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Letné Kronerove dni 2022

Letné Kronerove dni boli aj tento rok plné atraktívnych
podujatí. Prestížny futbalový turnaj, divadelné predstavenia, omša na Grúni či tradičná súťaž vo varení guláša
počas dvoch júlových víkendov prilákali množstvo
návštevníkov, a to nielen z našej obce.
Viac na str. 4-7

Obecný úrad v Staškove si Vás dovoľuje srdečne
pozvať do Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove na kultúrne podujatie pri príležitosti 100. výročia
od odohrania prvého divadelného predstavenia
staškovskými ochotníkmi v roku 1922.
Podujatie sa uskutoční 17. septembra 2022 o 17.00 hod.
Po ukončení programu si môžu prítomní diváci pozrieť
pripravenú výstavu zachovaných fotograﬁí z rôznych
divadelných predstavení.

Vstupenky na koncert Horkýže Slíže v predpredaji
v sume 15 eur si môžete zakúpiť počas úradných
hodín na OÚ v kancelárii č. 2 (matrika)
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Milí Staškovčania,
vážení spoluobčania, po trojročnej prestávke sme sa spoločne
mohli stretnúť na tradičných letných športových a kultúrnospoločenských podujatiach. Tie
tohtoročné odštartovali v piatok
1. 7. divadelným predstavením
ochotníckeho súboru KOS zo
susednej Moravy, ktorý sa predstavil komédiou „Jedenáste prikázanie“. V sobotu podvečer
nasledovala hodová svätá omša
pri kaplnke na Grúni. Hneď po
jej skončení Spolok rodákov Jozefa Kronera slávnostne otvoril galériu staškovskej rodáčky z rodu Kronerovcov – Zuzany
Vaňousovej. V hodovú nedeľu sme súťažili vo varení gulášu
v priestoroch starej školy. Kronerov pohár už tradične začína
v kultúrnom dome v sobotu podvečer. Tentokrát premiérou
divadelného predstavenia v podaní nášho ochotníckeho divadelného súboru „A furt sa pije“. Pokračovali sme tanečnou
zábavou a vystúpením hudobnej skupiny Arzén v areáli futbalového štadióna. V nedeľu 10. 7. sa uskutočnil už
49. ročník tradičného Kronerovho pohára. Mali sme možnosť vidieť kvalitný futbalový turnaj s víťazstvom domácej
Slávie v silnej konkurencii vyspelých mužstiev. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že uvedené podujatia
boli pripravené na vysokej organizačnej úrovni.
V auguste nás čaká ešte letný koncert hudobnej skupiny
Horkýže Slíže v areáli futbalového štadióna, ktorý pripravuje
obecný úrad a sochárske sympózium pri rodnom dome
Jozefa Kronera organizuje Spolok rodákov Jozefa Kronera.
V tomto roku je to už neuveriteľných 100 rokov od vzniku
ochotníckeho divadla v našej obci. K tomuto výročiu obecný
úrad v spolupráci s členmi divadelného súboru Staškovan
(bývalými i súčasnými) pripravuje na 17. septembra v kultúrnom dome samostatné podujatie. Na všetky plánované
kultúrno-spoločenské podujatia Vás srdečne pozývame.
Obec pokračuje v naplánovaných investičných aktivitách.
Zamestnanci obecného technického podniku v spolupráci
so živnostníkmi z našej obce zrealizovali betónové časti všetkých štrnástich zastavení Krížovej cesty. V auguste miestni
majstri jednotlivé zastavenia obložia prírodným kameňom,
namontujú drevené striešky a pokryjú dreveným šindľom.
Vyobrazenia motívov jednotlivých zastavení už vyrába rezbársky majster z Oravy. Tieto budú po inštalácii nasvietené
solárnymi svietidlami a chránené pred poveternostnými
vplyvmi bezpečnostným priehľadným sklom. V okolí každého zastavenia bude upravený terén a osadená drevená lavička. Ak pôjde všetko podľa plánu, dielo bude dokončené
v septembri tohto roku.
Obecný podnik vybudoval podkladné štrkové vrstvy predĺženia miestnej cesty v lokalite IBV pod Kykuľou v dĺžke cca
54 m. Dostal som otázku, prečo za spoločné peniaze budujeme cestu pre jedného človeka, aby si mohol postaviť rodinný dom. Samozrejme, že obec mohla pristúpiť k tejto
záležitosti tak, že mohla dať stavebníkovi k dispozícii svoj
pozemok a zaviazať ho, aby vyprojektoval cestu, vybavil potrebné povolenia, vybudoval cestu a následne ju buď na
vlastné náklady udržiaval, alebo ju za symbolickú cenu odovzdal obci. Nakoľko už teraz máme na stavebnom úrade žia-
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Privítanie našich najmenších obyvateľov
dosti o potrebné povolenia na výstavbu dvoch rodinných
domov a vybudovanú cestu budú využívať obyvatelia ďalších
dvoch jestvujúcich domov, neviem si predstaviť, ako by došlo
k dohode medzi všetkými zainteresovanými o rozdelení nákladov na vybudovanie, prípadne údržbu vybudovanej cesty.
Taktiež je potrebné zobrať v úvahu zložité susedské a medziľudské vzťahy niektorých obyvateľov danej lokality. Myslím
si, že je správne rozhodnutie obce vyriešiť túto záležitosť
komplexne, raz a navždy. Tak sme zámenou pozemkov
získali ešte ďalší meter na rozšírenie koridoru pre novú
cestu, vybavili sme potrebné povolenia a vybudovali podkladné vrstvy. Keď si stavebníci zabudujú do cesty potrebné
prípojky inžinierskych sietí a vybudujú aspoň hrubé stavby,
bude možné v budúcnosti pristúpiť k realizácii vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane odvodnenia. Ešte treba podotknúť, že
je plán prepojenia tejto cesty s plánovanou a projektovanou
cestou popod Kykuľu, ktorá bude slúžiť pre potreby majiteľov
doteraz nesprístupnených stavebných pozemkov v tejto lokalite a možnú ďalšiu výstavbu rodinných domov.
Aktuálne budujeme námestíčko pred obecným úradom.
Základné práce sú zrealizované, ešte nás čaká osadenie drevených častí lavičiek, dokončenie osvetlenia, vrátane osadenia hodín na meranie času, zasadenie stromov a úprava
priestoru pri pamätníku Jozefa Kronera.
Práve prebieha súťaž na výber dodávateľa asfaltovania
ďalších 12 úsekov v našej obci. Podľa víťaznej cenovej ponuky a ﬁnančných možností obce bude rozhodnuté, či budú
zrealizované všetky úseky. Istotne budeme asfaltovať cestu
od mosta cez Kysucu po zdravotné stredisko, ktorú sme museli rozkopať z dôvodu zabudovania dažďovej kanalizácie
a taktiež časť od kostola po cintorín, ktorá je vo veľmi zlom
technickom stave. Ak by sa podarila realizácia všetkých
12 úsekov, tak v obci už zostane skutočne minimum ciest,
ktoré majú nespevnený povrch. Samozrejme, že už je potrebné sa zaoberať opravou ciest, ktoré síce boli v minulosti
asfaltované, ale ich technický stav sa výrazne časom zhoršuje.
Obec pripravuje ďalšie projekty – vybavujeme potrebné
povolenia na vybudovanie verejného parkoviska za budovou
zdravotného strediska a obecným úradom, vrátane opravy
prístupovej komunikácie. Projektová dokumentácia je vypracovaná. Celkovo pribudne ďalších 31 parkovacích miest. Na
realizáciu tohto projektu máme predschválený príspevok
v rámci dotačného systému občianskeho združenia MASK
Krajšie Kysuce, ktorého je naša obec členom. Vybraný projektant rieši rozšírenie cintorína, vrátane urnovej steny. Máme
vypracovaný projekt rozšírenia možnosti parkovania a vybudovania chodníka pre peších pri farskom kostole. Je potrebné
riešiť zámenu pozemkov a vybaviť potrebné povolenia. Máme
tiež vypracovaný projekt vrátane potrebných povolení na realizáciu možnosti parkovania v areáli základnej školy.
Obec bola úspešná a získali sme nenávratný ﬁnančný
príspevok vo výške 257 881,72 eur na rekonštrukciu budovy
materskej školy na nižnom konci. Financie sú určené na výmenu okien, zateplenie fasády, úspory na spotrebe plynu
a elektriny. Po kontrole procesu verejného obstarávanie budeme môcť pristúpiť k samotnej rekonštrukcii.
Milí Staškovčania, ja Vám prajem krásny zvyšok leta, veľa
oddychu a pozitívnej životnej energie.
S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce

Narodenie dieťaťa je v každej rodine
veľkou udalosťou, na ktorú všetci s láskou čakajú. Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho
náručia malé, zdravé dieťatko. Niet
krajšej žiary na svete, ako žiara detských očí.
Dňa 28. apríla 2022 sme mali možnosť po uvoľnení opatrení zavedených
v dôsledku pandémie COVID-19 zor-

ganizovať milé stretnutie pri príležitosti
Uvítania detí do života. Bolo pozvaných 79 detičiek.
Starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko všetkých rodičov spolu s ich malými ratolesťami vrúcne privítal
a našim najmenším spoluobčanom poprial šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa
trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti

pri ich výchove. Prítomní rodičia sa
podpísali do pamätnej knihy obce
a prevzali si darček pre svoje deti.
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále,
nech Vás teší dieťa malé.

Poďakovanie dobrovoľným darcom krvi

Bronzovú plaketu MUDr. Jána Janského získavajú darcovia za 10 odberov, striebornú plaketu za 20 odberov,
na zlatú plaketu musia ženy darovať krv
30-krát, muži 40-krát a pri diamantovej
plakete je to 60 odberov u žien a 80
u mužov, čo je obdivuhodné množstvo

odovzdanej krvi. Darovanie krvi je skutok, ktorý má pre prijímateľov, ktorý
potrebujú túto najvzácnejšiu tekutinu
nevyčísliteľnú hodnotu daru.
Dňa 21. apríla 2022 sa uskutočnilo
v našej obci Stretnutie dobrovoľných
darcov krvi, ktorí v období rokov 2019 –

2021 získali bronzovú, striebornú,
zlatú, diamantovú Janského plaketu.
Spolu obdržali pozvanie 17 darcovia.
Starosta našej obce Ing Ladislav
Šimčisko privítal všetkých pozvaných,
prihovoril sa im a poďakoval im za ich
ušľachtilosť, nezištnosť s akou darujú tú
najvzácnejšiu tekutinu akou je krv.
Čestní darcovia sa podpísali do pamätnej knihy a obdržali od obce Staškov
malý darček ako poďakovanie za ich
ušľachtilý čin, ktorým prispievajú k záchrane ľudských životov, aj keď vedia, že
jedinou odmenou je dobrý pocit a vďačnosť mnohých anonymných ľudí, ktorým svojim činom vedia vrátiť úsmev do
ich rodín, aj napriek tomu, že sa s nimi
nikdy ani nestretnú.
Týmto vzdávame hlbokú úctu a obdiv
všetkým dobrovoľným darcom za
pomoc tým, ktorí to potrebujú, no sami
si nedokážu pomôcť.

Staškov

4

Staškov

5

Letné Kronerove dni 2022
Karlovský ochotnícky súbor KOS
a jeho JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ

Piatok 1. júl

z navareného guláša vzorku porote. Hodnotila sa chuť, vôňa,
konzistencia, mäso a farba guláša. Nakoniec podľa najväčšieho počtu bodov sa vyhodnotili prvé tri miesta. Na treťom
brondzovom mieste sa umiestnil tím DHZ, druhé strieborné miesto obsadil tím OTP a prvé zlaté miesto skončilo v rukách TÍM PECHO.
Každý občan, ktorý chcel ochutnať z kuchárskeho umenia
našich tímov, mohol tak urobiť. K dobrej nálade nám zaspievala naša Folklórna skupina Staškovanka. Výborná nálada
a k tomu krásne počasie umocnilo tak skvelú atmosféru
v ktorej sa niesol celý hodový deň.

V piatok 1. júla 2022 zavítal do našej obce Staškov po
prvý krát Karlovský ochotnícky súbor KOS. Predstavil sa
nám s divadelnou hrou s názvom Jedenácté přikázání. Divadelná hra nás úsmevne varovala, ako je neradno dávať
sľuby v mladosti, ktoré nie je možné vždy splniť. Hra plná
úsmevných situácií a komických scén vyčarila úsmev na tvárach divákov a umožnila nám tak prežiť krásny piatkový podvečer. Diváci odchádzali príjemne naladení na prichádzajúce
hodové dni.

Divadelné predstavenie „... a furt sa pije“
Omša pri Kaplnke na Grúni

Sobota 2. júl

V sobotu, 2. júla sa pri Kaplnke Nepoškvrneného počatia
Panny Márie v Staškove na Grúni konala hodová sv. omša.
Omšu vysluhoval náš pán farár PhDr. Jozef Šamaj a prof.
ThDr. Marian Šuráb, PhD.

IV. ročník súťaže vo varení guláša

Nedeľa 3. júl

V nedeľu 3. júla 2022 sa konal v našej obci už IV. ročník
súťaže vo varení guláša. Tento rok sme pre zmenu a hlavne
z dôvodu rekonštrukcie námestia pred obecným úradom
chutné gulášiky mali možnosť ochutnať v priestoroch pred
Starou školou. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev: TÍM
PECHO, SPARTA, JURGA-STAV, TAXIKÁRI, FS STAŠKOVANKA, Tím ZA ŠTREKU, POĽOVNÍCI ZÁKOPČIE,
LILIPUTÁNI, OTP a DHZ Staškov.
Chutné guláše hodnotila naša porota v zložení: starosta
obce Ing. Ladislav Šimčisko, náš pán farár PhDr. Jozef Šamaj,
kanonik prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., riaditeľka ZŠ Staškov Mgr. Mária Perďochová,vedúci OTP Peter Palica a poslanec obce Staškov Peter Fuček. Každý z tímov odovzdal

Predvečer Kronerovho pohára už tradične patrí divadlu.
V kinosále Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove bola
uvedená premiéra divadelnej hry „... a furt sa pije“ v podaní
DS Staškovan, ktorý v tomto roku slávi svoju storočnicu.
Uplynulo 100 rokov od založenia staškovského divadelného súboru. Sme radi, že môžeme byť súčasťou dnešnej
ochotníckej spoločnosti a pokračovať v silnej tradícii našich
predchodcov. Pre túto príležitosť napísala Juliana Belková
originálnu hru, v ktorej riešia Staškovčania svoj postoj
k alkoholu a k abstinencii. Inšpiráciu našla v dobových novinách Kysucké hlasy a Kysucká trúba, či staškovskej kronike. V hre sa pod režijným vedením Vladimíra Gajdošíka
a Juliany Belkovej predstavili Katarína Prengelová, Jozef
Prengel, Vojtech Baláž, Tomáš Gajdošík, Bibiána Grečmalová, Katarína Brisudová, Ivana Chytilová, Tomáš Hallon,
v zákulisí nás podržala šepkárka Katarína Koniarová, o
scénu, zvuk a svetlá sa staral Ján Belko.
Povzbudiť nás prišli aj členovia rodiny Kronerovcov, starosta obce a samozrejme vy, diváci, Staškovčania i cezpoľní,

Sobota 9. júl

vďaka ktorým má naša ochotníčina zmysel. Zabávali sme sa
a veríme, že sme túto radosť dostali aj ku vám.
DS Staškovan

Po divadelnom zážitku
nasledovala tanečná
zábava s kapelou
SYSTEM TWO.
Hudobným hosťom bola
skupina ArZÉN.
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Kronerov pohár, 49. ročník
Po dvojročnej pandemickej prestávke hostil areál FK Slávia Staškov
49. ročník Kronerovho pohára. Štyri
kysucké celky bojovali o víťaznú trofej,
ktorá na veľkú radosť priaznivcov
zostala v Staškove. Domáci futbalisti
inkasovali na turnaji len jeden gól. Vo
ﬁnále porazili najtesnejším rozdielom
MŠK Kysucké Nové Mesto. Trojicu najlepších doplnil ŠK Javorník Makov,
ktorý v súboji o bronz zdolal TJ Spartak
Vysoká nad Kysucou.
Okrem tímov boli ocenení aj jednotlivci. Najlepším brankárom sa stal
Peter Kulich zo Staškova, strelcom
štvorgólový Pavol Zimka z Makova
a najlepším hráčom domáci Peter Halvoník. Futbalový sviatok spestril aj
zápas starých pánov. Domáci FK Slávia
zvíťazil nad Námestovom 4:2, keď sa za
kysucký celok dvakrát presadil Michal
Gottwald a po jednom presnom zásahu
pridali Viliam Samec a Peter Martiník.
Stovky návštevníkov Kronerovho pohára si podujatie dosýta vychutnalo. Hráči
predvádzali solídne výkony a turnajom si
spestrili prípravu na novú sezónu. Víťaznú trofej napokon dvihol nad hlavu
Marián Čačurák, kapitán FK Slávia.

Dňa 10. júla 2022 odovzdal starosta obce
Ing. Ladislav Šimčisko našej rodáčke
Jane Šimanicovej Cenu obce za vzornú
reprezentáciu obce v oblasti športu.
Medzi jej úspechy patrí: majsterka Slovenska v plážovom volejbale za roky
2020 a 2021, so svojou spoluhráčkou
Barborou Tokošovou sú najlepší beachvolejbalový tím na Slovensku za roky
2020 a 2021, je účastníčkou turnajov
svetovej série, 1. miesto na každom turnaji v rámci Slovenskej beach tour v roku
2021, 3. miesto na stredoeurópskom turnaji v Ljubljane.

