast-
nícky podiel: 1/64, parcela C-KN 1927/1
Trvalý trávny porast o výmere 14 m2 pod
B12 spoluvlastnícky podiel: 1/64, parcela
C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere
78 m2 pod B12 spoluvlastnícky podiel:
1/64, parcela C-KN 2042/8 ostatná plo-
cha o  výmere 107 m2 pod B12 spolu-
vlastnícky podiel: 1/64, LV č. 8054 a to:
parcela C-KN 1253/24 vodná plocha
o výmere 1686 m2 pod B 13 spoluvlast-
nícky podiel: 1/64, parcela C-KN 1356/75
ostatná plocha o výmere 356 m2 pod B
13 spoluvlastnícky podiel:   1/64, Predá-
vajúca: jozefa Machovčáková, rod. Ba-
lošáková Staškov, spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 41,02 €.
5,00€/m2. 

LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o  výmere 398 m2 pod B133 
spoluvlastnícky podiel:  1306368/
1881169920, LV č.  8039: parcela C-KN
1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
13063680/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere 10 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 
313 m2 pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B133 spoluvlastnícky podiel:
1306368/1881169920, pod B154 spo-
luvlastnícky podiel: 1/480, LV č. 8054:
parcela C-KN 1253/40 vodná plocha
o výmere 1686 m2 pod B119 spoluvlast-
nícky podiel: 1/384, parcela C-KN
1356/75 ostatná plocha o výmere 356
m2 pod B119 spoluvlastnícky podiel:
1/384, LV č. 8055: parcela C-KN
1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2

pod B103 spoluvlastnícky podiel: 1/384,
parcela C-KN 1253/28 vodná plocha
o výmere 103 m2 pod B103 spoluvlast-
nícky podiel: 1/384, parcela C-KN
1356/21 ostatná plocha o výmere 72 m2

pod B103 spoluvlastnícky podiel: 1/384,
parcela C-KN 1927/1 Trvalý trávny po-
rast o  výmere 14 m2 pod B103 spolu-
vlastnícky podiel: 1/384, parcela C-KN
2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2

pod B103 spoluvlastnícky podiel: 1/384,
parcela C-KN 2042/8 ostatná plocha
o výmere 107 m2 pod B103 spoluvlast-
nícky podiel: 1/384, Predávajúca: Mária
Mikušová, rod. Kaduchová, Čadca, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo vý-
ške 58,23 €. 5,00€/m2. 

LV č. 8015 a  to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43m2 pod
B 62 spoluvlastnícky podiel:
3600/4147200, parcela C-KN 2343/2
vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 62
spoluvlastnícky podiel: 3600/4147200,
LV č. 8020 a  to: parcela C-KN 2429/4
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
105 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:
3600/4147200, LV č. 8013 a to: parcela
C-KN 1253/38 vodná plocha o  výmere
29 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:
3600/4147200, LV č. 8277 a to: parcela
C-KN 1253/39 vodná plocha o  vý-
mere789 m2 pod B 62 spoluvlastnícky
podiel: 3600/4147200, LV č. 8090 a to:
parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha
o výmere 1090 m2 pod B 62 spoluvlast-
nícky podiel: 3600/4147200, LV č. 8276
a to: parcela C-KN 2337/21 ostatná plo-
cha o výmere 1727 m2 pod B 62 spolu-
vlastnícky podiel: 3600/4147200, LV 
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č. 8061 a toparcela C-KN 2129/6 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2

pod B101 spoluvlastnícky podiel:
13/14336, parcela C-KN 2129/7 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2

pod B101 spoluvlastnícky podiel:
13/14336, parcela C-KN 2129/8 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B101 spoluvlastnícky podiel:
13/14336, LV č. 8032 a to: parcela C-KN
4111/5 Orná pôda o výmere 68 m2 pod
B19 spoluvlastnícky podiel: 24/1728,
parcela C-KN 4124/6 Orná pôda o  vý-
mere 246 m2 pod B19 spoluvlastnícky
podiel: 24/1728, LV č. 8041 a to: parcela
C-KN 1253/20 vodná plocha o  výmere
416 m2 pod B48 spoluvlastnícky podiel:
576/82944, LV č. 8042 a to: parcela C-
KN 1356/74 ostatná plocha o  výmere
584 m2 pod B 31 spoluvlastnícky podiel:
24/3456, LV č. 8010 a to: parcela C-KN
1253/36 vodná plocha o  výmere 2 m2

pod B8 spoluvlastnícky podiel: 1/56, LV
č. 8012 a to: parcela C-KN 1253/33
vodná plocha o  výmere 1544 m2 pod
B101 spoluvlastnícky podiel: 13/14336,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o výmere 671 m2 pod B101 spoluvlast-
nícky podiel: 13/14336, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2

pod B101 spoluvlastnícky podiel:
13/14336, parcela C-KN 2260/5 ostatná
plocha o výmere 269 m2 pod B101 spo-
luvlastnícky podiel: 13/14336, parcela C-
KN 2337/19 ostatná plocha o  výmere
270 m2 pod B 101 spoluvlastnícky podiel:
13/14336, Predávajúci: Badura štefan,
rod. Badura Staškov, spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 87,01 €.
5,00 €/m2. 

LV č. 8012: parcela C-KN 1253/33 vodná
plocha o výmere 1544 m2 pod B14 spo-
luvlastnícky podiel: 69120/1658880,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o  výmere 671 m2 pod B14 spoluvlast-
nícky podiel: 69120/1658880, parcela
C-KN 2260/4 ostatná plocha o výmere
14 m2 pod B14 spoluvlastnícky podiel:
69120/1658880, parcela C-KN 2260/5
ostatná plocha o  výmere 269 m2 pod
B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/
1658880, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o  výmere 270 m2 pod
B14 spoluvlastnícky podiel: 69120/
1658880, LV č. 8061: parcela C-KN
2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 67 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel: 69120/1658880, parcela C-KN
2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 11 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel:  69120/1658880, parcela C-KN
2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 23 m2 pod B14 spoluvlastnícky
podiel: 69120/1658880, Predávajúci:
Mgr. Kožák šimon, Staškov, spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
597,45 €. 5,00 €/m2. 

