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Je tu máj ...
Opäť prišiel, zasa je tu.
Vždy len čo počujeme slovko máj, vyvoláva
to v nás príjemnú predstavu zazelenaných lúk,
rozkvitnutých čerešní, ktoré priam lákajú k
májovým bozkom. Ľudia si po zime vychutnávajú
teplé slnečné lúče, naberajú energiu. Aj keď tento
rok sa trošku odlišuje od predošlých májov. Aj
teraz sa snažíme naberať energiu, ale čerpáme ju
viac so svojich najbližších v domácnosti, alebo z
prechádzok v prírode, ale nestretávame sa v takej
miere s kamarátmi a priateľmi, ba ani so širokou
rodinou, lebo náš život ovplyvňuje „corona“. Ale
nebudeme o nej písať, veď v rozhlase , televízii aj
priamo okolo nás jej máme dosť. Máj je tu a my
napriek všetkému, čo sa okolo nás deje,
nezabúdajme na bozk pod rozkvitnutou

čerešňou, ako aj na druhú májovú nedeľu, ktorá
tradične patrí všetkým mamám, mamkám,
mamičkám. Nemusíme ich objať, kedže sa bojíme
o ich zdravie, ale môžeme im zavolať, priniesť
nákup pred dvere aj s malou kytičkou, aby sme im
ukázali, že v našom srdiečku majú vždy svoje
miesto a že ich ľúbime. Povedzme im to nahlas, aj
keď si možno myslíme, že to nie je potrebné, ale
verte tomu, že áno. Každý z nás hlavne v dnešnej
dobe, ktorá nás tak trochu skúša a zneisťuje,
potrebuje vedieť, že niekomu na nás záleží. Preto
nešetrime láskou, pozornosťou, úctou, veď to je to
najmenej , čo môžeme jeden pre druhého urobiť.
(M. Malecová)

„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže
nahradiť nik“.
Kardinál Mermillod

(zdroj: internet)

Na slovíčko ...
V aktuálnom čísle nášho kultúrnospoločenského mesačníka sme požiadali o
rozhovor starostu obce Bc. Rastislava Neuvirtha
a jeho zástupcu Mgr. Lukáša Bodzionyho.
Zaujímali sme sa o dve najpálčivejšie témy
preberané na poslednom obecnom zastupiteľstve.
Dňa 27.4.2020 sa uskutočnilo zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Došlo k zrušeniu
niektorých plánovaných aktivít a rovnako
nastali aj zmeny v dotáciách obce. Mohli by ste
našim občanom vysvetliť, prečo k tak
zásadným zmenám prišlo?
Komisia pre majetok a rozpočet obce po
dohode so starostom musela pristúpiť k
radikálnejšiemu rušeniu akcií i dotácií práve v
súvislosti so šírením pandémie COVID-19, ktorá
má negatívny dopad nielen na zdravie ľudí, ale aj
na globálnu ekonomiku. Musíme sa ako obec
pripraviť na možné krátenie podielových daní.
Komisia predostrela obecnému zastupiteľstvu
správu, v ktorej boli poslanci oboznámení s
pozastavením, rušením a krátením dotácií
niekoľkých aktivít.
Bola pozastavená rekonštrukciaďalšej časti
obecného úradu a tiež plánované asfaltovanie v
areáli bývalého kultúrneho domu.
V súvislosti so šírením ochorenia COVID –
19 a nejasným prognózam boli zrušené
plánované podujatia:
- kultúrnaakcia- Vitaj leto,
- detská olympiádu žiakov I. stupňa,
- posedenie jubilantov za I. polrok 2020
- Deň Rómov,
- Deň učiteľov,
- MDD,
- turnaje organizované obcou.