„Úroveň bola tento rok vysoká. Zišli
sa kvalitné tímy a aj preto sme spokojní,
že sme uspeli. Súperi nás dobre preverili. Turnaj bol slušným štartom do náročnej prípravy pred ťažkou sezónou,“
povedal kapitán víťazného celku a na
otázku, čo rozhodlo v prospech Slávie,
odpovedal: „Myslím, že sme počas celého turnaja hrali kompaktne. Okrem
toho sme zamakali jeden za druhého. Inkasovali sme len jeden gól, takže si myslím, že náš triumf je zaslúžený.“
Skúseného futbalistu teší víťazstvo
o to viac, že sa zrodilo pred vlastnými
divákmi. „Motivácia na Kronerovom
pohári je vždy veľká. Je to náš domáci
turnaj. Všetci sme šťastní, že pohár zostal doma. Teraz môžeme tento úspech
trošku osláviť a potom sa pripravovať
na ďalšiu, náročnú sezónu.“
Hodnotenie trénerov
Spokojnosť s prvenstvom neskrýval
ani Patrik Koňušík, tréner víťazného
domáceho tímu. „Sme radi, že sme sa
po dlhšom čase stretli na tomto turnaji.
Chalani makali a siahli na dno svojich
síl. Celý turnaj poctivo odpracovali.
Teší ma, že sme vyhrali. Triumf je o to
cennejší, lebo nám chýbalo 5 – 6 hráčov zo základnej zostavy. Otestovali
sme ďalších, ktorí majú potenciál a pre
náš klub sú zaujímaví aj do budúcnosti,“ zhodnotil tréner a na margo
posíl dodal: „O kvalitách Petra Halvoníka sme nepochybovali. Chceli sme ho
už v zime, ale nevyšlo to. Ostatní chalani, ktorých sme skúšali, sa ukazovali
v dobrom svetle a nikto nesklamal.
V Staškove je ale taká kvalita, že aj
hráči, ktorí dnes boli na ihrisku, nemajú isté miesto v kádri. Musia o svoje
pozície zabojovať, nakoľko konkurencia je veľká a ako som spomínal, chýbali
nám viacerí kľúčoví futbalisti. Turnaj
nám ale rozšíril obzor.“
Ako ďalej doplnil kormidelník
FK Slávia Staškov, víťazstvo je pozitív-

Nedeľa 10. júl
nym impulzom. „Predošlá sezóna bola
veľmi úspešná a som rád, že sme v tomto
duchu pokračovali aj na tomto peknom
domácom turnaji. Úspech je motiváciou
do ďalšej práce. Čakajú nás ťažké zápasy
a nová náročná súťaž (Majstrovstvo regiónu). Verím však, že sme staškovskému divákovi urobili radosť.“
Hoci jeho zverenci na triumf nedosiahli, po ﬁnálovom zápase sklamaný
nebol. Slavomír Zátek, tréner MŠK Kysucké Nové Mesto, vyjadril s úrovňou
spokojnosť: „Tento turnaj má krásnu
tradíciu. Staškovu prajem, aby Kronerov
pohár organizoval ešte veľa rokov. Je to
pekné podujatie. Pre náš tím išlo o kondičný deň v rámci prípravy. Odohrali
sme dva dobré zápasy. Za seba môžem
povedať, že to bol príjemný a úspešný
deň,“ povedal tréner a následne porovnal duely na turnaji s letnou prípravou:
„Zápas je vždy lepší ako tréning. Idete
naplno a musíte hrať na sto percent.
V tréningu síce nabeháte kilometre, ale
vždy sa dá niečo vypustiť.“
Pre Kysučanov, ktorí majú za sebou
skvelú sezónu, bol turnaj nielen dobrou
previerkou, ale i šancou pre hráčov, aby
sa trénerovi ukázali v čo najlepšom
svetle. Ten dal šancu aj novým chlapcom z dorastu a tiež posilám. Kronerov
pohár je teda za nami. Pre hráčov išlo
o výbornú prípravu na novú sezónu.
Tréneri na vlastné oči videli svojich zverencov v ostrých zápasoch a urobili si
obraz, kde musia zapracovať. Celé podujatie si dosýta užili aj diváci. Bol pre
nich pripravený bohatý program, takže
druhá júlová nedeľa bola v Staškove vydarená. O to viac, že domáci futbalisti
opäť vyhrali prestížny turnaj, ktorý má
u nás dlhoročnú tradíciu. Tešíme sa
spolu s Vami na najbližší jubilejný 50.
ročník tohto krásneho kultúrneho, spoločenského a športového podujatia.
Patrik Gottwald, štatutár FK

Výsledky 49. ročníka:
1. zápas: FK Slávia Staškov – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 5:1 (0:0)
2. zápas: ŠK Javorník Makov – MŠK Kysucké Nové Mesto 0:1 (0:0)
Starí páni: FK Slávia Staškov – MŠK Námestovo 4:2 (2:1)
O 3. miesto: ŠK Javorník Makov – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 7:3 (3:1)
Finále: FK Slávia Staškov – MŠK Kysucké Nové Mesto 1:0 (1:0)
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otvorenie Galérie zuzany vaňousovejkronerovej

Veronika Mikulášková, vnučka Zuzany Vaňousovej-Kronerovej
a kurátorka výstavy Ešte jeden život, foto Ján Belko

Od čias, kedy slúžil kultúrny dom
svojmu účelu, prešlo 30 rokov. V sobotu 2. júla sa vrátil kultúre a Staškovu
ako galéria, súčasťou ktorej je aj stála
expozícia Kronerovci a Kysuce a pamätná izba Zuzany Vaňousovej-Kronerovej.
Zuzana Vaňousová-Kronerová by sa
6. júla dožila 100 rokov. Galériu ako
rodný dom za štrekou už otvoriť nemohla, urobili to za ňu jej potomkovia.
Nechala tu však svoje meno a dielo
a sprítomniť si ju môžu návštevníci aj

v pamätnej izbe. „Radosť a vďačnosť,“
to sú slová, ktorými vyjadril svoje pocity na slávnostnom otvorení Vladimír
Gajdošík. V jeho úvode bola v premiére
uvedená znelka Spolku rodákov Jozefa
Kronera, ktorú zložil Jozef Chabroň,
staškovský rodák, zbormajster Slovenského ﬁlharmonického zboru a zaznela
v podaní sláčikového kvarteta. Obľúbenou piesňou Dubová stolička si svoju
mamičku pripomenuli Janka Schmidtová a Oldo Vaňous. Ten predstavil aj
pamätnú izbu. Do života maliarky na-

Radosť a vďačnosť
srdečne ďakujem v mene spolku rodákov Jozefa Kronera všetkým, ktorí svojou prácou a ﬁnanciami podporili projekt Galérie Zuzany vaňousovej-Kronerovej: Daniel Arendárik, Marcela Baculová, Ján Belko, Juliana Belková, Paulína Belková, Ján Belko ml., Juliana Belková ml., BYRNEX s. r. o.
Čadca, Marián Capek, Jozef Ciller, Ondrej Čagala, Kamil Čagala, Peter Časnocha, Peter Časnocha ml.,
Bronislav Dorociak, Pavlína Fongusová, Peter Fongus, Katarína Frőhlichová, Peter Frőhlich, Iveta Gajdošíková-Škereňová, Martin Gajdošík, Martina Gajdošíková, Tomáš Gajdošík, Vladimír Gajdošík, Vladimír Gajdošík ml., Vlasta Gajdošíková, Gabriela Galasová, Oľga Gavláková, Vladimír Gazdík, Miroslav
Grečmal, Ján Gregorec, Ivana Grigová, Miroslav Haluščák, Štefan Harvančák ml., Štefan Hnitka, Silvia
Hrušíková, Miloš Hruška, Darina Hrušková, Anna Janíková, Ján Janík, Ivana Jopčíková, Katarína Koniarová, Jana Krčmáriková, Alojz Kubaška – K-store Raková, Vlasta Kučáková – AGE tech, Jaroslav
Kukurdík – CLEANEX, Ľudmila Kvašňovská, Rudolf Kvašňovský, Pavol Lašut, František Liška, Oľga
Lišková, Anna Mackovčáková, Darina Machovčáková, Ján Machovčák – ZAM Staškov, Lukáš Machovčák, Stanislav Machovčák st. – ISM s. r. o., Stanislav Machovčák ml., Vlasta Mária Machovčáková, Božena Mariaková, Kristína Matláková, Veronika Mikulášová, Peter Novák – INSTAV, Obec Staškov, Daša
Ondrušková, Vladislav Ondrušek, Jakub Pakoš, Peter Palica, Pavol Paštrnák, Ladislav Perďoch, Marián Pikalík, Pavol Polka – Klokočov, Martin Pončka, Tereza Rusnáková, Ján Sabela, Janka Schmidtová,
Ľuboš Sidor – Kľúčová služba, Marta Sláviková – RRA Kysuce, Radoslav Sojčák, Miroslav Súhrada Stavospol Turzovka, Peter Šamaj, Mária Ščuryová – MAGMA, Ladislav Šimčisko, Anna Škereňová,
Zuzana Tatta Veličková, Technický podnik Staškov, Eva Urbaníková, Štefan Urbaník, Drahomíra Vaňousová, Marek Vaňous, Oldřich Vaňous, Milan Veselka, Lenka Vráblová – Reštaurácia pod OÚ, Vladimír Vyrobík, Jana Zahatlanová, Emília Ziduljaková.

hliadlo viac ako 120 účastníkov prostredníctvom dokumentu vnuka Mareka Vaňousa Stovka vlastnými
slovami. Výstavu diel Ešte jeden život
pri príležitosti 100. výročia narodenia
uviedla vnučka pani Vaňousovej, kurátorka Veronika Mikulášová. Trvalou súčasťou galérie je stála expozícia diel 22
umelcov vytvorených počas piatich ročníkov plenéra Maľované pod Grapou
pod názvom Kronerovci a Kysuce s odborným garantom Jurajom Čutekom.
Vladimír Gajdošík sa poďakoval všetkým, ktorí výrazným spôsobom pomohli pri vzniku galérie a odovzdal im
originálne podmaľby na sklo Veroniky
Mikulášovej.
Záver patril piesni Ježka, Voskovca
a Wericha Svítá, aj vďaka ktorej sa
z pani Kronerovej stala pani Vaňousová. Výstava bola zrealizovaná s podporou International Visegrad Fund.
Galéria je sprístupnená po telefonickom dohovore na 0915 977 083
a 0949 644 367.
Spolok rodákov Jozefa Kronera

Pozvánka
na SymPózium
Spolok rodákov Jozefa Kronera
organizuje v dňoch 14. až 20. augusta 2022 sochárske sympózium,
ktorého cieľom je zrekonštruovať,
resp. zrenovovať sochy na Chodníku
Jozefa Kronera, vytvoriť informačné
stojany k sochám a postaviť prístrešok k studničke na chodníku.
Sympózia sa zúčastnia autori jednotlivých diel ako i partneri projektu
z Čiech, Poľska a Maďarska. Počas
štyroch večerov sa na stene rodného
domu premietnu ﬁlmy, v hlavných
postavách ktorých sa predstavia
umelci kronerovského hereckého
klanu.
Všetkých srdečne pozývame ku
rodnému domčeku Jozefa Kronera, tak ako tomu bolo počas troch
rokov sympózia Úsmevy geniálneho
klauna (2012 – 2014) a piatich ročníkov plenéra Maľované pod Grapou
(2015 – 2019).
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Drahí Staškovčania.
Chcel by som vás pozvať, aby sme aj v dnešnej dobe vytvárali priateľské vzťahy. Priateľ je človek, ktorý nás pozná
do všetkých detailov, ktorému môžeme otvoriť svoje srdce,
ktorému dôverujeme, ktorý nás vždy podrží, ktorý je obohatením nášho života. Samozrejme musí to platiť aj opačne, že
my sme takými priateľmi pre druhých. Najväčším vzorom
priateľstva a najväčším priateľom v dejinách ľudstva je sám
Ježiš. On nás k takémuto priateľstvu pozýva. O našom živote
sa niekedy hovorí, že sme odcudzení sami sebe a aj druhým.
Paradoxné na tom je, že ešte nikdy v dejinách neexistovalo
toľko organizácií, združení a klubov, v ktorých sa ľudia schádzajú a kde majú možnosť vytvárať priateľské vzťahy. V čom
je problém, že v dnešnej dobe sa veľa ľudí, či mladých alebo
starých, cíti osamotených?
Odpoveď dávajú dôkazy Ježišovej lásky k priateľom.
Všetci ľudia túžia byť milovaní, ale mnohí netúžia milovať
iných. Majú strach a nechuť odovzdávať lásku iným. Prijímajú od druhých ovocie dobrých skutkov, ale keď sa majú
s niečím podeliť, tak hľadajú nejaké zhnité ovocie, ktorého
by sa chceli zbaviť a mať pritom dobrý pocit, akí sú priatelia.
Ježiš povedal svojim učeníkom všetko. Ľudia sú žiaľ často
neúprimní. Všeličo druhým rozprávajú, ale niekedy sú to len

24. júla 2022 sa konala pri príležitosti sviatku
sv. Anny už tradičná každoročná púť ku
Kaplnke sv. Anny v Jelitove. Pútnici prišli na
sv. omšu ku kaplnke spolu so sochou Panny
Márie, ktorú niesli členovia DHZ Staškov.
Omše v krásnom horskom prostredí sa
zúčastnili pútnici aj z okolitých obcí.

„táraniny“ a klamstvá. Kde nie je úprimnosť, tam nemôže
byť priateľstvo. Vrcholom priateľstva je prinášať obety. Je
známe príslovie: „V núdzi poznáš priateľa“. Ale menej známa
je jeho druhá časť: „V núdzi priateľa poznáš sám seba“. Vždy
je ľahké mať niekoho rád, keď nás to nič nestojí. Keď sú
z toho len výhody. Charakter sa však prejavuje v momente,
keď iní k nám dvíhajú ruky a potrebujú niekoho pomoc.
Človek, ktorý má priateľský vzťah k ľuďom, im môže prinášať aj nádej. Vždy sú ľudia, ktorí potrebujú nádej. Kresťan,
ako Kristov vyslanec, má prinášať jeho nádej. Ľudia bez nádeje, ktorí žijú na všetkých miestach spoločenského života,
by mali cítiť, že je tu Cirkev a jej členovia, ktorí ako „zabezpečovacie skupiny“ dokážu priniesť a ponúknuť nádej. Kresťanská nádej je očakávaním večného života. To nie je krajší
pozemský život, ale nový život, nová zem, nové nebo. Kresťanská nádej nedovoľuje nikomu, aby lenivo odpočíval na
posteli už prekonaných zvykov, či minulých zásluh, alebo sa
usadil na zemi tak, akoby už nebola žiadna budúcnosť. Kresťan sa usiluje o to, čo je pred ním. A pred ním sú všetky možnosti. Nádej aktivizuje možnosti a dodáva im opäť silu.
Váš duchovný otec Jozef Šamaj
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Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 22. 4. 2022
UZNESENIE 39/2022

K otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ sCHvaĽUJE
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Terézia
Šupčíková
členovia: Peter Fuček, Mgr. Ján Kubošek
b) overovateľov zápisnice: Ján Belko,
Patrik Gottwald
c) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

UZNESENIE 40/2022

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 asfaltovanie priestoru pred ZŠ Staškov. Úloha
splnená.
b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pokračovať v projektových prípravách v zmysle Zmien a doplnkov č. 1 –
Územný plán obce Staškov v lokalite
„IBV pod Kykuľou“, vrátane prepojenia
na miestnu komunikáciu 4b okolo záhradného domčeka s.č. 29. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať znalecký posudok
na parcelu CKN 1642/4 zastavaná plocha o výmere 64 m2 vytvorená na základe 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 splnená.
d) Obecné zastupiteľstvo Stavebnému
úradu riešiť žiadosť o odstránenie nelegálnych stavieb – časť obce Staškov
„U Kožákov“. Úloha splnená.
e) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu riešiť právnou cestou odstránenie
oplotenia vo vlastníctve majiteľov parcely CKN 1016/4, ktoré zasahuje do parciel CKN 233 a CKN 1015/1 vo vlastníctve obce Staškov. Úloha trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť o odvedenie dažďovej
vody z miestnej komunikácie lokalita
smer do centra dediny – žiadateľ
p. Mgr. Peter Jurga. Úloha splnená.
g) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť výzvu na odstránenie dreveného stĺpu verejného osvetlenia umiest-

neného na pozemku bez súhlasu a upozornenia majiteľov, p. Mgr. Jana Maslíková
a p. Ing. Peter Maslík. Úloha splnená.
h) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť o usadenie guľového
zrkadla v časti Staškov Nižný koniec
z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ
p. Pavol Badura Staškov. Úloha splnená.
i) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie stavby verejného parkoviska za budovou zdravotného strediska s. č. 589,
na parcele CKN - 112/1 – Zastavaná plocha a nádvorie. Úloha trvá.
j) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Staškov par. CKN
6131/1 – žiadateľ Miroslav Mravec,
Staškov. Úloha trvá.

UZNESENIE 41/2022

K bodu č. 4: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 MŠ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021 MŠ
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie MŠ Staškov k 31. 12. 2021.

UZNESENIE 42/2022

K bodu č. 5: Rozpočtové opatrenie
č. 1/2022 MŠ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 MŠ Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 MŠ Stakov.

UZNESENIE 43/2022

K bodu č. 6: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 ZŠ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021
ZŠ Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie ZŠ Staškov k 31. 12. 2021.

UZNESENIE 44/2022

K bodu č. 7: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 ŠJ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021
ŠJ Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie ŠJ Staškov k 31. 12. 2021.

UZNESENIE 45/2022

K bodu č. 8: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 ŠKd staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021 ŠKD
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie ŠKD Staškov k 31. 12.
2021.

UZNESENIE 46/2022

K bodu č. 9: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 Cvč staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021 CVČ
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie CVČ Staškov k 31. 12. 2021.

UZNESENIE 47/2022

K bodu č. 10: Rozpočtové opatrenie
č. 1/2022 ŠKd.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 ŠKD.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 ŠKD.

UZNESENIE 48/2022

K bodu č. 11: správa o hospodárení
k 31. 12. 2021 oTP.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Správu o hospodárení k 31. 12. 2021
OTP Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Hospodárenie OTP Staškov k 31. 12. 2021.

UZNESENIE 49/2022

K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie
č. 1/2022 oTP
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 OTP.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 OTP.

UZNESENIE 50/2022

K bodu č. 13: Prevod hnuteľného majetku v užívaní oTP staškov do vlastníctva obce staškov – Úžitkové vozidlo
avia 31.1.K typ sUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Prevod hnuteľného majetku z užívania
OTP Staškov do vlastníctva obce
Staškov – Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K

Staškov
typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
B/ sCHvaĽUJE
Prevod hnuteľného majetku z užívania
OTP Staškov do vlastníctva obce
Staškov – Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K
typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.

UZNESENIE 51/2022

K bodu č. 13: Prevod hnuteľného majetku v užívaní oTP staškov do vlastníctva obce staškov – Úžitkové vozidlo
avia 31.1.K typ sUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Prebytočnosť hnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov – Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
B/ sCHvaĽUJE
Prebytočnosť hnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.

UZNESENIE 52/2022

K bodu č. 13: Prevod hnuteľného majetku v užívaní oTP staškov do vlastníctva obce staškov – Úžitkové vozidlo
avia 31.1.K typ sUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Spôsob predaja hnuteľného majetku
Obce Staškov v zmysle § 9a ods. (1) písm.
a) zákona SNR č.138/1991 Zb. – verejnou
obchodnou súťažou – Úžitkové vozidlo
Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
B/ sCHvaĽUJE
Zámer predaja hnuteľného majetku
Obce Staškov v zmysle Zákona § 9a ods.
(1) písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. –
verejnou obchodnou súťažou – Úžitkové
vozidlo Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2
s nadstavbou s ramenom a klietkou.

UZNESENIE 53/2022

K bodu č. 13: Prevod hnuteľného majetku v užívaní oTP staškov do vlastníctva obce staškov – Úžitkové vozidlo
avia 31.1.K typ sUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Staškov podľa § 281 a §282 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a § 9a ods.
(1) písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku
Obce Staškov Úžitkové vozidlo Avia
31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou
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s ramenom a klietkou.
B/ sCHvaĽUJE
Podmienky verejnej obchodnej súťaže
hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Staškov podľa § 281 a §282 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a § 9a ods.(1) písm.
a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na odpredaj majetku Obce Staškov Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K typ
SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom
a klietkou.
- Predávať za cenu minimálne 3 527,00 €
s DPH, cena určená znaleckým posudkom č. 13/2022, vypracoval Ing. Jozef
Majchrák
- Kritériom hodnotenia návrhov je najvyššia ponúknutá cena
- Súťaž sa začína 3. mája 2022, t. j. dňom
zverejnenia
- Verejná obchodná súťaž bude zverejnená na internetovej stránke Obce
Staškov, Úradnej tabuli Obce Staškov
a v regionálnej tlači
- Návrh do súťaže predkladá účastník
v neporušenej, zalepenej obálke, na
ktorú uvedie meno, adresu účastníka,
meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž „Cenová
ponuka na predaj vozidla Avia s nadstavbou s ramenom a klietkou - neotvárať”. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude na najbližšom OZ
Obce Staškov
- Osobná obhliadka možná

UZNESENIE 54/2022

K bodu č. 14: dodatok č. 2 k vZn
č. 01/2020 obce staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Dodatok č. 2 k VZN č. 01/2020 Obce
Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.
B/ sCHvaĽUJE
Dodatok č. 2 k VZN č. 01/2020 Obce
Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.

