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Vážení občania, obec Staškov Vás srdečne pozýva 

pri príležitosti MESIACA ÚCTY K  STARŠÍM
na kultúrny program, ktorý sa uskutoční 

16. októbra 2022 
v  Kultúrnom dome Jozefa Kronera o  14.00 hod. 

Zabaviť nás príde hudobná skupina AT-BAND
Program je určený pre všetky vekové kategórie,  vystúpenie je zdarma. 

Nová Krížová cesta vedie od
kaplnky na Grúni na Vrchmosty

Reportáže z podujatí:

Dielo vybudovala obec Staškov pro-
stredníctvom Obecného technického
podniku z finančných príspevkov dobro-
voľných darcov. K dnešnému dňu prispeli
darcovia v rámci dobrovoľnej zbierky vy-
hlásenej obcou sumou 37 000 eur.

Pri  realizácii Krížovej cesty obecný
podnik spolupracoval s miestnymi živ-
nostníkmi pod vedením Mariána Turiaka.
Stavebná časť každého zo štrnástich  za-
stavení  je zo železobetónu obloženého
prírodným kameňom. Drevený krov na
jednotlivých zastaveniach vyrobil stolár-
sky majster Matúš Dembický zo Staš-
kova, striešky z dreveného šindľa
namontovala firma pána Koniara z Kloko-
čova. Umelecké stvárnenie jednotlivých
zastavení sú z dielne rezbára Tomáša Laj-
mona z Oravy. Drevorezby sú chránené
pred poveternosťou bezpečnostným sklom
a nasvietené solárnym svietidlom. Špe-
ciálne kotvenie na presklenie sponzorsky
dodal pán Miroslav Gavlák zo Staškova.

Trasa Krížovej cesty vedie od kaplnky
Nepoškvrneného počatia Panny Márie na
Grúni až po drevený kríž na Vrchmos-
toch, ktorý bol v tento deň taktiež požeh-
naný. Kríž vyrobili a namontovali páni
Mgr. Gabriel Machovčák PhDr. a Peter
Badžgoň zo Staškova v roku 2020 na

mieste, kde stál pôvodný drevený kríž
osadený pánom Jozefom Oškrobaným 
v roku 2011 a bol zničený silným vetrom.
Dĺžka trasy je cca 2 km, vedie po južnom
svahu popri mapovanej poľnej ceste a nie
je turisticky príliš náročná.

Týmto vzniklo v obci ďalšie miesto
zmysluplnej prechádzky v prírode, pre
niekoho ako zážitok duchovný, pre iného
športový či relaxačný. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k my-
šlienke vybudovania Krížovej cesty v Staš-
kove, jej financovaniu, vlastnej realizácii
aj slávnostnému požehnaniu.

Nová Krížová cesta bola požehnaná 
24. 9. 2022.   Viac na str. 6

Letný koncert

Oslavy 100 rokov
ochotníckeho divadla

Tradičná výstava ovocia 
a zeleniny
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hovorí sa, že: „ak chceš nie-
komu zle, praj mu život v zaují-
mavej dobe“. Nevedno, kto nám
to prial, alebo čím sme si to za-
slúžili, ale od roku 2020 ne-
možno povedať, že časy, v
ktorých žijeme, sú nezaujímavé.
To rozhodne nie. Všetko začalo
pandémiou a keď tá trošku ustú-
pila, prišiel vojnový konflikt
priamo za našimi hranicami,
vysoká inflácia, nevídané zdra-

žovanie najmä energií, keď vykurovanie domácností, škôl a
iných verejných budov bude zrejme nadštandardom. Takmer
celé volebné obdobie miestnej samosprávy, končiace voľ-
bami 29. 10. 2022, bolo poznačené udalosťami, ktorým ho-
voríme: „vyššia moc“. Aj staškovská samospráva si plnila
všetky mimoriadne povinnosti a úlohy, ktoré na nás prenášal
štát a zároveň sme sa snažili pokračovať v uskutočňovaní na-
šich obecných zámerov a plánov.

Počas uplynulých štyroch rokov sme vyasfaltovali 
19 766  m2 dovtedy nespevnených miestnych komunikácií,
vybudovali 788,50 bm chodníkov pre chodcov popri štátnej
ceste, zrealizovali projekt zlepšenia technického vybavenia
učební v našej základnej škole, vymenili sme časť oplotenia
futbalového štadióna, namontovali do budovy tribúny
ústredné vykurovanie s kotlom na peletky, urobili prípravu
na umelé zavlažovanie ihriska, dokončili stavebné úpravy
budovy požiarnej zbrojnice, rozšírili sme cintorín, vrátane
prístupovej cesty a chodníka, čiastočne sme zrekonštruovali
budovu obecného úradu – výmena okien, zateplenie strešnej
konštrukcie, zateplenie čelnej steny fasády so vstupným
schodiskom a bezbariérovým vstupom, vybudovali sme ná-
mestíčko pred obecným úradom, nainštalovali na vybratých
priestoroch v obci bezplatné Wi-fi pripojenie, rozšírili kame-
rový bezpečnostný systém o 10 nových kamier, zakúpili čis-
tiace vozidlo a vysokozdvižnú plošinu pre obecný podnik a
staršiu hasičskú cisternu pre našich hasičov. 

Popritom sme pripravovali projektové dokumentácie na
ďalšie investičné akcie, vykúpili a stále vykupujeme pozemky
pod obecné komunikácie. Na financovanie zrealizovaných
zámerov sme prioritne využili rôzne dotačné systémy a uše-
trené prostriedky v rozpočte obce.

Okrem investičnej výstavby bolo potrebné riešiť i ostatné
oblasti života v našej obci. Po dlhej dobe sa podarilo nájsť
zhodu v tom, že bude efektívnejšie spojiť doteraz dva samo-
statné právne subjekty, základnú a materskú školu, do jed-
ného právneho subjektu pod jedným vedením a s jedným
štatutárom. Všetko potrebné máme poschvaľované a Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasí so spo-
jením škôl k 1. 9. 2023. 

Osobne ma veľmi mrzí, že sa nepodarilo získať detského
lekára do našej obce. Obec je ochotná na vlastné náklady po-
trebné priestory detskej ambulancie zrekonštruovať, lebo už
nevyhovujú dnešným požiadavkám. Aj keď už som mal via-
cero jednaní s potencionálnymi záujemcami o prevádzkova-
nie detskej ordinácie, napokon sa každý z nich rozhodol pre
pôsobenie v meste a nie na dedine. Verím, že sa v krátkej
dobe podarí vyriešiť aj tento problém.

Aktuálne sme dokončili stavbu námestíčka pred obecným
úradom. Ešte namontujeme na elektrický stĺp hodiny na me-
ranie času, keď budú dodané, lebo výrobca trochu mešká.

Prebieha plánované asfaltovanie vybratých častí miest-
nych komunikácií v celkovej hodnote 90 452,87 eur z pro-
striedkov z rozpočtu obce. Práce realizuje firma EKOSTAV
GROUP s.r.o., Krásno nad Kysucou.

Vybratá stavebná firma – FEROSTA spol. sr.o. Belá – za-
čala s rekonštrukciou budovy materskej školy na Nižnom
konci. Podstatou prác je zníženie energetickej náročnosti bu-
dovy (zateplenie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie,
výmena okien a dverí, vzduchotechnika, výmena svietidiel,
výmena plynových kotlov), čo je veľmi dôležité pri súčasných
cenách elektriny a plynu. Finančné prostriedky sme získali
z európskych fondov, celková cena diela je 271 454,44 eur,
práce majú trvať maximálne 8 mesiacov. 

Dokončili sme stavbu Krížovej cesty v našej obci. Dielo
bolo financované hlavne z výťažku dobrovoľnej finančnej
zbierky a prácou prispel aj Obecný technický podnik. Krí-
žová cesta bola slávnostne požehnaná 24. 9. 2022. Chcem
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
jej realizácii. Týmto v obci vzniklo ďalšie miesto zmysluplnej
prechádzky v prírode, pre niekoho ako zážitok duchovný, pre
iného športový či relaxačný. Trasa má cca 2 km a nie je príliš
náročná. Začína pri kaplnke na Grúni a končí pri drevenom
kríži na Vrchmostoch. Neďaleko kríža budeme v budúcom
roku stavať turistickú rozhľadňu, ktorá je už stavebne povo-
lená a financovaná bude z dotačného systému MAS Krajšie
Kysuce.

Obec bola úspešná a získali sme financie na výstavbu no-
vého bytového domu v priestore za obecným úradom. Bude
v ňom 19 bytových jednotiek – tri jednoizbové, jedenásť dvo-
jizbových a päť trojizbových. V bytovom dome bude nainšta-
lovaný osobný výťah, čo urobí toto bývanie vhodným aj pre
starších obyvateľov. V rámci stavby bude vybudovaná nová
prístupová asfaltová cesta s chodníkmi pre chodcov a 37 no-
vých parkovacích miest, ktoré budú môcť využívať aj obyva-
telia dvoch súkromných bytoviek. Stavbu bude stavať
Obecný technický podnik so zapojením miestnych živnost-
níkov a firiem. Celková cena diela je 1 306 111,98 eur. Zí-
skaná dotácia je 456 370 eur a výhodný úver zo ŠFRB je 695

Milí Staškovčania,

Základná organizácia záhradkárov v Staškove usporia-
dala v dňoch 2. a 3. 10. 2022 obecnú výstavu ovocia a zele-
niny v priestoroch vestibulu v Dome kultúry Jozefa Krónera.

