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Majsterky sveta
sme na obecnom
úrade ešte nemali...
Viac na str. 19

Nové auto pre
staškovských hasičov
V piatok 18. septembra 2015 odovzdal
minister vnútra Slovenskej republiky
Robert Kaliňák do užívania Staškovským
hasičom nové hasičské auto Iveco Daily
spolu s protipovodňovým vozíkom.
Viac na str. 10

Svätá omša pri Kaplnke
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie v Staškove na Grúni
V sobotu 12. septembra 2015 bola pri príležitosti
1. výročia požehnania novovybudovanej kaplnky na
Grúni svätá omša. K výbornej atmosfére počas sv.
omše, ktorú vysluhoval Mons. Anton Galus, prispelo
príjemné slnečné počasie. Milé slová a duchovné povzbudenie venoval nielen peknému zastúpeniu Staškovčanov, ale aj priateľom z blízkeho okolia.
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Slovo starostu

Spravodaj obce Staškov

Milí Staškovčania,
letné obdobie bolo pre
našu obec úspešné a získali sme dotáciu vo výške
30 000 € z Ministerstva
školstva na riešenie nevyhovujúceho technického
stavu podlahy telocvične
pri základnej škole. Poskytnuté prostriedky je
možné vyúčtovať do konca
roka 2016. Na zamýšľanú
generálnu opravu palubovky bude potrebná väčšia suma a tak sa budeme
usilovať získať ešte ďalšie financie, prípadne navýšiť spoluúčasť zo strany obce a následne práce
zrealizovať. Pripravujeme aj zosilnenie konštrukcie
krovu a na tento účel poslanci odsúhlasili výrub
dreva z obecného lesa podľa projektu statika, ktorý
bude dokončený v blízkej dobe. Výrub dreva sa
uskutoční do konca roka 2015.
Predseda vlády SR poskytol zo svojej rezervy
našej obci dotáciu vo výške 40 000 € na výstavbu
multifunkčného ihriska. Ihrisko bude 36 m dlhé
a 18 m široké a bude slúžiť na futbal, tenis a volejbal. Stavba bude umiestnená v areáli materskej
školy a prístupná bude dvoma vstupmi – z dvora
materskej školy a z miestnej komunikácie, aby
ihrisko slúžilo nielen deťom MŠ, ale aj širokej verejnosti. Predpokladané náklady na jeho výstavbu
sú cca 75 000 €. Spodnú stavbu (zemné práce, podkladné vrstvy, betonáže a odvodnenie) bude obec
realizovať svojpomocne prostredníctvom Technického podniku. So stavbou začneme v týchto
dňoch. Na dodávateľa vrchnej stavby (umelá tráva,
mantinely, siete, brány a osvetlenie) bude obec realizovať verejné obstarávanie. Je reálne, aby ihrisko
bolo postavené do konca roku 2015.
Technický podnik ukončil úpravu dvora starej
školy a stavbu letného posedenia. Vďaka poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí podporili

zámer svojich predchodcov a schválili potrebné financie, bude možné okrem bývalej školskej jedálne
ponúknuť prípadným záujemcom na rôzne oslavy
aj drevený prístrešok na letné využitie.
Víťazom verejného obstarávania na vybudovanie prístupovej komunikácie k Rodnému domu Jozefa Kronera sa stala spoločnosť Ing. Pavol Šutý –
Ekostav Oščadnica s ponukou 36 275,63 €. Stavba
je realizovaná v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR a zahŕňa v sebe premostenie Uhrovho potoka, prístupovú komunikáciu
a obratisko pre automobily. Partnerom našej obce
v tomto projekte je moravská obec Komorní
Lhotka. Stavba cesty bude zrealizovaná v jesennom
období.
Okrem dobrých správ ohľadne získaných dotácií mimoriadne potešujúcu správu priniesli naše
mažoretky z Prahy, kde získali titul majster sveta
a vzorne reprezentovali nielen Staškov, ale aj Slovensko.
V piatok 18. 9. 2015 sme v našej obci privítali
vzácnu návštevu – podpredsedu vlády a ministra
vnútra SR p. Roberta Kaliňáka s delegáciou. Účelom jeho návštevy bolo osobné odovzdanie nového
hasičského auta IVECO – DAILY a protipovodňového vozíka s potrebnou výbavou v celkovej hodnote cca 190 000 € našim hasičom.

Návšteva ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka

Som rád, že sa nám podarilo bezplatne získať kvalitné vybavenie pre náš dobrovoľný hasičský zbor
a verím, že im bude dobre slúžiť, aby mohli účinnejšie pomáhať tam, kde to bude potrebné.
Materiálne podmienky nášho hasičského zboru sa
neustále snažíme vylepšovať. V tomto roku okrem
novej hasičskej techniky získajú v budove bývalých
prevádzok aj nové vhodné priestory.
S úctou Ladislav Šimčisko, starosta obce
Altánok pri starej škole, určený na letné posedenie

Spravodaj obce Staškov

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
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Uznesenia z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Staškov dňa 26. 8. 2015
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 168/2015
k otvoreniu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania, voľbe
návrhovej komisie, overovateľov a určeniu zapisovateľa zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
a) program rokovania Obecného zastupiteľstva
Staškov
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
b) návrhovú komisiu: predseda návrhovej
komisie: Ing. Milan Veselovský, členovia:
Pavol Ďuráč, Terézia Šupčíková
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
c) overovateľov zápisnice: Mgr. Daniel Králik,
Peter Fuček
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 169/2015
k bodu: Kontrola uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
a) Komisii životného prostredia spracovať
návrh koncepcie odvozu odpadu vrátane
uskladnenia odpadu s termínom do konca
augusta 2015. Úloha trvá do 10/2015.
b) Stavebnej komisii preveriť skutkový stav
a náklady spojené s vybudovaním parkovacích miest pri bytových domoch s. č. 808
a 878 v lokalite za obecným úradom.
c) Stavebnej komisii vykonať obhliadku
v zmysle žiadosti p. Miroslava Gavláka, Staškov, o refinancovanie a dokončenie prístupovej cesty.
d) Obecnému úradu zabezpečiť vytýčenie a označenie hraníc lesných pozemkov vo výhradnom vlastníctve obce Staškov. Udialo sa.
e) Obecnému úradu zabezpečiť spracovanie
zmeny a doplnku územného plánu. Úloha
trvá.
f) Obecnému úradu v zmysle schválenej štúdie
zabezpečiť vypracovanie realizačného projektu podľa požiadaviek Štátneho fondu rozvoja bývania. Úloha trvá.