LV č. 8015 a  to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B1 spoluvlastnícky podiel:  75600/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B1 spolu-
vlastnícky podiel: 75600/4147200, par-
cela C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast
o  výmere 43 m2 pod B30 spoluvlast-
nícky podiel:  15120/414720, parcela C-
KN 2343/2 vodná plocha o  výmere 
102 m2 pod B30 spoluvlastnícky podiel:
15120/414720, LV č. 8020 a to: parcela
C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 105 m2 pod B1 spoluvlast-
nícky podiel: 75600/4147200, parcela
C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvo-
rie  o  výmere 105 m2 pod B30 spolu-
vlastnícky podiel: 15120/414720, LV 
č. 8013 a  to: parcela C-KN1253/38
vodná plocha o  výmere 29 m2 pod B1
spoluvlastnícky podiel: 75600/
4147200, pod B30 spoluvlastnícky po-
diel: 15120/414720, LV č. 8277 a to: par-
cela C-KN 1253/39 vodná plocha o vý-
mere789 m2 pod B 1 spoluvlastnícky
podiel: 75600/4147200, pod B 30 spo-
luvlastnícky podiel: 15120/414720, LV 
č. 8090 a  to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B1 spoluvlastnícky podiel: 75600/
4147200, pod B30 spoluvlastnícky po-
diel: 15120/414720, LV 8276 a to: par-
cela C-KN 2337/21 ostatná  plocha o vý-
mere 1727 m2 pod B1 spoluvlastnícky
podiel: 75600/4147200, pod B30 spo-
luvlastnícky podiel: 15120/414720, LV 
č. 7892 a to: parcela C-KN 2429/7 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
11 m2 pod B2 spoluvlastnícky podiel:
3/40, parcela C-KN 2429/7 zastavaná
plocha a nádvorie o  výmere 11 m2 pod
B5 spoluvlastnícky podiel: 7/40, 
LV č. 8025 a  to: parcela C-KN1253/41
vodná plocha o  výmere 398 m2 pod
B148 spoluvlastnícky podiel: 1/6048, 
LV č. 8026 a to: parcela C-KN 2830/35
ostatná plocha o  výmere 407 m2 pod
B144 spoluvlastnícky podiel: 1/6048, 
LV č. 8039 a  to: parcela C-KN1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod
B148 spoluvlastnícky podiel: 1/604, par-
cela C-KN 1356/79 ostatná plocha o vý-
mere 9 m2 pod B148 spoluvlastnícky po-
diel: 1/6048, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o  výmere 10 m2 pod
B148 spoluvlastnícky podiel: 1/6048,
parcela C-KN 1356/81 ostatná plocha
o výmere 6 m2 pod B148 spoluvlastnícky
podiel: 1/6048, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod
B148 spoluvlastnícky podiel: 1/6048,
parcela C-KN 1356/83 ostatná plocha
o výmere 313 m2 pod B148 spoluvlast-
nícky podiel: 1/6048, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B148 spoluvlastnícky podiel:
1/6048, Predávajúca: Bytčánková jar-
mila, rod. Turiaková, Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo 
výške 231,15 €. 5,00 €/m2. 

LV č.  8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B121 spolu-
vlastnícky podiel: 2177280/ 1881169920,
LV č. 8027 parcela C-KN 1253/42 vodná
plocha o výmere 137 m2 pod B61 spolu-
vlastnícky podiel: 136080/13063680,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o výmere 900 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere 10 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B121 spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B121
spoluvlastnícky podiel: 2177280/
1881169920, LV č. 8040 a  to: parcela
C-KN 1253/18 vodná plocha o  výmere
458 m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:
136080/13063680, parcela C-KN
1356/85 ostatná plocha o výmere 50 m2

pod B61 spoluvlastnícky podiel:
136080/13063680, parcela C-KN
1356/86 ostatná plocha o výmere 494
m2 pod B61 spoluvlastnícky podiel:
136080/13063680, Predávajúci: jaro-
slav Kozub, Rajecké Teplice, spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
69,66 €. 5,00€ / m2. 

LV č. 8015 a  to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B93 spoluvlastnícky podiel:  32400/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 93 spo-
luvlastnícky podiel: 32400/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel:
32400/4147200, LV č. 8013 a  to: par-
cela C-KN 1253/38 vodná plocha o vý-
mere 29 m2 pod B 93 spoluvlastnícky
podiel: 32400/4147200, LV č. 8277 a to:
parcela C-KN 1253/39 vodná plocha
o  výmere789 m2 pod B 76 spoluvlast-
nícky podiel: 32400/4147200, LV č.
8090 a  to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B93 spoluvlastnícky podiel: 32400/
4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 76 spoluvlastnícky podiel:
32400/4147200, LV č. 7893 a to: par-
cela C-KN 2429/9 Zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 9 m2 pod B 1 spolu-
vlastnícky podiel: ¼, Predávajúca: alena
Drahniaková, rod. Maslíková, Raková,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 163,01 €. 5,00 €/m2. 

LV č. 8015 a  to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/96, par-
cela C-KN 2343/2 vodná plocha o  vý-
mere 102 m2 pod B 120 spoluvlastnícky
podiel: 1/96, LV č. 8020 a to: parcela C-
KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 105 m2 pod B 120 spoluvlast-
nícky podiel: 1/96, LV č. 8013 a to: par-
cela C-KN 1253/38 vodná plocha o vý-
mere 29 m2 pod B 120 spoluvlastnícky
podiel: 1/96, LV č. 8277 a to: parcela C-
KN 1253/39 vodná plocha o  výmere 
789 m2 pod B 100 spoluvlastnícky po-
diel: 1/96, LV č. 8090 a to: parcela C-KN
2337/20 ostatná plocha o výmere 1090
m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel:
1/96, LV č. 8276 a  to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 100 spoluvlastnícky podiel:
1/96, LV č. 8061 a  to: parcela C-KN
2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 67 m2 pod B 1 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, parcela C-KN 2129/7 Za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 
11 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
1/288, parcela C-KN 2129/8 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 23 m2 pod
B 1 spoluvlastnícky podiel: 1/288, Pre-
dávajúca: janka Čuláková, rod. Chabreč-
ková, Staškov, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 252,15 €. 
5,00 €/m2. 

LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B95 spolu-
vlastnícky podiel:  9797760/ 1881169920,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o  výmere 900 m2 pod 
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o  výmere 9 m2 pod 
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o  výmere 10 m2 pod 
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o  výmere 6 m2 pod 
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o  výmere 87 m2 pod 
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o  výmere 313 m2 pod
B95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o  výmere 63 m2 pod B
95 spoluvlastnícky podiel:  9797760/
1881169920, Predávajúci: emil Mroček,
Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 46,51 €. 5,00€ / m2. 

LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B 1 spolu-
vlastnícky podiel:
17962560/1881169920, LV č. 8039
a to: parcela C-KN 1253/17 vodná plocha
o  výmere 900 m2 pod B 1 spoluvlast-
nícky podiel:  17962560/1881169920,
parcela C-KN 1356/79 ostatná plocha

o výmere 9 m2 pod B 1 spoluvlastnícky
podiel:  17962560/1881169920, parcela
C-KN 1356/80 ostatná plocha o výmere
10 m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
17962560/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2

pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
17962560/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2

pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
17962560/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 313
m2 pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
17962560/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B 1 spoluvlastnícky podiel:
17962560/1881169920, Predávajúca:
lenka Marschalková, rod. Mročeková,
Nový Jičín, ČR, spolu kúpna cena za jed-
notlivé podiely vo výške 85,27 €. 5,00€
/ m2. 

LV č. 8025: parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B 102 spo-
luvlastnícky podiel: 5/72, LV č. 8039 a to:
parcela C-KN 1253/17 vodná plocha
o výmere 900 m2 pod B 102 spoluvlast-
nícky podiel: 5/72, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2

pod B 102 spoluvlastnícky podiel: 5/72,
parcela C-KN 1356/80 ostatná plocha
o  výmere10 m2 pod B 102 spoluvlast-
nícky podiel: 5/72, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B 102
spoluvlastnícky podiel: 5/72, parcela C-
KN 1356/82 ostatná plocha o  výmere
87 m2 pod B 102 spoluvlastnícky podiel:
5/72, parcela C-KN 1356/83 ostatná plo-
cha o výmere 313 m2 pod B 102 spolu-
vlastnícky podiel: 5/72, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B 102 spoluvlastnícky podiel: 5/72,
LV č. 8036 a to: parcela C-KN 1253/14
vodná plocha o  výmere 214 m2 pod 
B28 spoluvlastnícky podiel:  59850/
2419200, parcela C-KN 1292/1 Zasta-
vaná plocha a nádvorie o  výmere 
84 m2 pod B28 spoluvlastnícky podiel:
59850/2419200, parcela C-KN 1312/14
ostatná plocha o  výmere 182 m2 pod
B28 spoluvlastnícky podiel: 59850/
2419200, LV č. 8037: parcela C-KN
1292/7 Zastavaná plocha a nádvorie
o  výmere 61 m2 pod B 28 spoluvlast-
nícky podiel: 59850/2419200, Predáva-
júci: petr Beleščak, rod. Beleščak, Bo-
humín, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 687,06 €. 5,00 €/m2. 

LV č.  8015 a  to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B110 spoluvlastnícky podiel:  8640/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 110 spo-
luvlastnícky podiel: 8640/4147200, LV
č. 8013 a  to: parcela C-KN 1253/38
vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 110
spoluvlastnícky podiel: 18640/4147200,
LV č. 8277 a to: parcela C-KN 1253/39
vodná plocha o výmere 789 m2 pod B91

spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,
LV č. 8020 a  to: parcela C-KN 2429/4
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
105 m2 pod B110 spoluvlastnícky podiel:
8640/4147200, LV č. 8025 parcela C-
KN 1253/41 vodná plocha o  výmere 
398 m2 pod B 127 spoluvlastnícky po-
diel: 653184/1881169920, LV č. 8030
a to: parcela C-KN 2830/38 Ostatná plo-
cha o výmere 16 m2 pod B 22 spoluvlast-
nícky podiel: 1080/285120, LV č. 8039
a to: parcela C-KN 1253/17 vodná plocha
o výmere 900 m2 pod B 127 spoluvlast-
nícky podiel: 653184/1881169920, par-
cela C-KN 1356/79 ostatná plocha o vý-
mere 9 m2 pod B127 spoluvlastnícky
podiel: 653184/1881169920, parcela C-
KN 1356/80 ostatná plocha o  výmere
10 m2 pod B127 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2

pod B127 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2

pod B127 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o  výmere 
313 m2 pod B127 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2

pod B127 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, LV č. 8042 a to:
parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha
o  výmere 584 m2 pod B67 spoluvlast-
nícky podiel: 1/1920, LV č. 8090 a  to:
parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha
o výmere 1090 m2 pod B110 spoluvlast-
nícky podiel: 8640/4147200, LV č. 8276
a to: parcela C-KN 2337/21 ostatná plo-
cha o  výmere 1727 m2 pod B91 spolu-
vlastnícky podiel: 8640/4147200, LV 
č. 8053 a  to: parcela C-KN 1253/23
vodná plocha o výmere 529 m2 pod B29
spoluvlastnícky podiel: 1/960, LV č. 8169
a to: parcela C-KN 1356/90  ostatná plo-
cha o  výmere 249 m2 pod B29 spolu-
vlastnícky podiel: 1/960, LV č. 6189 a to:
parcela C-KN 2445/14 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 6 m2 pod B3 spolu-
vlastnícky podiel: 1/15, parcela C-KN
2445/17 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2 pod B3 spoluvlastnícky
podiel: 1/15, Predávajúca: jozefa Ma-
chovčáková, rod. Michnáčová, Staškov,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 52,45€. 5,00 €/m2

K bodu č. 10: žiadosť o majetko-právne
vysporiadanie pozemkov pod investič-
nou akciou „Rekonštrukcia a moderni-
zácia mostného objektu č. 48-060
most cez rieku Kysuca v  k. ú. obce 
Staškov“
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť ŽSK č. 05837/2021/OSMal-1
o majetko-právne vysporiadanie pozem-
kov pod investičnou akciou „Rekonštruk-
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vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na realizáciu
stavby „krížová cesta Staškov“

Obec Staškov uznesením obecného
zastupiteľstva zo dňa 30. 4. 2021 , číslo
72/2021 schválila súčinnosť a spolu-
prácu pri jej realizácii. Následne
obecný úrad dal vypracovať jednodu-
chý projekt a začal s prípravou stavby.
Po administratívnej stránke nič ne-
bráni vydaniu potrebných povolení
príslušného stavebného úradu.