Zahájenie výstavy započalo Svätou omšou v kostole Na-
vštívenia Panny Márie – poďakovaním za úrodu. Pán farár
vo Svätej omši vyzdvihol dary, ktoré boli súčasťou boho-
služby. 

Po skončení Svätej omše bola otvorená samotná výstava
za účasti pána starostu obce a pána farára. Obidvaja pouká-
zali na to, že aj na Staškove sa dajú dopestovať krásne jablká,
hrušky, slivky a veľmi pekná zelenina. 

Vedenie záhradkárov by chcelo touto cestou poďakovať
farskému a obecnému úradu za ústretovosť a propagáciu zá-
hradkárstva v našej obci. Bez nezištnej pomoci obecného
úradu by bolo veľmi ťažké zorganizovať takúto prehliadku
darov zeme a zároveň chceme poďakovať všetkým občanom
a  záhradkárom, že svoju úrodu prezentovali na našej vý-
stave. 

Ruku k dielu priložila Materská škola a Základná škola
prezentáciou svojej výtvarnej a umeleckej tvorby a obohatili
výstavu.

Výbor ZO ZSS v Staškove

Výstava ovocia a zeleniny v Staškove

990 eur, zvyšok sú vlastné zdroje obce. V prípade priazni-
vého počasia začne obecný podnik s prácami už v tomto roku
a to budovaním prípojok inžinierskych sietí. 

V budúcom roku budeme realizovať stavbu verejného
parkoviska za budovou zdravotného strediska, ktorej rozpo-
čet je 193 649,33 eur. Súčasťou stavby je oprava miestnej
komunikácie od pošty a tiež potrebné chodníky pre chodcov.
Stavba bude financovaná z dotačného systému MAS Krajšie
Kysuce. Vybudovaním týchto dvoch stavieb bude v centre
obce dostatok parkovacích miest pre návštevníkov obecného
úradu, zdravotného strediska, pošty, ale aj vlastníkov bytov
v súkromných bytovkách a nájomcov bytov v obecných by-
tovkách. Ešte nám zostane dokončiť úpravu verejného prie-

stranstva pred budovou zdravotného strediska. Stavba je po-
volená a na spevnené plochy už máme aj z väčšej časti zakú-
pený materiál. 

Vážení spoluobčania chcem Vám všetkým poďakovať
za spoluprácu v uplynulých štyroch rokoch, za pochope-
nie a ústretovosť pri rôznych obmedzujúcich opatre-
niach, ktoré nás sprevádzali. Poďakovanie patrí aj
poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu, ko-
rektný a profesionálny prístup počas celého volebného
obdobia. Všetko, čo sa v obcí podarí, je spoločným výsled-
kom starostu a poslancov obecnej samosprávy.

S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce
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Ten Staškov, ten Staškov, tá naša dedina,
sto rokov divadla dnes si pripomína.
Už naši predkovia na to talent mali, 

po ťažkej robote divadlo zahrali...

To sú úvodné verše piesne z  auto-
rského pera pani Anny Mravcovej, pa-
mätníčky ochotníčenia v  Staškove.
Pieseň zaznela zvonivými hlasmi FS
Staškovanky na pamätnej akcii 17. 9.
2022 po úvodnej nádhernej básni Ma-
ľované spomienky, ktorú zarecitovala
vyštudovaná naša herečka Kristína
Hrušková. 

100 rokov – neuveriteľný čas, kedy
sa skutočne patrilo poďakovať tým,

ktorí toto umenie odovzdávali divákom
ako službu, pretože divadlo je služba,
ktorá slúži ľuďom či už v podobe vese-
lohry, komédie, drámy alebo činohry. 

V  tomto roku teda uplynulo sto
rokov, kedy staškovskí ochotníci  za-
hrali prvú divadelnú hru Kamenný
chodníček. V tom istom roku odohrali
ešte dve divadelné hry – Starý zaľúbe-
nec a  Škriatok v  provizórnych pod-
mienkach v  hostinci „U Moľaného“.
O  pravdivosti týchto riadkov svedčia
zápisy v miestnej kronike z roku 1922.
To boli nadšenci, však? Ale neboli kiná,
televízory, mobily, počítače!....

V sobotu podvečer v uvedený dátum

nás pred vchodom do kultúrneho domu
vítali ľúbivými melódiami staškovskí
heligonkári Ján Machovčiak, Ján Ha-
luščák a Ján Grečmal. 

V dobových divadelných kostýmoch
sa zasa predvádzali na novovybudova-
nom, úhľadnom priestore pred kultúr-
nym domom dve urodzené dámy 
s „vicišpánom“ a rozdávali prichádza-
júcim divákom nádherné brožúrky,
v ktorých bola vyobrazená a otextovaná
celá historická mozaika poskladaná
z  fotografií a  textov ochotníckeho di-
vadla v našej obci za 100 rokov. 

Po úvodnej básni a piesni sa slova
ujala konferenciérka celého programu

100 rokov ochotníckeho 
divadla v Staškove 

pani Mgr. Katarína Šulganová, ktorá
svojím profesionálnym vystupovaním
a uvádzaním scenára, milo upútavala
v sále prítomných divákov. 

Program bol výstižný, pútavý, v kto-
rom sa striedali nahrávky niektorých
hercov bývalých i súčasných so živými
vstupmi z  jednotlivých hier, ale aj ži-
vými monológmi niektorých bývalých
hercov. Vo videonahrávkach sa striedali
svojím vyznaním pán Ján Vyhniar,
Anna Mravcová, Ján Križan, Anton Pá-
leník, Vojtech Baláž, manželia Prenge-
lovci, Bibiana Grečmalová a  Anna
Baculáková. Oživením celého pro-
gramu bolo sólové hudobné vystúpenie
MUDr. Vladimíra Gajdičiara, o ktorom
vieme, že má nádherný hlas a  ako 
Staškovčana si ho vážime, preto sme
jeho talent v programe využili. 

Všetkým bývalým i  súčasným her-
com, režisérom, technikom, šepkárom,
sponzorom, bývalým i súčasným kul-
túrnym pracovníkom, funkcionárom
obce a milovníkom divadla sa na tejto
slávnostnej akcii, poriadanou Obcou
Staškov, dostalo úprimného poďakova-

nia od dlhoročnej režisérky súboru 
J. Poláčikovej. Po jej príhovore odo-
vzdal starosta obce všetkým, ktorí pô-
sobili a  pôsobia na divadelných
doskách na pamiatku Pamätné listy,
Monografiu obce Staškov a kvety. 

V  závere tejto krásnej udalosti za-
znela ešte báseň Domovina v  podaní
Nikolasa Hejčíka a rozozvučali sa tóny
krásnej piesne Dedinka moja, rodisko

naše na slová režisérky  a scenáristky
celého  programu. 

Po skončení programu si všetci prí-
tomní diváci pozreli výstavné panely,
na ktorých boli rôzne zachované foto-
grafie z  určitých divadelných hier
a  v  družnej, priateľskej debate sa po-
hostili pripraveným občerstvením. 

Mgr. Jozefína Poláčiková

Ocenenie pre dlhoročných
ochotníkov

DS Staškovan počas obecných hodových slávností v Podvysokej odohral 16.
septembra hru ...a furt sa pije. Po úspešnom vystúpení čakalo pre dvoch našich
účinkujúcich, pochádzajúcich z obce Podvysoká, príjemné prekvapenie od sta-
rostu obce JUDr. Jána Opiala. Za dlhodobé účinkovanie na doskách ochotníc-
keho divadla ocenil pamätnou plaketou hercov Bibiánu Grečmalovú a Vojtecha
Baláža. Gratulujeme a tešíme sa s nimi. DS Staškovan čakajú ďalšie vystúpenia,
najbližšie 1. októbra v Korni, 7. októbra v Turzovke a 16. októbra účasť na Fes-
tivale neprofesionálneho divadla v Liptove LiptovDIV 2022. 

Mgr. Ivana Chytilová

1922 – 2022
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Krížová cesta... táto myšlienka, či túžba
postaviť ju sa zrodila v marci 2020 počas pô-

stu. V tom období sa niekoľko Staškovanov
stretávalo na spoločných modlitbách krí-

žových ciest v Zákopčí a na Živčáko-
vej.  Túžili mať krížovú cestu aj

u nich doma – v Staškove.
Mali svoju predstavu, ale
nevedeli ako postupovať,

preto oslovili kňaza
a  starostu obce a  prosili

o radu. Starosta bol od prvého okamihu nad-
šený a naklonený tomuto návrhu a hneď sa
usiloval urobiť všetky potrebné kroky, ktoré
viedli k realizácii tohto diela.

Následne sa začala hľadať vhodná trasa.
Keďže na Vrchmostoch už bol postavený kríž,
zvažovalo sa, aby krížová cesta viedla
k nemu. Táto cesta sa podarila nájsť a mala
začínať od kaplnky Nepoškvrneného počatia
na Grúni.

Nasledovalo vybavovenie stavebných po-
volení, pozemkov a  všetkých stavebných
prác, ktoré si zobral na starosť pán starosta
Ing. Ladislav Šimčisko v spolupráci s Tech-
nickým podnikom. Projektant p. Mikovčák
vypracoval nezištne projekt jednotlivých za-
stavení a ich vzhľad prispôsobil kaplnke, od
ktorej krížová cesta vedie.

Medzitým sme zvažovali možnosti zobrazenia
zastavení. Veľmi sa nám páčila práca p. Tomáša Laj-
mona z Oravy, ktorý nám prisľúbil vyhotoviť drevo-
rezby. Komunikovali sme s  ním dosť často a  bol
ochotný meniť i zobrazenia podľa naších predstáv.
Dnes už vieme, že to bola výborná intuícia, osloviť
práve tohto majstra rezbára.

