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SLOVO STAROSTU

Milí Staškovania!
Chcem využi tento priestor na rekapituláciu toho, aké budovy obec vlastní , aký je ich technický stav
a možnos ich ekonomického využitia.
Budova starej pošty
Technický stav je vcelku dobrý. V roku 2005 prebehla rekonštrukcia bytov pre sociálne slabších obèanov
a v roku 2006 bola budova zateplená. Sociálne byty na poschodí sú obsadené , prízemie budovy je po
presahovaní pošty problematicky využitelné. Jedna miestnos je dlhodobo v prenájme firmy Telecom ,
priestory bývalej pošty boli v prenájme a slúžili ako obchod. V januári tohto roku nájomca priestory odovzdal,
a tak priestory sú prázdne. Zatia¾ sa obci nedarí nájs vhodného nájomcu.
Areál futbalového štadióna
Postupne sa darí objekt tribúny opravova, problémom je zatekajúca strecha. Obec aj v tomto roku podala
žiados o poskytnutie finanèných prostriedkov na opravu strechy na ministerstvo financií. V prípade ich
získania by bola strecha zateplená, zrealizovaná by bola nová hydroizolácia a vymenené klampiarske
konštrukcie. Èas tribúny je v prenájme ako reštaurácia. V tomto roku bol doriešený dlhodobý problém
s predchádzajúcim nájomcom èasti priestorov tribúny a tieto priestory boli odovzdané obci. Zvyšné priestory
využíva pre svoju èinnos futbalový klub.
Technický podnik
Stav hlavnej budovy , prístreškov i celého areálu vyžaduje v blízkej dobe znaèné finanèné prostriedky.
Prízemie hlavnej budovy je v prenájme stolárskej firmy. Poschodie je z ve¾kej èasti nevyužité , èas dvora a
prístrešok je v prenájme súkromnej spoloènosti na výrobu oce¾ových konštrukcií. Zvyšné priestory využíva
obec na garážovanie techniky a ako technické zázemie. Predstava vedenia obce je v budúcnosti hlavnú
budovu zrekonštruova tak , aby prízemie slúžilo ako garáže a poschodie ako administratívna a sociálna èas.
Drevené prístrešky bude potrebné zbúra a vybudova spevnené plochy. Zaujímavá je i myšlienka využíva
èas areálu ako zberný dvor.
Rodný dom Jozefa Kronera
Dom je po rekonštrukcii, ale je potrebné dokonèi podkrovie, okolie domu a zrealizova prístupovú
komunikáciu. Dom je v správe Centra vo¾ného èasu Staškov, ktoré zabezpeèuje prevádzku pamätnej izby
a bude pripravova rôzne podujatia spojené s menom Jozefa Kronera.
Základná škola
Hlavná budova je po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola ukonèená v roku 2010. Žiados na opravu budovy
telocviène bola schválená Krajským školským úradom Žilina a postúpená Ministerstvu školstva SR. Finanèné
prostriedky vo výške cca 100 000 eur by mali by poskytnuté v roku 2013 z havarijného fondu.
Budova starej školy
Budova je po èiastoènej rekonštrukcii, pri ktorej boli odstránené statické poruchy a zrekonštruované sociálne
zariadenia. Žiados obce o finanèné prostriedky na zateplenie a výmenu okien nebola Ekofondom SPP
v tomto roku podporená. V budúcom roku bude obec h¾ada spôsob, ako pokraèova v rekonštrukèných
prácach. Budova je využívaná pre záujmovú èinnos rôznych krúžkov. Bývalá školská kuchyòa a jedáleò je
ponúkaná našim obèanom na organizovanie posedení pri rôznych životných príležitostiach.
Dom smútku
Technický stav budovy nie je dobrý. V tomto roku boli zrealizované najpotrebnejšie opravy v interiéri. Bolo
vybudované nové zadné vonkajšie schodište a èiastoène boli opravené vstupné schody. V budúcom roku
obec plánuje zrekonštruova fasádu , natrie strechu a vybudova nové vstupné schody. Dom smútku je
v prenájme za symbolickú cenu firmou, ktorá zabezpeèuje pohrebné služby. Vedenie obce pripravuje kroky,
ako nájs vhodnejší režim správy domu smútku a poskytovania pohrebných služieb.
Budova zdravotného strediska
V nadstavbe sú neustále problémy s bytmi /plieseò , zatekanie/ a obec sa v blízkej dobe zrejme nevyhne
finanène nároènej komplexnej rekonštrukcii celej strechy. Ale kde vzia na jej financovanie? Nebytové
priestory sa obci darí postupne rekonštruova. V minulom roku boli èiastoène vymenené okná za nové
plastové , boli kompletne vymenené vykurovacie telesá a bola zrekonštruovaná ležatá èas splaškovej
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kanalizácie pod budovou, pretože zápach z pôvodného potrubia sa šíril už aj na chodbu zdravotného
strediska. Byty nad zdravotným strediskom sú všetky prenajaté , èasto však obecný úrad musí rieši
problémy s neplatením nájomného. V jednom prípade bolo nevyhnutné da nájomcovi výpoveï a celá
záležitos bude ma zrejme súdnu dohru. Nebytové priestory sú všetky prenajaté. Dlhšiu dobu prebieha
diskusia o výške nájmu v týchto priestoroch a vedenie obce zastáva názor , že prioritou je, aby naši obèania
mali dostupnú lekársku starostlivos, lekáreò a niektoré služby, ktorých prevádzkovanie nie je príliš
lukratívne.
Polyfunkèný dom
Budova je nová, bez vážnejších problémov s technickým stavom. Byty sú obsadené , nebytové priestory sú
prenajaté. Nájomcovia majú dobrú platobnú disciplínu. Vo všeobecnosti, nájomné byty, èi už v nadstavbe
zdravotného strediska, alebo v polyfunkènom dome, prinášajú do obecnej pokladnice financie, ktoré
umožòujú iba spláca úvery na ich výstavbu , nako¾ko nájomné je regulované a tiež pri jeho stanovení bolo
treba zobra v úvahu reálne možnosti potencionálnych nájomcov. Obec by zaèala ma problémy so
splácaním úverov v tom prípade, keby prestal by o nájom bytov záujem. Z uvedených dôvodov sa vedenie
obce rozhodlo odpreda vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu ïalšej bytovky s nájomnými
bytmi a tiež stavebný pozemok. Súkromný investor v týchto dòoch finišuje s výstavbou novej bytovky, kde
bude 15 bytov, ktoré nebudú nájomné, ale záujemcovia si budú môc byty odkúpi do osobného vlastníctva.
Budova obecného úradu
Technický stav je pomerne zlý, stav strechy je havarijný. Na komplexnú rekonštrukciu je vypracovaná
projektová dokumentácia s rozpoètom 450 000 eur. Vedenie obce sa rozhodlo pristúpi k rekonštrukcii
strechy. V týchto dòoch firma Stavospol s.r.o. , ktorá vyhrala verejnú súaž , zaèala s rekonštrukciou. Obec si
na tento úèel zobrala úver 160 000 eur. Rekonštrukcia strechy by mala by ukonèená v termíne do
27.11.2012. V budúcom roku sa bude obec uchádza o získanie finanèných prostriedkov na výmenu okien
a zateplenie budovy. Budova je okrem sídla obecného úradu využívaná ako sídlo Centra vo¾ného èasu,
Spoloèenstva lesov, klubu seniorov a únie žien, klubu hasièov a záhradkárov. Bývalý klub je v nájme ako
predajòa textilu, reštaurácia a potraviny sú dlhodobo prenajaté.
Materská škola
Budovy sú po komplexnej rekonštrukcii bez vážnejších problémov.
Budova bývalej Tesly
Technický stav odráža spôsob využitia budovy v posledných rokoch, keïže je budova v nájme firmy na
výrobu oce¾ových konštrukcií. Nájomný vzah firmy konèí 30.9.2012. Vedenie obce sa už od minulého roku
snaží nájs nového nájomcu. Po obhliadke budovy však všetci záujemcovia od svojho zámeru upustia.
V týchto dòoch prebieha verejná súaž na prenájom budovy ako celku. Podmienky súaže boli zverejnené
v Obchodnom vestníku v rámci celého Slovenska. V prípade, ak sa nepodarí nájs vhodného nájomcu,
stane sa táto budova ve¾kým bremenom pre našu obec , pretože obec nemá vhodný spôsob jej využitia.
Prípadná prestavba na iný úèel je, pod¾a vyjadrenia projektantov, ve¾mi problematická a finanène ve¾mi
nároèná.
Most a lávky cez Kysucu
Vedenie obce dalo vypracova diagnostiku týchto zariadení. Lávka k futbalovému štadiónu má primeraný
technický stav a vyžaduje iba bežnú údržbu. Lávky k železniènej stanici a U Kamenišèákov sú v zlom
technickom stave. Obec osadila výstražné tabule , ktoré obmedzujú využitie lávok a dala vypracova
projektovú dokumentáciu na ich rekonštrukciu. Najmenej priaznivá je diagnostika mostu k obecnému úradu
, kde sa konštatuje jeho ve¾mi zlý technický stav a nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia. Spracovate¾
diagnostického prieskumu navrhol zníži nosnos mostu na 13 ton. Obec zabezpeèila potrebné dopravné
znaèenie, no viac nám v tomto roku náš rozpoèet neumožòuje.
Z uvedenej bilancie vyplýva , že vedenie obce musí ve¾mi starostlivo zvažova prípadnú výstavbu nových
budov, ale sa skôr sa zamera na rekonštrukcie èi údržbu tých jestvujúcich. Tak isto sa obec vážne zamýš¾a
nad problémom, èo s majetkom, ktorý obec pre zabezpeèenie svojich funkcií nepotrebuje a nie je ani možné
da ho do ekonomického prenájmu.
Ing. Ladislav Šimèisko – starosta obce
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Uznesenie è. 5/2012 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 10.08.2012
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
1. Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
Schválenie úveru na rekonštrukciu budovy OÚ a KD Staškov – zmena stavby, nadstavba a stavebné úpravy
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Mgr. Ján Kubošek
èlenovia: Mgr. Jozef Latka, Ján Belko
overovatelia: Ján Dodek, MDDr. Ladislav Èulman
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Obecné zastupite¾stvo Obce Staškov schva¾uje prijatie úveru vo výške 160 000 €, slovom
jednostošesdesiat tisíc eur, poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, na financovanie investiènej akcie „ Rekonštrukcia budovy OÚ a KD Staškov – zmena stavby, nadstavba a
stavebné úpravy.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Obecné zastupite¾stvo Obce Staškov zároveò schva¾uje zabezpeèenie úveru vlastnou zmenkou
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11 010 11 Žilina, na financovanie
investiènej akcie „ Rekonštrukcia budovy OÚ a KD Staškov – zmena stavby, nadstavba a stavebné úpravy.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Termíny verejnej súaže na prenájom majetku obce a to budova bývalej Tesly a budova bývalej pošty è.
25, termín dòom zverejnenia, termín na predkladanie ponúk do 20.9.2012, vyhodnotenie súaže 21.9.2012.
Hlasovanie: za: 9, Zdržal sa: 0, Proti: 0