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2022
schválilo uznesenie č. 8/2022 , ktorým
bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na
realizáciu stavby: „krížová cesta sta-
škov“ – realizácia 14 zastavení krížo-
vej cesty v obci Staškov v časti na
Grúni smerom od Kaplnky Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie po dre-
vený kríž v časti Vrchmosty. Celková
dĺžka bude cca 2 km. Predpokladané
náklady na výstavbu diela sú cca 
60 000 eur. Garantom realizácie pro-
jektu je obecný úrad v spolupráci s far-
ským úradom Staškov.

kto má záujem stavbu krížovej cesty
finančne podporiť, môže tak urobiť
zaslaním ľubovoľnej finančnej
čiastky na  účet: sk25 5600 0000
0077 1549 3031, prípadne priamo
do pokladne na obecnom úrade.

cia a  modernizácia mostného objektu 
č. 48-060 most cez rieku Kysuca v k. ú.
obce Staškov“.
C/ UKlaDÁ
Obecnému úradu informovať žiadateľa
o výške kúpnej ceny 5 €/m2, ktorú poža-
duje obec, nakoľko za rovnakú cenu vy-
kupuje obec pozemky pod verejno-pro-
spešné stavby.

K bodu č. 11: Vyhodnotenie verejnej ob-
chodnej súťaže-predaj majetku, po-
zemky vo vlastníctve obce Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
predaj majetku obce, pozemky vo vlast-
níctve obce Staškov.
B/ VYHODNOtIlO
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
predaj majetku obce, pozemky vo vlast-
níctve obce Staškov.
Dve doručené ponuky do verejnej ob-
chodnej súťaže – predaj majetku vo
vlastníctve obce Staškov CKN 300 o vý-
mere 171 m2 druh pozemku trvalý tráv-
natý porast, CKN 301 o výmere 129 m2

druh pozemku trvalý trávnatý porast,
CKN 740/3 o  výmere 79 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast, CKN 373
o výmere 90 m2 druh pozemku trvalý
trávnatý porast, CKN 377 o výmere 
127 m2 druh pozemku trvalý trávnatý po-
rast, CKN 378 o výmere 271 m2 druh po-
zemku trvalý trávnatý porast, CKN 379
o výmere 290 m2 druh pozemku trvalý
trávnatý porast, CKN 384 o výmere 
334 m2 druh pozemku trvalý trávnatý
porast v celkovej výmere 1491 m2.
C/ SCHVaľUje
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
predaj majetku obce, pozemky vo vlast-
níctve obce Staškov.
Predaj majetku obce na základe vyhod-
notenia doručených súťažných ponúk,
kde bola vybraná ponuka s  najvyššou
celkovou cenou od záujemcu:  Ing. Dušan
Bobek, Žilina, za celkovú sumu: 37 300 €
v celkovej výmere 1491 m2 cena za m2 je
25,02 €/m2.
D/ UKlaDÁ
Obecnému úradu uzavrieť kúpno-pre-
dajnú zmluvu s víťazom verejnej obchod-
nej súťaže.

K bodu č. 12: VZN č. 2/2022 o poskyto-
vaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
určenia výšky úhrady a spôsob platenia
úhrady za opatrovateľskú službu
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje 
VZN č. 2/2022 o poskytovaní opatrova-
teľskej služby, o spôsobe určenia výšky
úhrady a spôsob platenia úhrady za opa-
trovateľskú službu.

K bodu č. 13: Rozšírenie distribučného

plynovodu, plynovodná prípojka SO
04.1,04.2 – súhlas s  odovzdaním ma-
jetku Spp
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Rozšírenie distribučného plynovodu, ply-
novodná prípojka SO 04.1,04.2 – súhlas
s odovzdaním majetku SPP.
B/ SCHVaľUje
Prevod rozšíreného distribučného ply-
novodu, plynovodná prípojka SO
04.1,04.2 – do majetku SPP. Prevod roz-
šíreného distribučného plynovodu na zá-
klade zmluvy č. 1000011018 o podmien-
kach rozšírenia distribučnej siete SPP
a  to  prevod vybudovaného plynáren-
ského zariadenia v sume 3477,44 € do
vlastníctva SPP.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o zmenu územného plánu v lo-
kalite Staškov nižný koniec (bývala píla
Matlák) parcely CKN 2494, CKN 2493,
CKN 2492, CKN 2491, ktoré sú súčasťou
celej lokality bývalej píly, ktorá je v územ-
nom pláne vedená ako priemyselná
zóna. Nedopatrením neboli uvedené par-
cele zahrnuté v  predmetnej zmene
a ostali vedené ako pozemky pre obytné
plochy – rodinné domy. Žiadateľ žiada
o zmenu na priemyselnú zónu.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ SCHVaľUje
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve
obce a to parcela CKN 1832/5 o výmere
26 m2 zastavaná plocha a nádvoria, ktorá
bola odčlenená z parcely CKN 1832/1 GP
č. 252/2021, vypracoval Ing. Bohuš Kriš-
tiak, dňa 12. 7. 2021, úradne overený 
Ing. Teréziou Targošovou úradne ove-
rený dňa 30. 7. 2021 pod č. 94/2021.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Žiadosť o odkúpenie majetku (prípadne
zámenu) vo vlastníctve obce Staškov
CKN 1832/5 o výmere 26 m2 zastavaná
plocha a nádvoria, ktorá bola odčlenená
z  parcely CKN 1832/1 GP č. 252/2021
vypracovaný Ing. Bohuš Krištiak dňa 
12. 7. 2021, úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou úradne overený dňa 30. 7.
2021 pod č. 94/2021 formou zámeny
v  súlade s § 9a ods.8 písm. e) Zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľ
p. Mgr. Mária Haladejová, bytom Staškov.
B/ SCHVaľUje
Zámer zámeny prebytočného majetku
vo vlastníctve obce Staškov a to parcela
CKN 1832/5 o výmere 26 m2 zastav. plo-
cha a  nádvoria, ktorá bola odčlenená