O projekte sa postupne začala dozvedať verejnosť
a  mali túžbu pomôcť, či zapojiť sa.  Vzišiel nápad
„adopcie zastavenia“, čím sa jednotlivci, manželské
páry i celé rodiny postarali o financovanie „adopto-
vaného zastavenia“. 

Niektoré zastavenia sa zasa pokryli milodarmi
od ľudí prostredníctvom dobrovoľných zbierok v kos-
tole, či na obecnom úrade.

Touto cestou chceme prejaviť veľkú vďaku p. sta-
rostovi Ing. Ladislavovi Šimčiskovi a  p. farárovi
PhDr. Mgr.  Jozefovi Šamajovi za vedenie, podporu
a všetku ich námahu.

Taktiež všetkým ľuďom, ktorí podporili toto dielo:
finančne, prácou, modlitbou, obetou, dobrým slo-
vom, prianím, povzbudením...

Ďakujeme tiež misionárom Najsvätejších sŕdc
Panny Márie a Pána Ježiša zo Živčákovej za požeh-
nanie krížovej cesty v rámci farských misií.

Prajeme si, aby sa táto krížová cesta stala mies-
tom, kde si budú môcť ľudia vyprosiť mnoho milostí
prostredníctvom modlitby a  rozjímania či už pre
seba, svoje rodiny i  pre tých, ktorí nás predišli do
večnosti.

Nech sa stane i miestom, kde si človek bude môcť
oddychnúť a stíšiť sa od každodenných povinností.

V závere chceme vzdať vďaku Nebeskému Otcovi.
On je autorom a tvorcom tohto diela. Ďakujeme mu,
že sme mohli byť maličkými nástrojmi v Jeho rukách. 

Zuzana Haluščáková a spol.

Nová Krížová cesta vedie od kaplnky na Grúni
na Vrchmosty

24. septembra 2022 bola v rámci Ľudových misií 
v obci slávnostne požehnaná novovybudovaná Krížová cesta
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13. augusta 2022 sa uskutočnil v obci Staškov letný koncert s hlavným hudobným hosťom skupinou Horkýže
Slíže. Ako predkapely sa nám predstavili skupiny ALL SO COLD a MAD FREQUENCY. Večer sa niesol v duchu
rockovej hudby a oslovil viaceré vekové kategórie. Po odohratí koncertu sa návštevníci zabávali až do ranných
hodín. Veríme, že sa v obci opäť zídeme v takomto hojnom počte pri budúcej akcii.

Hviezdou letného koncertu boli Horkýže Slíže

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Staškove

Obec Staškov  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupi-
teľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
1. Iveta Bartusková, Mgr., 57 r., riaditeľka odboru, Sme rodina
2. Ladislav Cudrák, 56 r., strojník, Slovenská národná strana
3. Oľga Červencová, Bc., 58 r., ekonómka, nezávislý kandidát
4. ľuboš Červenec, 42 r., mestský policajt, Hlas - sociálna demokracia
5. Peter Fuček, 51 r., riaditeľ stavebnej spoločnosti, Smer - sociálna demokracia
6. Patrik Gottwald, 43 r., majster, Hlas - sociálna demokracia
7. Peter Jurga, Mgr., 34 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia
8. Pavol Jurica, 45 r., operátor výroby, Život - národná strana
9. Mário Koňušík, Bc., 44 r., účtovník, Hlas - sociálna demokracia
10. Ján Kubošek, Mgr., 61 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia
11. Martina Laufiková, Bc., 50 r., asistentka riaditeľa, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Jozef Mäkký, 50 r., robotník, Hlas - sociálna demokracia
13. Miroslav Michalík, 46 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia
14. Štefan Pončka, JUDr., 53 r., riaditeľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
15. Jozefína Rudinská, 58 r., vedúca školskej jedálne, nezávislý kandidát
16. Peter Šamaj, 38 r., živnostník, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
17. Terézia Šupčíková, 54 r., administratívna pracovníčka, Hlas - sociálna demokracia
18. Pavel Šupola, 57 r., rušňovodič, Slovenská národná strana
19. Milan Veselovský, Ing., 34 r., stavbyvedúci, nezávislý kandidát
20. Jozef Zahatlan, 60 r., vodič, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Staškov

Obec Staškov uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Peter Koper, 61 r., majster strediska, nezávislý kandidát
2. Martina Laufiková, Bc., 50 r., asistentka riaditeľa, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Šimčisko, Ing., 56 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Sobota 29. októbra 2022 od 7.00 h do 20.00 h

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slo-
venskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má
trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Muštáreň je otvorená
Slovenský zväz záhradkárov Staškov oznamuje našim spoluobčanom, že prevádzka muštárne je otvorená každý 
pondelok a piatok od 16.00 do 18.00 hod. V prípade Väčšieho záujmu by sme rozšírili naše služby aj o každú stredu. 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci 
Staškov bude od 24. 10. do 28. 10. 2022 prebiehať zber
veľkoobjemových  odpadov – čistiaci deň obce. Odpad
sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach
obce:
Vyšný koniec – 24. – 25. 10. 2022
Nižný koniec -  26. – 27. 10. 2022
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 28. 10. 2022

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje
domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov,
aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa
kalendára zberov a prepráv. 

ZA VEľKOOBJEMOVý ODPAD SA POVAžUJE: chlad-
ničky, televízory, autobatérie, drevený a čalúnený náby-
tok, dvere, okná (bez skla), matrace, periny, sanita,

plechové rúry, tvrdé plasty, napr.: záhradné stoly a sto-
ličky, prázdne vedrá a ďalšie.
NEPATRÍ TU: nebezpečný odpad – nádoby s  farbou
a chemikáliami, farby, oleje, batérie, eternitová krytina,
plasty, papier, sklo, pneumatiky, stavebný odpad, tehla,
obklady, kusy polystyrénu, komunálny odpad!!!

UPOZORŇUJEME OBČANOV, žE DROBNý ODPAD VO
VRECIACH SA NEVYVÁžA!!! Prosíme občanov, aby
rešpektovali zoznam odpadu, ktorý spadá do veľkoobje-
mového zberu a podieľali sa na triedení odpadu. Triede-
ním odpadu chránime životné prostredie a  znižujeme
náklady na likvidáciu odpadu.

ELEKTROODPAD (chladničky, mrazničky, pračky, tele-
vízory a iné) môžete odovzdávať počas celého roka po
tel. dohovore, na tel.: 0948 610 807, 0940 526 150

Zber veľkoobjemových odpadov koncom októbra
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K otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva, schváleniu programu rokova-
nia, voľbe návrhovej komisie, overovateľov
a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAľUJE
a) návrhovú komisiu
Predseda návrhovej komisie: Peter Fuček,
členovia: Ján Belko, Terézia Šupčíková
b) overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Kubošek,
JUDr. Štefan Pončka 
c) program rokovania Obecného zastupiteľ-
stva Staškov

K bodu č. 3: Kontrola uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uložené bolo
a) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu po-
kračovať v projektových prípravách v zmysle
Zmien a doplnkov č. 1- Územný plán obce Sta-
škov v lokalite „IBV pod Kykuľou“, vrátane pre-
pojenia na miestnu komunikáciu 4b okolo zá-
hradného 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
vlastníctve obce Staškov. Úloha trvá.
c) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu
dať vypracovať projektovú dokumentáciu
v  stupni pre stavebné povolenie stavby ve-
rejného 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 p. Mi-
roslav Mravec, Staškov. Úloha trvá.
e) Obecné zastupiteľstvo Stavebnej komisii
riešiť žiadosť o poskytnutie informácie o na-
dobudnutí parcely CKN 168 trvalý trávnatý
porast o výmere 333 m2, žiadateľ p. Veronika
Godišková, Staškov. Úloha trvá.
f) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu
dať vypracovať znalecký posudok na parcelu
CKN 408/1 trvalý trávnatý porast o výmere
305 m2. Úloha trvá.
g) Obecné zastupiteľstvo Obecnému úradu
preveriť podmienky predčasného splatenia
úveru prijatého zo ŠFRB na realizáciu nad-
stavby Zdravotného strediska s. č. 589. Úloha
trvá.

K bodu č. 4: Zverejnenie zámeru prenájmu
nebytových priestorov Obce Staškov v sprá-
ve ZŠ, Staškov 502 z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer prenájmu nebytových priestorov –
telocvičňu - Obce Staškov v  správe ZŠ, 

Staškov 502. V období od 1. 9. 2022 do 
31. 8. 2023 združeniu Mažoretky Edit Staškov,
023 53 Staškov 602.
B/ SCHVAľUJE
Zámer prenájmu nebytových priestorov – te-
locvičňu - Obce Staškov v správe ZŠ, Staškov
502. V období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
združeniu Mažoretky Edit Staškov, 023 53
Staškov 602. Za hodinu v zimných mesiacoch
10,00 € a v letných mesiacoch 4,00 € za ho-
dinu v  súlade so Zákonom o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hod-
ných osobitného zreteľa – na športové účely
– nácvik mažoretiek.

K  bodu č. 5: žiadosť o  zmenu územného
plánu v lokalite Staškov Nižný koniec.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o zmenu územného plánu v  lokalite
Staškov nižný koniec parcely CKN 2484/2,
CKN 2485, CKN 2486/2, CKN 2487, na úpravu
regulatívu – výšková úroveň objektu z 10 m
na 16 m. Žiadateľ Nanokon s.r.o. Staškov 310.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o zmenu územného plánu v  lokalite
Staškov nižný koniec parcely CKN 2484/2,
CKN 2485, CKN 2486/2, CKN 2487, na úpravu
regulatívu – výšková úroveň objektu z 10 m
na 16 m. Žiadateľ Nanokon s.r.o. Staškov 310.