g) Riešiť s právnym zástupcom žiadosť p. Jozefa Deja, bytom Staškov, o odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
h) Obecnému úradu vytýčiť miestnu komunikáciu v susedstve p. Jaroslava Burdu. V prípade, že plot p. Burdu je na obecnom
pozemku, vyzvať ho na odstránenie.
i) Obecnému úradu vyzvať p. Burdu na zaplatenie celej kúpnej ceny za parcelu 1015/2 do
27. 8. 2015, v prípade, že kúpna cena nebude
uhradená, obec ponúkne pozemok na odkúpenie ďalším záujemcom.
j) Obecnému úradu riešiť sťažnosť Petra Kopera a Danky Koperovej, bytom Čadca, na
pána Jaroslava Burdu, ktorý údajne parkuje
vozidlo na prístupovej ceste k pozemku.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ UKLADÁ
a) OÚ zrealizovať prieskum záujmu o vybudovanie parkovacích miest a následné zrealizovanie pri bytových domoch s. č. 808 a 878.
Odkúpenie parkovacích miest za cenu 1000 €
za jedno parkovacie miesto.
b) OÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického
plánu na odkúpenia časti parcely EKN
10 599 od pána Jozefa Deja.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
C/ ZAMIETA
a) Žiadosť p. Miroslava Gavláka, Staškov, o refinancovanie a dokončenie prístupovej
cesty.
b) Žiadosť Petra Kopera a Danky Koperovej,
bytom Čadca, o odkúpenie parcely 1015/3.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 170/2015
k bodu: Centrum voľného času – Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za
školský rok 2014/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti Centra
voľného času a jej výsledkoch za školský rok
2014/2015.
B/ SCHVAĽUJE
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Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti Centra
voľného času a jej výsledkoch za školský rok
2014/2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

I. polrok 2015.
c) Správu o hospodárení školského klubu detí
za I. polrok 2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 171/2015
k bodu: Návrh rozpočtu CVČ 2015 – 2017.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh rozpočtu CVČ 2015 – 2017.
B/ SCHVAĽUJE
Návrh rozpočtu CVČ 2015 – 2017.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 175/2015
k bodu: Základná škola, školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ PREROKOVALO
a) Základná škola – rozpočtové opatrenie č.
2/2015.
b) Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č.
2/2015.
B/ SCHVAĽUJE
a) Základná škola – rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
b) Školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 172/2015
k bodu: Materská škola – Správa o hospodárení za
I. polrok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ PREROKOVALO
Správu o hospodárení materskej školy za I. polrok 2015.
B/ SCHVAĽUJE
Správu o hospodárení materskej školy za I. polrok 2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 173/2015
k bodu: Materská škola – Rozpočtové opatrenie 1/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie materskej školy č. 1/2015.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie materskej školy č. 1/2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 174/2015
k bodu: Základná škola, školská jedáleň – správa
o hospodárení za I. polrok 2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Správu o hospodárení základnej školy za
I. polrok 2015.
b) Správu o hospodárení školskej jedálne za
I. polrok 2015.
c) Správu o hospodárení školského klubu detí
za I. polrok 2015.
B/ SCHVAĽUJE
a) Správu o hospodárení základnej školy za
I. polrok 2015.
b) Správu o hospodárení školskej jedálne za

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 176/2015
k bodu: Centrum voľného času – Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za
školský rok 2014/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ SCHVAĽUJE
Zrušovaciu listinu zo dňa 26. 8. 2015.
Obec Staškov v súlade s par. 21 ods. 11 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, par. 10
ods. a par. 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 2011–
6297/20666:4–923 zo dňa 6. 5. 2011 o vyradení
zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky ruší s účinnosťou ku dňu 31. 8. 2015
štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou CVČ, Staškov 588, Ul. J. Kronera 588.
Práva a povinnosti zanikajúcej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je OÚ Staškov, Ul. J. Kronera 588, 023 53
Staškov.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 177/2015
k bodu: Centrum voľného času – Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za
školský rok 2014/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
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A/ PREROKOVALO
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
školského zariadenia.
B/ SCHVAĽUJE
Prílohu č. 1 k VZN obce Staškov o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
školského zariadenia.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 178/2015
k bodu: Prenájom majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť ZŠ Staškov č. 502 o prenájom priestorov
na krúžkovú činnosť CVČ – kuchyňa + jedáleň
v budove Školskej jedálne s. č. 90 od 1. 10. 2015
do 30. 6. 2016.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom priestorov v budove Školskej jedálne
s. č. 90 od 1. 10. 2015 do 30. 6. 2016 na krúžkovú
činnosť.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 179/2015
k bodu: Prenájom majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Prenájom nebytových priestorov v období od
1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 – trieda ZŠ Staškov 502
pre Základnú umeleckú školu, M. R. Štefánika
355, Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu.
B/ SCHVAĽUJE
Prenájom nebytových priestorov v období od
1. 9. 2015 do 30. 6. 2016 – trieda ZŠ Staškov 502
pre Základnú umeleckú školu, M. R. Štefánika
355, Turzovka v sume 1 € za odučenú hodinu
v súlade so Zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa
umožní žiakom školy učiť sa hrať na hudobných
nástrojoch priamo v obci.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 180/2015
k bodu: Základná škola – rozpočtové opatrenie
č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo v Staškove
A/ PREROKOVALO
Žiadosť ZŠ Staškov, č. 502 o zverenie inventáru
CVČ do správy ZŠ, aby činnosť krúžkov začala
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bez navýšenia výdavkov na nákup inventáru potrebného pre jednotlivé záujmové útvary.
B/ SCHVAĽUJE
Zverenie inventáru CVČ pre činnosť krúžkov do
správy Základnej školy, Staškov č. 502.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 181/2015
k bodu: Základná škola – rozpočtové opatrenie
č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť ZŠ Staškov č. 502 o finančné prostriedky
pre správcu multifunkčného ihriska vo výške
936 € (hrubá mzda + odvody za 6 mesiacov).
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť ZŠ Staškov č. 502 o finančné prostriedky
pre správcu multifunkčného ihriska vo výške
936 € (hrubá mzda + odvody za 6 mesiacov).
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 181/2015
k bodu: Základná škola – rozpočtové opatrenie
č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Informáciu starostu obce o technickom stave
strechy telocvične pri ZŠ a potreby zosilnenia
konštrukcie krovu.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu zabezpečiť výrub drevnej
hmoty z lesných pozemkov vo vlastníctve obce
za účelom zosilnenia krovu na telocvični ZŠ
podľa projektovej dokumentácie.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 182/2015
k bodu: Základná škola – rozpočtové opatrenie
č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie základnej školy č. 2/2015.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie základnej školy č. 2/2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 183/2015
k bodu: Základná škola – školská jedáleň – rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
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A/ PREROKOVALO
Rozpočtové opatrenie školskej jedálne č. 2/2015.
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie školskej jedálne č. 2/2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 184/2015
k bodu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
v obci Staškov.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia“, v rámci výzvy
s kódom KaHR–22VS–1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, Prioritná os
2 – Podpora verejného sektora pri budovaní
a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 – Budovanie
a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
b) Obsah a rozsah spracovanej svetelno–technickej štúdie a súvisiacej projektovej dokumentácie v rámci projektu Modernizácia
sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Modernizácia sústavy
verejného osvetlenia“, v rámci výzvy
s kódom KaHR–22VS–1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, Prioritná os 2
– Podpora verejného sektora pri budovaní
a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 – Budovanie
a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Výška celkových výdavkov na projekt: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
v obci Staškov je 431 856,27 € s DPH.
Schválená výška spolufinancovania projektu
zo strany obce 21 592,81 € s DPH.
Spôsob financovania projektu: vlastné
zdroje obce / bankový úver.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
21 5952,81 € – rozdielu celkových výdavkov
projektu poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Spravodaj obce Staškov