UZNESENIE 55/2022

K bodu č. 15: výstavba bytového domu
– 19 b. j.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Výstavbu bytového domu – 19 b.j.:
a. Účel:
- investičný zámer obstaranie (účel U613) stavby: Bytový dom - 19.b.j. na parcele CKN č.111/1 v k.ú. Staškov, ktorá
bude vyhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt,

ul. Karpatská 131/A, 900 33 Marianka
a schválenou v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané obcou Olešná
dňa 12. 2. 2020, č. j. - Výst – 42/2020,
právoplatné dňa 13. 3. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím obce Olešná zo dňa
4. 3. 2020, č. j. – Výst-200/2022, právoplatné dňa 4. 3. 2022 – investičný zámer
obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k Bytovému domu – 19.b.j. na parcele CKN č. 111/1 v k. ú. Staškov v zložení:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí :
– dažďová kanalizácia na parcele CKN
č.111/1 , ktorá bude vyhotovená v súlade
s projektovou dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný
architekt, ul. Karpatská 131/A, 900 33
Marianka (zodpovedný projektant
Ing. Valéria Ponechalová) a schválenou
v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Čadca,
odborom starostlivosti o životné prostredie , číslo spisu – OU – CA – OSZP –
2020/000660 – 003, dňa 2. 3. 2020,
právoplatné dňa 3. 4. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím Okresného úradu
Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie, číslo spisu – OU – CA – OSZP
– 2022/003404 – 005, dňa 31. 3. 2022,
právoplatné dňa 31. 3. 2022 - vodovodná
prípojka (účel – U6113) na parcele CKN
č. 111/1, kanalizačná prípojka (účel –
U 6123) na parcele CKN č. 111/1, ktorá
bude vyhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt,
Ul. Karpatská 131/A, 900 33 Marianka
(zodpovedný projektant Ing. Valéria
Ponechalová) a schválenou v stavebnom
konaní – Stavebné povolenie vydané
Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, číslo
spisu – OU – CA – OSZP – 2020/
003008 – 003, dňa 15. 4. 2020, právoplatné dňa 18. 5. 2020
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy (účel – U6143, 6153)
na parcele č. CKN 111/1 a 111/23, ktorá
bude vyhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt,
Ul. Karpatská 131/A, 900 33 Marianka
(zodpovedný projektant – Ing. Peter Žák)
a schválenou v stavebnom konaní –
Stavebné povolenie vydané obcou
Staškov dňa 2. 6. 2021, č. j. – Výst – 12S2021/ 262/R1007, právoplatné dňa
7. 7. 2021
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN na parcele
CKN č. 111/1, 05.3. vonkajšie osvetlenie
spevnených plôch na parcele CKN
č. 111/1, 111/23, ktorá bude vyhotovená
v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou: Ing. Pavol Holub a schvá-

Staškov
lenou v stavebnom konaní – Stavebné
povolenie vydané obcou Olešná dňa
12. 2. 2020 , č. j. - Výst – 42/2020, právoplatné dňa 13. 3. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím obce Olešná zo dňa
4. 3. 2020, č. j. – Výst-200/2022, právoplatné dňa 4. 3. 2022 - účel obstaranie
nájomných bytov (účel – U 613) na základe Zmluvy o dielo za cenu vo výške
999 726,54 € - účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe
Zmluvy o dielo za cenu vo výške:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí :
- dažďová kanalizácia v cene 23 986,94 €
- vodovodná prípojka (účel – U6113)
v cene 14 712,12 €
- kanalizačná prípojka (účel – U6123)
v cene 23 245,42 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia (účel – U6143)
v cene 119 962,51 €
- odstavné plochy (účel – U6153) v cene
82 279,19 €
- chodník v cene 30 799,49 €
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN v cene
3 471,82 €
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch v cene 7 927,96 €
B. Podanie žiadostí:
- o poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- o poskytnutie podpory na obstaranie
nájomných bytov podľa zákona
č. 150/2013 z. z. O Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- o poskytnutie dotácie na obstaranie
technickej vybavenosti v zložení:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- o poskytnutie podpory na obstaranie
technickej vybavenosti v zložení:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
podľa zákona č. 150/2013 z. z. O Štátnom
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fonde rozvoja bývania a vyhlášky č.
284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
C.
- uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Obecný technicky podnik, Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov, IČO
– 47884355 predmetom ktorej je výstavba Bytového domu - 19.b.j. na parcele CKN č. 111/1 v k. ú. Staškov
- uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Obecný technicky podnik, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov,
IČO – 47884355 predmetom ktorej je
výstavba súvisiacej technickej vybavenosti:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- dažďová kanalizácia
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
- chodník
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch
Cena za dielo v zmysle uzatvorenej
zmluvy o dielo je 1 306 111,98 € s DPH.
d. Financovanie:
- spôsob ﬁnancovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome (obstarávací náklad – 1 014 226,54 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% – 608 530 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške
40% – 405 690 €
c/ vlastné zdroje obce vo výške 6,54 €
(vyčlenené v rozpočte obce)
- spôsob ﬁnancovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí – vodovodná prípojka (obstarávací náklad –
14 862,12 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 4 458,64 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
10 403,48 €
so 02 Prípojky inžinierskych sietí – kanalizačná prípojka (obstarávací náklad
– 23 345,42 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 7 005,42 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
16340 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy - prístupová komunikácia vrátane so 05 nn rozvody
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch (obstarávací náklad – 129 390,47 €):

a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 38 000 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
16 530 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy – odstavné plochy
(obstarávací náklad – 83 879,19 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 38 000 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
7 410 €
obstarávací náklad technickej vybavenosti spolu – 251 477,20 €
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu – 87 464,06 €, po zaokrúhlení
– 87 460 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky spolu –
50 683,48 €, po zaokrúhlení – 50 680 €
c/ vlastné zdroje obce spolu –
113 337,20 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 02 Prípojky inžinierskych sietí dažďová kanalizácia (obstarávací náklad – 23 986,94 €):
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
23 986,94 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy - chodníky (obstarávací náklad – 30 799,49 €)
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
30 799,49 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 05 nn rozvody - 05.2 elektrická
prípojka nn (obstarávací náklad –
3 471,82 €):
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
3 471,82 € (vyčlenené v rozpočte obce)
obstarávací náklad technickej vybavenosti celkom – 309 735,45 €
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu po zaokrúhlení – 87 460 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby slovenskej republiky spolu po
zaokrúhlení – 50 680 €
c/ vlastné zdroje obce spolu –
171 595,45 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
- vyčlenenie vlastných ﬁnančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 6,54 € z rozpočtu obce
- vyčlenenie vlastných ﬁnančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti vo výške 171 595,45 €
z rozpočtu obce
E. Záväzky:
- záväzok obce dodržiavať pri prenájme
bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia § 12 a §22 zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
- záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti

Staškov
bytovej budovy
- záväzok obce zriadiť záložné právo na
zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- záväzok obce zriadiť záložné právo na
nájomné byty obstarané podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
- záväzok obce zriadiť záložné právo na
obstarávané nájomné byty v prospech
ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým
domom
- záväzok obce vyčleniť v rozpočte ﬁnančné prostriedky na splácanie splátok
úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie
poskytnutého úveru počas celej doby
splatnosti
- záväzok obce vyčleniť v rozpočte ﬁnančné prostriedky – trojmesačnú
splátku požadovaného úveru na výstavbu bytového domu a prislúchajúcej
technickej vybavenosti
F. Predmet a spôsob zabezpečenia záväzku:
- určenie predmetu a spôsobu zabezpečenia záväzku za prijatý úver zo ŠFRB na
účel výstavby Bytového domu - 19.b.j. na
parcele CKN č.111/1 a súvisiacej technickej vybavenosti v k.ú. Staškov nasledovne:
- Budova s. č. 588 na parcele CKN č.
111/29 v k. ú. Staškov
- pozemok CKN č. 111/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1226 m2 v k. ú.
Staškov
Všeobecná hodnota predmetu zabezpečenia je v zmysle znaleckého posudku číslo
24/2022, vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č. 65, 023 53
ku dňu 9. 2. 2022 – 1 210 000,00 €.
B/ sCHvaĽUJE
Výstavbu bytového domu – 19 b.j.:
a. Účel:
- investičný zámer obstaranie (účel U613) stavby: Bytový dom - 19.b.j. na parcele CKN č.111/1 v k.ú. Staškov, ktorá
bude vyhotovená v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt, ul.
Karpatská 131/A, 900 33 Marianka a
schválenou v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané obcou Olešná
dňa 12. 2. 2020, č. j. - Výst – 42/2020,
právoplatné dňa 13. 3. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím obce Olešná zo dňa
4. 3. 2020, č. j. – Výst-200/2022, právoplatné dňa 4. 3. 2022 – investičný zámer
obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti k Bytovému domu – 19.b.j. na parcele CKN č. 111/1 v k. ú. Staškov v zložení:
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so 02 Prípojky inžinierskych sietí :
– dažďová kanalizácia na parcele CKN
č.111/1 , ktorá bude vyhotovená v súlade
s projektovou dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný
architekt, ul. Karpatská 131/A, 900 33
Marianka (zodpovedný projektant Ing.
Valéria Ponechalová) a schválenou v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie ,
číslo spisu – OU – CA – OSZP –
2020/000660 – 003 , dňa 2. 3. 2020,
právoplatné dňa 3. 4. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím Okresného úradu
Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie, číslo spisu – OU – CA – OSZP
– 2022/003404 – 005, dňa 31. 3. 2022,
právoplatné dňa 31. 3. 2022 - vodovodná
prípojka (účel – U6113) na parcele CKN
č. 111/1, kanalizačná prípojka (účel – U
6123) na parcele CKN č. 111/1, ktorá bude
vyhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt, Ul.
Karpatská 131/A, 900 33 Marianka ( zodpovedný projektant Ing. Valéria Ponechalová) a schválenou v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané
Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, číslo
spisu – OU – CA – OSZP – 2020/
003008 – 003, dňa 15. 4. 2020, právoplatné dňa 18. 5. 2020
so 03 Prístupová komunikácia a
ostatné plochy (účel – U6143, 6153) na
parcele č. CKN 111/1 a 111/23, ktorá bude
vyhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou: Ing. arch.
Ivan Jarina, autorizovaný architekt, Ul.
Karpatská 131/A, 900 33 Marianka ( zodpovedný projektant – Ing. Peter Žák) a
schválenou v stavebnom konaní – Stavebné povolenie vydané obcou Staškov
dňa 2. 6. 2021, č. j. – Výst – 12-S2021/
262/R1007, právoplatné dňa 7. 7. 2021
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN na parcele
CKN č. 111/1, 05.3. vonkajšie osvetlenie
spevnených plôch na parcele CKN
č. 111/1, 111/23, ktorá bude vyhotovená
v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou: Ing. Pavol Holub a schválenou v stavebnom konaní – Stavebné
povolenie vydané obcou Olešná dňa
12. 2. 2020 , č. j. - Výst – 42/2020, právoplatné dňa 13. 3. 2020, platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená Rozhodnutím obce Olešná zo dňa
4. 3. 2020, č. j. – Výst-200/2022, právoplatné dňa 4. 3. 2022 - účel obstaranie
nájomných bytov (účel – U 613) na základe Zmluvy o dielo za cenu vo výške
999 726,54 € - účel obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti na základe
Zmluvy o dielo za cenu vo výške:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí :

- dažďová kanalizácia v cene 23 986,94 €
- vodovodná prípojka (účel – U6113)
v cene 14 712,12 €
- kanalizačná prípojka (účel – U6123) v
cene 23 245,42 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia (účel – U6143)
v cene 119 962,51 €
- odstavné plochy (účel – U6153) v cene
82 279,19 €
- chodník v cene 30 799,49 €
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN v cene
3 471,82 €
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch v cene 7 927,96 €
B. Podanie žiadostí:
- o poskytnutie dotácie na obstaranie
nájomných bytov podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- o poskytnutie podpory na obstaranie
nájomných bytov podľa zákona
č. 150/2013 z. z. O Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- o poskytnutie dotácie na obstaranie
technickej vybavenosti v zložení:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- o poskytnutie podpory na obstaranie
technickej vybavenosti v zložení:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
podľa zákona č. 150/2013 z. z. O Štátnom
fonde rozvoja bývania a vyhlášky
č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších
predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
C.
- uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Obecný technicky podnik, Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov, IČO
– 47884355 predmetom ktorej je výstavba Bytového domu - 19.b.j. na parcele CKN č. 111/1 v k. ú. Staškov
- uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Obecný technicky podnik, Ul. Jo-

Staškov
zefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov,
IČO – 47884355 predmetom ktorej je
výstavba súvisiacej technickej vybavenosti:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí:
- dažďová kanalizácia
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy:
- prístupová komunikácia
- odstavné plochy
- chodník
so 05 nn rozvody:
- 05.2 elektrická prípojka NN
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch
Cena za dielo v zmysle uzatvorenej
zmluvy o dielo je 1 306 111,98 € s DPH.
d. Financovanie:
- spôsob ﬁnancovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome (obstarávací náklad – 1 014 226,54 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% – 608 530 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške
40% – 405 690 €
c/ vlastné zdroje obce vo výške 6,54 €
(vyčlenené v rozpočte obce)
- spôsob ﬁnancovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:
so 02 Prípojky inžinierskych sietí – vodovodná prípojka (obstarávací náklad –
14 862,12 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 4 458,64 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
10 403,48 €
so 02 Prípojky inžinierskych sietí – kanalizačná prípojka (obstarávací náklad
– 23 345,42 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 7 005,42 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
16340 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy - prístupová komunikácia vrátane so 05 nn rozvody
- 05.3. vonkajšie osvetlenie spevnených
plôch (obstarávací náklad – 129 390,47 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 38 000 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
16 530 €
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy – odstavné plochy
(obstarávací náklad – 83 879,19 €):
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške – 38 000 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške –
7 410 €
obstarávací náklad technickej vybave-
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nosti spolu – 251 477,20 €
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu – 87 464,06 €, po zaokrúhlení
– 87 460 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky spolu –
50 683,48 €, po zaokrúhlení – 50 680 €
c/ vlastné zdroje obce spolu –
113 337,20 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 02 Prípojky inžinierskych sietí dažďová kanalizácia (obstarávací náklad – 23 986,94 €):
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
23 986,94 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 03 Prístupová komunikácia
a ostatné plochy - chodníky (obstarávací náklad – 30 799,49 €)
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
30 799,49 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
so 05 nn rozvody - 05.2 elektrická
prípojka nn (obstarávací náklad –
3 471,82 €):
c/ vlastné zdroje obce vo výške –
3 471,82 € (vyčlenené v rozpočte obce)
obstarávací náklad technickej vybavenosti celkom – 309 735,45 €
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu po zaokrúhlení – 87 460 €
b/ dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby slovenskej republiky spolu po
zaokrúhlení – 50 680 €
c/ vlastné zdroje obce spolu –
171 595,45 € (vyčlenené v rozpočte
obce)
- vyčlenenie vlastných ﬁnančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 6,54 € z rozpočtu obce
- vyčlenenie vlastných ﬁnančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti vo výške 171 595,45 €
z rozpočtu obce
E. Záväzky:
- záväzok obce dodržiavať pri prenájme
bytov a uzatváraní nájomných zmlúv
ustanovenia § 12 a §22 zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
- záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej doby životnosti
bytovej budovy
- záväzok obce zriadiť záložné právo na
zachovanie nájomného charakteru bytov
obstaraných podľa zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- záväzok obce zriadiť záložné právo na
nájomné byty obstarané podľa zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
- záväzok obce zriadiť záložné právo na

obstarávané nájomné byty v prospech
ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým
domom
- záväzok obce vyčleniť v rozpočte ﬁnančné prostriedky na splácanie splátok
úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie
poskytnutého úveru počas celej doby
splatnosti
- záväzok obce vyčleniť v rozpočte ﬁnančné prostriedky – trojmesačnú
splátku požadovaného úveru na výstavbu bytového domu a prislúchajúcej
technickej vybavenosti
F. Predmet a spôsob zabezpečenia záväzku:
- určenie predmetu a spôsobu zabezpečenia záväzku za prijatý úver zo ŠFRB na
účel výstavby Bytového domu - 19.b.j. na
parcele CKN č.111/1 a súvisiacej technickej vybavenosti v k.ú. Staškov nasledovne:
- Budova s. č. 588 na parcele CKN č.
111/29 v k. ú. Staškov
- pozemok CKN č. 111/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1226 m2 v k. ú.
Staškov
Všeobecná hodnota predmetu zabezpečenia je v zmysle znaleckého posudku číslo
24/2022, vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č. 65, 023 53
ku dňu 9. 2. 2022 – 1 210 000,00 €.

UZNESENIE 56/2022

K bodu č. 16: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2022 obce staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Obce
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Obce
Staškov.

UZNESENIE 57/2022

K bodu č. 17: Zápisnica z likvidačnej komisie MŠ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zápisnicu z likvidačnej komisie
MŠ Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Likvidáciu majetku MŠ Staškov v zmysle
zápisnice z likvidačnej komisie
MŠ Staškov.

UZNESENIE 58/2022

K bodu č. 18: Zápisnica z likvidačnej komisie oTP staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zápisnicu z likvidačnej komisie OTP
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Likvidáciu majetku OTP Staškov
v zmysle zápisnice z likvidačnej komisie
OTP Staškov.

Staškov

14

rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Obce Staškov
sumarizácia
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové ﬁnančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

2 177 122
1 000
92 400
2 270 522

198 075
722 970
836 669
1 757 714

2 375 197
723 970
929 069
4 028 236

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové ﬁnančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

2 076 918
97 000
96 487
2 270 405

100 942
1 650 432
6 000
1 757 374

2 177 860
1 747 432
102 487
4 027 779

100 204
-96 000
-4 087

97 133
-927 462
830 669

197 337
-1 023 462
826 582

výsledok hospodárenia

117

340

457

Finančné operácie
Poplatky bankového charakteru
Splátka istiny (byty zdrav. stredisko)
Splátka istiny - polyfunkčný dom 858
Splátka istiny - 15 b.j.
Splátka istiny - 19 b.j.
Splátka úveru - chodníky
Splátka úveru - VO
Splátka úveru - rýpadlo nakladač
Splátka úveru - strecha
Splátka úveru - oprava a údržba MK

96 487

6 000

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

UZNESENIE 59/2022

K bodu č. 19: Zápisnica z likvidačnej komisie oÚ staškov, dHZ staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zápisnicu z likvidačnej komisie
OÚ Staškov, DHZ Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Likvidáciu majetku OU Staškov, DHZ
Staškov v zmysle zápisnice z likvidačnej
komisie OÚ Staškov, DHZ Staškov.