K bodu č. 6: Správa o hospodárení k 30. 6.
2022 MŠ Staškov č. 364 vrátane elokova-
ného pracoviska MŠ č. 909.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení za I. polrok 2022 
k  30. 6. 2022 MŠ Staškov č. 364 vrátane
elokovaného pracoviska MŠ č.909.
B/ SCHVAľUJE
Hospodárenie za I. polrok 2022 k 30. 6. 2022
MŠ Staškov č. 364 vrátane elokovaného pra-
coviska MŠ č. 909.

K bodu č. 7: Rozpočtové opatrenie č. 3/2022
– MŠ Staškov č. 364 vrátane elokovaného
pracoviska MŠ č. 909.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – MŠ Staškov
č. 364 vrátane elokovaného pracoviska MŠ
č. 909.
B/ SCHVAľUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – MŠ Staškov
č. 364 vrátane elokovaného pracoviska MŠ
č. 909.

K bodu č. 8: Správa o hospodárení k 30. 6.
2022 – ZŠ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO

Správu o  hospodárení k 30. 6. 2022 – ZŠ
Staškov
B/ SCHVAľUJE
Hospodárenie k 30. 6. 2022 - ZŠ Staškov.

K bodu č. 9: Správa o hospodárení k 30. 6.
2022 - ŠJ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení k  30.6. 2022 – ŠJ 
Staškov
B/ SCHVAľUJE 
Hospodárenie k 30. 6. 2022 – ŠJ Staškov.

K bodu č. 10: Správa o hospodárení k 30. 6.
2022 – ŠKD Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení k 30. 6. 2022 – ŠKD
Staškov
B/ SCHVAľUJE
Hospodárenie k 30. 6. 2022 – ŠKD Staškov.

K  bodu č. 11: Správa o  hospodárení 
k 30. 06. 2022 – CVČ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení k 30. 6. 2022 – CVČ
Staškov
B/ SCHVAľUJE 
Hospodárenie k 30. 6. 2022 – CVČ Staškov.

K  bodu č. 12: Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2022– ZŠ Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – ZŠ Staškov.
B/ SCHVAľUJE
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – ZŠ Staškov.

K  bodu č. 13: Rozpočtové opatrenie 
č. 1/2022– ŠJ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – ŠJ Staškov.
B/ SCHVAľUJE 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – ŠJ Staškov.

K bodu č. 14: Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
– ŠKD Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – ŠKD 
Staškov.
B/ SCHVAľUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – ŠKD 
Staškov.

UZNESENIE 136/2022

UZNESENIE 126/2022

UZNESENIE 127/2022

UZNESENIE 128/2022

UZNESENIE 129/2022

UZNESENIE 130/2022

UZNESENIE 131/2022

UZNESENIE 132/2022

UZNESENIE 133/2022

UZNESENIE 134/2022

UZNESENIE 135/2022

UZNESENIE 137/2022

UZNESENIE 138/2022

K bodu č. 15: Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
– CVČ Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – CVČ Staš-
kov.
B/ SCHVAľUJE
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – CVČ Staš-
kov.

K  bodu č. 16: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2022 OTP Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení k  30. 6. 2022 OTP
Staškov.
B/ SCHVAľUJE 
Hospodárenie k 30. 6. 2022 OTP Staškov.

K  bodu č. 17: Správa o  hospodárení 
k 30. 6. 2022 Obec Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o  hospodárení k  30. 6. 2022 Obec
Staškov.
B/ SCHVAľUJE
Hospodárenie k 30. 6. 2022 Obec Staškov.

K bodu č. 18: Hodnotenie programového roz-
počtu k 30. 06. 2022 Obec Staškov
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Hodnotenie programového rozpočtu 
k 30. 6. 2022 Obec Staškov.
B/ SCHVAľUJE 
Hodnotenie programového rozpočtu 
k 30. 6. 2022 Obec Staškov.

K  bodu č. 19: Rozpočtové opatrenie 
č. 4/2022– Obec Staškov 
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – Obec 
Staškov.
B/ SCHVAľUJE 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – Obec 
Staškov.

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 a výkup po-
zemkov 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. 8340 a to: parcela C-KN 2445/10 za-
stavaná plocha a nádvorie o  výmere 6 m2

pod B 5 spoluvlastnícky podiel:32/160,LV č.
8341a to: parcela C-KN 2445/11 vodná plocha
o výmere 7 m2 pod B 11spoluvlastnícky po-
diel:10/120,
Predávajúca: Martina Kajánková, rod. Kaján-

ková, Raková, v  zastúpení Anton Kajánek,
Raková, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 8,92 €. 5,00€ / m2.
LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B 3 spoluvlast-
nícky podiel:43200/1658880, pod B 128
spoluvlastnícky podiel: 43200/1658880,
parcela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere
671 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel:
43200/1658880, pod B 128 spoluvlastnícky
podiel:43200/1658880, parcela C-KN
2260/4 ostatná plocha o výmere 14 m2 pod
B 3 spoluvlastnícky podiel:43200/1658880,
pod B 128 spoluvlastnícky podiel: 43200/
1658880, parcela C-KN 2260/5 ostatná plo-
cha o výmere 269 m2 pod B 3 spoluvlastnícky
podiel: 43200/1658880, pod B 128 spolu-
vlastnícky podiel: 43200/ 1658880, parcela
C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270
m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel:43200/
1658880, pod B 128 spoluvlastnícky podiel:
43200/1658880, LV č. 8061 parcela C-KN
2129/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B 3 spoluvlastnícky podiel:43200/
1658880, pod B 128 spoluvlastnícky podiel:
43200/1658880, parcela C-KN 2129/7 za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m2

pod B 3 spoluvlastnícky podiel: 43200/
1658880, pod B 128 spoluvlastnícky podiel:
43200/1658880, parcela C-KN 2129/8 za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2

pod B 3 spoluvlastnícky podiel:43200/
1658880, pod B 128 spoluvlastnícky podiel:
43200/1658880
Predávajúca: Ľudmila Kováčiková, rod. Kováči-
ková, Staškov spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 747,14 €. 5,00€ / m2.
LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o  výmere 1544 m2 pod B 100 spolu-
vlastnícky podiel:17280/1658880, parcela
C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere 671
m2 pod B 100 spoluvlastnícky po-
diel:17280/1658880, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o  výmere 14 m2 pod B 100
spoluvlastnícky podiel:17280/1658880, par-
cela C-KN 2260/5 ostatná plocha o výmere
269 m2 pod B 100 spoluvlastnícky po-
diel:17280/1658880, parcela C-KN 2337/19
ostatná plocha o výmere 270 m2 pod B 100
spoluvlastnícky podiel:17280/1658880, LV
č. 8061 parcela C-KN 2129/6 zastavaná plo-
cha a  nádvorie o  výmere 67 m2 pod B 100
spoluvlastnícky podiel: 17280/1658880, par-
cela C-KN 2129/7 zastavaná plocha a nádvorie
o  výmere 11 m2 pod B 100 spoluvlastnícky
podiel:17280/1658880, parcela C-KN 2129/8
zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 23
m2 pod pod B 100 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880
Predávajúci: František Drozdek, Staškov spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
149,43 €. 5,00€ / m2.
LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná plo-
cha o výmere 1544 m2 pod B 96 spoluvlast-
nícky podiel: 17280/1658880, parcela C-KN
1253/34 vodná plocha o výmere 671 m2 pod
B 96 spoluvlastnícky podiel: 17280/1658880,
parcela C-KN 2260/4 ostatná plocha o vý-
mere 14 m2 pod B 96 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, parcela C-KN 2260/5 ostat-
ná plocha o výmere 269 m2 pod B 96 spolu-
vlastnícky podiel:17280/1658880, parcela
C-KN 2337/19 ostatná plocha o výmere 270

m2 pod B 96 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, LV č. 8061 parcela C-KN
2129/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B 96 spoluvlastnícky podiel:
17280/1658880, parcela C-KN 2129/7 za-
stavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m2