a) Obsah a rozsah spracovanej svetelno–technickej štúdie a súvisiacej projektovej dokumentácie v rámci projektu Modernizácia
sústavy verejného osvetlenia v obci Staškov.
b) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov
schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2006, A–11 zo dňa 24. 11. 2006
do schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staškov na
roky 2015 – 2022.
c) Predĺženie platnosti územnoplánovacej dokumentácie obce Staškov schválenej uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2001,
A–14 zo dňa 27. 4. 2001 do schválenia novej
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie
obce Staškov na roky 2015 – 2022.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 185/2015
k bodu: Zámer výstavby turistickej rozhľadne
v obci.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zámer výstavby turistickej rozhľadne v obci.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer výstavby turistickej rozhľadne v obci na
Grúni v prípade, že bude možné získať na tento
účel dotáciu.
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu jednať s vlastníkmi parcely registra EKN 4196 o odkúpení jej časti o výmere
300 m2 za účelom výstavby turistickej rozhľadne.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 186/2015
k bodu: Vyhodnotenie verejno–obchodnej súťaže na
predaj majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Výsledok vyhodnotenia verejno–obchodnej
súťaže na predaj nebytového priestoru v budove
č. 430 v Staškove.
B/ UKLADÁ
Obecnému úradu dať vypracovať geometrický
plán na rozdelenie parcely CKN 451/12 v šírke
vstupov do garáže.
C/ SCHVAĽUJE
Zámer predaja v časti parcely 451/12, ktorá
bude odčlenená GP pre p. Ing. Stanislava Machovčáka z dôvodu hodného osobitného zre-
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teľa, ktorý spočíva v tom, aby mal vlastník nebytového priestoru v budove č. 430 priame napojenie na miestnu komunikáciu.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 187/2015
k bodu: Úprava rozpočtu – Obecný technický podnik č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Úpravu rozpočtu – Obecný technický podnik
č. 2/2015.
B/ SCHVAĽUJE
Úpravu rozpočtu – Obecný technický podnik
č. 2/2015
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 188/2015
k bodu: Úprava rozpočtu obce č. 2/2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Úpravu rozpočtu obce č. 2/2015.
B/ SCHVAĽUJE
Úpravu rozpočtu obce č. 2/2015.
936 € – mzdy pre správcu multifunkčného
ihriska (6 mesiacov).
Dotáciu na rekonštrukciu slovenského dvojkríža
v obci 300 €.
Kalendár obce Staškov cca 1000 € z kapitoly kultúrne podujatia.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Dobudovanie altánku pri starej škole – z údržby
budov 2500 €.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2
C/ UKLADÁ
Obecnému úradu pred každou úpravou rozpočtu dodávať predbežný stav čerpania jednotlivých kapitol v percentách.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 189/2015
k bodu: Úprava rozpočtu obce č. 2/2015 – dobudovanie altánku.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Možnosť pešieho prechodu pre pani Vlastu Gajdošíkovú cez dvor starej školy (CKN 144/1) na
miestnu komunikáciu.
B/ SCHVAĽUJE
Možnosť pešieho prechodu pre pani Vlastu Gajdošíkovú cez dvor starej školy (CKN 144/1) na
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miestnu komunikáciu.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 190/2015
k bodu: Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce „Cesta nás tam povedie“,
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie úverov na prefinancovanie investičných projektov obce „Cesta nás tam povedie“,
Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
v obci.
B/ SCHVAĽUJE
a) Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 161 434,08 €
úveru, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR
+ úrokové rozpätie 1,65 %, na dobu 1 roka,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania
investičných projektov:
• Turistický náučný chodník Jozefa Kronera, vo výške 28 873,27 €
• Po Kronerovej ceste, vo výške 80 429,61 €
• Víta Vás obec Staškov a Horní Lomná, vo
výške 8 082,60 €
• Cesta nás tam dovedie, vo výške 44 048,60 €
b) Obecné zastupiteľstvo v Staškove podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške 431 856,27 €
úveru, s úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR
+ úrokové rozpätie 1,65 %, na dobu 1 roka,
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti
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zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania
investičných projektov:
• Modernizácia verejného osvetlenia, vo
výške 431 856, 27 €
S podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou
nenávratného finančného príspevku. Hodnota 12 M EURIBOR sa prehodnocuje po
12-mesačnom úrokovom období. Počas
tohto obdobia je nemenná.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na
rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie
prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Schválenie zápisov do kroniky obce za obdobie
1. – 6. mesiac 2015.
B/ SCHVAĽUJE
Schválenie zápisov do kroniky obce za obdobie
1. – 6. mesiac 2015.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 191/2015
k bodu: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
B/ SCHVAĽUJE
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 195/2015
k bodu: Správa z vykonanej kontroly, kontrola
úpravy rozpočtu OTP, ZŠ, ŠJ, Návrh rozpočtu CVČ
v zmysle uzn. č. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Správu z vykonanej kontroly.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Správu z vykonanej kontroly.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 192/2015
k bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva.
B/ SCHVAĽUJE
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Staškov a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 193/2015
k bodu: Schválenie zápisov do kroniky za obdobie
1. – 6. mesiac 2015.