B/ UKLADÁ:
1. Obecnému úradu vyžiada od firmy SEVAK a.s., Žilina zoznam obèanov obce Staškov, ktorí sú pripojení
na kanalizáciu.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Obecnému úradu v zmysle statického posudku mosta na miestnej komunikácií cez rieku Kysuca medzi
Cestou II/487 centrom obce Staškov osadi pred uvedený most dopravnú znaèku na zníženú nosnos 13 t.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Závereènú správu zo stavebno – technického prieskumu mosta na miestnej komunikácií cez rieku
Kysuca medzi Cestou II/487 centrom obce Staškov.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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Uznesenie è. 6/2012 zo zasadnutia Obecného zastupite¾stva
obce Staškov dòa 31. 08. 2012
Obecné zastupite¾stvo v Staškove

A/ SCHVA¼UJE:
1. Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovate¾ov zápisnice
3. Kontrola uznesenia è. 4/2012 a 5/2012 zo zasadnutia OZ
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.6.2012
5. Centrum vo¾ného èasu Staškov – úprava rozpoètu
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti Materskej školy Staškov 364
7. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012
8. Materská škola Staškov – úprava rozpoètu
9. Obec Staškov - èerpanie rozpoètu za 2.Q. 2012
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu
11. Odpredaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
12. Zámena majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Dodek,
èlenovia: Jozef Zbonèák, Pavol Ïurkáè
overovatelia: Mgr. Jozef Latka, Ján Belko
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
3. Kontrolu uznesenia è. 4/2012 a 5/2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
4. Centrum vo¾ného èasu Staškov – èerpanie rozpoètu k 30.6.2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
5. Centrum vo¾ného èasu Staškov – úprava rozpoètu
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti Materskej školy Staškov 364
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
7. Materská škola Staškov – správa o hospodárení k 30.6.2012
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
8. Materská škola Staškov – úprava rozpoètu
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
9. Obec Staškov - èerpanie rozpoètu za 2.Q. 2012
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
10. Obec Staškov – úprava rozpoètu
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
11. Zámenu majetku Obce Staškov – parcelu C KN 4817 o výmere 129 m2 - záhrada
v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179 za parcelu C KN 4818/8 zastavaná plocha o výmere 133 m2, v
katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV è.3653, ktorej podielovými spoluvlastníkmi sú Miroslav Èeèotka, bytom
Staškov pod položkou B1 v podiele 1 a pod položkou B2 v podiele 3/8, Marián Èeèotka, bytom Staškov pod položkou
B3 v podiele 1/8, Rastislav Èeèotka, bytom Staškov
pod položkou B4 v podiele 1/8, Miroslav Èeèotka,
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bytom Èadca pod položkou B5 v podiele 1/8, v súlade § 9a ods. 8 písm. e/ Zákona SNR è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že zámenou parciel Obec
Staškov získa do vlastníctva parcelu CKN 4818/8 o výmere 133 m2 zastavaná plocha, pre úèely miestnej komunikácie.
Parcelu CKN 4817 o výmere 129 m2 záhrada nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva Miroslav Èeèotka Staškov v
podiele 5/8 Marian Èeèotka, bytom Staškov v podiele 1/8, Rastislav Èeèotka, bytom Staškov v podiele 1/8 a Miroslav
Èeèotka, bytom Èadca v podiele 1/8. Zámena sa uskutoèní bez finanèného vyrovnania. Schválené trojpätinovou
väèšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
12. Predaj majetku Obce Staškov – pozemok – CKN 2728/3 o výmere 16 m2 – zastavanáplocha, novovytvorená
na základe GP è. 62/2012 zo dòa 24.7.2012 , ktorú vyhotovil Bc. Ján Janèík a overený pod è. 668/2012 zo dòa 6.8.2012
z parcele CKN 728/1 katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179 vo vlastníctve obce do podielového
spoluvlastníctva p. Jánovi Greèmalovi, bytom Staškov v podiele 1/2 a Eve Kyjanicovej, rod. Kyjanicovej, bytom
Klokoèov v podiele 1 za cenu 10 €/m2, v súlade s § 9a ods. 8 písm.e zákona è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel, z dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý obec
nevyužíva. Je pri¾ahlý k pozemkom CKN 2728/2, CKN 2699/3 a k rodinnému domu Staškov è. 615, ktoré sú v
podielovom spoluvlastníctve žiadate¾ov Jána Greèmala, v podiele 1 a Evy Kyjanicovej v podiele 1 a bude slúži k
zabezpeèeniu prístupu k rodinného domu Staškov è. 615. Schválené trojpätinovou väèšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
13. Sociálnu výpomoc p. Matejovi Janíèkovi, Staškov – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 50 €.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
14. Sociálnu výpomoc p. Anne Horèièákovej, Staškov – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 50 €.
Hlasovanie: za: 6, Zdržal sa: 0, Proti: 0
15. Odkúpenie pozemku „Chodníky NK“ GP è. 137/2012, zo dòa 29. 8. 2012, vypracovaný Ing. Annou
Tomašcovou, overený 30. 8. 2012 è. 773/2012, od firmy KONTAKT-SK, s. r. o., Staškov è. 1033, IÈO 36413569, pozemok
C KN 2464/9 o výmere 102 m2-ostatná plocha, novovytvorená na základe GP è. 137/2012, zo dòa 29. 8. 2012,
vypracovaný Ing. Annou Tomašcovou, overený 30. 8. 2012 è. 773/2012 z parcele CKN 2464/1 v katastrálnom územní
Staškov, zapísanú na LV 3748 vo vlastníctve firmy KONTAKT-SK, s.r.o. Staškov è. 1033 v cene 6,15€/m2. Kúpna zmluva
bude realizovaná až po zrušení archy na uvedenom LV na parcelu CKN 2464/1, konate¾ firmy Pavol Najdek súhlasí
ihneï archu zruši.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
16. Žiados MŠ Staškov o navýšenie rozpoètu na rok 2012 o 300 € pre potreby 30.výroèia založenia MŠ z
rozpoètu obce.