pod B 96 spoluvlastnícky podiel: 17280/
1658880,parcela C-KN 2129/8 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 23 m2 pod pod
B 96 spoluvlastnícky podiel: 17280/1658880
Predávajúci: Vladimír Gulčík, Staškov spolu
kúpna cena za jednotlivé podiely vo výške
149,43 €. 5,00 € / m2.
LV č. 8009 parcela C-KN 2337/18 ostatná
plocha o výmere 12 m2 pod B 1 spoluvlastnícky
podiel: 1/8, pod B 2 spoluvlastnícky podiel:
1/8, LV č. 8012 parcela C-KN 1253/33 vodná
plocha o  výmere 1544 m2 pod B 36spolu-
vlastnícky podiel: 864/165888, pod B 37
spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880, par-
cela C-KN 1253/34 vodná plocha o výmere
671 m2 pod B 36spoluvlastnícky podiel:864/
165888, pod B 37spoluvlastnícky po-
diel:8640/1658880, parcela C-KN 2260/4
ostatná plocha o  výmere 14 m2 pod B 36
spoluvlastnícky podiel:864/165888, pod B
37spoluvlastnícky podiel:8640/1658880,
parcela C-KN 2260/5 ostatná plocha o vý-
mere 269 m2 pod B 36 spoluvlastnícky podiel:
864/165888, pod B 37spoluvlastnícky podiel:
8640/1658880, parcela C-KN 2337/19 ostat-
ná plocha o výmere 270 m2 pod B 36spolu-
vlastnícky podiel:864/165888, pod B 37 spo-
luvlastnícky podiel: 8640/1658880, LV č.
8015 parcela C-KN 2341/4 trvalý trávnatý
porast o výmere 43 m2 pod B 36 spoluvlast-
nícky podiel:64800/4147200, parcela C-KN
2343/2 vodná plocha o výmere 102 m2 pod
B 36 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200,
LV č. 8020 parcela C-KN 2429/4 zastavaná
plocha a  nádvorie o  výmere 105 m2 pod B
36 spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200,
LV č. 8013 parcela C-KN 1253/38 vodná plo-
cha o výmere 29 m2 pod B 36 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, LV č. 8277 parcela
C-KN 1253/39 vodná plocha o výmere 789
m2 pod B 27 spoluvlastnícky podiel:64800/
4147200, LV č. 8090 parcela C-KN 2337/20
ostatná plocha o výmere 1090 m2 pod B 36
spoluvlastnícky podiel: 64800/4147200,LV
č. 8276 parcela C-KN 2337/21 ostatná plocha
o výmere 1727 m2 pod B 27 spoluvlastnícky
podiel: 64800/4147200, LV č. 8041 a  to:
parcela C-KN 1253/20 vodná plocha o výmere
416 m2 pod B 17 spoluvlastnícky podiel: 8640/
829440, pod B 18 spoluvlastnícky podiel:
8640/829440, pod B 19 spoluvlastnícky po-
diel:8640/829440, LV č. 8061 parcela C-KN
2129/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
67 m2 pod B 36spoluvlastnícky podiel:
864/165888, pod B 37 spoluvlastnícky podiel:
8640/1658880, parcela C-KN 2129/7 zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 pod B
36 spoluvlastnícky podiel: 864/165888, pod
B 37spoluvlastnícky podiel: 8640/1658880,
parcela C-KN 2129/8 zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 23 m2 pod B 36 spoluvlastnícky
podiel: 864/165888, pod B 37 spoluvlastnícky
podiel: 8640/ 1658880,
Predávajúca: Mária Cisariková, rod. Vaculáková,
Hurbanová, spolu kúpna cena za jednotlivé po-
diely vo výške 532,94 €. 5,00€ / m2.
LV č. 6199 parcela C-KN 2445/12 zastavaná

UZNESENIE 140/2022

UZNESENIE 141/2022

UZNESENIE 142/2022

UZNESENIE 143/2022

UZNESENIE 144/2022

UZNESENIE 139/2022
Uznesenia plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 8. 2022
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plocha a  nádvorie o  výmere 9 m2 pod B 4
spoluvlastnícky podiel:1/6, 
Predávajúca: Oľga Korduliaková, rod. Kordu-
liaková, Staškov, spolu kúpna cena za jednotlivé
podiely vo výške 7,50€. 5,00€ / m2.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  odpredaj obecného pozemku LV
1179 – CKN 762 trvalý trávnatý porast o vý-
mere 20 m2 – žiadateľ Mgr. art. Zuzana Bu-
chová, Holičková, bytom Bratislava.
B/ UKLADÁ
Stavebnej komisii riešiť žiadosť – žiadateľ
Mgr. art. Zuzana Buchová, Holičková, bytom
Bratislava.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  zámenu pozemku vo vlastníctve
obce Staškov CKN 1356/76 o výmere 3233
m2 ostatná plocha (v prípade dohody vytvoriť
geometrický plán a uhradiť ho) za parcely vo
vlastníctve zamieňajúcej p. Ľudmily Baculá-
kovej, Turzovka, CKN 1253/20 o výmere 416
m2 vodná plocha (17,33 m2 výmera podielu),
CKN 1356/74 o výmere 584 m2 ostatná plocha
(18,25 m2 výmera podielu), CKN 1253/23 o vý-
mere 529 m2 vodná plocha (18,25 m2 výmera
podielu), CKN 1356/90 o  výmere 249 m2

ostatná plocha (88,18 m2 výmera podielu) –
v celkovej výmere podielov 156,83 m2.
B/ UKLADÁ 
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o  zámenu
pozemku vo vlastníctve obce Staškov – žia-
dateľ p. Ľudmila Baculáková, Turzovka.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prekládku vodovodného potrubia –
finančná a realizačná súčinnosť pri prekládke
vodovodného potrubia – žiadateľ p. Oľga Jur-
gová, Staškov. 
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať projektovú
dokumentáciu na prekládku vodovodnej prí-
pojky na CKN 1079, vrátane vypracovania
všetkých potrebných povolení a vrátane sta-
vebného povolenia – žiadateľ p. Oľga Jurgová,
Staškov. 

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prekládku vodovodného potrubia
- finančná a realizačná súčinnosť pri prekládke
vodovodného potrubia – žiadateľ p. Ján Prodaj,
bytom Raková. 
B/ UKLADÁ 
Obecnému úradu dať vypracovať projektovú
dokumentáciu na prekládku vodovodnej prí-
pojky na CKN 2030/2, CKN2028/2, vrátane
vypracovania všetkých potrebných povolení
a vrátane stavebného povolenia – žiadateľ
p. Ján Prodaj, bytom Raková.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  usadenie dopravného okrúhleho
zrkadla v časti Staškov z príhonu u Machov-
čáka a  žiadosť o spomaľovače na cestu –
žiadateľ p. Anton Buška, Staškov.
B/ UKLADÁ 
Stavebnej komisii riešiť žiadosť o usadenie do-
pravného okrúhleho zrkadla v  časti Staškov
z príhonu u Machovčáka a žiadosť o spomaľovače
na cestu – žiadateľ p. Anton Buška, Staškov.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  navýšenie dotácie obce Staškov
na rok 2022, žiadateľ FK Slávia Staškov. 
Požadované navýšenie dotácie na rok 2022
o 10 000 €. 
B/ SCHVAľUJE 
Navýšenie dotácie obce Staškov na rok 2022
od obce Staškov o 5000 € (celková dotácia
v  rámci rozpočtu na rok 2022 je v  sume 
30 000 €), žiadateľ FK Slávia Staškov.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o  navýšenie dotácie obce Staškov
na rok 2022, žiadateľ Mažoretky EDIT Staškov.
Požadovaná výška dotácie v sume 1 000 €.
B/ SCHVAľUJE 
Navýšenie dotácie obce Staškov na rok 2022
od obce Staškov o 1000 € ( celková dotácia
v  rámci rozpočtu na rok 2022 je v  sume
3500 €), žiadateľ Mažoretky EDIT Staškov.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Predložené zápisy do Obecnej kroniky za rok
2021.
B/ SCHVAľUJE 
Zápisy do Obecnej kroniky za rok 2021 v pred-
loženom znení.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o pridelenie kapitálových prostriedkov
na nákup konvektomatu, ktorý bol súčasťou
vybavenia ŠJ Staškov.
B/ SCHVAľUJE 
Pridelenie kapitálových prostriedkov na nákup
konvektomatu, ktorý bude súčasťou vyba-
venia ŠJ Staškov.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o aktívne a neodkladné riešenie si-
tuácie v okolí priemyselnej zóny na Staškove
Nižný koniec firma JAP, s.r.o.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zorganizovať stretnutie
s dotknutými osobami a majiteľom firmy JAP,

s.r.o. vo veci riešenia situácie v okolí priemy-
selnej zóny, s účasťou poslancov OZ, v prie-
behu 2 týždňov.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Projektové práce obce Staškov.
B/ UKLADÁ 
1. Obecnému úradu dať vypracovať projektovú
dokumentáciu na asanáciu oceľovej kon-
štrukcie lávky, z dôvodu jej havarijného stavu
lokalita „Nižný koniec u Kamenišťakov“.
2. Obecnému úradu dať vypracovať komplexnú
diagnostiku nosných konštrukcií v  rozsahu
potrebnom pre určenie zaťaženosti, t.j. stano-
venie pevnostných charakteristík betónových
a  oceľových nosných prvkov, odber vzoriek
pre účely laboratórneho zistenia pevností nos-
ných prvkov, zistenie vystuženia úložných pra-
hov pilierov a opôr, sondáž hrúbky drieku opory
vrtom, kopané sondy pre účely zistenia zalo-
ženia opôr. Na základe diagnostiky vypracovať
statické posúdenie zaťažiteľnosti jednotlivých
prvkov nosnej konštrukcie s  odporúčaniami
pre návrh opráv, úprav a  sanácií dotknutých
konštrukčných prvkov lávky s určením zostat-
kovej životnosti, lokalita „Vyšný koniec oceľová
lávka cez rieku Kysuca oproti stanice ŽSR“.
3. Obecnému úradu dať vypracovať projektovú
dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie
pre rekonštrukciu futbalovej tribúny FK Slávia
Staškov.
4. Obecnému úradu dať vypracovať úpravu
projektovej dokumentácie pre zníženie ener-
getickej náročnosti budovy Obecného úradu
s.č. 588.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke
zemného plynu pre maloodber č. 1112412. 
B/ NESCHVAľUJE
Podpísanie dodatku č. 1 k zmluve o združenej
dodávke zemného plynu pre maloodber č.
1112412 a trvá na pôvodných podmienkach
zmluvy.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť o prerokovanie a schválenie žiadosti
vo veci odmeny pre mladých športovcov našej
obce za mimoriadnu reprezentáciu vo svete.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť o prerokovanie a schválenie žiadosti
vo veci odmeny pre mladých športovcov našej
obce za mimoriadnu reprezentáciu vo svete.