UZNESENIE 60/2022

K bodu č. 20: výkup pozemkov pod
miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom brehu rieky
Kysuca od mosta k oÚ po hranicu s obcou Raková
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo a B/ sCHvaĽUJE
Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom
a pravom brehu rieky Kysuca od mosta
k OÚ po hranicu s obcou Raková a to nasledovné parcely:
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 94 spoluvlastnícky podiel: 32400/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 94 spoluvlastnícky podiel: 32400/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 94 spoluvlastnícky podiel:

8 145
11 073
11 796
0
25 000
4 000
6 667
4 806
25 000

6 000

102 487
8 145
11 073
11 796
6 000
25 000
4 000
6 667
4 806
25 000

32400/4147200, LV č. 8013 a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 94 spoluvlastnícky
podiel: 32400/4147200, LV č. 8277 a to:
parcela C-KN 1253/39 vodná plocha
o výmere 789 m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel: 32400/ 4147200, LV č.
8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B 94 spoluvlastnícky podiel: 32400/
4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 77 spoluvlastnícky podiel:
32400/4147200, LV č. 7893 a to: parcela C-KN 2429/9 Zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 9 m2 pod B 2 spoluvlastnícky podiel: ¼,Predávajúca: Jozefa
Maslíková, rod. Mešťanová, 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 93 spoluvlastnícky podiel: 64800/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 93 spoluvlastnícky podiel:
64800/ 4147200, LV č. 8013 a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 93 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, LV č. 8090
a to: parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B 93 spolu-

vlastnícky podiel: 64800/4147200, LV
č. 7893 a to: parcela C-KN 2429/9 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9
m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel: ½,
Predávajúca: Jana Bobčíková, rod. Maslíková, Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 326,02 €.
5,00€ / m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 11 spoluvlastnícky podiel: 25920/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 11 spoluvlastnícky podiel: 25920/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 11 spoluvlastnícky podiel:
25920/4147200, LV č. 8013 a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 11 spoluvlastnícky podiel 25920/4147200, LV č. 8277 a to:
parcela C-KN 1253/39 vodná plocha
o výmere789 m2 pod B 11 spoluvlastnícky podiel: 25920/4147200, LV č.
8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B 11 spoluvlastnícky podiel: 25920/
4147200, LV č.8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 11 spoluvlastnícky podiel:
25920/4147200, Predávajúci: Milan Buček, Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 121,41 €. 5,00€
/ m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 108 spoluvlastnícky podiel: 12/1152,
parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 108 spoluvlastnícky
podiel: 12/1152, LV č. 8013 a to: parcela
C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere
29 m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel:
12/1152, LV č. 8277 a to: parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere 789 m2
pod B 89 spoluvlastnícky podiel:
12/1152, LV č. 8090 a to: parcela C-KN
2337/20 ostatná plocha o výmere 1090
m2 pod B 108 spoluvlastnícky podiel:
12/1152, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 89 spoluvlastnícky podiel:
12/1152, Predávajúci: Jozef Kováčik,
Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 196,88 €. 5,00€ / m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 28 spoluvlastnícky podiel: 9720/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel9720/4147200, LV č.
8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2
pod B 28 spoluvlastnícky podiel:
9720/4147200, LV č. 8013 a to: parcela
C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere
29 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel:
9720/4147200, LV č. 8277 a to: parcela
C-KN 1253/39 vodná plocha o vý-

Staškov
mere789 m2 pod B 21 spoluvlastnícky
podiel: 9720/4147200, LV č. 8090 a to:
parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha
o výmere 1090 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel: 9720/4147200, LV č. 8276
a to: parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727 m2 pod B 21 spoluvlastnícky podiel: 9720/4147200, Predávajúci: Stanislav Maslík, Raková, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 45,53 €. 5,00€ / m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 28 spoluvlastnícky podiel: 9720/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel9720/4147200, LV č.
8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2
pod B 29 spoluvlastnícky podiel: 9720/
4147200, LV č. 8013 a to: parcela C-KN
1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2
pod B 29 spoluvlastnícky podiel: 9720/
4147200, LV č. 8277 a to: parcela C-KN
1253/39 vodná plocha o výmere 789 m2
pod B 22 spoluvlastnícky podiel:
9720/4147200, LV č. 8090 a to: parcela
C-KN 2337/20 ostatná plocha o výmere
1090 m2 pod B 29 spoluvlastnícky podiel: 9720/4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha o výmere 1727 m2 pod B 22 spoluvlastnícky
podiel: 9720/4147200, Predávajúci: Jozefa Hanuláková, rod. Maslíková, Raková,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 45,53 €. 5,00 € / m2
LV č. 8015 a to:parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 87 spoluvlastnícky podiel: 86400/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 87 spoluvlastnícky podiel 86400/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 87 spoluvlastnícky podiel:
86400/4147200, LV č. 8013 a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 87 spoluvlastnícky
podiel: 86400/4147200, LV č. 8277 a to:
parcela C-KN 1253/39 vodná plocha
o výmere789 m2 pod B 71 spoluvlastnícky podiel: 86400/4147200, LV č.
8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B 87 spoluvlastnícky podiel: 86400/
4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere 1727
m2 pod B 71 spoluvlastnícky podiel:
86400/4147200, Predávajúci: Ladislav
Sojčák, Bytča, spolu kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 404,69 €.
5,00€ / m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 73 spoluvlastnícky podiel: 14/1152,
parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 73 spoluvlastnícky
podiel 14/1152, LV č. 8020 a to: parcela
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C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 pod B 73 spoluvlastnícky podiel: 14/1152, LV č.8013
a to: parcela C-KN 1253/38 vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 73 spoluvlastnícky podiel: 14/1152, Predávajúci: Oľga
Šušková, rod. Šušková, Raková, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 16,95 €. 5,00€ / m2
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 106 spoluvlastnícky podiel: 45/12800,
parcela C-KN 2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 106 spoluvlastnícky
podiel: 45/12800, LV č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 105 m2 pod B 106
spoluvlastnícky podiel: 45/12800, LV č.
8013 a to: parcela C-KN 1253/38 vodná
plocha o výmere 29 m2 pod B 106 spoluvlastnícky podiel: 45/12800, LV č.
8277 a to: parcela C-KN 1253/39 vodná
plocha o výmere 789 m2 pod B 87 spoluvlastnícky podiel 45/12800, LV č.
8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod
B 106 spoluvlastnícky podiel: 45/12800,
LV č. 8276 a to: parcela C-KN 2337/21
ostatná plocha o výmere 1727 m2 pod B
87 spoluvlastnícky podiel: 45/12800, LV
č. 4066 a to: parcela C-KN 2341/2 Trvalý
trávny porast o výmere 47 m2 pod B 25
spoluvlastnícky podiel: 440/21600, Predávajúci: Mária Kotuľová, rod. Maslíková,
Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 73,08 €. 5,00€ / m2

UZNESENIE 61/2022

K bodu č. 21: vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom prebytočného majetku nebytových priestorov vo vlastníctve obce staškov –
garáž budova s. č. 589 o podlahovej ploche 14 m2.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
prenájom prebytočného majetku nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov - garáž budova s. č. 589 o podlahovej ploche 14 m2.
B/ vYHodnoTILo
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
prenájom prebytočného majetku nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž budova s. č. 589 o podlahovej ploche 14 m2 ako víťaznú ponuku
uchádzača p. Mária Kicošová, bytom
Staškov suma 50 €/ mesačne. Nájom od
1. 5. 2022 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace.
C/ sCHvaĽUJE
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
prenájom prebytočného majetku nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Staškov – garáž budova s. č. 589 o podlahovej ploche 14 m2 ako víťaznú ponuku
uchádzača p. Mária Kicošová, bytom

Staškov suma 50 €/ mesačne. Nájom od
1. 5. 2022 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace.
d/ UKLadÁ
Obecnému úradu uzavrieť nájomnú
zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže.

UZNESENIE 62/2022

K bodu č. 22: Zámena majetku obce
staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – žiadateľ Mgr. Mária Haladejová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov - parcela CKN
1832/5 o výmere 26 m2 zastav. 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 dňa 30. 7. 2021 pod
č. 94/2021 za parcely vo vlastníctve zamieňajúcej p. Mgr. Márie Haladejovej,
Staškov, CKN 1356/75 ostatná plocha
356 m2 (17,61 m2 výmera podielu), CKN
1356/21 ostatná plocha 72 m2 (3,56 m2
výmera podielu), CKN 2042/8 ostatná
plocha 107 m2 (5,29 m2 výmera podielu),
CKN 1253/28 vodná plocha 103 m2
(5,1 m2 výmera podielu), CKN 2042/7
ostatná plocha 78 m2 (3,86 m2 výmera
podielu) - v celkovej výmere podielov
35,43 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné zamieňané
parcely sú pre obec prebytočným majetkom a obec ich nevyužíva pričom zámenou predmetných pozemkov dôjde
k vysporiadaniu obecných pozemkov
pod miestnou komunikáciou. Žiadateľ
uhradí všetky poplatky spojené s prevodom predmetných nehnuteľností.
B/ sCHvaĽUJE
Odročenie zámeny nehnuteľného majetku obce Staškov na nasledujúce OZ
obce Staškov.

UZNESENIE 63/2022

K bodu č. 23: Zámer zámeny majetku
vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve
obce Staškov novovzniknutá parcela
CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere
54 m2 oddelená z parcely EKN 10842/1
ostatná plocha vo výmere 152 m2
v zmysle GP. 23/2022 zo dňa 28. 3. 2022
vyhotovil Ing. Anna Tomašcová, úradne
overil Ing. Terézia Targošová pod
č. 400/2022.
B/ sCHvaĽUJE
Prebytočnosť majetku vo vlastníctve
obce Staškov novovzniknutá parcela
CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere

Staškov
54 m2 oddelená z parcely EKN 10842/1
ostatná plocha vo výmere 152 m2
v zmysle GP č. 23/2022 zo dňa 28. 3.
2022 vyhotovil Ing. Anna Tomašcová,
úradne overil Ing. Terézia Targošová pod
č. 400/2022.

UZNESENIE 64/2022

K bodu č. 23:Zámer zámeny majetku
vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o zámenu prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov novovzniknutá parcela CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere 54 m2 oddelená
z parcely EKN 10842/1 ostatná plocha
vo výmere 152 m2 v zmysle GP
č. 23/2022 zo dňa 28. 03. 2022 vyhotovil
Ing. Anna Tomašcová, úradne overil
Ing. Terézia Targošová pod č. 400/2022
za parcely CKN 826/2 trvalý trávny porast o výmere 13 m2 a CKN 827/3 trvalý
trávny porast o výmere 41 m2 vo vlastníctve žiadateľa p. Ing. Rudolfa Kvašňovského, bytom Staškov. Vlastník pozemku
CKN 827/1 trvalý trávny porast o výmere
27 m2, CKN 829 trvalý trávny porast
o výmere 273 m2, CKN 830/1 orná pôda
o výmere 191 m2, CKN 830/3 zastavaná
plocha o výmere 29 m2, CKN 830/4 zastavaná plocha o výmere 54 m2, CKN
833 orná pôda o výmere 364 m2,CKN
836 orná pôda o výmere 421 m2
(v zmysle nového GP), bude mať možnosť umiestniť vodovodnú, elektrickú,
kanalizačnú prípojku, vodovodnú šachtu
a dátový kábel pre plánovaný rodinný
dom do parcely CKN 826/2 trvalý trávny
porast o výmere 13 m2, CKN 827/3 trvalý
trávny porast o výmere 41 m2, CKN
233/2 ostatná plocha o výmere 168 m2.
B/ sCHvaĽUJE
Zverejnenie zámeru prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov novovzniknutá parcela CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere 54 m2 oddelená
z parcely EKN 10842/1 ostatná plocha
vo výmere 152 m2 v zmysle GP
č. 23/2022 zo dňa 28. 03. 2022 vyhotovil
Ing. Anna Tomašcová, úradne overil
Ing. Terézia Targošová pod č. 400/2022
za parcely CKN 826/2 trvalý trávny porast o výmere 13 m2 a CKN 827/3 trvalý
trávny porast o výmere 41 m2 vo vlastníctve žiadateľa p. Ing. Rudolfa Kvašňovského, bytom Staškov. Vlastník pozemku
CKN 827/1 trvalý trávny porast o výmere
27 m2, CKN 829 trvalý trávny porast
o výmere 273 m2, CKN 830/1 orná pôda
o výmere 191 m2, CKN 830/3 zastavaná
plocha o výmere 29 m2, CKN 830/4 zastavaná plocha o výmere 54 m2, CKN
833 orná pôda o výmere 364 m2, CKN
836 orná pôda o výmere 421 m2
(v zmysle nového GP), bude mať mož-
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nosť umiestniť vodovodnú, elektrickú,
kanalizačnú prípojku, vodovodnú šachtu
a dátový kábel pre plánovaný rodinný
dom do parcely CKN 826/2 trvalý trávny
porast o výmere 13 m2, CKN 827/3 trvalý
trávny porast o výmere 41 m2, CKN
233/2 ostatná plocha o výmere 168 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné zamieňané
parcely sú pre obec prebytočným majetkom a obec ich nevyužíva, pričom zámenou predmetných pozemkov dôjde
k vysporiadaniu pozemkov pod plánované predlženie miestnej komunikácie
a obec má záujem podporiť výstavbu rodinných domov. Žiadateľ uhradí všetky
poplatky spojené s prevodom predmetných nehnuteľností v katastri nehnuteľností.

UZNESENIE 65/2022

K bodu č. 24: smernica o škodovom konaní v pôsobnosti obce staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Smernicu o škodovom konaní v pôsobnosti obce Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Smernicu o škodovom konaní v pôsobnosti obce Staškov.
S účinnosťou od 1. 5. 2022.

UZNESENIE 66/2022

K bodu č. 25: smernica pre organizáciu
prevádzky služobných vozidiel vo vlastníctve obce staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Smernicu pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel vo vlastníctve obce
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Smernicu pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel vo vlastníctve obce
Staškov.
S účinnosťou od 1. 5. 2022.

UZNESENIE 67/2022

K bodu č. 26: smernica na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Smernicu na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o prijímaní
a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.
B/ sCHvaĽUJE
Smernicu na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o prijímaní
a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.
S účinnosťou od 1. 5. 2022.

UZNESENIE 68/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ PRERoKovaLo
Prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov do správy OTP Staškov teleskopická plošina Europelift TM
13T.
B/ sCHvaĽUJE
Prevod hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov do správy OTP Staškov teleskopická plošina Europelift TM
13T.

UZNESENIE 69/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o usadenie guľového zrkadla
v časti Staškov Vyšný koniec z dôvodu
neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Zuzana Kullová, Staškov.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o usadenie guľového zrkadla v časti Staškov
Vyšný koniec z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Zuzana Kullová, Staškov.

UZNESENIE 70/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Stanovisko k investičnej činnosti obce
Staškov podľa §4 ods.3 d) Zákona č.
369/1990 Zb. a to: Žiadateľ p. Mgr. Helena Babišová, bytom Staškov (výstavba
rodinného domu) – parcely CKN 4634,
EKN 5404, EKN 5405, EKN 5408,
v k. ú. Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Stanovisko k investičnej činnosti obce
Staškov podľa §4 ods.3 d) Zákona č.
369/1990 Zb. a to: Žiadateľ p. Mgr. Helena Babišová, bytom Staškov (výstavba
rodinného domu ) – parcely CKN 4634,
EKN 5404, EKN 5405, EKN 5408,
v k. ú. Staškov.

UZNESENIE 71/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o prenájom kinosály kultúrneho
domu na uskutočnenie Valného zhromaždenia vlastníkov lesa Urbáru Olešná
v termíne 22. mája 2022.
B/ sCHvaĽUJE
Zamietnutie žiadosti o poskytnutie priestorov kinosály kultúrneho domu na
uskutočnenie Valného zhromaždenia
vlastníkov lesa Urbáru Olešná v termíne
22. mája 2022.

UZNESENIE 72/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o ﬁnančný príspevok pre pani
Štefániu Jakubíkovú. Žiadateľ Centrum
sociálnych služieb Horelica 107, 022 01

Staškov
Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
B/ sCHvaĽUJE
Finančný príspevok pre pani Štefániu Jakubíkovú. Žiadateľ Centrum sociálnych
služieb Horelica 107, 022 01 Čadca
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja a na základe odporučenia Sociálnej komisie poskytne
Obec Staškov jednorazový ﬁnančný príspevok vo výške 30 €.

UZNESENIE 73/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej
dávky na úhradu nájomného za prenájom nájomného bytu pani Terézií Gáborovej, bytom Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Poskytnutie mimoriadnej dávky na
úhradu nájomného za prenájom nájomného bytu pani Terézií Gáborovej, bytom
Staškov podľa návrhu Sociálnej komisie
formou mimoriadnej dávky vo výške
440 € na úhradu nájomného.

UZNESENIE 74/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o ﬁnančný príspevok pre pána
Ľubomíra Turiaka. Žiadateľ Centrum sociálnych služieb Horelica 107, 022 01
Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
B/ sCHvaĽUJE
Finančný príspevok pre pána Ľubomíra
Turiaka. Žiadateľ Centrum sociálnych
služieb Horelica 107, 022 01 Čadca
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja a na základe odporučenia Sociálnej komisie poskytne
Obec Staškov jednorazový ﬁnančný príspevok vo výške 30 €.

UZNESENIE 75/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zrušenie VZN obce Staškov o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách
za opatrovateľskú službu na území obce
Staškov v platnosti 1. 1. 2009.
B/ sCHvaĽUJE
Zrušenie VZN obce Staškov o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách
za opatrovateľskú službu na území obce
Staškov v platnosti 1. 1. 2009.

UZNESENIE 76/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej
cesty k domu – z dôvodu vymývania
cesty a sťaženého prístupu, žiadateľ Šte-
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fánia Najdeková, Staškov.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k domu –
z dôvodu vymývania cesty a sťaženého
prístupu, žiadateľ Štefánia Najdeková,
Staškov.

UZNESENIE 77/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o osadenie odvodňovacích rúr
v priemere 400 mm a dĺžke 6m vedľa
miestnej komunikácie IBV pod Kykuľou
na obecnom pozemku CKN 233/1 za
účelom sprístupnenia vjazdu na parcelu
CKN 624 – žiadateľ Ing. Katarína Gavláková, Staškov.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o osadenie odvodňovacích rúr v priemere 400
mm a dĺžke 6 m vedľa miestnej komunikácie IBV pod Kykuľou na obecnom pozemku CKN 233/1 za účelom sprístupnenia vjazdu na parcelu CKN 624 –
žiadateľ Ing. Katarína Gavláková,
Staškov.

UZNESENIE 78/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok
2022 na nákup 6 stolov a 24 stoličiek do
hasičskej zbrojnice v sume 1 020 €.
B/ sCHvaĽUJE
Žiadosť o zmenu účelu poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok
2022 na nákup 6 stolov a 24 stoličiek do
hasičskej zbrojnice v sume 1 020 €.