Hlasovanie: za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
17. Žiados ZŠ Staškov o navýšenie rozpoètu na rok 2012 o 1 500 € pre potreby 50.výroèia založenia ZŠ
Staškov z rozpoètu obce.
Hlasovanie za: 5, Zdržal sa: 3, Proti: 0
18. Súhlasí s umiestnením kanalizaènej a vodovodnej prípojky pre bytový dom vo výstavbe pre
stavebníka Mareka Gábora a manž. zmysle návrhu na parcele è. 111/1.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
19. Zámer odpreda Mgr. Márií Haladejovej, r. Murèovej , bytom Staškov pozemok C KN 1832/3 o výmere
30 m2-zast.plocha, novovytvorená na základe GP è.17/2012 zo dò18.7.2012 vyhotovil Ivan Šobich a overený pod
è.643/2012 zo d25.7.2012 z parcele CKN 1832/1 v katastrálnom území Staškov, zapísanú na LV 1179, vo vlastníctve
obce, v cene 4 €/m2, v súlade s § 9a ods.8 písm.e zákona SNR è.138/1991 Zb. O majetku obci v znení zmien a noviel, z
dôvodu hodného osobitného zrete¾a, ktorý spoèíva v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je pri¾ahlý k pozemkom CKN
1864, CKN 1865,,CKN 1866 ktoré sú vo vlastníctve žiadate¾a Mgr.Márie Haladejove j v podiele 1/1 a bude využitý na
vybudovanie kanalizácie k rodinnému domu è.168 .
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0
20. Odkúpenie pozemku „Centrum obce“ GP è. 55/2011,zo dòa 1.8.2011, vypracovaný Bc.Jánom Janèíkom,
overený 17.8.2011 è.697/2011: Boèková Jozefína,r.Sidorová, bytom Kobelice 11,Opava
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Èíslo LV
EKN
CKN
6973pod B40
4099/1
123/15
6975pod B40
4100
123/13
7002pod B40
4112/1
123/11
GP è. 56/2011,zo dòa 2.8.2011, vypracovaný Bc.Jánom
è.698/2011

výmera
podiel
o výmere 234 m2-tr.tr.porast,30240ú2419200
o výmere 31 m2-tr.tr.porast,30240/2419200
o výmere 23 m2-tr.tr.porast,30240/2419200
Janèíkom, overený 23.8.2011

Èíslo LV
EKN
7026 pod B3
4091
6973 pod B40
4090
6981 pod B15
4089
6974 pod B25
4084
Za cenu 4 Eura za m2
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 0

výmera
podiel
22m2 tr.tr.porast 1/8
71m2 tr.tr.porast ,30240/2419200
311m2 tr.tr.porast 1512/36288
22m2 tr.tr.porast 1512/60460

CKN
123/26
123/25
123/24
123/47

21. Sociálnu výpomoc pre p. Kubaèákovú Janu, Staškov – jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške
100 €.
Hlasovanie: za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0
22. Žiados SRJK o umiestnenie informaèného panela. Panel bude osadený po obhliadke so starostom obce.
Hlasovanie za: 5, zdržal sa: 1, proti:0

B/BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu v zmysle uzn. è. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011 predloženú kontrolórkou obce- CVÈ
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
2. Otvorený list poslanca Mgr. Jozefa Latku vydavate¾ovi Staškovských novín.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
3. Kontrolu v zmysle uzn. è. 2/2011 B/2 zo 4. 2. 2011 predloženú kontrolórkou obce- MŠ Staškov.
Hlasovanie za: 8, Zdržal sa: 0, Proti:0
4. Zmluvu o termínovom úvere è. 31/005/12 a è. 31/006/10 – dodatok è. 3
Hlasovanie za:6, Zdržal sa: 0, Proti:0
5. Žiados pani Ivony Hejèíkovej, bytom Staškov è. 589- dokonèenie zateplenia bytov è. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 bytového domu è. 589.
Hlasovanie za: 6, Zdržal sa: 0, Proti:0

C/UKLADÁ:
1. Obecnému úradu spracova zoznam neplatièov – dlžníkov voèi Obci Staškov a tento zverejni k 31. 10. 2012
v Obecnom Spravodaji Staškov, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
2. Obecnému úradu písomne oznámi bývalej riadite¾ke CVÈ Staškov Mgr. Zuzane Halušèákovej, že podpísaním
Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi CVÈ Staškov a Spolkom rodákov Jozefa Kronera, zo dòa 1. 6. 2012 konala
nad rámec zákona è. 116/1990Zb., a è. 138/1991Zb.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
3. Riadite¾ovi CVÈ Staškov Ing. Martinovi Slovákovi, aby v spolupráci s právnym zástupcom obce JUDr. Vlastou
Lehutovou podnikol právne kroky k zrušeniu Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi CVÈ Staškov a Spolkom rodákov
Jozefa Kronera, zo dòa 1. 6. 2012.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0
4. Riadite¾ovi CVÈ Staškov od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2013 upravi prevádzku Rodného domu Jozefa Kronera na
zimný režim. Prehliadka rodného domu bude na telefonickú výzvu.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa:0, proti:0
5. Prípadný prenájom Rodného domu Jozefa Kronera iným subjektom je podmienený schválením obecného
zastupite¾stva obce Staškov.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa: 0, proti:0
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6. Obecnému úradu vypracova návrh VZN o paušálnych nákladoch ŠJ pri ZŠ Staškov a ŠJ pri MŠ Staškov pre
potreby stravovania.
Hlasovanie za: 8, zdržal sa:0, proti:0
7. Stavebnej komisii preveri žiados p. Petra Koperu, bytom Èadca Okružná 110/81 a Radoslava Malíka, bytom
Vyšná Koròa è. 691 o odkúpenie pozemkov.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa: 0, proti:0
8. Stavebnej komisii preveri žiados obèanov U Letov v zastúpení Františkom Bulejom, bytom Staškov è. 99
oh¾adom dodávky betónových rúr.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa:0, proti:0
9. Obecnému úradu vypracova splátkový kalendár pre majite¾ov bytov budovy è. 430, kanalizaèná prípojka.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa:0, proti:0
10. Obecnému úradu žiados O¾gy Varsavíkovej predloži právnemu zástupcovi obce.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa:0, proti:0
11. Obecnému úradu previes výberové konanie na prevádzkovate¾a pohrebných služieb do 30. 9. 2012.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa:0, proti:0
12. Obecnému úradu zabezpeèi odkrytie ústia potoka v p¾aci U Krasòanov z dôvodu opráv koryta Povodia Váhu.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa:0, proti:0