Boli krátené dotácie pre:
- OŠK,
- Dobrovoľný hasičský zbor,
- Banícky cech.
A boli zrušené pre:
- Farský úrad Rudňany,
- Základnú školu Rudňany na vybudovanie
registratúrneho strediska.
Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie
dlhodobého úveru vo výške 300.000 eur. Jeho
prostriedky majú byť použité na ﬁnancovanie
investičných zámerov obce v rozpočtovom
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roku 2020. Mohli by ste vysvetliť našim
občanom, čo môžu rozumieť pod investičným
zámerom a prečo sa vôbec úver bral? Predsa
len je to zahalené rúškom tajomstva. Môžu
očakávať občania nejaké beneﬁty z čerpania
tohto úveru?
Hoci je Slovensko i celý svet pohltený
riešením následkov pandémie COVID- 19,
rozhodli sme sa pokračovať v napĺňaní našich
cieľov. I bez pandémie obec uvažovala nad
úverom, prostredníctvom ktorého by mohla
realizovať viaceré projekty v obci. Keby sme v
jednom roku realizovali jednu väčšiu akciu len z
podielových daní, bolo by veľmi náročné pre obec
uskutočniť aj iné realizačné práce.
Celý úver bol odkonzultovaný s hlavným
kontrolórom obce, ktorý ozrejmil, že úverové
zaťaženie obce je momentálne na úrovni 3
%.Ďalšou výhodou je to , že splatnosť úveru začne
k 01.01.2021.
Pod investičným zámerom môžu občania
chápať ďalšie rekonštruovanie našej obce.
Investičnému zámeru predchádzajú vízie na
premenu v obci. Samotný investičný zámer je už
konkrétne rozhodnutie obce, kam peniaze
investovať. Našou víziou je realizovať opravu
budovy Hatria premeniť ju na priestor, kde budú
mať naši občania možnosť sa športovo i
spoločensky vyžiť. Reagujeme tak na dopyt
služieb, ktoré v našej obci chýbajú.
Časť úveru by mala byť použitá na prípravu a
výstavbu nájomných bytov pre rómsku komunitu
v časti Zabíjanec. Asi sa zhodneme na tom, že je
potrebné riešiť vstup do obce. Odsúvanie tohto
problému nič nevyrieši, ale ešte viac tento stav
prehĺbi do patovej situácie, v ktorej už bude veľmi
ťažké hľadať riešenia.
Zároveň by sme chceli pokračovať vo
výstavbe a rekonštrukcii chodníkov a ciest v našej
obci.
Z rozpočtu obce na rok 2020 budeme
pokračovať v nastavenom čerpaní kapitálových
výdavkov napr.vyasfaltovaním parkovísk pred
obecným úradom. Plánujeme tiež realizovať
výstavbu detského ihriska pri Materskej škole
Zimné č.89, kde sa už uskutočňujú aj prípravné
práce Tiež je plánovaná úprava centra obcepriestor bývalého kultúrneho domu a pod.
V najbližších týždňoch by mali začať
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prípravné práce na výstavbu materskej školy v
časti Zabíjanec. Stavba sa bude realizovať vďaka
splneniu podmienok výzvy, ktorú v súvislostí s
rušením 0.ročníkov spustilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Výzva bola určená pre
výstavbu materských škôl v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít a je spoluﬁnancovaná zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Aj napriek zložitému obdobiu sme