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 194/2015
k bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2015.
B/ SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti.
C/ POVERUJE
Poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol
podľa schváleného plánu.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 196/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť pána Ing. Jozefa Bučka, Staškov o kúpu
spoluvlastníckeho podielu obce v parcele EKN
1035 vo výmere 46,67 m2 a CKN 4796/3 vo výmere 2,86 m2 za cenu 6 eur za m2.
B/ SCHVAĽUJE
Zámer zámeny spoluvlastníckeho podielu vo
vlastníctve obce v parcele EKN 1035 o výmere
20,96 m2 za spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve Ing. Jozefa Bučka, bytom Staškov, v parcele CKN 2830/26 o výmere 20,96 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v
tom, že obec vysporiadáva pozemky pod
miestnu komunikáciu.
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Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu vo
vlastníctve obce v parcele EKN 1035 o výmere
25,71 m2 a v parcele CKN 4796/3 o výmere 2,86
m2 za cenu 6 eur za m2 Ing. Jozefovi Bučkovi,
Staškov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že obec chce umožniť výstavbu priemyselného areálu a zvýšiť zamestnanosť v obci.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 197/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ Prerokovalo
Žiadosť pána Vincenta Baculáka a manželky
Ľudmily, bytom Turzovka o prenájom pozemku
na časti parc. CKN 1356/76 o výmere 50 m2
v k. ú. Staškov na 10 rokov za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.
B/ Schvaľuje
Žiadosť Vincenta Baculáka a manželky Ľudmily,
bytom Turzovka, o prenájom pozemku časť
parc. CKN 1356/76 o výmere 50 m2 v k. ú. Staškov na 10 rokov za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže s tým, že žiadosť bude riešená
pri výpracovaní geometrických plánov za účelom výkupu pozemkov okolo Kysuce.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 198/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosti o zmenu v územnom pláne obce Staškov.
B/ SCHVAĽUJE
a) Žiadosť Jozefíny Barčákovej o zaradenie parciel CKN 1088/3, CKN 1089/2, CKN 1089/3
a CKN 1088/2, LVč. 26 do územného plánu
obce ako stavebný pozemok za účelom výstavby rodinného domu.
b) Žiadosť Ing. Jozefa Bučka, Staškov, o zmenu
územného plánu v lokalite Staškov – nižný
koniec, parc. EKN 7288, 7289, 7293 za účelom výstavby rodinných domov.
c) Žiadosť Františka Šperku a manželky Anny,
Staškov, o zmenu územného plánu obce –
za účelom výstavby rodinného domu
d) Žiadosť Petra Ďuranu a manželky Lenky, Kysucké Nové Mesto o zmenu v územnom
pláne obce Staškov – za účelom výstavby rodinného domu.
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Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 199/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť spoločnosti ADELA spol. s r. o. ako nájomcu lekárne ARNIKA Staškov č. 589 o súhlas
na rekonštrukciu priestorov verejnej lekárne –
všetky náklady spojené s rekonštrukciou priestorov bude znášať nájomca.
B/ SCHVAĽUJE
Žiadosť spoločnosti ADELA spol. s r. o. ako nájomcu lekárne ARNIKA Staškov č. 589 o súhlas
na rekonštrukciu priestorov verejnej lekárne
s tým, že všetky náklady spojené s rekonštrukciou priestorov bude znášať nájomca.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 200/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Oľgy Čagalovej a manžela Jána, Staškov,
o opravu prístupovej cesty.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Oľgy Čagalovej a manžela Jána, Staškov,
o opravu prístupovej cesty.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
UZNESENIE plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. augusta 2015 číslo 201/2015
k bodu: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo obce Staškov
A/ PREROKOVALO
Žiadosť Kataríny Brisudovej o prevedenie inventára.
B/ BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Kataríny Brisudovej o prevedenie inventára.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Mgr. Daniel Králik
Overovateľ I.

Peter Fuček
Overovateľ II.
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VIII. ročník súťaže v požiarnom športe
O putovný pohár riaditeľky ZŠ a DHZ Staškov

ZŠ Staškov a DHZ Staškov usporiadali v priestoroch
futbalového ihriska FK Slávia Staškov v nedeľu 20. 9.
2015 súťaž, v ktorej si zmeralo svoje sily a zručnosti 19
družstiev žiakov – členov dobrovoľných hasičských
družstiev. Súťažilo 13 družstiev chlapcov a 6 družstiev
dievčat. Počasie súťažiacim prialo a tak mohli podať pod
dohľadom domácich členov DHZ čo najlepšie výkony.
Svojou prítomnosťou súťažiacich podporili starosta obce
Staškov Ing. Ladislav Šimčisko, riaditeľka OV DPO Marta
Balošáková, veliteľ DHZ Staškov Ján Janošec, riaditeľka
školy Mgr. Mária Perďochová a zástupkyne riaditeľky
školy Mgr. Anna Bukovanová a Mgr. Jana Kubošková.
Podporu a povzbudenie vyjadrila i verejnosť, občania
našej obce i občania súťažiacich obcí. Každé družstvo
bojovalo o najlepší čas, všetci splnili podmienky súťaže.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania poctil svojou
prítomnosťou okrem ministra vnútra aj riaditeľ Krajského
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline plk.
Ing. Jaroslav Kapusniak, generálny sekretár Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Vendelín Horváth a poslanec NR SR
PhDr. JUDr. Ján Podmanický.
Prítomných slávnostné privítal starosta obce Ing.
Ladislav Šimčisko, ktorý stručne priblížil históriu
Dobrovoľného Hasičského zboru, poďakoval ministrovi za
dar a odovzdal slovo ministrovi JUDr. Róbertovi
Kaliňákovi, ktorý sa ujal slova. Podľa jeho slov „dobrovoľní
hasiči sú špeciﬁcká sorta mužov a žien, ktorí vo svojom
voľnom čase nasadzujú svoj vlastný život, aby ochránili
život svojich blížnych, a to všetko bez nároku na odmenu“.
Ďalej poopravil slová staškovského starostu, ktorý vo
svojej privítacej reči poďakoval za tento dar. Podľa ministra
je to len splátka dlhu, ktorú celá spoločnosť dlhuje
dobrovoľným hasičom za celé desaťročia ich práce, ktorú
vykonali.
Správca farnosti Mons. Anton Galus po slávnostnom
príhovore požehnal nové auto, minister vnútra auto
následne „zahasil“ sprchou zo šampanského. Minister
slávnostne odovzdal kľúče od hasičského auta
a prívesného vozíka veliteľovi zboru Jánovi Janošcovi

a zároveň predstavil vybavenie hasičského auta a protipovodňového vozíka. Ako poďakovanie od staškovských
hasičov veliteľ odovzdal upomienkový darček ministrovi
SR. Po spoločnom fotení sa minister podpísal do Pamätnej
knihy Staškova. Po občerstvení sa minister so Staškovom
rozlúčil so želaním a slovami, že sa chce na Staškov ešte
určite vrátiť. Chceme sa poďakovať starostovi obce Ing.
Ladislavovi Šimčiskovi, pracovníkom obce, folklórnemu
súboru Staškovanka, všetkým hasičom a ostatným
prítomným občanom za účasť na tejto peknej akcii.
Nová hasičská technika Iveco Daily a protipovodňový
vozík bude nápomocná všetkým občanom zo Staškova
a okolitým obciam pri rôznych živelných pohromách.
Obsahuje prenosné čerpadlo s výkonom 1500 l za min.,
4 ks vakov na lesné požiare, nádrž s 750 l vody, sadu hadíc
a rôzne príslušenstvo napomocné pri živelných
pohromách. Protipovodňový vozík obsahuje kalové
čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné
osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo,
plávajúce čerpadlo a set náradia.
Ing. Milan Veselovský
DHZ Staškov
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Hasičská okrsková súťaž
Hasičský okrsok č. 4 je zoskupenie piatich hasičských organizácií susediacich vedľa seba – DHZ Olešná,
DHZ Staškov, DHZ Zákopčie Tarabov, DHZ Zákopčie
Ústredie a DHZ Raková. Každý rok sa koná súťaž jednej
zo zložiek a práve posledné letné dni, v nedeľu 20. 9.
2015, sa stal organizáciou okrskovej súťaže Staškov.
Súťaže sa zúčastnila aj riaditeľka OV DPO Čadca
p. Marta Balošáková, ktorá sa prihovorila súťažiacim.
Na peknom štadióne FK Slávie Staškov sa zišli hasiči,
kde si zmerali svoje sily v požiarnom útoku. V silnej
konkurencii sa podarilo nakoniec zvíťaziť domácemu
celku DHZ Staškov. 1. miesto: DHZ Staškov A 15:54, 2.
miesto: DHZ Zákopčie Tarabov 17:22, 3. miesto: DHZ
Zákopčie Ústredie 21:34, 4. miesto: DHZ Raková 23:56,
5. miesto: DHZ Olešná 31:76.
Peter Jurga, DHZ Staškov