D/RUŠÍ:
1. Uznesenie è. 11/2011 z 28. 10. 2011 písm. A, bod. 17.
Hlasovanie za: 6, zdržal sa: 1, proti: 0

Ing. Ladislav Šimèisko
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupite¾stva
Dòa 10.8.2012 zvolal starosta obce mimoriadne rokovanie obecného zastupite¾stva, nako¾ko k podpisu úverovej
zmluvy na financovanie rekonštrukcie strechy obecného úradu bolo potrebné prija uznesenie obecného zastupite¾stva,
ktorým obecné zastupite¾stvo schva¾uje prijatie úveru a spôsob zabezpeèenia. Starosta obce oboznámil poslancov so
závermi Stavebno-technického prieskumu mosta cez rieku Kysuca k Obecnému úradu v Staškove. Spracovate¾
konštatoval ve¾mi zlý technický stav mosta a odporuèil jeho komplexnú rekonštrukciu a zníženie nosnosti na 13 ton.
Vzh¾adom na možnosti obecného rozpoètu poslanci uložili obecnému úradu zabezpeèi potrebné dopravné znaèky.
Financie na vypracovanie projektovej dokumentácie na vlastnú rekonštrukciu budú vyèlenené až v nasledujúcom
rozpoète.
Dòa 31.8.2012 sa konalo už v poradí piate riadne zasadnutie obecného zastupite¾stva. Po schválení procedurálnych
náležitostí a kontrole uznesenia schva¾ovali poslanci èerpanie rozpoètu Centra vo¾ného èasu Staškov k 30.6.2012
a úpravu rozpoètu Centra vo¾ného èasu Staškov. Starosta obce privítal a predstavil poslancom novozvoleného riadite¾a
Centra vo¾ného èasu /CVÈ/ Ing. Martina Slováka. Predmetom rokovania bol ïalší režim prevádzky Rodného domu
Jozefa Kronera, ktorý je v správe CVÈ. Novozvolený riadite¾ si chcel vyjasni postavenie Spolku rodákov J. Kronera,
pretože po bývalej riadite¾ke CVÈ zdedil zmluvu , ktorá upravovala vzahy medzi CVÈ a Spolkom. Zmluva, podpísaná
Mgr. Halušèákovou a Ing. Gajdošíkom dòa 1.6.2012, bola zverejnená na internetovej stránke CVÈ až 16.8.2012, keï už
bol vo funkcii nový riadite¾, ktorý o tejto skutoènosti nemal žiadnu vedomos. Starosta obce dal zmluvu posúdi
právnemu zástupcovi obce ešte pred rokovaním obecného zastupite¾stva a poslancom predložil jeho stanovisko,
v ktorom sa konštatuje, že zmluva je absolútne neplatná, pretože nie je urèitá, je nezrozumite¾ná a svojim obsahom a
úèelom obchádza zákony. V tejto súvislosti poslanci uložili riadite¾ovi CVÈ, aby podnikol právne kroky k zrušeniu zmluvy.
Ïalej poslanci uložili riadite¾ovi CVÈ od 1.10.2012 do 30.4.2013 upravi prevádzku Rodného domu J. Kronera tak, že cez
víkendy tam nebude stála služba ako v letných mesiacoch, ale prípadná obhliadka bude možná na telefonické
zavolanie. Toto opatrenie je z ekonomického h¾adiska výhodné, pretože sa v tomto období bude v objekte len
temperova a bude vypustená voda vo WC, pretože poèas poslednej zimy došlo k zamrznutiu vody, poškodeniu
vodomeru a obci vznikla škoda cca 300 eur. Poslanci upravili uznesením aj prípadný záujem o prenájom domu inými
subjektmi a to tak, že bude podmienený súhlasom obecného zastupite¾stva, ktoré urèí podmienky individuálne pre
jednotlivých žiadate¾ov. Na požiadanie nového riadite¾a poslanci riešili aj režim sprievodcovských služieb, ktoré
zabezpeèovali poèas víkendov èlenovia Spolku Rodákov Jozefa Kronera v Staškove. Starosta obce informoval, že pokia¾
majú èlenovia Spolku naïalej záujem tieto služby poskytova, je potrebné, aby uzatvorili s CVÈ dohodu o pracovnej
èinnosti a tým bude vyriešená aj prípadná zodpovednos týchto osôb v zmysle príslušných predpisov. Riadite¾ovi CVÈ
bolo doporuèené, aby v tomto duchu oslovil èlenov Spolku Rodákov Jozefa Kronera v Staškove.
Riadite¾ka materskej školy predložila poslancom na schválenie správu o hospodárení k 30.6.2012, úpravu rozpoètu
a správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej èinnosti.
V ïalšom rokovaní sa poslanci zaoberali èerpaním rozpoètu obce a tiež úpravou rozpoètu obce. Predmetom úpravy
rozpoètu bola najmä skutoènos, že sa znížili príjmy obce z dôvodu neplnenia položky „podielové dane“. Doposia¾ je
výpadok 21 462 eur. Z tohto dôvodu bolo potrebné poznižova a zreálni výdavky. Výstavba autobusovej zastávky v
Jelitove bola preložená do budúceho roku, o 5 000 eur bola navýšená kapitola údržba budov, 5 000 eur bolo vyèlenené
na úpravu cintorína. Na asfaltovanie miestnych komunikácií bolo vyèlenených celkovo 20 000 eur. Ve¾mi výrazne bola
navýšená kapitola, ktorá zahàòa náklady na naftu do obecných mechanizmov a benzín potrebný na údržbu verejnej
zelene. Po úprave je to 16 312 eur. Je to vysoká suma, ale vedenie obce chce udrža štandard služieb, ktoré zabezpeèuje
obecný úrad, èi už ide o zimnú údržbu alebo kosenie cintorína a verejných priestranstiev. V tejto súvislosti sa vyjadril
starosta obce na adresu prítomného Ing. Gajdošíka, že vzh¾adom k tomu, akú pozornos venuje vedenie obce týmto
prácam je uverejnenie fotografie s textom : „Zarastené parkovisko v správe obce“ v jeho novinách ako „úder pod pás“.
Na uvedenej fotografii je nespevnená plocha pred kostolom, ktorá je vo vlastníctve Farnosti Staškov a urèite nie je
v správe obce. Zvyšné dve plochy pred kostolom, ktoré slúžia na parkovanie a sú na pozemku obce, obec udržuje
a v tomto roku ich dvakrát oèistila od buriny. Raz v máji a druhýkrát v auguste. Tak, ako môžu plochu na farskom
pozemku vyèisti zamestnanci úradu, tak isto to môžu urobi tí, èo udržujú zeleò okolo súsošia. Urèite pri tých stovkách
metrov štvorcových, ktoré udržuje obecný úrad, nie je rozhodujúcich pár metrov navyše. Ide však o princíp, èi možno
akceptova, aby na dosiahnutie urèitého cie¾a Ing. Gajdošík uverejòoval nepravdivé informácie a spoliehal sa na to, že
úrad skloní hlavu a bude plni ním stanovené úlohy.
V ïalšom priebehu rokovania poslanci schválili žiados riadite¾ky ZŠ a podporili pripravovanú oslavu 50. výroèia školy
sumou 1 500 eur a tiež schválili žiados riadite¾ky MŠ a prispeli sumou 300 eur na oslavu 30. výroèia materskej školy.
Pekným gestom poslancov bolo podporenie osláv 68. výroèia SNP, ktoré sa každoroène uskutoèòujú v Staškove sumou
100 eur z kapitoly vlastných odmien. Za túto sumu bol zakúpený malý ohòostroj, ktorý si vyslúžil potlesk úèastníkov
osláv.
Redakèná rada
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Ako je to so spoluprácou medzi Obcou Staškov
a Spolkom rodákov Jozefa Kronera
Vážení obèania,
v poslednej dobe sa šíria rôzne dezinformácie o útokoch na Spolok rodákov Jozefa Kronera /SRJK/ zo strany vedenia
obce a každé rozhodnutie vedenia obce , ktorým len napåòa právne normy je prijaté zo strany èlenov SRJK s nevô¾ou
a pocitom nespravodlivosti.
Takže krátky preh¾ad toho podstatného. Je pravdou , že obecné zastupite¾stvo neschválilo SRJK na tento rok žiadny
finanèný príspevok, pretože poslanci boli toho názoru , že obec podporí radšej priamo konkrétnu aktivitu Spolku ako
prispieva na jeho èinnos. Tak tomu bolo aj v minulosti, keï obec podporila výstavbu parku pred kostolom peòažným
darom vo výške 7000 eur a bezplatným zapožièaním obecných mechanizmov. Vo februári tohto roku bol na príkaz
starostu vymenený zámok na Rodnom dome J. Kronera a bol spísaný inventár a vybavenie. K¾úèe prevzali zamestnanci
Centra vo¾ného èasu /CVÈ/. Úèelom tohto opatrenia bola ochrana obecného majetku , nako¾ko došlo k zamrznutiu vody
vo WC a nebolo možné sa dopátra, kto pri mrazoch nad -20 stupòov nechal otvorené dvere na WC. Oprava mrazom