i

presvedčení, že investičný zámer s
rekonštrukciou budovy Hatri na viacúčelovú
budovu pomôže našej obci, vytvorí nové pracovné
miesta a ponúkne občanom priestor na aktivity s
rodinou i priateľmi, pretože to v našej obci určite
chýba.
Ďakujem za vaše odpovede a pevne verím,
že vaša vízia zmeny našej obce k lepšiemu sa
stane skutočnosťou.
Mgr. Lucia Bodzionyová

Informátor OcÚ

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2020
Uznesenie OcZ č. 10/2020
OcZ schvaľuje program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva
PhDr. Krajňáková, PhD. prečítala návrh uznesenia:
Uznesenie OcZ č. 11/2020
OcZ schvaľuje doplnenie programu o bod : Schválenie investičného úveru
Uznesenie OcZ č. 12/2020
OcZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PhDr. Eva Krajňáková, PhD., p. Helena Dunková
Uznesenie OcZ č. 13/2020
OcZ schvaľuje za overovateľov zápisnice Bc. Martinu Chovancovú, Mgr. Lukáša Bodzionyho
Uznesenie OcZ č. 14/2020
OcZ berie na vedomie zánik mandátu poslanca OcZ Mgr. Mariána Vytykáča podľa Zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení podľa § 25 ods. 2 písm. h) v nadväznosti na § 11 ods. 2 písomným vzdaním sa
mandátu doručeným na obecný úrad dňa 08.04.2020
Uznesenie OcZ č. 15/2020
OcZ odvoláva z funkcie predsedu Komisie pre kultúru, šport a školstvo Mgr. Mariána Vytykáča
Uznesenie OcZ č. 16/2020
OcZ berie na vedomie zloženie sľubu poslankyne Ing. Janky Gazdurovej
Uznesenie OcZ č. 17/2020
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 01/2020/OcZ
Uznesenie OcZ č. 18/2020
OcZ berie na vedomie Správu o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 19/2020
OcZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 02/2020/OcZ
Uznesenie OcZ č. 20/2020
OcZ berie na vedomie Správu o čerpaní poskytnutých dotácií z rozpočtu obce za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 21/2020
OcZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorú vykonal starosta obce dňa 24.02.2020.
Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 5 000 €. Zároveň sa tým upravuje
ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 22/2020
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena a), b), c)
a d) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia
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o 342 172 €. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Uznesenie OcZ č. 23/2020
OcZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 24/2020
OcZ schvaľuje Zásady obehu účtovných dokladov a Zásady na vykonávanie dispozícií s ﬁnančnými,
materiálovými a ostatnými hospodárskymi prostriedkami obce Rudňany s pripomienkami
Uznesenie OcZ č. 25/2020
OcZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 o zákaze podávania a požívania alkoholických
nápojov na území obce Rudňany
Uznesenie OcZ č. 26/2020
OcZ berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície za rok 2019
Uznesenie OcZ č. 27/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o zabezpečení predaja prostredníctvom jednorazových poukážok uzatvorenú
medzi odberateľom Obec Rudňany a dodávateľom Paciga, s.r.o., Zimná 88, Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 28/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu o zabezpečení predaja prostredníctvom jednorazových poukážok uzatvorenú
medzi odberateľom Obec Rudňany a dodávateľom Štefan Straka, Tkáčska 2/2 Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 29/2020
OcZ schvaľuje Zmluvu uzavretú podľa Občianskeho zákonníka o umožnení činnosti počas realizácie
stavby „Sanácia závalového pásma Poráč - Rudňany“, uzatvorenú medzi poskytovateľom obec
Rudňany a objednávateľom Rudohorská, a.s., Popradská 80, Košice s pripomienkami
Uznesenie OcZ č. 30/2020
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prevodu pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
parcela KN-C 709/2 = zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 o výmere 163m2
v prospech p. Denisy Maršalekovej, bytom Rudňany s. č. 27 za kúpnu cenu 2,60 €/1 m2,
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o
majetku obcí rozumie skutočnosť, že predmetný pozemok je užívaný, obhospodarovaný a
zveľaďovaný nadobúdateľom, ako prístupová cesta k rodinnému domu a priľahlým pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa.
Uznesenie OcZ č. 31/2020
OcZ
a) schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to
pozemku parcela KN-C č. 529/1 o výmere 63 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany
podľa predloženého návrhu
b) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Ing. Marek Duľa
2. Mgr. Lukáš Bodziony 3. Milan Šarík
c) poveruje starostu obce, aby v termíne 25.05.2020 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
Uznesenie OcZ č. 32/2020
OcZ
a) schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže:
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
pozemku parcela KN-C č. 390/24 o výmere 87 m2 v katastrálnom území Rudňany, obec Rudňany
podľa predloženého návrhu