Našu obec reprezentovalo 1 družstvo DHZ chlapcov,
ktoré získalo pekné 3. miesto s časom 17,191 s. Víťazstvo
si opäť odnieslo družstvo chlapcov DHZ Kolárovice
s časom 14,540 s. Z dievčenských družstiev si odnieslo
víťazstvo DHZ Petrovice s časom 14,961 s. Musíme pochváliť dievčenské družstvá, ktoré podávali takmer vyrovnané výkony s chlapčenskými družstvami. Putovný
pohár patrí tento rok víťazovi DHZ Kolárovice. Všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a priebehu súťaže, patrí
úprimné poďakovanie. Zároveň ďakujeme za hojnú účasť
vedúcim i súťažiacim z obcí Petrovice, Hliník nad Váhom,
Stará Bystrica, Raková, Makov, Oščadnica, Čierne pri
Čadci, Kolárovice, Zákopčie, Vranie, Olešná a Setechov.
Mgr. Anna Bukovanová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ Staškov

Hasiči postupujú na
Slovenský superpohár
V sobotu 29. augusta 2015 sa konalo v Hliníku
nad Váhom posledné kolo 9. ročníka Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku, kde naši hasiči obsadili tretie miesto.
Tak ako v roku 2012, 2013 a 2014 aj tento rok postúpili na Slovenský superpohár, ktorý sa uskutoční
10. októbra 2015 v obci Bijacovce pri Levoči,
kde budú reprezentovať obec Staškov v rámci celého Slovenska.
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Spravodaj obce Staškov

Pamiatku obetí SNP si uctili zapálením
tradičnej vatry...

Členovia Základnej organizácie protifašistických bojovníkov v Staškove spoločne s Obecným
úradom v Staškove si i v tomto roku uctili pamiatku
obetí Slovenského národného povstania zapálením
vatry na Grúni u Šinali. Predseda Základnej organizácie na úvod privítal starostu obce Ing. Ladislava Šimčiska, poslancov Obecného zastupiteľstva
v Staškove, zástupcov Krajskej organizácie SZPB za
región Kysuce pána Milana Paršu – podpredsedu,
pána Ing. Richarda Nováka, pána Ing. Vladimíra
Gajdošíka – vydavateľa Staškovských novín, členov
ZO SZPB v Staškove, občanov obce Staškov ako aj
občanov iných miest a obcí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú týchto spomienkových osláv. Požiadal
o slovo starostu obce, ktorý vo svojom krátkom príhovore poukázal na význam Slovenského národného povstania v boji za oslobodenie vtedajšej ČSR
ako aj na to, že je rád, že sa v našej obci udržiava
tradícia pálenia Vatry SNP, ktorú založili naši predkovia, aby si takýmto spôsobom uctili nielen obete
SNP, ale i obete II. svetovej vojny. Na záver ubezpečil členov ZO SZPB v Staškove, že i naďalej budú
nápomocní tejto akcii i v budúcnosti...
Predseda ZO pán Jozef Šupola v príhovore povedal, že udalosť pálenia Vatry SNP v osade má
50-ročnú tradíciu, ktorú založili naši predkovia pán
Štefan Korduliak, pán Tomáš Šupola, pán Pavol Krivošík a pán Štefan Ďurník. Poďakoval sa a bol milo
prekvapený, že účasť občanov na tejto akcii má stúpajúci trend, a že oproti minulým rokom sa zúčastnilo veľa mladých ľudí so svojimi ratolesťami.
Uviedol, že je rád, „že v tejto tradícii, pokiaľ sme
schopní, môžeme pokračovať“. To, že sa na mieste
sústredil hojný počet ľudí, usporiadateľov povzbudzuje, že oslavy SNP nie sú len ich záležitosťou, ale
že obyvatelia Staškova chápu, čo sa v minulosti na
Slovensku udialo.

Na záver svojho príhovoru poďakoval starostovi
a poslancom za pomoc a podporu, ktorej sa ZO
SZPB dostalo. Následne ho poprosil, aby sa v mene
ZO SZPB poďakoval i vedúcemu a pracovníkom
Obecného technického podniku za postavenie najkrajšej vatry, aká tu kedy bola postavená. Zástupcovi Krajskej organizácie SZPB sa poďakoval za
účasť a povzbudzujúce slová a uznanie, za každoročnú činnosť členom a členkám folklórneho súboru Staškovanka, ktorí svojím spevom spríjemňujú
túto akciu a všetkým zúčastneným občanom. Celkom na záver svojho príhovoru ubezpečil zúčastnených, že v roku 2016, kedy si ZO SZPB
v Staškove pripomenie 70. výročie od založenia, vynaloží úsilie na to, aby vatru uskutočnili i so svetelnými signálmi a s výstrelmi z pušky, ktoré
každoročne a bez náhrady uskutočňuje pán Štefan
Jakubík, za čo mu celý výbor ďakuje.
V príhovore zástupca Krajskej organizácie SZPB
pán Milan Parša, podpredseda za región Kysuce,
poďakoval za pozvanie a konštatoval, že KO SZPB
v Žiline si veľmi cení, že sa táto akcia v Staškove
koná. Obec Staškov je spoločne s obcami Dunajov
a Makov vzorom pre ostatné obce v tom, ako si
uctiť pamiatku obetí padlých v SNP a v II. svetovej
vojne. Vyjadril presvedčenie, že záväzok uskutočniť Vatru SNP v roku 2016 bude splnený, nakoľko
pozná tak predsedu ZO SZPB ako aj viacerých členov našej ZO ako čestných a obetavých ľudí.
Po príhovoroch nasledoval akt zapálenia Vatry
SNP, ktorý uskutočnili starosta obce, predseda ZO
SZPB a člen výboru, tajomník ZO SZPB, pán Šimon
Kožák. Ako už uviedol predseda ZO SZPB, bola to
najkrajšia vatra, ktorá bola na počesť SNP postavená, o čo sa pričinili pracovníci Obecného technického podniku v Staškove, páni Marián Oškrobaný,
Ladislav Cudrák, Ján Biler a Ľubomír Buček.
Po vyhorení vatry boli účastníci pozvaní na
guláš do pohostinstva u Beleščáka, ktorý už tradične pripravili pán Jaroslav Machovčiak st., a jeho
syn Marián. Pri jeho vydávaní pomáhali i pani Belková a dievčatá, ktoré zabezpečili pán Jaroslav Machovčiak st. a jeho syn Marián, ktorým v mene ZO
SZPB patrí srdečná vďaka.
Jozef Šupola
Predseda ZO SZPB v Staškove

Spravodaj obce Staškov
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Leto vo folklórnom súbore STAŠKOVANKA
Domáci folklórny súbor Staškovanka, ktorý v obci pôsobí už 41 rokov a ktorý má dnes 20
stálych členov, sa aktívne zúčastňuje na kultúrnom a spoločenskom dianí nielen v našej
obci, ale reprezentuje Staškov a jeho zvyky a tradície aj mimo obec.