z  parcely CKN 1832/1 GP č. 252/2021
vypracovaný Ing. Bohuš Krištiak dňa 
12. 7. 2021, úradne overený Ing. Teréziou
Targošovou úradne overený dňa 30. 7.
2021 pod č. 94/2021 za parcely vo vlast-
níctve zamieňajúcej p. Mgr. Márie Hala-
dejovej, Staškov, CKN 1356/75 ostatná
plocha 356 m2 (17,61 m2 výmera po-
dielu), CKN 1356/21 ostatná plocha 
72 m2 (3,56 m2 výmera podielu), CKN
2042/8 ostatná plocha 107m2 (5,29 m2

výmera podielu), CKN 1253/28 vodná
plocha 103 m2 (5,1m2 výmera podielu),
CKN 2042/7 ostatná plocha 78 m2

(3,86 m2 výmera podielu) – v celkovej vý-
mere podielov 35,43 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spo-
číva v  tom, že predmetné zamieňané
parcely sú pre obec prebytočným ma-
jetkom a obec ich nevyužíva pričom zá-
menou predmetných pozemkov dôjde
k  vysporiadaniu obecných pozemkov
pod miestnou komunikáciou. Žiadateľ
uhradí všetky poplatky spojené s prevo-
dom predmetných nehnuteľností.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ ZaMIeta
Žiadosť o  odkúpenie obecného po-
zemku CKN 225 trvalý trávnatý porast
o  výmere 189 m2 za navrhovanú cenu
21,80 €/m2, žiadateľ Martin Kovačik
a manželka Andrea Kovačíková, Staškov.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO a B/ BeRIe Na Ve-
DOMIe
Žiadosť o vybudovanie asfaltovej prístu-
povej cesty k rodinným domom – Tibor
Kuric a  Mária Kuricová – Milan Belko
a Marcela Rebrošová – Tomáš Gajdošík
a Veronika Gajdošíková.

K bodu č. 14: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ pReROKOValO
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlast-
níctve obce Staškov par. CKN 6131/1, žia-
dateľ Miroslav Mravec.
B/ UKlaDÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť od žia-
dateľa Miroslava Mravca o  odkúpenie
par. CKN6131/1.

UZNESENIE 32/2022

UZNESENIE 33/2022

UZNESENIE 35/2022

UZNESENIE 37/2022

UZNESENIE 38/2022

UZNESENIE 36/2022

UZNESENIE 34/2022

UZNESENIE 31/2022

UZNESENIE 30/2022

Začiatkom roku 2021 bol vedeniu obce predstavený zámer výstavby krížovej cesty vo vhodnej
lokalite obce. S myšlienkou realizácie tejto stavby oslovila obecný úrad skupina mladých ľudí
z našej obce.

Grafický návrh zastavení krížovej cesty
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december v škd
V decembri sme sa v ŠKD inšpirovali blížiacimi sa vianočnými sviatkami a zimným obdobím. Venovali sme sa hlavne 
Mikulášskemu a vianočnému tvoreniu. Zhotovili sme anjelikov pre radosť do domovov dôchodcov, čižmičky, adventné
vence, Mikulášov, vianočné ozdoby, pozdravy, maľovali sme medovníčky a drobné kresbičky do vianočnej pošty. Svojimi
výrobkami sme skrášľovali prostredie v ŠKD a chodbu školy. Vyhodnotili sme súťaž v pexese, zahrali sme sa nové zábavné
hry, riešili sme vianočné sudoku, spoločne sme si čítali list od Ježiška. A keďže aj nasnežilo, nechýbali ani hry na snehu,
snehuliaci, rôzne stavby a šantenie.

Z aktivít školy

lyžiarsky výcvik
Žiaci 7.A a 7.B sa zúčastnili v termíne od 6. – 11. februára 2022 ly-
žiarskeho výcviku. V Športcentre Oščadnica sa všetci žiaci naučili ly-
žovať, prípadne zdokonaľovali svoje schopnosti pod vedením
skúsených inštruktorov. Keďže boli ubytovaní v Penzióne Gajuz, voľný
čas vypĺňali spoločenskými aktivitami, kvízmi i teoretickou analýzou
lyžovania. Uprostred týždňa mali oddychový deň, preto sa vybrali na
turistiku na Kalváriu. Oddýchnuť a zrelaxovať mohli aj vo wellness
priestoroch penziónu.
Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili aj žiaci 8. ročníka. Lyžiarsky výcvik
prebiehal v Športcentre Oščadnica, kde si žiaci osvojili a niektorí aj
zdokonalili základné zručnosti pri lyžovaní. Pokroky bolo vidno každý
deň. Všetkých chceme pochváliť za vzorne správanie a snahu. Keďže
boli žiaci ubytovaní v penzióne RAMI, poobede v rámci odpočinku
absolvovali turistiku na neďalekú Kalváriu. Tento rok sme si užili
krásne slnečné počasie. Žiaci si pobyt na čerstvom vzduchu užili, utu-
žili partiu a lyžovanie sa im veľmi páčilo. Veríme, že žiaci budú na
tento výcvik príjemne spomínať.

hry na snehu, so snehom
Snehovú nádielku sme v ŠKD využili s deťmi na stavanie
kopca na šmýkanie, na šantenie v snehu, stavbu pevnosti,
snehuliačikov. Deti si sneh užívali a veľmi sa tešili.

vianočné variácie
Pred blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka Vianocami sa
i interiér našej školy, tak ako po minulé roky odel do sláv-
nostných šiat. Šikovné pršteky žiakov prvého stupňa počas
hodín výtvarnej výchovy i pracovného vyučovania pod vede-
ním pani učiteliek vytvorili množstvo krásnych prác s via-
nočnou ale i  zimnou tematikou. Využili rôzne námety,
techniky, materiál a v harmónii s kreativitou a chuťou pra-
covať vznikli diela, ktoré sú potešením nielen pre oči ale i pre
srdiečko v tomto jedinečnom predvianočnom období. Ve-
ríme, že tieto tvorivé činnosti sa stali pre žiakov motiváciou
obdarovať svojich blízkych tým, čo sami s láskou zhotovili.