K bodu č. 21: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť   na dotáciu –účasť na podujatiach
SZPB ZO Staškov  na vatru k výročiu SNP.
B/ SCHVAľUJE 
Žiadosť   na dotáciu –účasť na podujatiach
SZPB ZO Staškov na vatru k  výročiu SNP
v sume 150 €.

UZNESENIE 152/2022

UZNESENIE 145/2022

UZNESENIE 146/2022

UZNESENIE 147/2022

UZNESENIE 148/2022

UZNESENIE 149/2022

UZNESENIE 150/2022

UZNESENIE 151/2022

UZNESENIE 153/2022

UZNESENIE 154/2022

UZNESENIE 155/2022

UZNESENIE 156/2022

UZNESENIE 157/2022
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Na úvod možno konštatovať, že
spoločný majetok manželov, ktorý na-
dobudli počas trvania manželstva,
patrí, až na určité výnimky, ako sú dary,
dedičstvo a  podobne, do bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov. Na
rozdiel od podielového spoluvlast-
níctva, pri bezpodielovom spoluvlast-
níctve manželov, ktoré môže vzniknúť
výlučne len medzi manželmi, tu nie je
určený podiel jedného alebo druhého
manžela, ktorým sa podieľa na hospo-
dárení so spoločnou vecou. 

Príkladom možno uviesť, že pokiaľ
nehnuteľnosť patrí do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, na liste
vlastníctva sú uvedení obaja manželia
v  spoluvlastníckom podiele 1/1. Ne-
znamená to, že každému patrí polovica,
ale vyjadruje to spoločnosť a nerozdiel-
nosť hospodárenia so spoločnou vecou. 

Čo sa týka hospodárenia so spoloč-
nou vecou, bežné veci môže vybavovať
a riešiť každý z manželov samostatne
a pri ostatných „nie bežných“ veciach
je potrebný súhlas druhého manžela,
inak by bol takýto právny úkon, na
ktorý nedal druhý manžel súhlas, rela-
tívne neplatný. To znamená, že pred-
metný právny úkon by bol platný, až

kým by sa druhý manžel tejto neplat-
nosti nedovolal, napríklad v  súdnom
konaní. Rozsah bežných vecí sa posu-
dzuje podľa konkrétnych pomerov
manželov, ale vo všeobecnosti medzi
bežné veci patria najmä bežné opravy,
poskytnutie daru nepatrnej hodnoty,
čerpanie spoločných úspor na bežné
nákupy alebo potreby spoločného die-
ťaťa v primeranom rozsahu a podobne. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že
pokiaľ jeden z manželov uzavrel za trva-
nia manželstva napríklad s  bankou
zmluvu o pôžičke, má sa za to, že ide
o záväzok oboch manželov. Nie je tomu
tak. Takýto právny úkon sa totiž priamo
netýka bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, keďže sa ním majetok
len nadobudne. 

Na uzavretie zmluvy o pôžičke jed-
ným manželom sa nevyžaduje súhlas
druhého manžela, aj keď nejde o bežnú
vec, a teda ide len o záväzok toho man-
žela, ktorý zmluvu o pôžičke uzatvoril
a nie o spoločný záväzok oboch manže-
lov. Dlžníkom je iba ten manžel, ktorý
figuruje na predmetnej zmluve. 

V zmysle zákona však platí, že po-
kiaľ manžel, ktorý si zobral pôžičku,
túto nespláca a dôjde k výkonu rozhod-

nutia prostredníctvom exekúcie, pohľa-
dávka veriteľa, napríklad banky, ktorá
pôžičku poskytla, môže byť uspokojená
aj z majetku patriaceho do bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov. Musia
byť však splnené všetky podmienky,
a to: dlžníkom je len jeden z manželov,
pričom pohľadávka vznikla za trvania
manželstva (nie predtým alebo potom),
začatie exekučného konania nastane za
trvania bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, prípadne ak BSM už
zaniklo (napríklad rozvodom), tak sku-
točnosť, že bezpodielové spoluvlastníc-
tvo manželov ešte nebolo nijakým
spôsobom vyporiadané. To znamená,
že sa to vzťahuje aj na prípady, keď
manželstvo už bolo síce rozvedené, ale
bezpodielové spoluvlastníctvo manže-
lov ešte nebolo vyporiadané. Len pri
splnení týchto podmienok môže byť
predmetná pohľadávka veriteľa uspo-
kojená zo spoločného majetku manže-
lov. 

Vzhľadom na potenciálny nepriaz-
nivý ekonomický dopad na druhého
manžela je potrebné byť v tomto smere
obozretný. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

Aké dopady má pôžička jedného z manželov 
na druhého manžela?

Naše plánované posedenie pri guláši sa uskutočnilo 27.
8. 2022, členovia klubu dôchodcov sa ho zúčastnili v hojnom
počte. Svojou prítomnosťou nás potešil aj pán starosta Ing.
Ladislav Šimčisko. Chceme sa touto cestou poďakovať pá-
novi starostovi a poslancom, že vďaka nim môžeme tieto po-
sedenia uskutočňovať. 

Ako vždy členovia klubu sa dobre zabávali, k dobrej ná-
lade nám hral náš člen Štefko Belko, pribudli aj noví členo-
via. Dúfame, že sa medzi nami dobre cítili. Tešíme sa, že sa
v zdraví všetci opäť zídeme. 

Výbor klubu

Činnosť klubu dôchodcov pri OÚ Staškov
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Vrokoch 2012 až 2014 vytvorili
v  Staškove profesionálni vý-
tvarníci dvanásť umeleckých

diel, ktoré tvoria 1200 m dlhý Chod-
ník Jozefa Kronera. Po desiatich ro-
koch sa vrátili, aby sochy zrenovovali
a vdýchli im novú energiu.

Renováciu Chodníka Jozefa Kro-
nera zorganizovali členovia Spolku ro-
dákov Jozefa Kronera. Pozvali si
k  tomu autorov výtvarných diel
a v dňoch 14. 8. až 20. 8. spoločne pra-
covali na obnovení čoraz populárnej-
šieho chodníka. Do priestorov v okolí
rodného domčeka sa po troch pande-
mických rokoch vrátil život, na aký boli
Staškovčania zvyknutí počas projektov
Úsmevy geniálneho klauna i Maľované
pod Grapou. Prichádzali, aby pomohli,
porozprávali sa, ale aj zabavili pri tra-
dičnom premietaní filmov. 

Okrem renovácie sôch sa na chod-
níku vybudovali nové kovové stojany
s popiskami k jednotlivým dielam, osa-
dila sa strieška nad Kronerovskou stud-
ničkou a  upravil sa terén. Vďaka
dobrému počasiu  a nasadeniu výtvar-
níkov do neskorých večerov sa všetky
práce podarilo úspešne zrealizovať. 

V deň vernisáže sa rozpršalo, sláv-
nostné znovuotvorenie organizátori
presunuli do Galérie Zuzany Vaňouso-
vej Kronerovej. V  programe vystúpili
spevák a akordeonista MUDr. Vladimír
Gajdičiar s piesňou Drotárku, drotárku
i  súrodenci Paulínka a  Janko Belkoví
s husľovou variáciou obľúbenej piesne

Jožka Kronera Hore slnko hore. Cez vi-
deoprojekciu boli predstavené všetky
renovované diela. Sprievodné slovo
mala Juliana Belková, tradíciou na vý-
znamných podujatiach sa za viac ako
desaťročie stala jej podmanivá poézia,
tentokrát v podaní Oldřicha Vaňousa. 

Staškovčanom, zástupcom
rodiny Kronerovcov i hosťom sa
za výtvarníkov prihovoril akad.
sochár Jaroslav Gaňa, autor
sochy Pacho. „Zub času všetko
nahlodá, my sme svojou prácou
chceli prispieť, aby sochy čo naj-
viac vydržali.“

Pán farár Jozef Šamaj zase
vyzdvihol vzťahy, spolupatrič-
nosť i  obetavosť ľudí,  vyjadril
hrdosť na slávnych staškov-
ských rodákov: „Toto je miesto
kultúry, buďme kultúrni!“

Všetkým sochárom, obci,
členom spolku,  priateľom,
ktorí nezištne na projekte po-
máhali, ale i zástupkyni Inter-
national Visegrad Fund
Eweline Stacherszak poďako-
val predseda správnej rady
Vladimír Gajdošík. Renová-
ciu fond podporil v  rámci
projektu V4 artists pay tri-
bute to the Kroner family.
Chodník symbolicky frndža-
licou znovuotvoril Oldřich
Vaňous. 

V zastúpení obce vedúci
Obecného podniku Peter Pa-
lica zablahoželal Zuzane

Kronerovej v mene svojom, v mene sta-
rostu i všetkých Staškovčanov všetko
najlepšie k  jej tohtoročnému jubileu.
Podujatie bolo ukončené slávnostnou
recepciou.

Spolok rodákov Jozefa Kronera
Foto: Ján Belko

Sochy na Chodníku Jozefa Kronera skrásneli

Výjazdová jednotka má okolo 20 členov. K výjazdu od-
chádza vždy prvá skupina do piatich minút. Členovia výjaz-
dovej jednotky sú zvolávaní pomocou systému, ktorý
funguje na princípe SMS správ odoslaných veliteľom jed-
notky DHZ Staškov. Pri výjazdoch sa používa technika ako
Tatra 815, Iveco Daily, Citroën Jumper, protipovodňový
vozík. Jednotka zasahuje pri požiaroch, živelných pohro-
mách, ako sú záplavy alebo snehová kalamita, ale aj v iných
mimoriadnych situáciách. 