UZNESENIE 79/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o prenájom priestorov v areáli
futbalového ihriska z dôvodu usporiadania kultúrno – spoločenského podujatia
ktoré by sa konalo 2. 7. 2022. Jednalo by
sa o hodovú diskotéku, ktorá by začínala
o 19:00 hod a končilo by sa o cca 4:00
hod žiadateľ p. Antonín Závodník LTJ Music – Sound, Light & Laser.
B/ BERIE na vEdoMIE
Žiadosť o prenájom priestorov v areáli
futbalového ihriska z dôvodu usporiadania kultúrno – spoločenského podujatia
ktoré by sa konalo 2. 7. 2022. Jednalo by
sa o hodovú diskotéku, ktorá by začínala
o 19:00 hod a končilo by sa o cca 4:00
hod žiadateľ p. Antonín Závodník LTJ Music – Sound, Light & Laser.

UZNESENIE 80/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov

a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku
vedľa obecnej komunikácie č. 233/1, ktorej vlastníkom je obec Staškov, a to za
účelom spevnenia krajnice pred rodinným domom – žiadateľ p. Miroslav Jaroš,
bytom Staškov.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o súhlas
na úpravu pozemku vedľa obecnej komunikácie č. 233/1, ktorej vlastníkom je
obec Staškov, a to za účelom spevnenia
krajnice pred rodinným domom – žiadateľ p. Miroslav Jaroš, bytom Staškov.

UZNESENIE 81/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
V zmysle štatútu obce na základe §11
ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh na udelenie Ceny
obce Staškov za vzornú reprezentáciu
obce v oblasti športu spojenú s ﬁnančnou odmenou 500 € p. Jane Šimanicovej.
B/ sCHvaĽUJE
V zmysle štatútu obce na základe §11
ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh na udelenie Ceny
obce Staškov za vzornú reprezentáciu
obce v oblasti športu spojenú s ﬁnančnou odmenou 500 € p. Jane Šimanicovej.

UZNESENIE 82/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Realizáciu podkladovej vrstvy – predĺženie miestnej komunikácie v lokalite IBV
pod Kykuľou parcely CKN 233/2, CKN
826/2, CKN 827/3, CKN 1014/1a CKN
1015/1.
B/ sCHvaĽUJE
Financovanie realizácie podkladovej
vrstvy – predĺženie miestnej komunikácie v lokalite IBV pod Kykuľou parcely
CKN 233/2, CKN 826/2, CKN 827/3,
CKN 1014/1 a CKN 1015/1 v zmysle platnej projektovej dokumentácie, po vydaní
právoplatného stavebného povolenia.

UZNESENIE 83/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov parcely CKN
1642/4 zastavaná plocha vo výmere
64 m2 odčlenená GP č. 158/2021 zo dňa
7. 5. 2021 Ing. Bohuš Krištiak, GeoTerrain, s. r. o. so sídlom Horná 2167/77,
022 01 Čadca úradne overil Ing. Terézia
Targošová pod č. 616/2021 dňa
27. 5. 2021.

Staškov
B/ sCHvaĽUJE
Prebytočnosť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve obce Staškov parcely CKN
1642/4 zastavaná plocha vo výmere 64
m2 odčlenená GP č. 158/2021 zo dňa
7. 5. 2021 Ing. Bohuš Krištiak, GeoTerrain, s. r. o. so sídlom Horná 2167/77,
022 01 Čadca úradne overil Ing. Terézia
Targošová pod č. 616/2021 dňa 27. 5.
2021.

UZNESENIE 84/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Staškov parcely CKN 1642/4 zastavaná
plocha vo výmere 64 m2 odčlenená GP
č. 158/2021 zo dňa 7. 5. 2021 Ing. Bohuš
Krištiak, GeoTerrain, s. r. o. so sídlom
Horná 2167/77, 022 01 Čadca úradne
overil Ing. Terézia Targošová pod
č. 616/2021 dňa 27. 05. 2021, žiadateľ
p. Peter Martiník, bytom Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Zverejnenie zámeru predaja prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov parcely CKN
1642/4 zastavaná plocha vo výmere
64 m2 odčlenená GP č. 158/2021 zo dňa
7. 5. 2021 Ing. Bohuš Krištiak, GeoTerrain, s.r.o. so sídlom Horná 2167/77, 022
01 Čadca úradne overil Ing. Terézia Targošová pod č. 616/2021 dňa 27.05.
2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. (8) písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb., žiadateľ p. Pe-
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ter Martiník, bytom Staškov za cenu
podľa znaleckého posudku č. 3/2022
(vypracoval znalec Ing.Vladimír Badura)
v celkovej hodnote 1060 €, čo je 16,56
€/m2 a cena znaleckého posudku 131,63
€. Celková cena vrátane nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku predstavuje spolu sumu 1191,47 €,
t. j. 18,62 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná parcela je pre
obec prebytočným nehnuteľným majetkom, obec Staškov predmetnú parcelu
nevyužíva a parcela bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa.

UZNESENIE 85/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Výzvu na odstránenie dreveného stĺpu
verejného osvetlenia umiestneného na
pozemku bez súhlasu a upozornenia majiteľov, p. Mgr. Jana Maslíková a p.
Ing. Peter Maslík, bytom Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Zamietnutie výzvy na odstránenie dreveného stĺpu verejného osvetlenia
umiestneného na pozemku bez súhlasu
a upozornenia majiteľov, p. Mgr. Jana
Maslíková a p. Ing. Peter Maslík, bytom
Staškov, na základe doporučenia stanoviska stavebnej komisie.

UZNESENIE 86/2022

K bodu č. 27: 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/ sCHvaĽUJE
Usadenie guľového zrkadla v časti
Staškov Nižný koniec z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Pavol Badura Staškov.

UZNESENIE 87/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o odvedenie dažďovej vody
z miestnej komunikácie lokalita smer do
centra dediny – žiadateľ p. Mgr. Peter
Jurga, bytom Staškov.
B/ BERIE na vEdoMIE
Žiadosť o odvedenie dažďovej vody
z miestnej komunikácie lokalita smer do
centra dediny – žiadateľ p. Mgr. Peter
Jurga, bytom Staškov.

UZNESENIE 88/2022

K bodu č. 27: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Asfaltovanie jednotlivých úsekov v obci
Staškov na rok 2022.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii urobiť obhliadku úsekov komunikácií v obci Staškov, na ktorých sa bude v roku 2022 realizovať asfaltovanie.

Uznesenia plánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 22. 6. 2022
UZNESENIE 89/2022

K otvoreniu plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, schváleniu
programu rokovania, voľbe návrhovej
komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ sCHvaĽUJE
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček
členovia: Mgr. Ján Kubošek, Terézia Šupčíková
b) overovateľov zápisnice: Patrik Gottwald, JUDr. Štefan Pončka
c) program rokovania Obecného zastupiteľstva Staškov

UZNESENIE 90/2022

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ BERIE na vEdoMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu pokračovať v projektových prípravách v zmysle Zmien a doplnkov č. 1Územný plán obce Staškov v lokalite
„IBV pod Kykuľou“, vrátane prepojenia
na miestnu komunikáciu 4b okolo záhradného domčeka s. č. 29. Úloha trvá.
b) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu riešiť právnou cestou odstránenie
oplotenia vo vlastníctve majiteľov parcely CKN 1016/4, ktoré zasahuje do parciel CKN 233 a CKN 1015/1 vo vlast-

níctve obce Staškov. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému
úradu dať vypracovať projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie stavby verejného parkoviska za budovou zdravotného strediska s. č. 589,
na parcele CKN- 112/1 – Zastavaná plocha a nádvorie. Úloha trvá.
d) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii riešiť žiadosť odkúpenie pozemku
vo vlastníctve obce Staškov par. CKN
6131/1 – žiadateľ Miroslav Mravec, Staškov. Úloha trvá.
e) Obecné zastupiteľstvo stavebnej komisii riešiť žiadosť o usadenie guľového
zrkadla v časti Staškov Vyšný koniec z dôvodu neprehľadnej zákruty – žiadateľ p.

Staškov
Zuzana Kullová, Staškov. Úloha splnená.
f) Obecné zastupiteľstvo stavebnej komisii riešiť žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k domu – Staškov z dôvodu vymývania cesty a sťaženého
prístupu, žiadateľ Štefánia Najdeková,
Staškov. Úloha splnená.
g) Obecné zastupiteľstvo stavebnej komisii riešiť žiadosť o osadenie odvodňovacích rúr v priemere 400 mm a dĺžke
6 m vedľa miestnej komunikácie IBV pod
Kykuľou na obecnom pozemku CKN
233/1 za účelom sprístupnenia vjazdu na
parcelu CKN 624 – žiadateľ Ing. Katarína
Gavláková, Staškov. Úloha splnená.
h) Obecné zastupiteľstvo stavebnej komisii
riešiť žiadosť o súhlas na úpravu pozemku
vedľa obecnej komunikácie č. 233/1, ktorej
vlastníkom je obec Staškov, a to za účelom
spevnenia krajnice pred rodinným domom
– žiadateľ p. Miroslav Jaroš, bytom Staškov.
Úloha splnená.
h) Obecné zastupiteľstvo stavebnej komisii urobiť obhliadku úsekov komunikácií v obci Staškov, na ktorých sa bude
v roku 2022 realizovať asfaltovanie.
Úloha splnená.

UZNESENIE 91/2022

K bodu č. 4: smernica o škodovom
konaní v pôsobnosti obce staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Schválenie členov škodovej komisie
v zmysle smernice o škodovom konaní
v pôsobnosti obce Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Škodovú komisiu v zmysle smernice
o škodovom konaní v pôsobnosti obce
Staškov v nasledovnom zložení:
Predseda: Patrik Gottwald
Tajomník: Ing. Milan Veselovský
Člen: Ján Janošec

UZNESENIE 92/2022

K bodu č. 5: vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predaj hnuteľného
majetku vo vlastníctve obce staškov
Úžitkové vozidlo avia 31.1.K typ sUB
MP 13-2 s nadstavbou s ramenom
a klietkou.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov Úžitkové vozidlo
Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
B/ vYHodnoTILo
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
hnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Staškov Úžitkové vozidlo Avia 31.1.K typ
SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom
a klietkou ako víťaznú ponuku záujemcu
Obec Raková, Raková 140, 023 51
v sume 3601 €.
C/ sCHvaĽUJE
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Výsledok verejnej obchodnej súťaže na
predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov Úžitkové vozidlo
Avia 31.1.K typ SUB MP 13-2 s nadstavbou s ramenom a klietkou.
Predaj majetku obce na základe vyhodnotenia doručených súťažných ponúk,
kde bola vybraná ponuka s najvyššou celkovou cenou od záujemcu: Obec Raková,
Raková 140, 023 51 v sume 3601 €.
d/ UKLadÁ
Obecnému úradu uzavrieť kúpno – predajnú zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže.

UZNESENIE 93/2022

K bodu č. 6: schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Predložené zápisy do Obecnej kroniky
za rok 2020.
B/ sCHvaĽUJE
Zápisy do Obecnej kroniky za rok 2020
v predloženom znení.

UZNESENIE 94/2022

K bodu č. 7: schválenie jednotkovej
ceny za prenájom teleskopickej plošiny
Europelift TM 13T.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Návrh jednotkovej ceny za prenájom teleskopickej plošiny Europelift TM 13T.
B/ sCHvaĽUJE
Jednotkovú cenu za prenájom teleskopickej plošiny Europelift TM 13T v sume
35€/h a cena dopravy na miesto určenia
v sume 1 €/km.

UZNESENIE 95/2022

K bodu č. 8: sPP – plynová prípojka ku
12. b. j. súpisné číslo 858.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Ponuku SPP Mlynské nivy 44/b , 825 11
Bratislava na odkúpenie plynárenského
zariadenia od obce Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Prevod plynárenského zariadenia prípojky k 12 bytovej jednotky za zostatkovú cenu. Plynárenské zariadenie STL
pripojovací plynovod pre bytový dom12
b.j., Staškov, v rozsahu: STL pripojovací
plynovod P E D 32 – 20,0 m, vrátane GU
DN 25 a pripojenia k existujúcej distribučnej sieti.

UZNESENIE 96/2022

K bodu č. 9: návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce staškov na 2. polrok 2022.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Staškov na 2. polrok
2022.

B/ sCHvaĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Staškov na 2. polrok
2022 a poveruje hlavného kontrolóra
obce Staškov výkonom kontrolnej činnosti v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

UZNESENIE 97/2022

K bodu č. 10: návrh na organizáciu základnej školy pre Školský rok
2022/2023.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Návrh na organizáciu základnej školy pre
Školský rok 2022/2023.
B/ sCHvaĽUJE
Organizáciu základnej školy pre Školský
rok 2022/2023 v zmysle predloženého
návrhu.

UZNESENIE 98/2022

K bodu č. 11: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2022 – ZŠ staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – ZŠ
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – ZŠ
Staškov.

UZNESENIE 99/2022

K bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie
č. 2/2022 – MŠ staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – MŠ
Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – MŠ
Staškov.

UZNESENIE 100/2022

K bodu č. 13: Hlásenie o prevádzke MŠ
staškov v čase hlavných školských
prázdnin v roku 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase
hlavných školských prázdnin v roku
2022.
B/ BERIE na vEdoMIE
Hlásenie o prevádzke MŠ Staškov v čase
hlavných školských prázdnin v roku 2022.

UZNESENIE 101/2022

K bodu č. 14: Informácia o zápise detí
do Materskej školy, staškov č. 364 na
školský rok 2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Informáciu o zápise detí do Materskej
školy, Staškov č. 364 na školský rok
2022/2023.
B/ BERIE na vEdoMIE
Informáciu o zápise detí do Materskej

Staškov
školy, Staškov č. 364 na školský rok
2022/2023.

UZNESENIE 102/2022

K bodu č. 15: organizácia Materskej
školy staškov č. 364 na školský rok
2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Návrh na organizáciu Materskej školy
Staškov č. 364 na školský rok
2022/2023.
B/ sCHvaĽUJE
Organizáciu Materskej školy Staškov
č. 364 na školský rok 2022/2023 v
zmysle predloženého návrhu.

UZNESENIE 103/2022

K bodu č. 16: Zámena majetku obce
staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – žiadateľ Ing. Rudolf Kvašňovský
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zámenu prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov novovzniknutá parcela CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere 54 m2 oddelená z parcely EKN
10842/1 ostatná plocha vo výmere
152 m2 v zmysle GP č. 23/2022 zo dňa
28. 3. 2022 vyhotovil Ing. Anna Tomašcová, úradne overil Ing. Terézia Targošová pod č. 400/2022 za parcely CKN
826/2 trvalý trávny porast o výmere
13 m2 a CKN 827/3 trvalý trávny porast
o výmere 41 m2 vo vlastníctve žiadateľa
p. Ing. Rudolfa Kvašňovského, bytom
Staškov. Vlastník pozemku CKN 827/1
trvalý trávny porast o výmere 27 m2,
CKN 829 trvalý trávny porast o výmere
273 m2, CKN 830/1 orná pôda o výmere
191 m2, CKN 830/3 zastavaná plocha
o výmere 29 m2, CKN 830/4 zastavaná
plocha o výmere 54 m2, CKN 833 orná
pôda o výmere 364 m2, CKN 836 orná
pôda o výmere 421 m2 (v zmysle nového
GP), bude mať možnosť umiestniť vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku,
vodovodnú šachtu a dátový kábel pre
plánovaný rodinný dom do parcely CKN
826/2 trvalý trávny porast o výmere
13 m2, CKN 827/3 trvalý trávny porast
o výmere 41 m2, CKN 233/2 ostatná plocha o výmere 168 m2.
B/ sCHvaĽUJE
Zámenu prebytočného majetku vo vlastníctve obce Staškov novovzniknutá parcela CKN 830/4 zastavaná plocha vo výmere 54 m2 oddelená z parcely EKN
10842/1 ostatná plocha vo výmere
152 m2 v zmysle GP č. 23/2022 zo dňa
28. 3. 2022 vyhotovil Ing. Anna Tomašcová, úradne overil Ing. Terézia Targošová pod č. 400/2022 za parcely CKN
826/2 trvalý trávny porast o výmere
13 m2 a CKN 827/3 trvalý trávny porast
o výmere 41 m2 vo vlastníctve žiadateľa
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p. Ing. Rudolfa Kvašňovského, bytom
Staškov. Vlastník pozemku CKN 827/1
trvalý trávny porast o výmere 27 m2,
CKN 829 trvalý trávny porast o výmere
273 m2, CKN 830/1 orná pôda o výmere
191 m2, CKN 830/3 zastavaná plocha
o výmere 29 m2, CKN 830/4 zastavaná
plocha o výmere 54 m2, CKN 833 orná
pôda o výmere 364 m2, CKN 836 orná
pôda o výmere 421 m2 (v zmysle nového
GP), bude mať možnosť umiestniť vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku,
vodovodnú šachtu a dátový kábel pre
plánovaný rodinný dom do parcely CKN
826/2 trvalý trávny porast o výmere
13 m2, CKN 827/3 trvalý trávny porast
o výmere 41 m2, CKN 233/2 ostatná plocha o výmere 168 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná zamieňaná parcela je pre obec prebytočným majetkom
a obec ju nevyužíva, pričom zámenou
predmetných pozemkov dôjde k vysporiadaniu pozemkov pod plánované predlženie miestnej komunikácie a obec má
záujem podporiť výstavbu rodinných domov. Žiadateľ uhradí všetky poplatky
spojené s prevodom predmetných nehnuteľností v katastri nehnuteľností.

UZNESENIE 104/2022

K bodu č. 17: Zámena majetku obce
staškov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa – žiadateľ Mgr. Mária Haladejová
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov – parcela CKN
1832/5 o výmere 26 m2 zastav. 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 za parcely vo vlastníctve
zamieňajúcej p. Mgr. Márie Haladejovej,
Staškov, CKN 1356/75 ostatná plocha
356 m2 (17,61 m2 výmera podielu), CKN
1356/21 ostatná plocha 72 m2 (3,56 m2
výmera podielu), CKN 2042/8 ostatná
plocha 107 m2 (5,29 m2 výmera podielu),
CKN 1253/28 vodná plocha 103 m2 (5,1
m2 výmera podielu), CKN 2042/7
ostatná plocha 78 m2 (3,86 m2 výmera
podielu) – v celkovej výmere podielov
35,42 m2.
B/ sCHvaĽUJE
Zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov – parcela CKN
1832/5 o výmere 26 m2 zastav. 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 za parcely vo vlastníctve

zamieňajúcej p. Mgr. Márie Haladejovej,
Staškov, CKN 1356/75 ostatná plocha
356 m2 (17,61 m2 výmera podielu), CKN
1356/21 ostatná plocha 72 m2 (3,56 m2
výmera podielu), CKN 2042/8 ostatná
plocha 107 m2 (5,29 m2 výmera podielu),
CKN 1253/28 vodná plocha 103 m2
(5,1 m2 výmera podielu), CKN 2042/7
ostatná plocha 78 m2 (3,86 m2 výmera
podielu) – v celkovej výmere podielov
35,42 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetné zamieňané
parcely sú pre obec prebytočným majetkom a obec ich nevyužíva pričom zámenou predmetných pozemkov dôjde
k vysporiadaniu obecných pozemkov
pod miestnou komunikáciou. Žiadateľ
uhradí všetky poplatky spojené s prevodom predmetných nehnuteľností.