poškodeného obecného majetku stála cca 300 eur. Preèo vzniklo napätie medzi zástupcami SRJK a vedením obce?
SRJK sa usiloval o získanie domu do prenájmu a podnikal všetky kroky, aby sa mu to podarilo. V marci tohto roku sa
uskutoènilo jednanie medzi starostom obce Ing. Šimèiskom , Ing. Gajdošíkom a pani Zuzanou Kronerovou o možnosti
získania domu do nájmu. Starosta na jednaní tlmoèil názor väèšiny poslancov aj svoj , že by bolo lepšie da domèek do
správy CVÈ, aby obec mala väèšiu kontrolu nad jeho prevádzkovaním, a tak isto sa mohla uchádza o prípadné finanèné
prostriedky z rôznych fondov na jeho dobudovanie. V júli tohto roku odovzdala obec vypracovaný projekt v rámci
Slovensko-po¾skej cezhraniènej spolupráce na získanie finanèných prostriedkov vo výške 50 000 eur , kde základom
celého projektu sú aktivity spojené s Rodným domom J. Kronera. Èlenovia Spolku sa neuspokojili so stanoviskom
starostu a na jednanie obecného zastupite¾stva v marci 2012 , kde sa malo rozhodnú o zverení domèeka do správy
CVÈ Staškov, prišli viacerí èlenovia Spolku a dokonca aj hereèka Zuzana Kronerová a znova sa pokúšali dosta objekt do
nájmu. Poslanci im nevyhoveli a rozhodli o zverení domèeka do správy CVÈ. Súhlasili s tým , že èlenovia SRJK budú
poèas víkendov sprevádza prípadných návštevníkov , nesúhlasili však s tým, aby èlenovia SRJK mali od objektu vlastné
k¾úèe, èo nie je možné v rámci zodpovednosti za zverený obecný majetok. Na zastupite¾stve bolo dohodnuté , že riadite¾
CVÈ si dohodne systém sprievodcovských služieb a zapožièanie expozície pamätnej izby so SRJK tak , aby to bolo
v súlade s právnymi predpismi. Ostatné náležitosti mali by súèasou zmluvy medzi Obcou Staškov a SRJK. Zmluvu
mali vypracova za SRJK JUDr. Kvašòovská a za Obec Staškov JUDr. Lehutová.
To¾kokrát spomínané nevhodné správanie sa jedného poslanca voèi pani Zuzane Kronerovej nebolo niè iné, len
pomenovanie problémov pravým menom , èo je na rokovaní poslancov celkom bežné , nako¾ko p. Kronerová neprišla na
besedu so študentmi, ale na rokovanie dospelých ¾udí, mohla akceptova aj nejaký iný názor ako je názor èlenov SRJK.
Od rokovania obecného zastupite¾stva všetko fungovalo bez väèších problémov, dokonca, ako sa neskôr zistilo,
riadite¾ka CVÈ mala s èlenmi SRJK tak nadštandardné vzahy, že im dala vlastné k¾úèe od domèeka aj proti vôli vedenia
obce. V máji 2012 bol starosta obce upozornený na skutoènos , že aj keï zámerom vedenia obce bolo umožni
návštevníkom pozrie si domèek bezplatne , údajne návštevníci dávajú po obhliadke nejaké dobrovo¾né príspevky. Po
tejto informácii bola riadite¾ka CVÈ pouèená starostom za prítomnosti kontrolórky , že takýto postup je v obecnom
majetku neprípustný. Riadite¾ka CVÈ argumentovala , že sú návštevníci , ktorí chcú dobrovo¾ne venova nejaké
financie. Kontrolórka obce našla riešenie, ako môžu návštevníci legálne prispie na dobudovanie a prevádzku domèeka
a to dvoma spôsobmi.
Buï na úèet dobrovo¾nej zbierky , ktorú obecné zastupite¾stvo vyhlásilo ešte v roku 2011, alebo v hotovosti vystavením
príjmového dokladu. Na tento úèel riadite¾ka CVÈ obdržala reklamné materiály o vyhlásení verejnej zbierky s èíslom
úètu a príjmové doklady.
Na konci mesiaca jún bolo zistené, že riadite¾ka CVÈ pod¾a vlastných slov za mesiac nestihla donies do domèeka
materiály a príjmové doklady , ktoré na tento úèel prevzala. Pod¾a vyjadrenia Ing. Gajdošíka na rokovaní obecného
zastupite¾stva dòa 31.8.2012 návštevníci rodného domu za dobrovo¾ný príspevok dostali od èlenov SRJK propagaèný
materiál , ktorý dal Spolok vyhotovi. Od zaèiatku apríla do 15.8.2012 odovzdala bývala riadite¾ka CVÈ obci 1 euro takou sumou vraj dobrovo¾ne prispeli návštevníci domèeka na jeho prevádzku! Po zmene riadite¾a od 16.8. do 9.9 2012
to je už 31 eur.
Na konci júna a zaèiatku júla tohto roku èlenovia SRJK poriadali sochárske sympózium a takmer dva týždne mali bez
súhlasu obecného zastupite¾stva bezplatne domèek v prenájme. Po uvedení novozvoleného riadite¾a CVÈ do funkcie
dòa 16.8.2012, riadite¾ objavil Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi CVÈ Staškov a Spolkom rodákov Jozefa Kronera zo
dòa 1.6.2012 - podpísanú na dobu urèitú na 10 rokov. Aj keï takýto typ zmluvy musí obec, aj òou zriadené organizácie,
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povinne zverejni na internetovej stránke, zrejme si zmluvné strany uvedomovali problematickos celej zmluvy , lebo
táto bola zverejnená až 16.8.2012 - teda jeden deò po tom, keï bývalá riadite¾ka už nebola vo funkcii. Právna
zástupkyòa obce po preštudovaní predmetnej zmluvy konštatovala jej absolútnu neplatnos , pretože nie je urèitá , je
nezrozumite¾ná a svojím obsahom a úèelom obchádza zákony. Na poslednom rokovaní obecného zastupite¾stva dòa
31.8.2012 sa poslanci obce zaoberali vzniknutou situáciou. Nie je pravdou, že dòom 1.9.2012 vedenie obce zamedzilo
prístup èlenom SRJK do Rodného domu J. Kronera. Z rokovania poslancov vyplynulo , že pokia¾ chcú èlenovia SRJK
naïalej vykonáva sprievodcovské služby, musia si uzatvori s CVÈ - ako správcom objektu - dohody o pracovnej
èinnosti. Táto požiadavka je absolútne korektná a v zmysle platnej legislatívy , pretože berieme v úvahu zodpovednos
za zverené hodnoty , bezpeènos práce a mnohé iné aspekty. Ak budú ma èlenovia SRJK záujem usporiada v domèeku
akéko¾vek podujatie, je potrebné poda si žiados na obecné zastupite¾stvo a nie je dôvod, aby im nebolo vyhovené.
Vedenie obce nepopiera podiel èlenov SRJK pri rekonštrukcii Rodného domu J. Kronera i keï èísla, uverejnené
v poslednom èísle novín Ing. Gajdošíka, sú jeho subjektívnym stanoviskom a niektoré vyvolávajú aj úsmev. Èlenovia
SRJK však musia rešpektova to , že Kronerov dom je majetkom obce a nakladanie s ním musí by v súlade s platnou
legislatívou a najmä so Zákonom o majetku obcí.
Celkové výdavky na kúpu a rekonštrukciu Rodného domu Jozefa Kronera vedené v úètovníctve obce sú 43 668 €.
Financovanie bolo zabezpeèené nasledovne:
- 10 000 € sponzorský dar od pána Simnachera
- 10 000 € dotácia od Nadácie Orange, o ktorej zabezpeèenie sa prièinil SRJK
- 23 668 € vlastné prostriedky obce a prostriedky z vyhlásenej dobrovo¾nej zbierky.
Vedenie obce je sklamané z prístupu èlenov SRJK , ktorí tvrdohlavo presadzujú svoje záujmy a neustále pripomínajú
svoje zásluhy. Vedenie obce má za to , že ich pomoc pri rekonštrukcii domèeka bola nezištná a pokia¾ to tak nie je, mali
svoje požiadavky predloži v èase, keï vedeniu obce svoju pomoc ponúkali. V našej obci je ve¾a ¾udí , ktorí nezištne
pomohli obci pri rôznych príležitostiach a môžeme zájs do minulosti, keï sa takmer všetky verejné budovy stavali
v takzvanej akcii „Z“. Rodný dom J. Kronera sa obec rozhodla tak isto zrekonštruova svojpomocne , lebo poslanci si
uvedomovali , že v zložitej ekonomickej situácii opravova tento objekt nemusí by všetkým našim obèanom pochuti.
Z tohto dôvodu vedenie obce prijalo pomoc každého, kto pomôc chcel a samozrejme v dobrej viere , že pomoc je
nezištná. Po týchto nepríjemných skúsenostiach musíme bohužia¾ konštatova , že v dnešnej dobe treba zvažova i to,
od koho pomoc prija.
Ing. Ladislav Šimèisko - starosta obce
Poslanci OZ:
Dodek Ján, MDDr. Ladislav Èulman,
Mgr. Iveta Bartusková, Ján Belko,
Jozef Zbonèák, Mgr. Ján Kubošek,
Pavol Ïurkáè, Mgr. Jozef Latka