Základná škola Staškov
valentínske srdiečko

Prváci, hoci malí, s robotom si prácu dali,
srdiečkami nešetrili, telo mu nimi oživili.

A tí druhí?
S tušom pracovali, pastelkami maľovali

a nakoniec mašlička
ozdobila srdiečka.

Druháci nežnou, čistou snežienkou
na farebnom podklade,

chceli by jar privítať.
Hrou s nožnicami, skladaním tvarov

i fŕkaním farby dúhy,
obrázky sa vydarili, uzriete ich v galérii.

Dominantou u tretiakov
je vosk s tušom, ostrý nástroj,
ktorým srdcia a či kvety vyryli.

Vtáci svojim spevom,
súzvukom farebných tónov,

pieseň o láske zanôtiť nám chceli.
Krásnymi slovami „Ľúbim Vás“

pripomenuli sa štvrtáci,
nezabudli na kvetinku,

plnú farieb, ornamentov...
Farebnými balónikmi,

ktoré detské rúčky držia,
naplnili sa priestory.

„Nech sa páči!“
Môžete obdivovať detské výtvory.

dobrovoľná finančná zbierka pre Oz u psej
matere – ranč korňa
Dňa 3. 3. 2022 sa uskutočnila na našej škole
dobrovoľná finančná  zbierka  a zbierka krmív na
pomoc  túlavým, opusteným a týraným  zviera-
tám. Tieto zvieratá ostávajú na ulici, v  útulku
a často bez odbornej pomoci je ich život nezne-
siteľný i v akútnom ohrození.   Obidve zbierky
boli venované a odovzdané  OZ U Psej matere –
ranč Korňa. OZ U Psej matere – ranč Korňa bolo
vytvorené  za účelom pomoci opusteným, ne-
chceným a týraným zvieratám Kysúc a okolia.spolupráca s cpppap 

Dňa 18. 2. 2022 sa so žiakmi našej školy rozprávala p. psychologička
z CPPPaP v Čadci. So žiakmi rozoberali  stále aktuálnu tému šikano-
vania, kyberšikany  a rôznymi zaujímavými aktivitami si priblížili túto
problematiku. Do programu sa zapojili triedy 3.A, 4.B., 5.A, 5.B
a 6.A. Za spoluprácu ďakujeme!
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Výchovno-vzdelávacia činnosť v
materskej škole prebieha plynulo, bez
akýchkoľvek obmedzení. 

Spoločne s deťmi sa nám darí plniť
Školský vzdelávací program pod ná-
zvom „Kľúčik k poznaniu“ – neotvá-
rajte deťom dvere, ale pomôžte im nájsť
ten správny kľúč, aby si ich dokázali
otvoriť sami... 

Vo vzdelávacom procese sa zame-
riavame na rozvoj osobnosti dieťaťa
v poznávaní seba samého, spoznávaní
okolitého sveta, ľudí a kultúry. Školský
vzdelávací program je otvorený mate-
riál, ktorý sa priebežne dopĺňa, vyhod-
nocuje v súlade s platnou legislatívou
a  jej zmenami a  aktuálnymi problé-

mami materskej školy, požiadavkami
rodičov a zriaďovateľa.

Aj v tomto roku sme sa tešili z pri-
pravovaných školských aktivít. Zimné
radovánky, hry so snehom si tento rok
deti užili dostatočne. Taktiež v zime sta-
rostlivo a s radosťou prikrmovali zvie-
ratká. Počas vychádzky sme ich
navštívili v lese a obdarovali ich potra-
vou. Vtáčikom sme zhotovili kŕmidla
a  celú zimu sme ich dokrmovali se-
mienkami. Vo februári sa uskutočnil vo
všetkých triedach detský karneval, na
ktorom spoznávali podstatu fašiango-
vých osláv a  tradícií. Marec, mesiac
knihy, učil deti ako správne zaobchá-
dzať s knihou a vážiť si ju. Veľkú radosť

prežívali naši škôlkari počas návštevy
divadelného predstavenia „Ako
myška vymenila syr za lásku“. Tešíme
sa na nové aktivity, ktoré nás čakajú.
Budú zamerané na ľudové zvyky a tra-
dície. 

Popri napredovaní moderných tech-
nológií nezabúdame deťom vštepovať
lásku k ľudovým zvykom a tradíciám,
ktoré majú v našej obci trvalé korene.
Zvyky a tradície najviac rezonujú cez
vianočné sviatky (Mikuláš, Sväté
Lucie, pečenie medovníkov, štedrove-
černý stôl, Traja králi),  veľkonočné
sviatky (zdobenie vajíčok, pletenie kor-
báčov, šibačky). Máj, máj, stužku za-
plietaj – v tomto čase si pripomíname
zvyky našich predkov, ktoré si po celé
roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť.
Vystúpenia deti sú s prvkami tradícií,
v krojoch a na ľudovú nôtu. Naším pria-
ním je poskytovať deťom bohaté mož-
nosti poznávania ich najbližšieho
kultúrneho a  prírodného prostredia
tak, aby sa u nich rozvíjala predstavi-
vosť, tvorivosť a záujem o ďalšie pozná-
vanie: zachovať ľudovú kultúru
v rôznych umeleckých podobách, pre
radostné sviatočné chvíle a návrat k tra-
díciám. Ak dieťa hodnotí zážitky ako
príjemné, môže ich v budúcnosti samo
vyhľadávať, a tak dochádza k sebaroz-
víjaniu. 

Požehnanú Veľkú noc, dobrý korbáč
na pomoc, vedro vody každej dievke,
nech výskajú malé, veľké. Pekných kra-
slíc plný dom a radosti, šťastia v ňom
prajú zamestnanci Materskej školy 
Staškov.