UZNESENIE 105/2022

K bodu č. 18: Predaj prebytočného majetku obce staškov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – žiadateľ Peter
Martiník
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov parcely CKN 1642/4 zastavaná plocha vo
výmere 64 m2 odčlenená GP č. 158/2021
zo dňa 7. 5. 2021 Ing. Bohuš Krištiak,
GeoTerrain, s. r. o. so sídlom Horná
2167/77, 022 01 Čadca úradne overil
Ing. Terézia Targošová pod č. 616/2021
dňa 27. 5. 2021, žiadateľ p. Peter Martiník, bytom Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Staškov parcely CKN 1642/4 zastavaná plocha vo
výmere 64 m2 odčlenená GP č. 158/2021
zo dňa 7. 5. 2021 Ing. Bohuš Krištiak,
GeoTerrain, s. r. o. so sídlom Horná
2167/77, 022 01 Čadca úradne overil Ing.
Terézia Targošová pod č. 616/2021 dňa
27. 5. 2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. (8) písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., žiadateľ
p. Peter Martiník, bytom Staškov za cenu
podľa znaleckého posudku č. 3/2022
(vypracoval znalec Ing.Vladimír Badura)
v celkovej hodnote 1060 €, čo je
16,56 €/m2 a cena znaleckého posudku
131,63 €. Celková cena vrátane nákladov
spojených s vypracovaním znaleckého posudku predstavuje spolu sumu 1191,63 €,
t. j. 18,62 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetná parcela je pre
obec prebytočným nehnuteľným majetkom, obec Staškov predmetnú parcelu
nevyužíva a parcela bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa.

Staškov
UZNESENIE 106/2022

K bodu č. 19: návrh na určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu obce staškov
na volebné obdobie 2022 – 2026.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
V súlade s § 11 ods.(4) písm. i), zákona č.
369/1990 Zb. – o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov rozsah výkonu starostu na funkčné obdobie 2022
– 2026.
B/ sCHvaĽUJE
V súlade s § 11 ods.(4) písm. i), zákona č.
369/1990 Zb. – o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov plný rozsah
výkonu starostu na funkčné obdobie
2022 – 2026.

UZNESENIE 107/2022

K bodu č. 20: Určenie počtu poslancov
oZ staškov na volebné obdobie 2022
– 2026.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Počet poslancov na volebné obdobie
2022 – 2026, v súlade s § 11 ods.(3),
písm. d), zákona 369/1990 Zb. – o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B/ sCHvaĽUJE
V súlade s § 11 ods.(3), písm. d), zákona
369/1990 Zb. – o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na volebné
obdobie 2022 – 2026 – počet poslancov
9.

UZNESENIE 108/2022

K bodu č. 21: volebný obvod pre voľby
do orgánov samosprávy obce staškov
na volebné obdobie 2022 – 2026.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Určenie volebných obvodov v zmysle
§166 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Staškov na volebné obdobie 2022 – 2026.
B/ sCHvaĽUJE
V zmysle §166 zák. č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Staškov na volebné obdobie
2022 – 2026 – 1 volebný obvod.

UZNESENIE 109/2022

K bodu č. 22: výstavba bytového domu
– 19.b.j. s príslušenstvom, doplnenie
žiadosti o poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
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Výstavba bytového domu – 19.b.j. s príslušenstvom, doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomného bytu na účel sociálneho
bývania a na obstaranie prislúchajúcej
technickej vybavenosti.
B/ sCHvaĽUJE
Záväzok obce zriadiť záložné právo na
zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona
č. 443/2010 Z. z. v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR v súlade s
§11 ods. 1 písm. a bod 5 zákona č.
443/2010 Z. z.
C/ sÚHLasÍ
S podmienkami na poskytnutie dotácie
ustanovenými vykonávaným zákonom
platné v čase podania žiadosti.

UZNESENIE 110/2022

K bodu č. 23: stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
staškov za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce Staškov za rok
2021.
B/ BERIE na vEdoMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce Staškov za rok
2021.

UZNESENIE 111/2022

K bodu č. 24: Záverečný účet obce
staškov za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Financovanie schodku rozpočtu za rok
2021 v sume 45 209,17 €.
B/ sCHvaĽUJE
Financovanie schodku rozpočtu za rok
2021 zo zostatku ﬁnančných operácií
v sume 45 209,17 €.

UZNESENIE 112/2022

K bodu č. 24: Záverečný účet obce
staškov za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Zostatok hospodárenia za rok 2021
v sume 235 638,83 €.
B/ sCHvaĽUJE
Zostatok hospodárenia za rok 2021 použiť na posilnenie kapitálového rozpočtu
na rok 2022 v sume 235 638,83 €.

UZNESENIE 113/2022

K bodu č. 24: Záverečný účet obce
staškov za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Záverečný účet obce Staškov za r. 2021
a celoročné hospodárenie obce Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Záverečný účet obce Staškov za r. 2021

a celoročné hospodárenie obce Staškov
bez výhrad.

UZNESENIE 114/2022

K bodu č. 25: výkup pozemkov pod
miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a pravom brehu rieky
Kysuca od mosta k oÚ po hranicu s obcou Raková a výkup pozemkov na
obecný chodník nižný koniec.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo a B/ sCHvaĽUJE
Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu a cyklo-komunikáciu po ľavom a
pravom brehu rieky Kysuca od mosta k
OÚ po hranicu s obcou Raková a výkup
pozemkov na obecný chodník Nižný koniec a to nasledovné parcely:
LV č. 8013 a to: parcela C-KN1253/38
vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 109
spoluvlastnícky podiel: 25920/4147200,
LV č. 8277 a to: parcela C-KN 1253/39
vodná plocha o výmere789 m2 pod B 90
spoluvlastnícky podiel: 25920/4147200,
LV č. 8015 a to: parcela C-KN 2341/4
Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod
B 109 spoluvlastnícky podiel: 25920/
4147200, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 109 spoluvlastnícky podiel: 25920/4147200, LV
č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105
m2 pod B 109 spoluvlastnícky podiel:
25920/4147200, LV č. 8025 parcela CKN 1253/41 vodná plocha o výmere
398 m2 pod B 129 spoluvlastnícky podiel: 653184/1881169920, LV č. 8027
parcela C-KN 1253/42 vodná plocha
o výmere 137 m2 pod B 69 spoluvlastnícky podiel: 27216/13063680, LV
č. 8030 a to: parcela C-KN 2830/38
ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 24
spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,LV
č. 8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2pod B
109 spoluvlastnícky podiel: 25920/
4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere
1727 m2 pod B 90 spoluvlastnícky podiel:
25920/4147200, LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere 900 m2 pod B 129 spoluvlastnícky
podiel: 653184/1881169920, parcela
C-KN 1356/79 ostatná plocha o výmere
9 m2 pod B 129 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere 10 m2
pod B 129 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2
pod B pod B 129 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2
pod B 129 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o výmere 313
m2 pod B 129 spoluvlastnícky podiel:

Staškov
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2
pod B 129 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, LV č. 8040 a to:
parcela C-KN 1253/18 vodná plocha
o výmere 458 m2 pod B 69 spoluvlastnícky podiel: 27216/13063680, parcela
C-KN 1356/85 ostatná plocha o výmere
50 m2 pod B 69 spoluvlastnícky podiel:
27216/13063680,
parcela
C-KN
1356/86 ostatná plocha o výmere
494 m2 pod B 69 spoluvlastnícky podiel:
27216/13063680, LV č. 8042 a to: parcela C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere 584 m2 pod B 69 spoluvlastnícky
podiel: 1/1920,LV č. 8053 a to: parcela
C-KN 1253/23 vodná plocha o výmere
529 m2 pod B 31 spoluvlastnícky podiel:
1/960, LV č. 8169 a to: parcela C-KN
1356/90 ostatná plocha o výmere 249
m2 pod B 31 spoluvlastnícky podiel:
1/960. Predávajúca: Anna Krbová, rod.
Machovčáková, Podzávoz spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
142,25 €. 5,00€ / m2.
LV č. 8013 a to: parcela C-KN1253/38
vodná plocha o výmere 29 m2 pod B 111
spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,
LV č. 8277 a to: parcela C-KN 1253/39
vodná plocha o výmere 789 m2 pod B
92 spoluvlastnícky podiel: 8640/
4147200, LV č. 8015 a to: parcela C-KN
2341/4 Trvalý trávny porast o výmere
43 m2 pod B 111 spoluvlastnícky podiel:
8640/4147200, parcela C-KN 2343/2
vodná plocha o výmere 102 m2 pod B 111
spoluvlastnícky podiel: 8640/4147200,
LV č. 8020 a to: parcela C-KN 2429/4
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
105 m2 pod B 111 spoluvlastnícky podiel:
8640/4147200, LV č. 8025 parcela
C-KN 1253/41 vodná plocha o výmere
398 m2 pod B 126 spoluvlastnícky podiel: 653184/1881169920, LV č. 8027
parcela C-KN 1253/42 vodná plocha
o výmere 137 m2 pod B 66 spoluvlastnícky podiel: 27216/13063680, LV č.
8030 a to: parcela C-KN 2830/38
ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 21
spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,
LV č. 8090 a to: parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B
111 spoluvlastnícky podiel: 8640/
4147200, LV č. 8276 a to: parcela C-KN
2337/21 ostatná plocha o výmere
1727 m2 pod B 92 spoluvlastnícky podiel:
8640/4147200, LV č. 8039 a to: parcela
C-KN 1253/17 vodná plocha o výmere
900 m2 pod B 126 spoluvlastnícky podiel: 653184/1881169920, parcela C-KN
1356/79 ostatná plocha o výmere 9 m2
pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/80 ostatná plocha o výmere10 m2
pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/81 ostatná plocha o výmere 6 m2
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pod B pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/82 ostatná plocha o výmere 87 m2
pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/83 ostatná plocha o výmere
313 m2 pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, parcela C-KN
1356/84 ostatná plocha o výmere 63 m2
pod B 126 spoluvlastnícky podiel:
653184/1881169920, LV č. 8040 a to:
parcela C-KN 1253/18 vodná plocha
o výmere 458 m2 pod B 66 spoluvlastnícky podiel: 27216/13063680, parcela
C-KN 1356/85 ostatná plocha o výmere
50 m2 pod B 66 spoluvlastnícky podiel:
27216/13063680, parcela C-KN 1356/
86 ostatná plocha o výmere 494 m2 pod
B 66 spoluvlastnícky podiel: 27216/
13063680, LV č. 8041 a to: parcela
C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere
416 m2 pod B 13 spoluvlastnícky podiel:
22680/829440, LV č. 8042 a to: parcela
C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere
584 m2 pod B 66 spoluvlastnícky podiel:
1/1920, LV č. 8053 a to: parcela C-KN
1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2
pod B 28 spoluvlastnícky podiel: 1/960,
LV č. 8169 a to: parcela C-KN 1356/90
ostatná plocha o výmere 249 m2 pod
B 28 spoluvlastnícky podiel: 1/960. Predávajúca: PhDr. Ivana Lekešová, rod. Machovčáková, Žilina spolu kúpna cena za
jednotlivé podiely vo výške 118,18 €.
5,00€ / m2
LV č. 8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B 128 spoluvlastnícky podiel: 653184/1881169920,
LV č. 8027 parcela C-KN 1253/42 vodná
plocha o výmere 137 m2 pod B 68 spoluvlastnícky podiel: 27216/13063680,
LV č. 8030 a to: parcela C-KN 2830/38
ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 23
spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o výmere 900 m2 pod B
128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 128
spoluvlastnícky
podiel:
653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere 10 m2 pod B
128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B pod
B 128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B
128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B
128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o výmere 63 m2 pod B
128 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, LV č. 8040 a to: parcela CKN 1253/18 vodná plocha o výmere 458

m2 pod B 68 spoluvlastnícky podiel:
27216/13063680, parcela C-KN 1356/
85 ostatná plocha o výmere 50 m2 pod
B 68 spoluvlastnícky podiel: 27216/
13063680, parcela C-KN 1356/86
ostatná plocha o výmere 494 m2 pod
B 68 spoluvlastnícky podiel: 27216/
13063680, LV č. 8041 a to: parcela
C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere
416 m2 pod B 28 spoluvlastnícky podiel:
22680/829440, LV č. 8042 a to: parcela
C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere
584 m2 pod B 68 spoluvlastnícky podiel:
1/1920, LV č. 8053 a to: parcela C-KN
1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2
pod B 30 spoluvlastnícky podiel: 1/960,
LV č. 8169 a to: parcela C-KN 1356/90
ostatná plocha o výmere 249 m2 pod
B 30 spoluvlastnícky podiel: 1/960. Predávajúca: Mgr. Vladimíra Čuntalová, rod.
Machovčáková, Galanta, spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
44,59 €. 5,00€ / m2
LV č. 6235 a to: parcela C-KN 2445/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
6 m2 pod B6 spoluvlastnícky podiel:
15/160. Predávajúca: Terézia Kajánková,
rod. Kajánková, Raková spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške 2,81
€. 5,00€ / m2
LV č. 8012 a to: parcela C-KN 1253/33
vodná plocha o výmere 1544 m2 pod
B 62 spoluvlastnícky podiel: 7/288, parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B 62 spoluvlastnícky
podiel: 7/288, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o výmere 14 m2 pod B 62
spoluvlastnícky podiel: 7/288, parcela CKN 2260/5 ostatná plocha o výmere
269 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:
7/288, parcela C-KN 2337/19 ostatná
plocha o výmere 270 m2 pod 62 spoluvlastnícky podiel: 7/288, LV č. 8054
a to: parcela C-KN 1253/24 vodná plocha
o výmere 1686 m2 pod B 23 spoluvlastnícky podiel: 17010/2903040, parcela
C-KN 1356/75 ostatná plocha o výmere
356 m2 pod B 23 spoluvlastnícky podiel:
17010/2903040, LV č. 8055 a to: parcela C-KN 1253/27 vodná plocha o výmere 151 m2 pod B 23 spoluvlastnícky
podiel: 17010/2903040, parcela C-KN
1253/28 vodná plocha o výmere 103 m2
pod B 23 spoluvlastnícky podiel:
17010/2903040, parcela C-KN 1356/21
ostatná plocha o výmere 72 m2 pod
B 23 spoluvlastnícky podiel: 17010/
2903040, parcela C-KN 1927/1 Trvalý
trávny porast o výmere 14 m2 pod B 23
spoluvlastnícky podiel: 17010/2903040,
parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o
výmere 78 m2 pod B 23 spoluvlastnícky
podiel: 17010/2903040, parcela C-KN
2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2
pod B 23 spoluvlastnícky podiel:
17010/2903040, LV č. 8061 a to: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha a
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nádvorie o výmere 67 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel: 7/288, parcela C-KN
2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 11 m2 pod B 62 spoluvlastnícky
podiel: 7/288, parcela C-KN 2129/8 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
23 m2 pod B 62 spoluvlastnícky podiel:
7/288. Predávajúca: Adriana Bytčanková, rod. Šupolová, Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo
výške 423,87 €. 5,00€ / m2
LV č. 8012 a to: parcela C-KN 1253/33
vodná plocha o výmere 1544 m2 pod
B 152 spoluvlastnícky podiel: 5/1296,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha
o výmere 671 m2 pod 152 spoluvlastnícky podiel: 5/1296, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2
pod 152 spoluvlastnícky podiel: 5/1296,
parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha
o výmere 269 m2 pod 152 spoluvlastnícky podiel: 5/1296, parcela C-KN
2337/19 ostatná plocha o výmere 270
m2 pod B 152 spoluvlastnícky podiel:
5/1296, LV č. 8061 a to: parcela C-KN
2129/6 Zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 67 m2 pod B 152 spoluvlastnícky
podiel: 5/1296, parcela C-KN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2 pod B 152 spoluvlastnícky podiel:
5/1296, parcela C-KN 2129/8 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 23 m2 pod
B 152 spoluvlastnícky podiel: 5/1296.
Predávajúci: Robert Štich, Staškov, spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške 55,34 €. 5,00€ / m2
LV č. 8012 a to: parcela C-KN 1253/33
vodná plocha o výmere 1544 m2 pod
B 147 spoluvlastnícky podiel: 1/288, parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod B 147 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B 147 spoluvlastnícky podiel: 1/288, parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere 269 m2 pod B 147 spoluvlastnícky
podiel: 1/288, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o výmere 270 m2 B 147
spoluvlastnícky podiel: 1/288, LV č. 8013
a to: parcela C-KN1253/38 vodná plocha
o výmere 29 m2 pod B 119 spoluvlastnícky podiel: 1/96, LV č. 8277 a to: parcela C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere789 m2 pod B 99 spoluvlastnícky
podiel: 1/96, LV č. 8015 a to: parcela
C-KN 2341/4 Trvalý trávny porast o výmere 43 m2 pod B 119 spoluvlastnícky
podiel: 1/96, parcela C-KN 2343/2 vodná
plocha o výmere 102 m2 pod B 119 spoluvlastnícky podiel: 1/96, LV č. 8020 a to:
parcela C-KN 2429/4 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 105 m2 pod B 119
spoluvlastnícky podiel: 1/96, LV č. 8090
a to: parcela C-KN 2337/20 ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B 119 spoluvlastnícky podiel: 1/96, LV č. 8276 a to:
parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha
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o výmere 1727 m2 pod B 99 spoluvlastnícky podiel: 1/96, LV č. 8061 a to: parcela C-KN 2129/6 Zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 67 m2 pod B 147
spoluvlastnícky podiel: 1/288, parcela CKN 2129/7 Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 11 m2 pod B 147 spoluvlastnícky podiel: 1/288, parcela C-KN 2129/8
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere
23 m2 pod B 147 spoluvlastnícky podiel:
1/288. Predávajúca: Soňa Žáčková, rod.
Žáčková, Březové Hory, spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
252,15 €. 5,00€ / m2.
LV č. 8340 a to: parcela C-KN 2445/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
6 m2 pod B 10 spoluvlastnícky podiel:
27/640. Predávajúci: Anton Maslík, Bánovce nad Bebravou, spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 1,27 €.
5,00€ / m2
LV č. 8340 a to: parcela C-KN 2445/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere
6 m2 pod B 12 spoluvlastnícky podiel:
27/640. Predávajúci: Jozefa Bučková,
Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 1,27 €. 5,00€ / m2
LV č. 8340 a to: parcela C-KN 2445/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6
m2 pod B 9 spoluvlastnícky podiel:
27/640, pod B 11 spoluvlastnícky podiel:
27/640. Predávajúci: Margita Madunická,
Púchov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 2,54 €. 5,00€ / m2
LV 2582 a to: CKN 2445/5 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 7 m2 pod
B 11 spoluvlastnícky podiel: 1/16. Predávajúci: Vladimír Balošák, Stará Bystrica,
spolu kúpna cena za jednotlivé podiely
vo výške 2,19 €. 5,00€ / m2
LV č. 8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/ 1881169920,
LV č. 8030 a to: parcela C-KN 2830/38
ostatná plocha o výmere 16 m2 pod B 25
spoluvlastnícky podiel: 1080/285120,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o výmere 900 m2 pod B
130 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 130
spoluvlastnícky
podiel:
653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere 10 m2 pod
B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B pod
B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o výmere 87 m2 pod
B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o výmere 313 m2 pod
B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/
1881169920, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B 130 spoluvlastnícky podiel: 653184/