b) menuje komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Ing. Marek Duľa 2. Mgr. Lukáš Bodziony 3. Milan Šarík
c) poveruje starostu obce, aby v termíne 25.05.2020 predložil obecnému zastupiteľstvu informatívnu
správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
4
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Uznesenie OcZ č. 33/2020
OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer prevodu pozemkov vo vlastníctve obce Rudňany, a to:
- budova s. č. 75 stojaca na parcele KN-C 744 = zastavané plochy a nádvoria o výmere 1181 m2,
- časť parcely KN-C 747/1 = zastavané plochy a nádvoria o výmere 1878m2 v prospech p. Štefana
Krčmára, bytom Rudňany 347 za kúpnu cenu 20 000€,
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o
majetku obcí rozumie skutočnosť, že vlastník danej nehnuteľnosti nedisponuje dostatkom ﬁnančných
prostriedkov na vykonanie rekonštrukcie na nájomné byty, ako ani na základnú školu.
Uznesenie OcZ č. 34/2020
OcZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov ﬁnancovania
obcou
Uznesenie OcZ č. 35/2020
OcZ berie na vedomie Zápis z prieskumu trhu na zabezpečenie investičného úveru na doriešenie
bývania rómskych občanov
Uznesenie OcZ č. 36/2020
OcZ schvaľuje prijať dlhodobý úver vo výške 300 000€ na ﬁnancovanie investičných zámerov obce
Rudňany v rozpočtovom roku 2020 od banky VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
pobočka Letná 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31320155
Uznesenie OcZ č. 37/2020
OcZ berie na vedomie Zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a kontroly
Uznesenie OcZ č. 38/2020
OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parcela KN-C č. 556/8 o výmere 1305 m2 - zastavené plochy a
nádvoria, novovytvorená parcela KN-C č. 232/175 o výmere 2040 m2- zastavené plochy a nádvoria,
parcela KN-C č. 452/6 o výmere 2316 m2 - zastavené plochy a nádvoria, parcela KN-C č.467/13 o
výmere 717 m2 – ostatná plocha, parcela KN-E 3537/11 o výmere 7 m2 – ostatná plocha, parcela KN-E
č. 3536/3 o výmere 19m2 – ostatná plocha, novovytvorené parcely KN-C č. 405/103 o výmere 5 m2,
405/104 o výmere 6m2, 105 o výmere 6m2 za 0,96 € /m2 od Baní š.p. v likvidácii Spišská Nová Ves
Uznesenie OcZ č. 39/2020
OcZ schvaľuje do funkcie predsedu Komisie pre kultúru, šport a školstvo p. Milana Šaríka od
01.05.2020
Uznesenie OcZ č. 40/2020
OcZ schvaľuje za nového nájomníka 2-izbového bytu s. č. 245/13 p. Timeu Tešíkovú
Uznesenie OcZ č. 41/2020
OcZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 podľa § 14 ods. 2 písmena c) a d)
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p. a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zmenou rozpočtu sa celkové príjmy a celkové výdavky navýšia o 300000
€. Zároveň sa tým upravuje ﬁnančná časť programového rozpočtu obce pre rok 2020.
Zmeny v Obecnom zastupiteľstve v Rudňanoch
Dňa 27.4.2020 slávnostne zložila sľub nová poslankyňa Ing. Janka Gazdurová, ktorá nastúpila ako
náhradník za Mgr. Mariána Vytykáča. Tomu zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v
Rudňanoch dňa 8.4.2020 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca a štatutárneho orgánu rozpočtovej
organizácie –t.j. funkcie právoplatne zvoleného riaditeľa Základnej školy Rudňany.
Pani Ing. Janka Gazdurová (nezávislý kandidát) sa na základe výsledkov volieb do orgánov
samosprávy v obci Rudňany konaných dňa 10.11.2018 umiestnila ako prvý náhradník s počtom hlasov
378.
Zmeny v súvislosti so zánikom mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rudňanoch nastali aj
v Komisii pre kultúru, šport a školstvo, ktorej predsedom bol Mgr. Marián Vytykáč. Na tejto pozícii ho
po odhlasovaní na obecnom zastupiteľstve uskutočnenom dňa 27.4.2020 vystriedal poslanec p. Milan
Šarík.
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AKO SPRÁVNE TRIEDIT ODPAD
Ako sa vraví, opakovanie je matkou múdrosti a tak si opäť pripomeňme, ako správne triediť odpad.
Aj keď sme sa v jeho triedení trochu zlepšili, je dôležité si uvedomiť, že čím efektívnejšie budeme
triediť, tým docielime, že náklady na jeho odvoz nebudú stúpať, ale pri dosiahnutí určitých percent
separovania /20% /, môžu aj klesať. Preto jednak kvôli sebe, ale hlavne z lásky k prírode a k životnému
prostrediu sa snažme separovať čo najlepšie.
ODPADY Z PAPIERA (MODRÉ VRECE, MODRÝ KONTAJNER)
PATRIA SEM:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého
papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal a pod.
NEPATRIA SEM:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (škatule od mlieka, džúsov a pod.), voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
ODPADY Z PLASTU, Z KOVOV, VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANE
MATERIÁLY PLASTY (ŽLTÉ VRECE, ŽLTÝ KONTAJNER)
PATRIA SEM:
PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacichprípravkov, vrecká od mlieka, prepravky ﬂiaš;
PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;PVC
(polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové
okná a nábytok a pod.
NEPATRIA SEM:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