Materská škola Staškov

Zápis do materskej školy 
v tomto období prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok

2022/2023.
• uprednostňujú sa deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov k 31. 8. 2022 – predško-

láci s povinným predprimárnym vzdelaním
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou  
• deti, ktoré dovŕšili 3 roky

K zápisu je potrebné priniesť: 
• vyplnenú žiadosť (z www.msstaskov.webnode.sk) potvrdenú od všeobec-

ného lekára pre deti a dorast
• prefotený preukaz poistenca dieťaťa
• ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo vyjadrenie prísluš-
ného odborného lekára

všetkovedko  a expert geniality
Každoročne naši žiaci prejavujú zá-
ujem o celoslovenské vedomostné sú-
ťaže Všetkovedko, ktorá je určená pre
žiakov 2.-4. ročníka a o Expert – ge-
niality show, určenú pre žiakov dru-
hého stupňa.
O titul Všetkovedko v tomto roku sú-
ťažilo 20 048 žiakov a v súťaži Expert
súperilo 10 042 žiakov z celého Slo-
venska.
Žiaci získali pekné diplomy a  malú
spomienku na súťaž. Úspešnejší zí-
skali aj malý darček – batoh, loptičku.
Súťažiacim srdečne blahoželáme!

riaditeľka základnej školy, staškov 502 oznamuje
zákonným zástupcom, že zápis detí do 1. ročníka zš
v staškove po dohode so zriaďovateľom  bude prebiehať
s osobnou účasťou  dieťaťa  a zákonným zástupcom die-
ťaťa dňa 22. 4. 2022  (t. j. piatok) v čase od 13,00 do
17,00 h v zš staškov. v prípade zhoršenia epidemiolo-
gickej situácie budeme včas informovať zákonných zá-
stupcov o zmenách priebehu zápisu.

Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ:
A) Zápis bude prebiehať s  osobnou účasťou dieťaťa

a zákonného zástupcu.
1. Ak zákonný zástupca dieťaťa má možnosť vyplniť

elektronickú prihlášku v počítači, prihláška bude zverej-
nená od 1. 4. 2022 na web sídle školy na ľavej lište s názvom
Elektronická prihláška www.zsstaskov.edupage.org, tak
postupuje nasledovne:

Prostredníctvom elektronickej prihlášky zákonný zá-
stupca  vyplní   elektronickú prihlášku zverejnenú na
web sídle školy a odošle ju. Následne ju vytlačí, podpíšu
ju obaja rodičia a zašlú poštou na adresu školy, prípadne
ju doručia dňa 22. 4. 2022 osobne. Overenie údajov sa
uskutoční v  deň zápisu. Zákonný zástupca prinesie so
sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

2.  Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá možnosť vypísať
a odoslať elektronickú prihlášku, tak dňa 22. 4. 2022 si
prevezme, vypíše a odovzdá prihlášku s dodržiavaním hy-
gienických predpisov (rúško,  odstup) v čase od 13,00 do
17,00 h v budove základnej školy. Zákonný zástupca pri-
nesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

B) Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré do-
vŕšia do 31. 8. 2022 šiesty rok veku. Ide teda o deti naro-
dené od 1. 9. 2015  do 31. 8. 2016. zápisu sa zúčastnia
aj tí zákonní zástupcovia, ktorí chcú svojmu dieťaťu do-
chádzku do školy odložiť.

V  prípade, že zákonný zástupca aj s dieťaťom žije
v  zahraničí alebo plánuje odísť do zahraničia, musí
dieťa riadne prihlásiť do kmeňovej školy v  sr (teda
v mieste trvalého pobytu, alebo tam, kam patrí podľa škol-
ského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že
dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne po-
žiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí. Ak
má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného
štátu, zákonný zástupca nemusí riešiť nič v prípade, že
dieťa plánuje zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo. 

Podrobnejšie  informácie k zápisu budú zverejnené na
web sídle školy.

Mgr. Mária perďochová, riaditeľka školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Naši súťažiaci o titul všetkovedko: Skybíková Ema a Maliková Ema z 2.B, Fefko
Patrik a Baculáková Michaela z 3.A, Pakošová Klára 3.B, Ivanová Klára, Smreč-
ková Valentína a Poláček Rudolf zo 4.B. Súťažiaci o titul expert: Andrej Ivan –
6.A, Maslíková Tamara, Smreček Samuel, Hlušek Samuel – všetci zo 7.A. 
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Marec je pre nás mesiac viacerých výročí – narodenia
i úmrtia Jozefa Kronera, výročím úmrtia Zuzany Vaňouso-
vej-Kronerovej i Charlieho Mouriera. Po dvoch rokoch pre-
stávky vynútenej pandémiou sme si 12. marca tieto udalosti
pripomenuli pietnou spomienkou. 

Zo Staškova sme tradične priviezli zem od rodného domu
a zaspievali už symbolické piesne. V Považskej Bystrici nás
privítali Dadka a Oldo Vaňousovci, pripomenuli sme si spo-
ločne aj blížiace sa 100. výročie narodenia Zuzany Vaňou-
sovej Kronerovej. 

Následne sme sa po presune do Bratislavy zastavili na
cintoríne v Ružinove uctiť si pamiatku Vojtecha Pohanku,
autora súsošia Jána Pavla II. a Matky Terezy. 

V Slávičom údolí sa k nám pridala aj Zuzana Kronerová.
Vyjadrila radosť zo stretnutia i nádej, že sa vojna na Ukrajine
čoskoro skončí. 

Večer nás čakalo predstavenie kultovej divadelnej hry
Kubo, ktorého svojho času nezabudnuteľne stvárnil Jozef
Kroner. Na scéne Národného divadla sme ho videli v réžii
Antona Faraonova a v podaní skvelých hercov, ako Milan
Ondrík v úlohe Kuba, Jana Oľhová, Anna Javorková, Dušan
Jamrich, Emil Horváth ml., či František Kovár, s ktorým sa
po predstavení naša viac ako 30 členná skupina mala mož-
nosť stretnúť osobne. 

Juliana Belková

Prijala sa koncepcia galérie, začalo sa so stavebnými úpra-
vami, elektroinštaláciou, konštrukciou balkóna, sadrokartóno-
vým systémom, zabezpečovacím systémom.