POÏAKOVANIE
Obec Staškov ïakuje návštevníkom pamätnej izby v Rodnom dome Jozefa Kronera, ktorí dobrovo¾ne prispeli
na jeho prevádzku a dobudovanie v období od 1.4.2012 do 9.9.2012.
Menovite ïakujeme týmto dobrovo¾ným darcom:
Špárik Marek, Mário Jašo, Rechtorík Peter, p. Justová, p. Bohušová, p. Astološová.
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OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Stavebná komisia
Uznesením è. 15/2010 bola, popri finanènej a sociálnej komisii, zriadená aj stavebná komisia, ktorá pracuje ako
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán pri Obecnom zastupite¾stve.
Stavebnú komisiu tvorí predseda a 7 èlenov. Za predsedu stavebnej komisie bol Obecným zastupite¾stvom zvolený
p. Pavol Ïurkáè. Z navrhnutých kandidátov boli za èlenov stavebnej komisie schválení:
PhDr. Gabriel Machovèák
Vladimír Sakson
Jozef Smreèek
Marián Turiak
Rudolf Turiak
Milan Veselovský
Pavol Vrbinár
Mgr. Janka Balážová - zapisovate¾ka
Stavebná komisia sa vo svojej èinnosti zaoberá žiadosami, oznámeniami a podnetmi resp. pripomienkami obyvate¾ov
obce najmä tým, že jednotlivé žiadosti a podnety prešetruje v teréne t. j. priamo na miestach, ktorých sa podnety
obèanov týkajú.
Súèasou èinnosti stavebnej komisie je tiež posudzovanie a navrhovanie riešenia takých žiadostí ako sú napr. žiadosti
o vybudovanie prípojok k rôznym sietiam, žiadosti o vybudovanie prístupových komunikácií, žiadosti o odvodnenie
pozemkov a pod., ktoré sú predkladané Obecnému zastupite¾stvu.
Stavebná komisia je nápomocná Obecnému zastupite¾stvu aj pri realizácii a zabezpeèení predaja majetku obce tým, že
pri posudzovaní žiadostí vykonáva obhliadky priamo na mieste, získava podrobnejšie informácie od žiadate¾ov
a ostatných zainteresovaných.
Keïže komisia nemá rozhodovaciu právomoc, na základe získaných informácií a ich posúdenia, dáva Obecnému
zastupite¾stvu pri jednotlivých žiadostiach len odporúèania na ich schválenie resp. neschválenie.
Okrem poradnej funkcie plní stavebná komisia aj iniciatívnu funkciu, èo znamená, že komisia predkladá Obecnému
zastupite¾stvu viaceré podnety najmä z oblasti stavebnej, èi podnety vo veciach údržby a zve¾aïovania majetku obce.