15. augusta 2015 sa členovia súboru na milé pozvanie bývalej zamestnankyne Miestneho kultúrneho strediska v Staškove pani Eleny Pupíkovej
zúčastnili na slávnostiach Dni Uhranského somíca (Dni Uhranského sumca) v obci Záhorská
Ves. Hosťom sa predstavili v pásmach so staškov-

skými zvykmi ako Odchod drotárov do sveta či Drápanie peria. Divákov prekvapili humornou tanečnou
scénkou „Ruskyne s Marfušou a Ivaňuškom“. Predstavenie zožalo obrovský úspech.
Každoročne sa pri spomienke na Slovenské národné povstanie v Staškove na Grúni u Šinali zapaľuje vatra SNP. Spomienku na tieto udalosti si prišli
uctiť aj členovia FS Staškovanky. Na mieste zaspievali partizánske piesne „Tmavá noc...“ a iné.

Neskôr sa presunuli do pohostinstva u Beleščáka,
kde si prítomní pri heligónke a speve aj zatancovali.
Počas letnej sezóny sa v priestoroch kysuckého
skanzenu Vychylovka konajú nedeľné dni plné tradícií a zvykov, podľa jednotlivých období, v podaní
viacerých folklórnych súborov. 30. augusta 2015 sa
uskutočnili „Dožinkové slávnosti“. V rámci programu sa predstavili tri folklórne súbory, medzi
ktorými sa s pásmom „Súkanie porvesiel“ predstavili aj členovia FS Staškovanka. Najskôr s pásmom
vystúpili pri domčekoch, kde si ich mohli návštevníci pozrieť v krásnej prírode. Následne sa zúčastnili spolu s ostatnými svätej omše a napokon sa
predstavili so svojím pásmom na javisku. Prítomným ukázali tradičné „súkanie porvesiel“ – pripravovanie omlátenej slamy na viazanie obilných
snopov. Na záver spoločne s ostatnými dvoma folklórnymi súbormi zaspievali pieseň „Kysuca, Kysuca, studená vodička...“. Po ukončení oficiálnej
časti programu prítomných potešili a k dobrej nálade zahrali veselé pesničky, v ktorých mali hostia
možnosť počuť krásne staškovské nárečie.
Jarmila Hrtúsová
vedúca FS Staškovanka
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Oznamy a pozvánky
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P O Z VÁ N K A Vážení občania, pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším Vás
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MŠ Staškov v školskom roku 2015/2016

obec staškov srdečne pozýva na VySTúPeNIe SPeVáčKy A ZAbáVAčKy MAjI
VeLŠIcOVej, známej z tV senzi a tV Šláger. Vystúpenie sa uskutoční v nedeľu
18. októbra 2015 o 14.00 hod. v kinosále oÚ v staškove. Vstup na koncert je zdarma.

Pozvánka na výstavu
Maľované pod Grapou

Výlet do obce Petrov
na južnej Morave

Vážení občania, SPOLOK RODÁKOV JOZEFA
KRONERA v spolupráci s Obecným úradom organizujú výstavu obrazov s názvom „Maľované pod
Grapou“ vo výstavných priestoroch Obecného
úradu v Staškove, v dňoch od 11. septembra 2015
do 1. októbra 2015.
Výstava bude sprístupnená nasledovne:
PONDELOK
od 7.00 do 15.00 hod.
UTOROK
od 7.00 do 15.00 hod.
STREDA
od 7.00 do 17.00 hod.
ŠTVRTOK
od 7.00 do 15.00 hod.
PIATOK
od 7.00 do 13.00 hod.
SOBOTA
na tel. čísle 0915 977 083
NEDEĽA
od 9.00 do 13.00 hod.
Počas pracovných dní výstavu sprístupnia pracovníčky Obecného úradu, kancelária č. dverí 2,
v sobotu na tel čísle 0915 97 70 83, v nedeľu v stanovenom čase.

Muštáreň v prevádzke
slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia staškov informuje záujemcov o muštovanie
ovocia, že muštáreň, ktorá je v budove obecného
úradu v staškove, je v prevádzke:
pondelok od 17.00 do 19.00
streda
od 17.00 do 19.00
piatok
od 17.00 do 19.00
sobota
od 8.00 do 12.00
V prípade väčšieho množstva ovocia na muštovanie informácie poskytne pán Ladislav balala,
tel. číslo: 0915/214 165.
Výbor slovenského zväzu záhradkárov
Základná organizácia staškov

„Kľúčikom otvárame svet...“
Vážení občania!
Obecný úrad organizuje výlet do obce Petrov
na Južnej Morave, do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry „Vinné sklípky Petrov Plže“,
v ktorej sa natáčal i seriál Slovácko sa nesúdi v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom. Návšteva je spojená
s ochutnávkou vína.
Termín: 26. 9. 2015 (sobota), odchod od Obecného úradu v Staškove o 10.00 hod. Predpokladaný
návrat do 24.00 hod. Cena na 1 osobu je 30 €
(v cene je doprava, ochutnávka vína, občerstvenie).
Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Ing. Anny Kubánkovej, tel. č. 041/4302 728.

Pozvánka na výstavu
ovocia a zeleniny
V dňoch 4. a 5. októbra 2015 sa uskutoční tradičná výstava ovocia a zeleniny, ktorú usporadúva SZS ZO Staškov.
Otvorená bude v nedeľu 4. 10. 2015 v čase od
9.00 hod. do 16.00 hod. – pre verejnosť, v pondelok
5. 10. 2015 od 8.00 do 13.00 hod. – pre žiakov Základnej školy v Staškove.
Oznamujeme občanom, že exponáty, ktorými
by chceli prispieť k výstave, je potrebné priniesť
v sobotu 3. októbra 2015 v čase od 16.00 hod. do
20.00 hod. do výstavných priestorov Obecného
úradu v Staškove.