18. júla 2022 vykonala výjazd k požiaru na píle v Tur-
zovke, ktorý bol jeden z najväčších za posledné desaťročia.
Ďalšia väčšia akcia, pri ktorej jednotka pomáhala, bola pá-
tracia akcia po nezvestnom 87-ročnom pánovi, ktorý sa stra-
til 6. júna 2022 vo večerných hodinách v  okolí vrchu
Živčáková. Do tretice spomenieme pátraciu akciu po ne-
zvestnej pani stratenej 1. septembra 2022 na Olešnej v ob-
lasti Sklený vrch. Nezvestné osoby sa úspešne našli.
Chlapcom patrí veľká vďaka za ich obetavú činnosť aj na
úkor svojho voľného času.

Predseda DHZ Staškov Ján Janošec bol zvolený za okres-
ného veliteľa Územnej organizácie DPO SR Čadca, za čo mu
v novej funkcii prajeme veľa energie a pracovného nasade-
nia.

ÚzO DPO SR Čadca mimoriadne povýšil Rastislava Per-
ďocha a Mgr. Petra Jurgu za výchovno-vzdelávaciu činnosť
mládeže a úspešnú reprezentáciu ich zverencami na okres-
nom a krajskom kole Hry plameň a za postup na celoštátne
kolo. 

Mgr. Peter Jurga

Dobrovoľný hasičský zbor Staškov

IV. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohára riaditeľky CVČ Raková

Súťaže mladých hasičov:
3. 7. 2022 Klokočov – dievčatá 1. miesto
30. 7. 2022 Korňa – dievčatá 2. miesto
20. 8. 2022 Predmier – dievčatá 4. miesto
27. 8. 2022 IV. ročník súťaže mladých hasičov

O putovný pohár riaditeľky CVČ Raková,
súťažilo sa v dvoch disciplínach: Požiarny
útok s vodou a Štafeta 8x50 metrov, 
v silnej konkurencii 27 družstiev si
dievčatá vybojovali 1. miesto, 
chlapci 3. miesto

28. 8. 2022 Horný Vadičov – dievčatá 4. miesto
28. 8. 2022 Skalité – dievčatá 2. miesto
10. 9. 2022 Čierne – dievčatá 2. miesto, 

chlapci 4. miesto
18. 9. 2022 Zákopčie – dievčatá 1. miesto, 

chlapci 2. miesto

Súťaže mužov a žien:
3. 7.2022 Klokočov – muži 2. miesto 
30. 7. 2022 Korňa – ženy 2. miesto
13. 8. 2022 Háj – V. ročník Memoriálu Jozefa Ižipa ml.,

nočná hasičská liga – muži 3. miesto
18. 9. 2022 Zákopčie Okrsková súťaž – muži 1. miesto

Činnosť DHZ Staškov zahŕňa aj reprezentáciu zboru
v hasičských súťažiach. Družstvá boli úspešné 

vo viacerých hasičských súťažiach.

Mária Hradská pri renovácii
sochy Medzi telom a dušou

Zuzana Kronerová na vernisáži
s ocenením obce
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Škola žila svojím životom aj počas
letných prázdnin. V období od 4. do 8.
júla 2022 uskutočnilo CVČ pri ZŠ Sta-
škov Letný tábor „Staškováčik 2022“.
Tábora sa zúčastnilo 46 prihlásených
detí, ktoré denne od 7,00 do 15,00 hod.
v  dvoch triedach striedavo pod vede-
ním ôsmich pedagógov trávili čas špor-
tovými aktivitami, tvorivými dielňami,
turistikou, zábavnými hrami a činnos-
ťami. Pani kuchárky im chutne varili
a zabezpečovali aj pitný režim. Veríme,
že sme rodičom i žiakom spestrili čas
prázdnin.

V nasledujúcich dvoch týždňoch sa
konala z príspevku MŠVVaŠ SR na roz-
vojový projekt „Letná škola  2022“,
ktorá sa uskutočnila pre štyridsať pri-
hlásených deti v  pracovných dňoch
od 11. do 22. 7. 2022 v čase od 7,00 do
15,00 hod. Počas dní  boli naplánované
aktivity: zážitkové učenie, výlety, be-
sedy, ukážka práce hasičov, policajtov
aj so psovodmi, športové aktivity... 

Plán bol prežiť dni prázdnin inak
a zábavne s učiteľmi. Samozrejme svoje
miesto počas dňa malo aj vyučovanie
zamerané na doplnenie a upevnenie ve-
domostí vo vybraných predmetoch.

Deťom bola poskytovaná bezplatne tri-
krát denne strava a pitný režim. Škola
nakúpila aj pomôcky na všetky usku-
točnené aktivity.

Základná škola Staškov

Ani sme sa nenazdali a  zaklopal
nám na dvere nový školský rok
2022/2023. Slávnostne sme ho priví-
tali 5. septembra 2022. Tentokrát už
sme mohli byť všetci spoločne bez ob-
medzení, samozrejme s  dodržaním
pokynov  na zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia žiakov.

Deti v škole privítali spoločne  pani
riaditeľka Mgr. Mária Perďochová,  pán
starosta obce Staškov  Ing. Ladislav
Šimčisko, vdp. PhDr. Mgr. Jozef
Šamaj a všetci pedagogickí i nepeda-
gogickí zamestnanci. Slávnostným
privítaním a odovzdaním prvej knihy
prvákom z rúk pána starostu sa otvo-
rili dvere do triedy 1.A. Slová povzbu-
denia, radosti a pracovného nasadenia
zazneli z úst všetkých prihovárajúcich
sa všetkým žiakom a zamestnancom
školy. 

Veríme, že školský rok sa začal pre
nich úspešne a všetky povinnosti
zvládnu k spokojnosti svojej, rodičov
a pedagógov. Naša škola sa totiž snaží
byť nielen miestom, kde deti prežívajú
väčšinu pracovného dňa, ale chce byť

aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť
dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu
medzi sebou rozvíjať svoje schop-
nosti, naplno popustiť uzdu svojej
fantázii, pričom ich výsledky bude
mať kto oceniť.

Počas zážitkového učenia navštívili:
• školskú knižnicu, Kysuckú knižnicu

v Čadci – čítanie z kníh, zlepšovanie
čitateľskej gramotnosti 

• hasičskú stanicu v Čadci – spozna-
nie náročnej a  nebezpečnej práce
hasičov s výjazdom

• Kysucké múzeum v Čadci – ornamen-
tika a výstava Zem – miesto pre život

• jazdecký klub v Makove
• železničiarske múzeum a novootvo-

renú galériu Zuzana Vaňousovej 

Besedovali: 
• s poľovníkom, kde sa naučili, v čom

spočíva ochrana prírody a starostli-
vosť o zver. Deti zaujala aj ukážka
poľovníckych zbraní.

• so spisovateľkou Martou Harajdo-
vou o jej literárnej tvorbe 

• s  príslušníkmi dopravnej polície
z  Čadce – ukážka techniky, práce
kynológa, zároveň precvičovanie ve-
domostí a  pravidiel dopravnej vý-
chovy

• o  olympionizme, športoch s  pani
učiteľkou telesnej výchovy a  špor-
tovkyňou 

• s pani učiteľkami o triedení odpadu 
• s  preventistkou PZ SR o  doprav-

ných značkách, správaní detí počas
letných prázdnin, pri bicyklovaní

• o včelách a ich význame 

Vyskúšali si:
• finančnú gramotnosť v praxi, naplá-

novali si občerstvenie aj s rozpočtom
• skladať písmená abecedy z lega, rie-

šenie hlavolamov, postupností,
prácu s mapou 

• rôzne športové disciplíny
• vyrábať zvieratká z odpadového ma-

teriálu, medaile z papiera, z recyklo-
vaného odpadu morský svet

Deti písali, čítali s porozumením,
venovali sa slovenskému jazyku, mate-
matike, prírodovede, vlastivede, regio-
nálnej výchove, športu a  iným
aktivitám tak, aby trávili čo najviac
času vonku, v prírode a ani nevnímali,
že sa i počas prázdnin učia. 

Rodičia prihlásených žiakov tlmočili
vedeniu školy spokojnosť a poďakova-
nie pedagógom, ktorí sa žiakom počas
letnej školy venovali.

Tvorivé dielne v knižnici

Dopravná výchova a kynológia na školskom dvore

Návšteva jazdeckého klubu v Makove Regionálna výchova – galéria Zuzany Vaňousovej v Staškove

Živčáková

Letný tábor Staškováčik 2022
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FK Slávia Staškov Jesenná časť futbalovej sezóny 2022/23
výsledková časť

Mesiac september otvoril dvere novému školskému roku
2022 – 2023. Do MŠ nastúpilo 90 detí, ktoré boli rozdelené
do štyroch tried. 

Nástup do škôlky je veľkou udalosťou pre deti, ale aj pre
rodičov. Deti si zvykajú na materskú školu rôzne. Staršie deti
sa na škôlku tešia a mladšie deti čaká v živote veľká zmena.
Na nové prostredie sa musia deti adaptovať. To, akým spô-
sobom, a či sa vôbec dieťa prispôsobí novému prostrediu,
závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu zohráva vek, po-
vaha, jeho osobnosť, ale aj samotní rodičia. Prvé dni v škôlke
majú učiteľky plné ruky práce. Plačúce deti na rukách obe-
tavých učiteliek sú súčasťou adaptácie dieťaťa. 