Mgr. Janka Balážová

Výstavba chodníka na obecnom cintoríne.
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OBECNÉ AKTUALITY

Tradièná oslava SNP
Dòa 1.9.2012 sa na Grúni oproti potravinám Jednota uskutoènila oslava
68. výroèia SNP, ktorú organizoval Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov s pomocou obecného úradu. Oslava sa konala tradièným
zapálením vatry, spestrením bol krásny ohòostroj. Pre návštevníkov
pripravili organizátori malé obèerstvenie. Na tomto podujatí nechýbala
ani folklórna skupina Staškovanka. Zábava pokraèovala v Pohostinstve
U Belešèáka.
Vedenie obce ïakuje organizátorom za udržiavanie tejto peknej tradície
v našej obci.

OZNAM všetkým vlastníkom pôdy v katastrálnom území obce Staškov
V Spravodaji Obce Staškov è.3 Vás obec Staškov oboznámila s ve¾kou pozemkovou úpravou v zmysle zákona
è.330/91 Zb. v platnom znení.
Vlastníctvo zostane vlastníkovi zachované, len sa vyriešia nezrovnalosti pri spoluvlastníctve, taktiež sa dá
zabezpeèi sprístupnenie pozemkov a pod..Projekt PÚ je financovaný z prostriedkov MP a RV SR a
spolufinancovaný EÚ. Ide o pozemkové úpravy v extraviláne /mimo zastavaného územia obce/
Obec Staškov zahajuje od 17.septembra 2012 do 31.12. 2012 prípravné konanie, kde úlohou
vlastníka pôdy je da vlastnoruèný podpis - súhlas na vykonanie pozemkových úprav v k.ú.Staškov.
Ak aj Vy /vlastník pozemku v kat. území obce Staškov/ súhlasíte s touto formou usporiadania vlastníctva pozemkov,
je potrebné od 17.9.2012 v úradných dòoch u pracovníèky Obce Staškov Bc.Milky Hurinovej da písomný súhlas k
vykonaniu pozemkových úprav. Tlaèivo je na Obecnom úrade v Staškove.
Vlastníci pozemku v k.ú. Staškov, ktorí sa nemôžu dostavi na Obecný úrad Staškov, môžu po vyplnení tlaèiva
anketového lístka /Súhlas s vykonaním pozemkových úprav v k.ú. obce Staškov/, ktorý je prílohou tohto
Spravodaja doruèi osobne alebo poštou na Obecný úrad v Staškove.

OZNÁMENIE
Po nieko¾koroèných chvályhodných skúsenostiach v iných obciach i naša obec sa rozhodla, že v tomto roku po prvýkrát
usporiada oslavnú akciu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Týmto mesiacom je mesiac október. Oslava sa plánuje
uskutoèni 20. októbra 2012. Divadelný súbor Staškovan sa preto rozhodol odohra premiéru divadelnej hry Jozefa
Gregora Tajovského - Statky-zmätky. Vstup na premiéru a na celú akciu bude zdarma. Program bude ešte podrobne
propagovaný plagátmi, miestnym rozhlasom a pozvánkami.

Zábery z divadelnej hry Statky-zmätky divadelného súboru Staškovan.
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ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU

Centrum vo¾ného èasu v Staškove 588, 023 53
Riadite¾ CVÈ : Ing. Martin Slovák
Výchova a vzdelávanie v našej spoloènosti sa považuje
za základný prostriedok
ïalšieho rozvoja a sú rozhodujúcou podmienkou úspešného adaptovania sa v
integrujúcom európskom priestore. Centrá vo¾ného èasu vo svojej èinnosti plnia úlohy a
opatrenia, ktoré vychádzajúc z Koncepcie štátnej politiky vo vzahu k deom a mládeži a
ktoré vláda SR schválila. Centrum vo¾ného èasu /CVÈ/ zabezpeèuje výchovnovzdelávaciu, záujmovú a rekreaènú èinnos detí a mládeže do 30 rokov. Je školským
zariadením s celoroènou èinnosou. Usmeròuje vývoj záujmov, utvára podmienky na
rozvíjanie, zdokona¾ovanie schopností a praktických zruèností. Podie¾a sa na formovaní
nielen talentov, ale aj širokej cie¾ovej skupiny a zároveò pomáha utvára návyky k
užitoènému využívaniu vo¾ného èasu.
V CVÈ je èinnos zameraná vo ve¾kej miere pre deti 1. a 2. stupòa ZŠ a tiež pre študentov
SŠ prípadne mládež do 30 rokov . Záujmové útvary /ZU/ vychádzajú z ponuky vedúcich útvarov ich požiadaviek a preto
je v krátkodobých cie¾och nutné :
1. vychádza z ponuky záujmových krúžkov, ktoré majú oslovi èo najväèší poèet detí mládeže, prièom je potrebné
dba na ich atraktívnos ako aj na výber vedúcich ZU tak, aby oslovili aj menované skupiny,
2. vhodné zaèlenenie
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoloèenského života a spoloèných
aktivít - da im možnos i pocit rovností s možnosou spolupráce na vytvorení projektu,
3. zapája mládež do diania v obci a okolí do projektov CVÈ a obce,
4. podpori a organizova aktivity v spolupráci zo školami
5. zabezpeèi nové vyhovujúce priestory pre èinnos CVÈ v Staškove - /stará škola/
6. ponúknu tábory pre deti a mládež, ktoré by rozvíjali ich talent v rôznych oblastiach ( letná športová škola, letná
kultúrna škola, letná jazyková škola, premietanie pod noènou oblohou .
7. rozvinú širšiu spoluprácu so ZŠ ,SŠ v oblasti športu, prírody, kultúry a tým zapoji do aktivít CVÈ.
8. v rámci spolupráce so SŠ využíva na èinnos CVÈ technické zariadenia a vybavenie SŠ,
9. rozvinú aktivity v oblasti sponzoringu v èinnosti CVÈ podnikate¾skými subjektmi v obci, ako aj mimo,
10. zamera sa na vyh¾adávanie grantových programov pre èinnos CVÈ ( finanèné a technické zabezpeèenie)
Pre rodièov a dôchodcov iné obèianske združenia:
1. Ponúka využívanie priestorov CVÈ pre kurzy, školenia a príležitostné aktivity verejnosti.
2. Ponúknu priestory v rámci spolupráce i pre obèianske združenia a ostatné organizácie.
Hlavným cie¾om dlhodobého pôsobenia CVÈ je zabezpeèi vzrastajúci záujem detí a mládeže po èinnosti v akejko¾vek
forme pomocou preferenèných aktivít za úèelom kvalitatívneho zvidite¾nenia CVÈ v Staškove.
Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo:
- centrom organizovania a zabezpeèovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreaènej a športovej èinnosti,
- zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ïalšími štátnymi aj neštátnymi inštitúciami bude
vytvára podmienky pre deti a mládež,
- inštitúciou zhromažïujúcou základné informácie z oblastí vo¾ného èasu, primárnej prevencie závislostí, spolupráce,
vzdelávania a vytvárajúcou informaènú databázu pre deti a mládež, obèianske združenia a pod.
- rozvíja spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou poradòou, Mestskou políciou, Zborom požiarnej ochrany,
Slovenským èerveným krížom, kultúrnym strediskom a ïalšími organizáciami a inštitúciami, okolitými obcami.
- v súlade s Národným programom zdravia organizova podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov
spoloènosti ( drogové závislosti, kriminalita, a iné negatívne spoloèenské javy )
- vytvára priestor pre jednotlivcov a prezentáciu ich schopností, ale aj pre kolektívy ZUÈ (súaže, prehliadky a pod.),
- zvyšova odbornú úroveò pedagogických pracovníkov CVÈ prostredníctvom školení, kurzov , ïalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov – kariérny rast,
- vytvára lákavé formy prázdninovej a rekreaènej èinnosti,
- zamera sa na mediálnu prezentáciu èinnosti CVÈ /web, KTV,TV Patriot/, vytvori vhodnú formu komunikácie s
verejnosou - možnos ponuky,
Centrum vo¾ného èasu v Staškove èaká v budúcnosti práca súvisiaca s rozvojom aspoò do takej miery ako okolité CVÈ
na Kysuciach. Cie¾om je presadi sa v konkurencii , ktoré sa snažia svoju pôsobnos rozšíri aj na vo¾noèasové aktivity
vïaka systému vzdelávacích poukazov. Vzh¾adom k platnej legislatíve a jej možnej novelizácie rešpektova a
dodržiava agendu v súèinnosti s èinnosou CVÈ a zriaïovate¾om.
Aj napriek tomu mám záujem aktívnou èinnosou preukáza svoje schopnosti, opodstatnenos, svoje poslanie a miesto
pri skvalitòovaní života mladých ¾udí v Staškove a okolí s prihliadnutím na regionálne športové, kultúrne tradície.
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ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ OBCOU
Èinnos CVÈ je bohatá a poskytuje èlenom rôzneho veku možnos tvorivo sa rozvíja, socializova a rozumne využíva
svoj vo¾ný èas, èo je aj cie¾om tohto školského zariadenia.
Predložená koncepcia je jedným zo základných pilierov na skvalitnenie manažérskej práce, na propagáciu výsledkov
èinnosti, na skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s rodièmi / zákonnými zástupcami/ i s ostatnými inštitúciami v obci.
Spoloènosti, blízkemu okoliu sa prejaví èinnos CVÈ vo formovaní osobnosti každého mladého èloveka, jeho
hodnotenia ako aj súèasnej mladej generácie.
Uskutoènené letné prázdninové akcie CVÈ, Staškov 588
01.07.2012 - športové popoludnie – „ Privítanie prázdnin“
29.07.2012 – Volejbalový turnaj O pohár riadite¾ky CVÈ
03.08.2012 – prázdninové trojdnie – „ Ako chutí smiech“
10.8.2012 – kino Žilina – „ Rozprávková jazda do praveku“
13.08.2012 – premietanie – Rozprávkový veèer pod noènou oblohou – Divoèina
18.08.2012 – Zdolaj Malý Rozsutec
16.08.2012 – premietanie – Rozprávkový veèer pod noènou oblohou – Kocúr v èižmách
23.08.2012 – premietanie – Rozprávkový veèer pod noènou oblohou - Lovecká sezóna 3.