Naše motto: právo na šťastné detstvo má každé dieťa...
Vízia: materská škola, ktorá vychováva deti k samostatnosti, tvorivosti a slobode...
naša mŠ tento rok prijala 69 detí vo veku 3 – 6 rokov. poskytuje celodennú, poldennú starostlivosť
a adaptačný pobyt. otvorená je od 6.30 do 16.30. detičky sa stravujú v jedálni, ktorá patrí k mŠ.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program a zameranie MŠ:
všestranný rozvoj dieťaťa po fyzickej a psychickej stránke
príprava detí pred vstupom do ZŠ
citlivý individuálny prístup k potrebám dieťaťa
naša MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho
programu ISCED 0 vypracovaného v zmysle
školského zákona
MŠ je vybavená multimediálnou technikou
MŠ oboznamuje detí s digitálnymi technológiami – je vybavená interaktívnymi tabuľami,
počítačmi a inými digitálnymi technológiami
MŠ spolupracuje so ZŠ, snaží sa úzko spolupracovať s rodičmi
Plánované aktivity našej MŠ na školský rok
2015/2016:
výstava ovocia a zeleniny
Šarkaniáda
Mikuláš a Vianoce v našej MŠ
karneval, diskotéka
návšteva ZŠ, kultúrneho domu a centra obce
návšteva hasičov a policajtov v MŠ
rôzne divadielka a vystúpenia pre naše detičky
rôzne zaujímavé výučbové aktivity pre našich
predškolákov
zachovávanie ľudových tradícií

Dieťa je krehké semiačko kvetu, ak sa dospelý
zníži na jeho úroveň a bude ho polievať láskou, porozumením, zážitkami zo studne zdravého humoru a tolerancie, môže očakávať klíčky nadšenia,
tvorivosti a ľudskosti zo strany dieťaťa. Veríme, že
k vyklíčeniu semiačka na krásny kvet našim detičkám dopomôže aj materská škola a veríme, že
bude pre nich plná len pozitívnych zážitkov.
„Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži
– a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť
a chápať celý život.“
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Zo života Základnej školy

Slávnostné otvorenie školského roka 2015–2016
Športujme a chráňme
Pri základnej škole je postavené multifunkčné
ihrisko, ktoré našťastie v dnešnej modernej dobe
plnej mobilov, počítačov a tabletov využívajú mladí
športoví zanietenci na hru a športové aktivity.
Veľmi im fandím a som rada, že si nájdu čas na
šport a pohybové činnosti.
Ihrisko sa využíva počas vyučovania na telesnú
a športovú výchovu a sme smutní z toho, aké nám
ho popoludňajší alebo víkendoví návštevníci zanechajú. Stáva sa dosť často, že tí, ktorí ihrisko využívajú, stávajú sa aj jeho ničiteľmi – trhajú
a prepaľujú sieť, rozbíjajú fľaše, odhadzujú nečistoty. Správca ihriska má stále čo opravovať.
Žiadam všetkých návštevníkov, aby majetok
obce, ktorý má škola v správe, chránili, aby vydržal
čo najdlhšie pre naše deti, žiakov, mládež i dospelých bez vysokých nákladov na jeho opravu. Zároveň upozorňujem žiakov i návštevníkov priestorov
pri škole, že objekt je monitorovaný kamerovým
systémom. Verím, že ak si budeme ihrisko chrániť
a šetriť, tak nám bude slúžiť veľmi dlho.
Začal sa nový školský rok 2015–2016
Po prázdninách a dovolenkách sa opäť otvorila
brána našej školy. Všetci žiaci i zamestnanci mali

možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily, najmä fyzickú a psychickú
pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského
roka.
Dňa 2. septembra nastúpilo do školy 267 žiakov.
Do prvého ročníka nastúpilo 32 prváčikov. Pre nich
bude školský rok rokom mnohých zmien, na tejto
ceste poznania im prajeme veľa úspechov. Brány
našej školy opustilo 44 žiakov, z ktorých štyria po
úspešných prijímacích skúškach pokračujú na
8- ročnom gymnáziu, z ôsmeho ročníka štyria žiaci
odišli na bilingválne štúdium a 36 žiakov z deviateho ročníka na rôzne druhy stredných škôl.
Piatakov čaká tento rok v novembri po prvýkrát
testovanie Monitor 5, kde sa môžu prejaviť v oblasti
slovenského jazyka a matematiky. Testovanie poskytne spätnú väzbu škole o tom, ako pripravila
žiakov na prechod z 1. na 2. stupeň. Zároveň bude
vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni,
ako postupovať v ďalšom výchovno–vzdelávacom
procese. Prajem im veľa úspechov.
Deviatakom prajeme úspešný záverečný ročník
a úspešné testovanie T9 – nech sa postavia
k nemu zodpovedne a urobia všetko preto, aby boli
učitelia, ako aj rodičia, ale predovšetkým oni sami
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pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí.
Na primárne vzdelávanie nastúpilo 122 žiakov
a na nižšie stredné vzdelávanie 145 žiakov. Súčasťou školy je školský klub detí (2 oddelenia), zariadenie školského stravovania, školská knižnica a od
1. 9. 2015 aj centrum voľného času. Do 10. septembra žiaci prevezmú vzdelávacie poukazy, ktoré
budú môcť použiť na prihlásenie sa na krúžok. Zároveň so vzdelávacím poukazom prinesú rodičom
i ponuku krúžkov, z ktorých si môžu vybrať podľa
záujmu a schopností. Predpokladáme, že sa nám
podarí otvoriť najviac 14 krúžkov. Prajeme žiakom,
ich rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom úspešný a šťastný nový školský rok
2015/2016.
Malý prázdninový návrat
Prvá septembrová sobota 5. 9. 2015 patrila
v škole 3. Kultúrno–športovému dňu, ktorý organizovalo ZRŠ v spolupráci so školou. Na ňom si
mohli deti, rodičia, starí rodičia a ostatní rodinní
príslušníci spoločne zašportovať na pripravených
stanovištiach, ktoré pre nich ochotne vymysleli
naši pedagógovia. Deti i rodičia na ihriskách a v telocvični skákali, preliezali, hádzali aj kotúľali loptu,
kolobežkovali sa a strieľali zo vzduchovky. Záujem
bol o maľovanie na tvár, videli sme veľa veselých
tváričiek, ktoré vymaľovali naše žiačky. Združenie
rodičov školy pripravilo pre nich občerstvenie,
sladkú odmenu a v závere dňa aj diskotéku. Nechýbala ani ochutnávka a konzumácia prinesených
dobrôt, ktoré pripravili deti a rodičia. Počasie vydržalo a návštevníci, ktorí priebežne prichádzali,
vydržali pri športe a hrách až do zotmenia. Srdečná
vďaka patrí všetkým zúčastneným i organizátorom.
Poďakovanie
Ďakujeme obci Staškov, zriaďovateľovi našej
školy, v mene našich detí za zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu štítovej steny telocvične a jej realizáciu. Tešíme sa, že už môžeme
bezpečne využívať tribúnu na sledovanie športových aktivít. Zároveň ďakujeme za vybudovanie
parkoviska pri škole. Verím, že ho v záujme bezpečnosti našich detí budeme všetci využívať a areál
školy bude bezpečným miestom pre každodenný
pohyb detí.
Mgr. Mária Perďochová
riaditeľka školy

Malý prázdninový návrat, zdolávanie
prekážky.

Streľba na cieľ zo vzduchovky
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Staškov má majsterky sveta

V dňoch 26. – 29. 8. sa v pražskej Sparta aréne
uskutočnil svetový šampionát mažoretkového
športu.
III. Open World Championship Majorettes
Sport IFMS pri svojom slávnostnom otvorení privítal reprezentantov 11 štátov Európy a Ázie. Staškovské mažoretky zastupovali našu krajinu ako
jediný slovenský súbor.
Nomináciu na túto súťaž sme získali v júni na
medzinárodnej súťaži Memoriál J. Necidu v Hranicích na Morave. Nominovaných sme mali 8 medailových choreografií s pompom aj baton. Napriek
veľkým finančným problémom nakoniec mažoretkovanie zvíťazilo a my sme
tento 4–dňový zájazd začali
organizovať. Súťaži predchádzali intenzívne prázdninové
nácviky, pripravovali sa
všetky dievčatá – kadetky, juniorky aj seniorky. Súčasne
sme hľadali a oslovovali sponzorov, ktorí nám pomohli náročný zájazd financovať.
Majstrovstvá sveta mali vysokú úroveň – samozrejme výkonnostnú ale aj organizačnú.