1881169920, LV č. 8042 a to: parcela
C-KN 1356/74 ostatná plocha o výmere
584 m2 pod B 70 spoluvlastnícky podiel:
1/1920, LV č. 8053 a to: parcela C-KN
1253/23 vodná plocha o výmere 529 m2
pod B 32 spoluvlastnícky podiel: 1/960,
LV č. 8169 a to: parcela C-KN 1356/90
ostatná plocha o výmere 249 m2 pod
B 32 spoluvlastnícky podiel: 1/960. Predávajúci: Jana Arendariková, rod. Machovčaková, Staškov, spolu kúpna cena
za jednotlivé podiely vo výške 8,98 €.
5,00€ / m2
LV č. 8025 parcela C-KN 1253/41 vodná
plocha o výmere 398 m2 pod B 134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/ 1881169920,
pod B 155 spoluvlastnícky podiel: 1/480,
LV č. 8039 a to: parcela C-KN 1253/17
vodná plocha o výmere 900 m2 pod
B 134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/79
ostatná plocha o výmere 9 m2 pod B 134
spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/80
ostatná plocha o výmere10 m2 pod B
134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/81
ostatná plocha o výmere 6 m2 pod B pod
B 134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/82
ostatná plocha o výmere 87 m2 pod B
134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/83
ostatná plocha o výmere 313 m2 pod B
134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, parcela C-KN 1356/84
ostatná plocha o výmere 63 m2 pod
B 134 spoluvlastnícky podiel: 1306368/
1881169920, pod B 155 spoluvlastnícky
podiel: 1/480, LV č. 8054 a to: parcela
C-KN 1253/24 vodná plocha o výmere
1686 m2 pod B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/384,parcela C-KN 1356/75
ostatná plocha o výmere 356 m2 pod
B 120 spoluvlastnícky podiel: 1/384, LV
č. 8055 a to: parcela C-KN 1253/27
vodná plocha o výmere 151 m2 pod B 104
spoluvlastnícky podiel: 1/384, parcela
C-KN 1253/28 vodná plocha o výmere
103 m2 pod B 104 spoluvlastnícky podiel:
1/384, parcela C-KN 1356/21 ostatná
plocha o výmere 72 m2 pod B 104 spoluvlastnícky podiel: 1/384, parcela C-KN
1927/1 Trvalý trávny porast o výmere 14
m2 pod B 104 spoluvlastnícky podiel:
1/384, parcela C-KN 2042/7 ostatná plocha o výmere 78 m2 pod B 104 spoluvlastnícky podiel: 1/384, parcela C-KN
2042/8 ostatná plocha o výmere 107 m2
pod B 104 spoluvlastnícky podiel: 1/384.
Predávajúci: Oľga Nouzáková, rod. Ka-

Staškov
duchová, Ostrava Poruba spolu kúpna
cena za jednotlivé podiely vo výške
58,23 €. 5,00€ / m2

UZNESENIE 115/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Sťažnosť voči neriešeniu merania a postupu stavebnej komisie Obce Staškov.
Sťažovateľ – Mgr. Jana Maslíková
a Ing. Peter Maslík, bytom Staškov.
B/ BERIE na vEdoMIE
Sťažnosť voči neriešeniu merania a postupu stavebnej komisie Obce Staškov.
Sťažovateľ- Mgr. Jana Maslíková
a Ing. Peter Maslík, bytom Staškov.

UZNESENIE 116/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o poskytnutie informácie o nadobudnutí parcely CKN 168 trvalý trávnatý porast o výmere 333 m2, žiadateľ
p. Veronika Godišková, Staškov.
B/ UKLadÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť žiadateľa
p. Veroniky Godiškovej, Staškov.

UZNESENIE 117/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť na mimoriadnu dotáciu obce
Staškov na rok 2022, žiadateľ Mažoretky
EDIT Staškov. Požadovaná výška dotácie
v sume 1 000 €.
B/ BERIE na vEdoMIE
Žiadosť na mimoriadnu dotáciu obce
Staškov na rok 2022, žiadateľ Mažoretky
EDIT Staškov.

UZNESENIE 118/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Úseky komunikácií v obci Staškov, na
ktorých sa plánuje v roku 2022 realizovať
asfaltovanie.
B/ sCHvaĽUJE
Úseky komunikácií v obci Staškov, na
ktorých sa plánuje v roku 2022 realizovať
asfaltovanie, zaradenie do súťaže na výber zhotoviteľa.
Deﬁnitívne bude o zaradenie jednotlivých úsekov rozhodnuté podľa výsledku
súťaže na výber zhotoviteľa (ponúknutá
víťazná cena) a ﬁnančných možnosti
obce.
- smer k rodinnému domu s. č. 871 (IBV
pod Kykuľou)
- smer k starému vleku, lokalita Vyšný
koniec
- smer k IBV za Štrekou, oproti COOP
Jednota Nižný koniec
- lokalita Za Štrekou, Nižný koniec

24

- lokalita pred Obecným úradom
Staškov
- lokalita okolo kostola smer cintorín
- smer k rodinnému domu s. č. 516
- smer k rodinnému domu s. č. 937,
Nižný koniec
- smer k rodinnému domu s. č. 872
- prístupová cesta k starej škole budova
s. č. 90
- smer k rodinnému domu s. č. 256
- výhybne pre automobily pri miestnej
ceste smer Lazy

UZNESENIE 119/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
CKN 408/1 trvalý trávnatý porast o výmere 305 m2. Obec predmetnú parcelu
nevyužíva a je bezprostredne s mojou
parcelou CKN 410/1, žiadateľ p. Štefan
Rudinský, Staškov.
B/ UKLadÁ
Obecnému úradu dať vypracovať znalecký posudok na parcelu CKN 408/1
trvalý trávnatý porast o výmere 305 m2.

UZNESENIE 123/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o osadenie odvodňovacích rúr
v priemere 400 mm a dĺžke 6 m vedľa
miestnej komunikácie IBV pod Kykuľou
na obecnom pozemku CKN 233/1 za
účelom sprístupnenia vjazdu na parcelu
CKN 624 – žiadateľ Ing. Katarína Gavláková, Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Osadenie odvodňovacích rúr v priemere
400 mm a dĺžke 6 m vedľa miestnej komunikácie IBV pod Kykuľou na obecnom
pozemku CKN 233/1 za účelom sprístupnenia vjazdu na parcelu CKN 624 –
žiadateľ Ing. Katarína Gavláková,
Staškov. Žiadateľ bude realizovať úpravu
na vlastné náklady.

UZNESENIE 124/2022

UZNESENIE 120/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Preverenie podmienok na možnosť
predčasného splatenia úveru prijatého
zo ŠFRB na realizáciu nadstavby Zdravotného strediska s. č. 589.
B/ UKLadÁ
Obecnému úradu preveriť podmienky
predčasného splatenia úveru prijatého
zo ŠFRB na realizáciu nadstavby Zdravotného strediska s. č. 589.

UZNESENIE 121/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o príspevok DHZ Staškov z dôvodu postupu družstva na celoslovenskú
súťaž v sume 500 €.
B/ sCHvaĽUJE
Žiadosť o príspevok DHZ Staškov z dôvodu postupu družstva na celoslovenskú
súťaž v sume 500 €.

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o usadenie guľového zrkadla
v časti Staškov Vyšný koniec z dôvodu
neprehľadnej zákruty – žiadateľ p. Zuzana Kullová, Staškov.
B/ ZaMIETa
Žiadosť o usadenie guľového zrkadla
v časti Staškov Vyšný koniec – žiadateľ
p. Zuzana Kullová, Staškov.
K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Voľbu veliteľa DHZ obce Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Za veliteľa DHZ obce Staškov – Ing. Milan
Veselovský.

UZNESENIE 122/2022

K bodu č. 26: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
a/ PRERoKovaLo
Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku
vedľa obecnej komunikácie č. 233/1, ktorej vlastníkom je obec Staškov, a to za
účelom spevnenia krajnice pred rodinným domom – žiadateľ p. Miroslav Jaroš,
bytom Staškov.
B/ sCHvaĽUJE
Úpravu pozemku vedľa obecnej komunikácie č. 233/1, ktorej vlastníkom je obec
Staškov, a to za účelom spevnenia krajnice pred rodinným domom – žiadateľ p.
Miroslav Jaroš, bytom Staškov. Žiadateľ
bude realizovať úpravu na vlastné náklady.

UZNESENIE 125/2022

Staškov
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Historický úspech a splnený sen mladých
hasičiek
Dňa 22. 5. 2022 sa konalo Okresné kolo hry Plameň
v Turzovke, kde sa zúčastnili dievčatá aj chlapci zo Staškova. Chlapci si v silnej konkurencii vybojovali pekné
2. miesto, za čo im patrí veľká pochvala.
Kolektív mladých hasičiek vybojoval prvé miesto a postup
na Krajské kolo hry Plameň. Dievčatá sa prebojovali prvýkrát v našej mládežníckej histórii DHZ Staškov na krajské
kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 6. 2022 v Liskovej. Pripravovali sa pod vedením Rastislava Perďocha a Mgr. Petra
Jurgu a ostatných členov DHZ. Dievčatá mali tréningy dvakrát do týždňa, kde siahli až na kraj svojich síl a podali výkon
daný ich veku. Svedomito sa pripravovali za každého počasia aj napriek menším zraneniam.
Táto snaha stála za to a mladé hasičky zo Staškova si
splnili svoj sen. V silnej konkurencii, kde sa stretlo 11 víťazných okresov v rámci Žilinského kraja, získali prvé miesto
v disciplíne Požiarny útok CTIF a Štafeta na 400 metrov. S ich
výslednými časmi porazili aj chlapčenskú kategóriu a suverénne sa stali majsterkami Žilinského kraja hry Plameň.
Týmto víťazstvom si zabezpečili postup na Majstrovstvá
Slovenska v celoštátnom kole hry Plameň 2022, ktoré sa
konalo 1. – 2. júla 2022 v Hurbanove, kde reprezentovali
Žilinský kraj. Výprava začala hneď prvý deň v disciplíne požiarny útok s vodou, v ktorej dievčatá získali pekné 4. miesto
v rámci celého Slovenska. Druhý deň sa súťažilo v disciplíne Požiarny útok CTIF a Štafeta na 400 metrov. Bolo to
veľmi náročné, ale aj napriek tomu, že naše dievčatá boli vekovo najmladší kolektív, dokázali sa prebojovať na 6. miesto.
Predseda DHZ Staškov Ján Janošec spolu s celým výborom
DHZ sa chce poďakovať tým, bez ktorých by sa tieto úspechy
nestali, a to v prvom rade dievčatám v zložení: Emka Skybiková, Sárka Gavláková, Lucka Badurová, Miška Čečotková, Emka Vyšinská, Timea Matláková, Soﬁa
Slováková, Vanesa Marčanová, Alexandra Perďochová,
Natália Bukovanová, Aneta Skybiková. Veľká vďaka patrí

aj sponzorom, ktorí nás počas tohto náročného obdobia
podporovali: Obecný úrad Staškov, ZŠ Staškov, Mgr. Mária
Perďochová, Ján Jurga ﬁrma Jurga-stav, s.r.o., Peter
Chabreček, Ing. Ľubomír Hranec, Ján Slovák st., Ján Slovák
ml., Rastislav Perďoch, Ján Janošec, Ing. Milan Veselovský,
Marián Badura, Štefan Rudinský, Alexander Matlák, Stanislav Višinský, Martin Turčák.

záhradkári: Príprava na spracovanie
úrody a údržba muštárne
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia
Staškov si po skončení vlaňajšej úspešnej sezóny vo výrobe
muštu neurobila dlhú pauzu vo svojej hlavnej činnosti. Revízia strojného a elektro zariadenia ukázala značné opotrebovanie.
Muselo sa opraviť otočné zariadenie lisu, namontovať zabezpečovacie zariadenie pre hydraulický zdvih tlačného zariadenia a iné menšie opravy. Taktiež pre bezpečnú prácu na
lise bolo nainštalované nízkonapäťové elektrické ovládanie
so zabezpečovacími prvkami. Čo sa týka drviča ovocia, bol
opravený drviaci nôž, prevedená revízia elektromotora, vy-

menené ložiská a tesniace gufery. Treba ešte vymeniť olej
v hydraulickom systéme, očistiť celé zariadenie a previesť
jeho náter potravinárskou farbou. Súčasťou prípravy na sezónu je samozrejme revízia elektrozariadenia, údržba priestorov muštárne, dezinfekcia nádob, násypných košov
a ostatných pracovných pomôcok.
Po výmene dverí a obloka, zateplení stropu a výmene
osvetlenia – práce, ktoré zabezpečoval obecný úrad – sa
skultúrnilo prostredie muštárne a vedenie záhradkárov verí,
že našim spoluobčanom zabezpečíme spracovanie ich úrody.
Výbor SZZ ZO Staškov
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z činnosti klubu dôchodcov pri oÚ Staškov

Dňa 23. 4. 2022 pri príležitosti Dňa Zeme sa naši členovia zúčastnili pri čistení brehov rieky Kysuca. Členovia viacerých zložiek dali do poriadku okolie rieky, ktoré je však už
miestami znova znečistené.
Na jar, keď pandémia konečne ustúpila, sme dňa 30. 4.
pri príležitosti Dňa matiek uskutočnili spoločné posedenie,
na ktorom sme si uctili našu zakladajúcu a stálu členku
klubu Helenku Turiakovú, ktorá v mesiaci apríl 2022 do-

vŕšila krásne životné jubileum – 90 rokov. Do ďalších rokov
prajeme veľa zdravia a šťastia, dúfame, že sa s ňou budeme
spoločne stretávať ešte veľa rokov v klube a tiež s novými
členmi, ktorými sú Mária Harvančáková, Božka Piatková,
Hanka Krištofíková a Pavol Marčan, ktorých srdečne vítame
a dúfame, že sa budú dobre cítiť medzi nami.
Výbor Klubu dôchodcov pri OÚ Staškov
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Materská škola Staškov
Záver školského roka 2021/2022 bol v materskej škole
plný aktivít a prekvapení. Prvý tohtoročný Máj postavili
chlapci dievčatám na školskom dvore materskej školy. Deti
boli oblečené v ľudových krojoch a spevom piesní zdobili
stromček farebnými stuhami. Snažíme sa tieto ľudové zvyky
a tradície deťom približovať, aby neupadli do zabudnutia. Deň
detí bol plný očakávania. Jeden deň sa deti tešili z malých
poníkov a druhý deň nás navštívil hasičský zbor zo Staškova.
Priblížili deťom prácu, ktorú vykonávajú. Deti si vyskúšali,
ako sa používa hasičská hadica a striekali vodu na cieľ.
Hasiči boli pre deti veľkou inšpiráciou a vzorom.
V rámci environmentálnej výchovy na školskom dvore vystúpila sokoliarska skupina Falconarii. Deti spoznali majestátneho orla, rýchleho sokola, okatého výra a letové
schopnosti ďalších dravcov. V mesiaci jún sme opäť usporiadali detské olympijské hry plné športu, zábavy, napätia a radosti. Ďalšou príjemnou tradíciou MŠ sa stala rozlúčka
s predškolákmi, ktorá sa konala za účasti rodičov. Deti si spoločne s rodičmi zasúťažili na školskom ihrisku v športových
disciplínach. Po slávnostnom krájaní torty sa konalo posedenie spojené s opekačkou a detskou diskotékou. Nielenže boli
spokojní malí aj veľkí, ale prispeli sme aj k upevneniu vzájomných medziľudských vzťahov a peknej spolupráci rodičov
s materskou školou. Šikovným predškolákom, ktorí sa budú
prispôsobovať každodenným povinnostiam, prajeme veľa
úspechov v ZŠ a rodičom veľa trpezlivosti a radosti. Ďakujeme
rodičom a členom Rady školy za súdržnosť a spoluprácu.

FS Staškovanka v roku 2022

40 rokov je krásne výročie nielen v živote človeka, ale
aj materskej školy. Materská škola Nižný koniec otvorila
svoje brány 15. 6. 1982. História zariadenia je zaznamenaná v kronike, ktorá je plná zaujímavých informácií, fotograﬁí a ilustrácií. Materská škola prešla mnohými
organizačnými zmenami. Menila sa štruktúra aj počet tried.
Od roku 1982 bola MŠ dvojtriedna až do roku 2001, kedy sa
v budove MŠ na poschodí vytvorila tretia trieda. V roku 2016
sa otvorila elokovaná MŠ na vyšnom konci s jednou triedou.
V súčasnosti sme štvortriedna materská škola. Veľká vďaka
a úcta patrí bývalým riaditeľkám, zamestnancom školy a samozrejme tým, ktorí pracujú v MŠ doteraz.
Riaditeľky materskej školy: 1982 – 1991 Mária Zelienková, 1991 – 2018 Anna Smrečková, 2018 – dodnes Helena
Arendáriková.
Našej škôlke prajeme, aby sa vždy úspešne rozvíjala, aby
mala vždy dostatok šťastných detí a spokojných rodičov. Prajeme jej učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, tímovú
prácu a naďalej dobrú spoluprácu so zriaďovateľom
OÚ Staškov a Radou školy.
Helena Arendáriková, riaditeľka školy

Spoločná oslava Dňa matiek

Činnosť FS Staškovanka sa po období zlej pandemickej
situácie pomaly vracia do normálu. Členovia FS Staškovanka
sa zúčastnili viacero akcií, či už v obci, ale aj mimo nej.
V apríli sme sa spolu s viacerými zložkami zapojili do
ušľachtilej akcie Deň Zeme, a tak sme prispeli ku skrášleniu
našej obce. V mesiaci máj sme piesňami potešili mamičky,
babičky a taktiež sme účinkovali v programe Drotárska nedeľa vo Vychylovke. Koncom mája sme zaspievali a rozvese-

lili všetkých prítomných na už tradičnom Váľaní mája, ktoré
sa tento rok konalo na futbalovom ihrisku Slávia Staškov.
Taktiež sme sa prihlásili do súťaže vo varení guláša a o týždeň neskôr sme účinkovali na zahájení Kroneroveho pohára
na už spomínanom futbalovom ihrisku. Verím, že sa už budeme stretávať bez obmedzení a rozdávať radosť a dobrú náladu.
Martina Paleníková, vedúca FS Staškovanka

Po dvojročnej prestávke sme sa
stretli v nedeľu 8. mája v priestoroch
obecného úradu a všetky naše mamičky a babičky potešili programom, ktorý si nacvičili deti zo
základnej školy a materskej skôlky
pod vedením ich pani učiteliek. Veselými tančekmi vyjadrili svoju
vďaku za lásku i mažoretky Edit,
FS Staškovanka zaspievala, naše mamičky a babičky sme potešili malým
občerstvením a krásnym kvietkom.
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Základná škola Staškov

Ocenené dievčatá zo Záujmového útvaru Hasičského

Denný tábor Staškováčik

V jarných mesiacoch nás navštívili členovia MO Záhradkárov – páni Ján Dodek, Ján Machovčák, Ján Kožák a Anton
Konkol a upravili nám koruny ovocných stromov tak, aby
bohato zakvitli a zarodili. Ďakujeme im za spoluprácu a veríme, že prerezávanie bolo pre žiakov poučné.
Pri príležitosti narodenín akademického maliara Miroslava Cipára sa Školský klub detí zapojil do súťaže v Kysuckej
knižnici v Čadci na tému Ilustrujem svoju obľúbenú
knižku.
31. 3. a 1. 4. sa deti 1. stupňa vybrali na výlet autobusom
do Bábkového divadla v Žiline na divadelné predstavenie
„Škaredé káčatko“ od slávneho dánskeho rozprávkara
H. Ch. Andersena.
29. 3. sa naši tretiaci vybrali na stretnutie s pánom starostom Ing. Ladislavom Šimčiskom a pracovníčkou obecného úradu Ing. Annou Kubánkovou. Pán starosta žiakom
porozprával o svojej práci, o úlohách poslancov i komisií
obecného zastupiteľstva. Pani Kubánková zas porozprávala
o činnostiach na matrike, ukázala im knihy sobášov, narodení, úmrtí, tiež najstaršie knihy, ktoré sú v matričnom archíve OÚ.
Na konci mesiaca marec sa žiaci 6. ročníka zúčastnili zaujímavého environmentálneho workshopu pod vedením
pani lektorky zo Žilinskej univerzity. Žiaci sa v rámci pro-

jektu „Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku
ochrany prírody a krajiny“ zapojili do zaujímavých aktivít.
Takmer po 2 rokoch sa rozbehli športové súťaže. V športovej hale v Martine sa 12. 4. konalo krajské kolo olympijského odznaku všestrannosti. Žiaci 6. ročníka si zmerali
svoje pohybové schopnosti v neľahkej prekážkovej dráhe.
Pred vstupom do Veľkonočného trojdnia si žiaci našej
školy navštevujúci divadelný krúžok pripravili krížovú cestu
pre žiakov 1. a 2. stupňa.
Dňa 22. 4. sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili minifutbalu McDonald’s Cup – kvaliﬁkácie okresného kola.
V Makove na futbalovom ihrisku si žiaci zmerali sily so
žiakmi zo ZŠ Turzovka, ZŠ s MŠ Makov, ZŠ Korňa. Náš
skvelý tím porazil všetkých a skončil na 1. mieste a tým sa
kvaliﬁkoval do okresného kola. 4. 5. sa u nás na škole konalo
okresné kolo. Na domácej pôde v okresnom kole narazili na
žiakov z Čierneho, Turzovky a Starej Bystrice. Naši žiaci získali krásne 3. miesto.
Športové súťaže sa rozbehli vo veľkom. Aj starší žiaci sa
zúčastnili kvaliﬁkácie do okresného kola v minifutbale.
Výber žiakov z 5., 6. a 7. ročníka si zmeral sily so ZŠ Turzovka, ZŠ s MŠ Makov, ZŠ Podvysoká. Celkovo sme odohrali 3 stretnutia, v ktorých sme suverénne zvíťazili a tým
sme bez prehry postúpili do okresného kola.