Úèastníci akcie „ Zdolaj Malý Rozsutec“
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Prázdninové trojdnie – Ako chutí smiech

Premietanie pod noènou oblohou

Riadite¾ CVÈ : Ing. Martin Slovák
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ZLOŽKY ZÁUJMOVEJ ÈINNOSTI

Èinnos folklórnej skupiny STAŠKOVANKA
Folklórna skupina Staškovanka vznikla v roku 1974 pod vedením pani Márie Kalièákovej. Dnes FS pracuje pod vedením
pani Jarmily Hrtúsovej. Má stálych 20 èlenov, ktorí sa menia v závislosti od druhu nacvièovaného pásma. FS skupina
mala vždy šastie na dobrých heligonkárov. Nemôžeme nespomenú pána Ladislava Maslíka a pána Ferka Belku, ktorí
sú už vo folklórnom nebi. Dnes s FS úèinkuje ïalší výborný heligonkár pán Štefan Belko.
Cie¾om skupiny je oživi krásne staré kysucké piesne a zvyky, aby sa zachovali pre ïalšie generácie, lebo starí ¾udia
odchádzajú a navždy s nimi aj piesne a zvyky. Za 38 rokov súbor nacvièil viacero pásiem a zvyklostí zo Staškova,
z ktorých spomenieme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyháòanie kráv na Juriho
Predve¾konoèné zdobenie
Vyžínanie tráv na rúbaniskach
Súkanie porvesiel
Predsvätojánsky veèer
Pochovávanie basy
Od Lucie do Vilije – PRIADKY
Štedroveèerný deò – Traja králi

•
•
•
•
•
•
•
•

Od poledne na humne
Svadba – vítanie mladého pána, Èepèenie
Posedenie u kmotry
Regrúti
Krstiny
Odchod drotárov do sveta
Drápanie peria
Kosenie a sušenie sena

S mnohými pásmami folklórna skupina obsadila prvé miesto nielen na okresnej, ale aj na celoslovenskej súaži v Žiline.
No nielen pásma preslávili našu folklórnu skupinu. FS Staškovanka sa zúèastòuje i mnohých súažných a nesúažných
vystúpení doma i v zahranièí.
Jedným z ocenení, na ktoré je skupina hrdá, je „Laureát“ festivalu hudobného folklóru Cassovia folkfest 2007, ktoré
získala v júni roku 2007 v Košiciach, kde vyhrala celoslovenskú súaž v kategórii ženských speváckych skupín.
Koncom 70-tych rokov FS nahrala gramoplatòu pastierske piesne. Taktiež nahrávala v Èeskoslovenskom rozhlase v
Banskej Bystrici – Piesne z Kysúc a Klenotnicu ¾udových piesní.
V roku 2006 skupina vydala CD s názvom „Kysucké Vianoce“ a v roku 2008 „Z jednej strany Staškova“. Tretie CD so
svadobnými a regrútskými piesòami s názvom „Už ja idem mamko moja od Vás“ vyšlo v roku 2011.
Za bezproblémový chod vïaèí skupina v nemalej miere aj obecnému úradu, ktorý skupinu finanène podporuje, vïaka
èomu si jej èlenovia môžu zakúpi nové kroje a rekvizity.
Úèinkovanie vo FS stojí ich èlenov ve¾a mravenèej práce, ve¾a námahy a starostí, osobného vo¾na, no keï sa im dielo
podarí, majú všetci dobrý pocit, že ich snaha nebola márna a potlesk divákov je pre nich povzbudením do ïalšej
èinorodej práce.
Jarmila Hrtúsová
vedúca FS Staškovanka
17

SPRAVODAJ

Obce Staškov

MATRIKA INFORMUJE

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA ZA MESIAC JÚL A AUGUST

MANŽELSTVO UZATVORILI
Na spoloènej
ceste životom
prajeme ve¾a
šastia, lásky
a porozumenia.

JUDr. Dušan Németh
a MUDr. Ivana Krištofíková

Ing. Matej Filièko
a Jana Urbaníková

Marián Badžgoò
a Denisa Nekorancová

Peter Mudrík
a Lenka Èaga¾ová

NARODENÉ DETI
Matúš Halušèák
Karolína Szabová
Najmenších spoluobèanov v našej obci
srdeène vítame, rodièom prajeme ve¾a zdravia,
úspechov pri výchove detièiek.

Karolína Szabová

BLAHOŽELÁME K JUBILEU
60 rokov

Svitková Mária
Perïochová Štefánia
Kortišová Emília
Kováèiková ¼udmila
Bytèánková Terézia

65 rokov

70 rokov

75 rokov

Belešèák Viliam
Jozeková Mária

Kajánková Júlia

Zahatlanová Anna

Zo srdca Vám všetkým
blahoželáme a prajeme
Vám pevné zdravie
v kruhu Vašich najbližších!

OPUSTILI NÁS
František Horèièák
Mária Ševèíková

Jozef Turiak
František Turiak

Rudolf Urbánek

Odpoèívajte v pokoji!
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