Veľmi dôležitá je kooperácia a komunikácia rodiča, uči-
teľa, dieťaťa a spoločne vytvorili kladné emočné prostredie.
MŠ učí dieťa slobode, zodpovednosti a spolunažívaniu deti
v triede tak, aby všetky deti napredovali, a aby sa každý svo-
jou jedinečnosťou podieľal na pozitívnej klíme v triede.  Naša
materská škola sa snaží začleniť do kolektívu aj deti so zdra-
votným znevýhodnením, ktoré potrebujú individuálny prí-
stup a špeciálny výchovno-vzdelávací program. 

Predškolský vek je obdobím nášho života, z ktorého sa
nám vynárajú síce matné, no prevažne kladné citové zážitky.
To, ako sme sa spolu s kamarátmi hrali, spievali, cvičili, učili
sa písať, počítať nás jednoznačne posúva vpred. Nenechajme
sa uniesť predstavou, že to, čo stačilo kedysi nám, musí stačiť
aj našim deťom. Materská škola preto inovuje a tvorí školské
vzdelávacie programy s dôrazom na rozvíjanie psychomoto-
rických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, kog-
nitívnych, učebných a informačných kompetencií dieťaťa. 

Okrem každodenných výchovno-vzdelávacích činností sú
plánované aj aktivity na nový školský rok: Privítanie nových
detí v MŠ • Výstava z plodov ovocia a zeleniny • Šarkaniáda
• Večerná svetielková slávnosť • Úcta k starším • divadelné
a hudobné predstavenia • Mikulášska besiedka • Sväté Lucie
• Vianoce a Štedrý večer • prikrmovanie zvieratiek v lese •
Fašiangový karneval • Veľkonočné sviatky • Deň zeme • Sta-
vanie a váľanie mája • oslavy Dňa matiek • detské folklórne
pásma • Deň detí – návšteva poníkov, ujov hasičov • Malí
ochrancovia prírody • olympijské hry detí na školskom
ihrisku • Rozlúčka s predškolákmi...

Prajeme si, aby nový školský rok 2022/2023 bol plný
úspechov, radosti a spokojnosti detí.

Materská škola Staškov

Mladší žiaci 2. liga U13, skupina „A“

1. kolo FK Slávia vs FK Krásno Nad Kysucou 3:1
góly: K. Štrkáň, Škorvánek, F. Haluščák

2. kolo FK Tatran Turzovka vs FK Slávia 1:3 
góly: K. Štrkáň 3

3. kolo FK Slávia vs FK Stará Bystrica 8:2
góly: K. Štrkáň 4, M. Haluščák, M. Marčan, 
Škorvánek, Gavlák

4. kolo FK Slávia vs FK Polom Raková 1:4 
gól: K. Štrkáň

Bilancia: 4 zápasy, 3 výhry, 0 remíz, 1  prehra, skóre 15:8, 
9 bodov, v  tabuľke priebežné 6. miesto, najlepší strelec: 
Kristián Štrkáň – 9 gólov

Starší žiaci 2. liga U15, skupina „A“

1. kolo FK Slávia vs FK Krásno Nad Kysucou 7:3
góly: L. Zajac 3, Paseka 2, Gottwald, T. Zajac

2. kolo FK Tatran Turzovka vs FK Slávia 3:3   
góly: L. Zajac 2, Gottwald

3. kolo FK Slávia vs FK Stará Bystrica 5:2
góly:L. Zajac 2, Paseka, Brezina, Gottwald

4. kolo FK Slávia vs FK Polom Raková 9:0
góly: K. Marčan 3, L. Zajac 2, Paseka 2, Mikláš,
P. Baraník

Bilancia: 4 zápasy, 3 výhry, 1 remíza, 0 prehier, skóre 24:8, 
10 bodov, v  tabuľke priebežné 3. miesto, najlepší strelec:
Lukáš Zajac – 9 gólov

4. liga starší dorast U19, skupina Stred

1. kolo FK Slávia vs FK Predmier 7:2
góly: Jantošík 2, D. Štrkáň 2, L. Zajac, Heglas,
Hejčík

2. kolo FK Slávia vs FK Stará Bystrica 3:0
góly: J. Zajac, L. Zajac, Jantošík

3. kolo FK Dlhá nad Oravou vs Staškov 3:6
góly: J. Zajac 3, L. Zajac, Jantošík, Škuľavík 

4. kolo FK Oravská Jasenica vs FK Slávia 3:7
góly: L. Zajac 3, J. Zajac, Bazger, Jantošík, 
Matlák

5. kolo FK Slávia vs FK Tvrdošín 6:0
góly: Jantošík 2, J. Zajac, L. Zajac, Heglas

Bilancia: 5 zápasov, 5 výhier, 0 remíz, 0 prehier, skóre 29:8,
15 bodov, v  tabuľke priebežné 1. miesto, najlepší strelec:
Lukáš Zajac, Adrián Jantošík  – 9 gólov

Muži, majstrovstvo regiónu – IV. liga

1. kolo FK Slávia vs MFK Zvolen 4:0
góly: Roman, Brezina, Gavlák, Halvoník

2. kolo MŠK Kys. Nové Mesto vs FK Slávia 0:0 
3. kolo FK Slávia vs ŠK Javorník Makov 0:1 
4. kolo FK Badín vs FK Slávia 0:3
5. kolo FK Slávia vs FK Čadca 2:0

góly: Furdan, Dyroff
6. kolo FK Slávia vs FK Bešeňová 4:2

góly: Halvoník 3, Dyroff
7. kolo FK Tatran Krásno vs FK Slávia 2:1

gól: Halvoník

Bilancia: 7 zápasov, 3 výhry, 1 remíza, 3 prehry, skóre 11:8, 
15 bodov, v  tabuľke priebežné 7. miesto, najlepší strelec:
Peter Halvoník – 5 gólov

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

Oči už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, 
ruka nás už nepohladí. Tvoje srdce však ostalo 
v nás, bude nás tešiť a hriať, bude nám úsmev
rozdávať i keď Ty budeš v pokoji spať. 
Dňa 4. 9. 2022 sme si pripomenuli 
5. výročie, čo nás tíško opustila 
Anna Frolová zo Staškova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami milú spomienku. S láskou a úctou
spomína milujúci manžel, deti, vnúčatá 
a celá rodina. 

Spomíname...

Karin Bytčanková
1. výročie úmrtia

Miroslav Šupola
4. výročie úmrtia

Mažoretkový súbor funguje na 
Staškove už od r. 2002. Spočiatku iba ako
mažoretkový krúžok pri ZŠ, neskôr sa už
v rámci vlastného občianského združenia
rozšíril o všetky vekové kategórie. Od naj-
mladších 4- až 5-ročných detičiek, až po
stredoškoláčky a vysokoškoláčky. V po-
sledných 10 rokoch aktívne pracuje aj ro-
dičovský tím. Klub sa stal členom sloven-
skej mažoretkovej asociácie AMaS,
zároveň sa zúčastňoval súťaží iných aso-
ciácií, napr. IFMS. Postupne súbor začali
navštevovať okrem miestnych aj mažo-
retky z okolitých dedín a miest. 

Mažoretkovanie neobnášalo iba
prácu s náčiním a dôležitý bol celkový

výzor mažoretky, no nevyhnutná bola
predovšetkým dostatočná úroveň gym-
nastiky. Súbor získal za celé obdobie
množstvo medailí, dosiahol na najvyš-
šie méty. V  asociácii AMaS vybojoval
tituly majster Slovenska, Európy,  v aso-
ciácii IFMS tituly majster sveta. A práve
rok 2022 je náš jubilejný. Všetkým čle-
nom boli zabezpečené nové kvalitné
klubové súpravy, v ktorých reprezentujú
nielen Staškov, ale celé Slovensko. 

Dňa 9. septembra začala oslava vý-
ročia na ihrisku Slávia, kde bolo pre
mažoretky pripravené športovo zá-
bavné poobedie. Každý člen obdržal pa-
mätnú medailu. Súťaž, športové a ta-

nečné aktivity boli doplnené bohatou
tombolou, ktorú vyhrala takmer každá
mažoretka. Veľká jubilejná torta, grilo-
vané ryby s kofolou, detské šampanské
a iné občerstvenie, to všetko spríjemnili
mažoretkám celé poobede. Ďakujeme
sponzorom p. Hnidkovi, p. Sabelovi, 
p. Svrčkovi, p. Liškovej. 

V sobotu 10. septembra oslavy po-
kračovali tanečnou zábavou v Trojke. Po
úvodnom vystúpení  seniorkového dua s
paličkou privítali všetkých hostí zakla-
dateľky súboru. To, že mali všetci účast-
níci tanec a zábavu v krvi, bolo zrejmé
počas celého večera. Do spoločného
rytmu prispeli dídžeji Ivan G+P. Súčasťou
programu bolo svetelné predstavenie a
šťastlivci sa isto potešili z tombolových
výhier. Príjemným spestrením bol
country tanček, ktorý sa mohol  každý
účastník naučiť a spoločne si zatancovať. 

Ďakujeme všetkým sponzorom,
ktorí venovali predmety do tomboly, 
ďalej p. Vráblovej, p. Gajdičiarovi 
a p. Pavelkovi. Mažoretkový klub Edit
Staškov ďakuje veľmi pekne za podporu
obecnému úradu, ako aj za schválenú
mimoriadnu dotáciu, ktorá bude po-
užitá na zabezpečenie klubových súprav
na reprezentáciu Staškova.

E. Sabelová

Mažoretky oslávili 20 rokov