Stretnutie so starostom obce

McDonald’s cup
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10. 5. sa u nás na Staškove konalo okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Chlapci si zahrali turnaj, na ktorý
sme sa všetci veľmi tešili. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl.
Chlapci bojovali ako levy a nakoniec to stačilo na krásne
3. miesto.
Pri príležitosti Dňa Zeme sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Pod vedením triednych učiteľov
žiaci 10. 5. pozametali priestor pri besiedke, pozbierali kamene a odpadky na ihrisku, v areáli i v okolí našej školy.
Žiaci 2. stupňa v stredu 11. 5. sa oduševnene a s entuziazmom pustili do skrášľovania okolia školy.
Dňa 23. 3. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili jednodňového výletu do krásneho mesta Nitra na západe Slovenska.
V Divadle Andreja Bagara videli predstavenie Drotár, potom
si pozreli Nitriansky hrad.
Po dlhých dvoch rokoch prestávky kvôli pandémii
sa dňa 5. 5. žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie v Čadci. Navštívili závod Okrasa Čadca a pekáreň Vilija.
Žiaci 4. a 5. ročníka navštívili v utorok 3. 5. Kysuckú
hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.
11. 5. naša škola hosťovala vzácnu návštevu, spisovateľku
Zuzana Kubašákovú a ilustrátorku titulov pre deti a mládež
Annu Garajovú. Skvelá spolupráca s Kysuckou knižnicou
nám pomohla zapojiť sa do projektu pod názvom „Dni detskej knihy“ – 39. ročník festivalu kníh pre deti a mládež.
Druhá májová nedeľa patrila našim najdrahším mamičkám – dňu matiek. Veľká vďaka patrí p. Ing. Ladislavovi
Šimčiskovi – starostovi Obce Staškov za jeho úprimné slová
venované všetkým matkám, ako aj všetkým účinkujúcim:
deťom z Materskej školy Staškov, žiakom Základnej školy
Staškov, mažoretkám EDIT Staškov, folklórnej skupine
Staškovanka a tým, ktorí sa podieľali na príprave a venovali
svoj čas k realizácii kultúrneho programu.
Tretiaci v dňoch 9. – 13. mája a štvrtáci v dňoch
6. – 10. júna zažili neopakovateľné zážitky v krásnom prostredí Belianskych Tatier a Monkovej doliny v Ždiari, kde absolvovali Školu v prírode.
Žiaci CVČ pri základnej škole, ktorí pracujú pod vedením
vedúceho p. Rastislava Perďocha v záujmovom útvare Hasičský, sa zúčastnili okresného kola hasičskej súťaže
Hry ,,Plameň“ v Turzovke. Dievčatá postúpili do krajského
a potom celoslovenského kola, kde skončili na 6. mieste.

Naši štvrtáci (6. – 20. 5. ) a piataci (6. – 10. 6. ) úspešne
absolvovali Základný plavecký výcvik.
1. jún sme tento rok oslávili netradične, usporiadali sme
pre žiakov 1.– 4. ročníka karneval v telocvični.
15. 6. žiaci 7.A a 7.B slávnostne ukončili celoročný projekt MV SR „Detská policajná akadémia“ pod vedením
Mgr. J. Zlochovej.
31. 5. sme si na našej škole pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka so žiakmi z I. stupňa pripomenuli význam
a dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov.
Neodmysliteľnou súčasťou konca školského roka sú
školské výlety. Pri tejto príležitosti navštívili siedmaci
a ôsmaci Bábkové divadlo v Žiline, predstavenie „Dejiny Európy“. Naša cesta pokračovala do Zážitkového centra vedy
– Aurélium v Bratislave. V Dopravnom múzeu žiaci obdivovali staré veterány, pozreli si dobovú hasičskú techniku a porovnali železničiarske vybavenie so súčasnosťou.
3. 6. sa stretli dievčatá a chlapci 2. stupňa v telocvični
našej školy na školskom plese pod názvom „Juniáles“.
28. 6. sa žiaci 1. A, 1. B a 2. A vybrali na dlho očakávaný
výlet do Rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke.
Žiaci 2.B triedy sa 28. 6. vybrali na turistiku do blízkej
Korne, kde navštívili náučný chodník o zvieratkách. V Turzovke na dopravnom ihrisku sa povozili na kolobežkách
a kárach, či skúšali svoju obratnosť na preliezkach.
Posledný týždeň školského roka spestrila program žiakom zo škôl obcí Raková, Podvysoká, Olešná, Klokočov, Zákopčie, Dlhá nad Kysucou a Staškov športovými súťažami
v areáli ihriska TJ Slávia Staškov Miestna akčná skupina
Krajšie Kysuce.
Prvý prázdninový týždeň sa konal denný tábor CVČ
Staškováčik.
Škola požiadala ministerstvo školstva o realizáciu rozvojového projektu „Letná škola 2022“, ktorá sa
uskutočnila pre prihlásené deti v pracovných dňoch od
11. 7. do 22. 7. Počas dní žiaci pod vedením pedagogických
zamestnancov plnili rôzne aktivity.

Exkurzia do Okrasy Čadca

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Viac informácií a fotograﬁí zo života školy nájdete na
webovom sídle školy: www.zsstaskov.edupage.org
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Mažoretky Edit
Medailové Staškovanky – Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom
športe v Hlohovci

Staškov
Rovnaké zloženie spolu s G. Bagovou sa
umiestnilo v ďalšej kategórii s náradím
pompom na peknom 4. mieste.
Konečnou bodkou celého podujatia
bolo poďakovanie hlavným organizátorom a spoluorganizátorom súťaže,
mestu Hlohovec, porotcom, vedúcim,
trénerkám, obslužnému personálu a predovšetkým mažoretkám. Každá dostala
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pamätnú medailu. Organizátor sa prvý
raz poďakoval aj za pomoc všetkým, čo
neoddeliteľne stoja v pozadí jednotlivých
klubov. Členom „TopFuns“ sa tak stala
K. Zajacová a J. Sabela. Celý priebeh
majstrovstiev mohli diváci sledovať
doma na webových stránkach on-line.
Súboru Edit sa v Hlohovci naozaj
darilo. 9 choreograﬁí z 12 bolo nomi-

novaných na Majstrovstvá Európy
v Chorvátsku. Rodičia, ktorí si nenechali ujsť tieto majstrovstvá, zažili spolu
so svojimi deťmi vzácne chvíle plné silných emócií, bojovnosti a dychtivosti
podať čo najlepší výkon. Mažoretky aj
trénerky si odniesli krásne spomienky
a medaile ako odmenu za množstvo hodín tréningov a príprav.

European Majorette Sport Championship, Chorvátsko

Staškovské mažoretky Edit boli
veľmi úspešné, získali 9 medailových
umiestnení – 2x zlato, 4x striebro
a 3x bronz. Postúpili na Majstrovstvá
Európy do Chorvátska.
V dňoch 30. apríl – 1. máj sa po
2 rokoch uskutočnil v športovej hale
Športa v Hlohovci 17. ročník Majstrov-stiev Slovenska v mažoretkovom
športe. Organizovala ho Asociácia mažoretkového športu Slovensko, mažoretky Sašetky a mesto Hlohovec. Náš
súbor Edit, ako aj ďalších 26 slovenských súborov, sa stalo súčasťou dvojdňového mažoretkového zápolenia.
Diváci videli choreograﬁe s pompom
(strapce), s baton (palica), súťažilo sa aj
s mace (žezlo) a ﬂag (zástava). Nové nápady, nové kostýmy, nové súpravy – tým
sa vyznačovali aj staškovské mažoretky
Edit. A že poctivo trénovali, o tom svedčili ich výsledky. Medzi prvými rozveselila všetkých divákov naša skupina
17 najmladších detičiek do 7 rokov s tančekom „Kung fu“. Choreograﬁu pod vedením D. Letkovej všetky výborne
zvládli, dokonca aj najmladšia 3,5-ročná
Emička skupinu výborne podporila. Odmenou všetkým boli zlaté medaile, zlatý
pohár a samozrejme objatia rodičov,
ktorí ich do Hlohovca v hojnom počte
prišli podporiť.
Titul Majster Slovenska získali E. Križeková, E. Jurgová, M. Moskalová,
L. Pavelková, V. Pavelková, M. Heglasíková, L. Kotásková, A. Kotásková, Ver.
Šutá, Vik. Šutá, G. Lemešová, S. Šuvakinová, R. Polková, T. Kožáková, A. Kortišová, K. Kubiznová, E. A. Furdanová,

náhr. K. Smrečková, M. Maslíková,
B. Halagačková. Chuť strieborných medailí a titul I. Vícemajster Slovenska si
ako prvé vychutnali na stupienkoch slávy
kadetky do 11 rokov L. Pavelková
a V. Starchoňová. Pod vedením E. Chlebekovej zatancovali so strapcami choreograﬁu „Motýle“. Striebro ako druhé
získali pod vedením N. Zbončákovej
a B. Zahatlanovej s chor. „Väzenie“ kadetky v zložení E. Olešňaníková, N. Červencová, M. Papučíková, E. Štichová,
A. Čulmanová a K. Čulmanová. Svoje
vystúpenie veľmi dobre zvládla aj sólistka
L. Pavelková. Umiestnila sa na 5. mieste
a tanček jej pripravili tr. E. Chlebeková
a D. Letková.
V medailových oceneniach pokračovali aj juniorky s pompom spolu s trénerkou E. Chlebekovou. Miniformácia
N. Krištofíková, S. Krivulčíková,
D. Oravcová, I. Gajdičiarová a T. Maslíková s názvom „Fotky“ si vybojovala
bronz a titul II. Vicemajster Slovenska.
Trénovanie si prvý raz vyskúšala aj seniorka V. Jakubcová. Jej duo sa
s N. Krištofíkovou a S. Krivulčíkovou

umiestnilo s malým bodovým rozdielom za 3. miestom.
Zlato a titul Majster Slovenska
získala v konkurencii 10 súperiek
seniorka K. Kobolková za bravúrne
zvládnutú náročnú choreograﬁu s palicou. Ako sólistka sa Kamka pod vedením tr. P. Bajakovej presadila vo všetkých jej obsadených disciplínach.
Striebornú medailu a titul I. Vícemajster
Slovenska získala v kategórii s pompom aj v kategórii acrobatic baton.
Troška šťastíčka chýbalo seniorkovej
dvojici M. Kubačkovej a K. Kobolkovej,
ktoré s palicou a s minimálnym rozdielom obsadili 4. miesto. Duo so strapcami
K. Kobolková a V. Jakubcová s pompom
vybojovalo bronzové medaile a titul
II. Vicemajster Slovenska. Choreograﬁu
s názvom „Survivor“ pripravila E. Chlebeková. Ani ostatné seniorky sa nenechali zahanbiť. Svoje umenie so zástavami predviedla v tančeku miniformácia
v zložení B. Zahatlanová, N. Zbončáková, R. Hnidková, L. Králiková, V. Jakubcová. Odmenou im bola bronzová
medaila a titul II. Vicemajster Slovenska.

XVII. ročník Majstrovstiev Európy
asociácie MWF sa konal 21. – 26. 6.
v chorvátskom meste Zadar. Veľké
športové centrum VIŠNJIK hosťovalo
v priebehu 6 dní viac ako 4 000 najlepších mažoretiek z 10 štátov Európy. Porotcovia z 13 krajín hodnotili
pripravené choreograﬁe 95 zúčastnených súborov.
Celkom 14 mažoretiek z nášho súboru reprezentovalo náš kraj a Slovensko s 8 choreograﬁami, ktoré
postúpili z Majstrovstiev Slovenska.
Úroveň predovšetkým českých tímov
bola značne vysoká. No napriek 2-ročnej covidovej pauze sa našim mažoretkám podarilo obstáť v silnej
konkurencii a obsadiť popredné miesta
v prvej šestke. Vo viac ako 20 súťažných
zoskupeniach v jednotlivých kategóriách to je krásny výsledok a svedčí
o vysokej mažoretkovej dovednosti.

Pavelková (tr. E. Chlebeková).
6. miesto získala miniformácia junioriek s chor. „Fotky“ v zložení Sára Krivulčíková, Nela Krištofíková, Dominika
Oravcová, Tamara Maslíková a Ivana
Gajdičiarová (tr. E. Chlebeková).
6. miesto získala miniformácia senioriek s názvom „Panter“ v zložení Radka
Hnidková, Natália Zbončáková, Barbora Zahatlanová, Gréta Bagová, Viktória Jakubcová, Laura Králiková
(tr. B. Zahatlanová, N. Zbončáková).
6. miesto obsadila sólistka Kamila Kobolková so strapcami (tr. P. Bajaková).
8. miesto patrí miniformácii senioriek
so zástavou v zložení Radka Hnidková,
Natália Zbončáková, Barbora Zahatlanová, Laura Králiková, Viktória Jakubcová (tr. B. Zahatlanová, N. Zbončáková). 9. miesto obsadila seniorka
Kamila Kobolková v disciplíne acrobatic baton (tr. P. Bajaková).

Výsledky
4. miesto obsadila s palicou seniorka Kamila Kobolková, ako najlepšia
zo slovensých súťažiacich (tr. P. Bajaková). 5. miesto patrí dvojici senioriek
Kamile Kobolkovej a Viktórii Jakubcovej so strapcami s chor. „Survivor“
(tr. E. Chlebeková). 6. miesto obsadilo
s choreograﬁou „Motýle“ duo kadetiek
do 11 r. Veronika Starchoňová a Laura

Staškovské Editky si popri súťažení
vychutnali, aj keď iba na chvíľu, chorvátske slnko, slané more a videli kúsok
zo Zadaru s morským orkánom.
Domov si odniesli krásne zážitky, opäť
ďalšie inšpirácie a cenné mažoretkové
skúsenosti.
Ďakujem rodičom, ktorí sa starali
o celý mažoretkový tím a všetkým fanúšikom, čo nás podporovali, či už na sú-

ťaži, alebo na diaľku prostredníctvom
on-line prenosu.
Všetkým mažoretkám a trénerkám
blahoželáme ku krásnym výkonom
a k úspešnej reprezentácii. Staškovanky dokázali, že patria k slovenskej
mažoretkovej špičke.
Poďakovanie
Ďakujeme OÚ Staškov za poskytnutú dotáciu a možnosť tréningov
v starej škole, p. J. Jurgovi, ako hlavnému sponzorovi Majstrovstiev Slovenska, p. L. Čulmanovi, p. Š. Hnidkovi
a ostatným sponzorom a rodičom za
podporu a pomoc pri fungovaní súboru. Ďakujeme COOP Jednote, ktorá
nám poskytla v Zadare občerstvenie
a pitný režim.
E. Sabelová

Pozvánka
Náš mažoretkový súbor
Edit Staškov si tento rok pripomína svoje 20. výročie založenia.
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme
pozvať všetkých našich aj bývalých členov, priaznivcov, rodičov
k oslavám, ktoré sa budú konať
9. – 10. septembra 2022.
Zaspomínajte a zabavte sa s nami!

Staškov
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Turistický pochod po trase Turistickonáučného chodníka Jozefa kronera
Dňa 21. mája o 9.00 hod. sa stretli nadšenci turistiky pri Obecnom úrade v Staškove a zahájili už
tradičný pochod po trase Turistického náučného
chodníka Jozefa Kronera. Turisti vykročili smerom
k Rodnému domu Jozefa Kronera, ďalej ku Kaplnke
Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni.
Potom pokračovali cez osadu Lazy ku prameňu pitnej vody v lokalite Na zimnej vode a k cieľu – Kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci v Kline. Tam
si turisti oddýchli a občerstvili sa, aby mohli pokračovať cestou späť cez osadu Klin a Bahanu. Krásna
príroda, krásne výhľady, nádherné počasie, to je základ každej vydarenej turistiky. Veľký bonus sú príjemní ľudia, ktorí si prišli užiť krásny deň.

SPOLOČENSKÁ KrONIKA
Blahoželáme...

Spomíname...
Vladimír Piatek,
7. výročie úmrtia,
spomína
manželka,
syn a dcéra
s rodinami

Mária Janíková
75 rokov
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia,
lásky a Božieho
požehnania želajú
deti s rodinami

Dňa 30. 7. 2022
sme si
pripomenuli
1. výročie úmrtia
manžela, otca
Jána Perďocha.
S láskou spomína
celá rodina.

Bola si obetavá vo svojom živote a veľká v láske
a dobrote. Aj keď už nie si medzi nami, v našich
spomienkach a srdciach si stále s nami.
Dňa 15. 7. sme si pripomenuli prvé výročie,
čo nás navždy opustila naša milovaná
Mgr. Zlatica Kožáková zo Staškova.
S úctou a láskou spomína manžel, deti a vnúčatá.

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