Celý priebeh súťaže bol k dispozícii
online na internetových stránkach
International Federation Majorette
Sport. Prekvapením bolo vyhlasovanie výsledkov od posledného
miesta v rámci všetkých kategórií
a samotné vyvrcholenie – štátna
hymna pre víťaznú choreografiu.
Každá súťažiaca si tak odniesla diplom aj trofej. Pocity a očakávania
boli pri vyhlasovaní výsledkov
veľmi intenzívne. Vďaka 7–člennej miniformácii dievčat do 11
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rokov si jedinečný a neopísateľný pocit zažila aj
celá naša 38–členná výprava. Silné radostné emócie, slzy šťastia a nakoniec slovenská hymna znela
iba pre nás a náš Staškov. Na najvyššom stupni stáli
so zlatými veľkými medailami a zlatým pohárom
Radka Hnidková, Veronika Barnošáková, Miška Zajacová, Miška Cyprichová, Lenka Pakošová, Anetka
Trnková a Alžbetka Vyšlanová. Titul World Champion si s choreografiou „ohňostroj“ vybojovali pod
vedením trénerky Eriky Jurgovej. Veľmi pekné
umiestnenia získali ďalej: mix senior pompom–
4.m., trio kadet pompom – 5.m., trio junior pompom – 6.m., formácia junior pompom – 6.m.,
mini junior pompom – 7.m., trio senior baton –
9.m., sólo senior baton – 16.m. spomedzi 32 účastníkov. Keďže sme celé 3 dni iba súťažili, na krásy
Prahy nám príliš času nezostalo. Napriek tomu niekoľko krásnych fotografií z Petřína, Karlovho
mostu, Staromestského a Václavského námestia
nám bude vždy pripomínať tento jedinečný zážitok.
Mimoriadne „ďakujem“ patrí všetkým sponzorom, ktorí venovali finančné prostriedky a pomohli
zrealizovať túto mažoretkovú akciu. Sú to: Firma
Nanokon, s.r.o., firma Granik, s.r.o., L. Nekoranec,
Kysucké pekárne a.s., Sakson P+V, s.r.o., Agrofarma Staškov, spol. s r. o., O. Staník Transport
s.r.o., J. Baliga, J. Sabela, V. Gajdošík, S. Viležinský – Euronáradie, J. Zemaník Kovox s.r.o., A. Kajánek – Drevovýroba, s.r.o., manželia Korduliakovi,
A. Riško, Coop Jednota Tempo, G. Machovčák –
Gale s.r.o., M. Michalík – MHZ Elektro, L. Vráblová,
Janík s.r.o., P. Neckár – Autoškola, M. Krkoška –
ZFP s.r.o.
Rada by som osobitne poďakovala rodičom
K. Zajacovej, M. Cyprichovej, J, Zbončákovej, S.
Trnkovej a J. Sabelovi, ktorí pomohli celý zájazd
organizačne zvládnuť.
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Mažoretky boli bronzové aj v brne na
Majstrovstvách európy
XII. European Majorette–Sport Championship
MWF, Brno, 20. – 23. 8. 2015
Nomináciu na Majstrovstvá Európy si vybojovala miniformácia 7 kadetiek so strapcami začiatkom júna na Majstrovstvách Slovenska v Sabinove.
Keďže prvý súťažný deň nám súťažila iba táto jediná choreografia, veľký fanklub sme v Brne nemali. Napriek tomu sa dievčatá spolu s trénerkou
Erikou Jurgovou postarali o ďalší veľký úspech Staškova. Aj keď s vystúpením tentoraz neboli až také
spokojné, medzinárodná porota túto choreografiu
ocenila a udelila jej spomedzi 14 súťažiacich
z Čiech, Maďarska, Slovenska a Chorvátska krásne
3. miesto. Mažoretky, ďakujeme Vám!

Mažoretky brigádovali
Súčasťou sponzorstva bol aj prísľub mažoretiek na
vyčistenie brehov rieky Kysuce. Prvú septembrovú
sobotu spoločne vyzbierali za 2 hodiny cez 30 vriec
odpadkov a uvedomili si nezodpovednosť ľudí
k svojmu okoliu a životnému prostrediu.
RNDr. Edita Sabelová

Majsterky sveta
sme na obecnom
úrade ešte nemali...
(Dokončenie zo strany 1)
Víťazky III. open World Championship majorettes sport federácie IFms, ktoré si v prahe vybojovali
krásne 1. miesto, navštívili dňa 9. septembra 2015
obecný úrad v staškove. starosta obce, Ing. Ladislav Šimčisko privítal v spoločenskej sále dievčatká,
ktoré prišli s rodičmi, ako aj ich trénerku eriku jurgovú a vedúcu súboru rndr. editku sabelovú.
slečny, ktorých radosť z 1. miesta stále živo pretrváva, si prevzali od starostu Ďakovný list – za
vzornú reprezentáciu obce staškov v mažoretkovom športe; spolu s malou pozornosťou a zapísali
sa do pamätnej knihy, rovnako trénerka a vedúca
súboru. po krátkom posedení a pohostení bolo
stretnutie ukončené spoločnou fotograﬁou...
poďakovanie za reprezentáciu a všetky doterajšie krásne dosiahnuté výsledky patrí celému súboru.

spoloČensKá KroniKa
júl a august 2015
narodené deti

Ema Jánošíková

Manželstvo uzatvorili

Marek Maslík

Peter Jurga a Mgr. Júlia Bučková

Srdečne vítame v našej obci najmenších
občanov a rodičom prajeme veľa dravia,
úspechov a trpezlivosti pri výchove
ich ratolestí.

Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa šťastia,
lásky a porozumenia.

Jubilanti
60

Marta Jurištová
60 Božena Belková
Anna Zajacová

65

Jozef Veničák

80

Anna Kuderavá

65 Milan Janík
Terézia Pupíková

80

80

Františka Kubišová Rozália Bučková

František Machovčák
Bohumil Kotásek

75 Štefánia Vyhniarová

Všetkým jubilantom z celého srdca blahoželáme a prajeme im, nech ich zdravie nezradí
a teplé slniečko nech im dušu pohladí. Nech šťastie spŕchne na ich dom a láska vždy nech prebýva v ňom.

navždy nás opustili
Pripomíname
si 15. výročie
úmrtia pána
Pavla Krištofíka

Ján Dodek ml.

Štefánia Čečotková

Pavel Urbaník

Jozefína Machovčáková
Dominik Turiak

Justín Nekoranec
Eva Gregušová

Nech tíško odpočívajú v staškovskej zemi!
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