Na sklonku minulého roka si Spolok rodákov Jozefa Kronera
požičal financie na kúpu starého kultúrneho domu v Staškove
s cieľom vybudovať v ňom galériu i pamätnú izbu staškovskej ro-
dáčky Zuzany Vaňousovej Kronerovej. K spolupráci prizval prof.
Jozefa Cillera, ktorý sa podieľal na projektoch rodného domu 
Jozefa Kronera, Chodníka Jozefa Kronera i  Železničiarskeho
múzea a v súlade s jeho odporúčaním sa ihneď v januári začalo
s prácami. Spolok sa pri všetkých svojich dielach spoliehal pre-
dovšetkým na ochotu dobrovoľníkov, ľudí pripravených pomôcť,
ľudí, ktorí uverili v  zmysluplnosť zámeru a  venovali mu svoje
zručnosti i odbornosť bez nároku na odmenu. Tak tomu je aj pri
budovaní galérie. Nie sú to len osvedčení pracanti z Parku Jána
Pavla II a Matky Terezy, ale pridali sa aj mladí ľudia. To všetko
dáva nádej, že v ďalších mesiacoch pomôžu staškovskej galérii
ďalší ochotní inštalatéri, murári, maliari, stolári, dizajnéri, ale
i upratovačky, dopravcovia a pomocníci. 

Vopred všetkým patrí poďakovanie a samozrejme pozvánka
na slávnostné otvorenie dňa 2. júla tohto roku.

Ďakujeme za pomoc a podporu!

„a FUrT Sa PiJe“
Ochotnícky súbor Staškovan sa po „Zabíjačke“ podu-

jal na naštudovanie divadelnej hry A FURT SA PIJE, na
ktorej scenáristicky i režijne spolupracuje so Spolkom ro-
dákov Jozefa Kronera. Originálny scenár je založený na
interpretácii skutočných udalostí a dialógov z dobovej
tlače Kysucké hlasy, Kysucká trúba, Kroniky Staškov
a Monografie obce Staškov a ponúka humorný pohľad na
osobitý život Staškovčanov pred 100 rokmi. 

Premiéra predstavenia je plánovaná v predvečer „Kro-
neráka“, 9. júla 2022. Tešíme sa, až sa s ochotníkmi vrá-
tite do 20. rokov 20. storočia, do obdobia narodenia
legendárneho herca Jozefa Kronera.

phdr. katarína prengelová, phd.

Pietna spomienka
Staškovčania budujú Galériu 
Zuzany vaňousovej kronerovej

Konzultácie: Jozef Ciller, Stanislav Machov-
čák, Ján Sabela, Vlasta Mária Machovčáková,
Štefan Hnitka, Bronislav Dorociak

Zábradlie: Štefan Urbaník
Kovová konštrukcia balkóna: Stanislav Ma-

chovčák – ISM s.r.o. Staškov
Drevená konštrukcia balkóna: Ján Belko
Elektroinštalácia: Vladimír Vyrobík, Jakub

Pakoš
Sadrokartónové systémy: Ladislav Perďoch,

Radoslav Sojčák, Daniel Arendárik, Štefan Har-
vančák ml.

Stavebný materiál a inštalačný materiál: Alojz
Kubaška – K-store Raková, Miroslav Suhrada -
Stavospol Turzovka, Pavol Polka – Klokočov,
Peter Novák – Instav Čadca

Zabezpečovací systém: Ján Machovčák – ZAM
Staškov

Maľovanie: Miloš Hruška
Ostatné práce a preprava: Tomáš Gajdošík,

Martin Gajdošík, Vladimír Gajdošík ml., Ján
Belko, Štefan Urbaník, Katarína Fröhlichová,
Oldřich Vaňous, Drahomíra Vaňousová, Juliana
Belková, Darina Machovčáková, Ján Belko ml.,
Juliana Belková ml.

Na galériu finančne prispeli: Drahomíra Va-
ňousová a Oldřich Vaňous – Považská Bystrica,
Vlasta Gajdošíková – Staškov, Marian Pikalík -
Nové Mesto nad Váhom, Obec Staškov, Katarína
Fröhlichová a Peter Fröhlich – Bratislava, Iveta
Gajdošíková Škereňová a Vladimír Gajdošík –
Staškov, Gabriela Galasová – Považská Bystrica,
Marian Capek – Krásno nad Kysucou
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Dňa 30. 3. 2022 si
pripomíname 
1. výročie úmrtia
nášho otca, dedka
a pradedka emila
Maslíka.
„ODPOČÍVAJ
V POKOJI“
S láskou spomína
celá rodina.

Jozef Oškrobaný
5. výročie úmrtia

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám bolo drahé osud vzal. 
Čas plynie, zastaviť sa nedá na nášho milovaného manžela,
otca, dedka a pradedka sa zabudnúť nedá. 
Dňa 19. 3. 2022 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy
opustil vladimír leto zo Staškova. Zároveň 26. 3. 2022 si
pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
syn, brat, ujo, švagor radoslav leto. 
Ťažko sa s vami lúčilo, ťažko je nám bez Vás žiť. 
My v srdciach navždy Vašu lásku máme a v modlidbách na
Vás spomíname. 
S úctou a láskou spomína celá rodina. 

Dňa 2. 5. 2022 si
pripomenieme 
28 rokov, kedy nás
nečakane opustila
naša milá mamička
Mária Maslíková.
Kto ste ju poznali,
spomeňte si
v modlitbe na ňu. 

vladimír leto

Mária Maslíková emil Maslík

Anna huríková
65 rokov

radoslav leto

Čas plynie, už nie si medzi nami, ale
v spomienkach ostávaš s nami. 
Na Tvoj hrob len kytičku kvetov môžeme Ti
dať a pri plamienku sviečky na Teba spomínať. 
Dňa 22. 1. 2022 sme si pripomenuli 
7. výročie úmrtia Jozefa Gulčíka zo Staškova. 
S úctou, vďakou a láskou spomínajú
manželka, syn Juraj so Zuzkou, vnuci
Dávidko, Sabinka, sestra Mária a ostatná
rodina. 

Jozef Gulčík