KOVY A KOVOVÉ OBALY:
PATRIA SEM:
kovové vrchnáky z ﬂiaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky),
starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové
viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové
plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét,
potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické
nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
NEPATRIA SEM:
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
8
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VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY:
PATRIA SEM:
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína,
avivážnych prostriedkov a pod.
NEPATRIA SEM:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
ODPADY ZO SKLA (ZELENÉ VRECE, ZELENÝ KONTAJNER)
PATRIA SEM:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a
plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
NEPATRIA SEM:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov ﬂiaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a
pod.
ODPADY ZO ZÁHRAD – ZELENÝ ODPAD (HDEDÝ KONTAJNER,
KOMPOSTÉR)
PATRIA SEM:
kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento
odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu,
popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.
NEPATRIA SEM:
kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma pri „domácich
zakáľačkách" a pod.
,

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD
PATRIA SEM:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,
škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a
servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu,
ktoré vznikli v domácnostiach.
JEDLÉ OLEJE A TUKY
PATRIA SEM:
predovšetkým použité (prepálené) jedlé oleje z domácnosti, rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v
domácnosti ako odpad po príprave jedál.
Obsah nečistôt a prímesí by nemal presiahnuť 10 %.
NEPATRIA SEM:
olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, kečupom a pod.
Horizont 5 / 2020

9

ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
PATRIA SEM:
- použité batérie a akumulátory
- odpadové motorové a mazacie oleje
- farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy achemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné
látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
NEPATRIA SEM:
uvedené druhy odpadov pochádzajúce z podnikateľskej činnosti.
ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
PATRIA SEM:
napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany,
digitálne hodinky, gameboye, variče,ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.
NEPATRIA SEM:
napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače
a zásuvky, merače a ovládače ﬁxnezabudované, klimatizačné zariadenia ﬁxne zabudované, vírivý a
pod.
ŽIARIVKY A SVIETIDLÁ
PATRIA SEM:
Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová
trubica alebo neónka.
Kompaktná žiarivka
Pojem kompaktná žiarivka vo všeobecnosti označuje žiarivku s menšími (kompaktnejšími) rozmermi
než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu
náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto nazývajú aj úsporné žiarovky.
Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.
Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov
budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia.
Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a
prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
NEPATRIA SEM:
voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých
hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná
alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo
súčasťou osvetľovacieho zariadenia - stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre
dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
10
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OBJEMNÉ ODPADY
Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob, v prípade domovej výstavby a do
zberných nádob 1100 l v bytovej výstavbe.
PATRIA SEM:
hlavne nábytky, staré okenné rámy, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, koberce a
podobne. Môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20
01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.
NEPATRIA SEM:
elektrospotrebiče, drobný stavebný odpad, sklá z okien, strešná krytina (lepenková, azbestová) a pod.
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej
fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3).
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby),
napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný stavebný odpad a fyzická
osoba si na vlastné náklady odvezie tento odpad na skládku stavebných odpadov. Náklady s tým
spojené nie sú súčasťou miestneho poplatku.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a
pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva a teda je povinný nakladať so stavebným
odpadom v zmysle zákona o odpadoch.
PATRIA SEM:
v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
NEPATRIA SEM:
sklo, polystyrén, azbestocementový odpad, plechovky od farieb, káble a pod.
HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEKY
Lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať!
Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne i veterinárne lieky nespotrebované fyzickými
osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).
PATRIA SEM:
všetky lieky nespotrebované fyzickými osobami.

Horizont 5 / 2020
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Oznam - Škôlka

Riaditeľka Materskej školy Rudňany č.89 oznamuje, že zápis detí do
materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od: 30.04.2020
do 31.05.2020.
K zápisu je potrebné predložiť „Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy“.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí.
V tomto období podávania žiadostí nie je potrebné potvrdenie od lekára
o spôsobilosti detí navštevovať materskú školu. Potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa od lekára sa bude vyžadovať 2 týždne po ukončení pandémie
COVID – 19.
Žiadosť je možné podať:
1. Elektronickou formou: - na webovom sídle obce Rudňany pod záložkou
„Školstvo“ – „Materská škola I.“ nájdete v prílohe tlačivo žiadostí. Po vyplnení
pošlete na mailovú adresu materskej školy: msrudnany@gmail.com
2. Osobne v Materskej škole Zimné č.89 Rudňany, kde vám bude poskytnuté
tlačivo žiadosti k vyplneniu, alebo odovzdáte vlastnú žiadosť. Žiadosti v
Materskej škole môžete podávať v dňa: 28.05.2020 v čase od:15,00 – 16,00 hod.
a dňa: 29.05.2020 v čase od: 10,00 – 12,00 hod.
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ budú zverejnené na web. sídle obce
Rudňany pod záložkou „Školstvo – Materská škola I“.
Neposielate nové žiadosti deťom, ktoré navštevovali materskú školu.
V prípade nejasnosti konzultujte na telefónnom čísle: 0904 192 508
Nováková Zlatica (riad. školy)
Z našich škôl
COVID 19. Vraj neviditeľný nepriateľ...
Neviditeľný, no mocný.... Dokázal to, že sa 13.
marca 2020 zatvorili všetky typy škôl. Z jedného
dňa na druhý. Žiaci, rodičia i učitelia sa dostali do
situácie, ktorú si dovtedy nikto nevedel
predstaviť. Zo začiatku sa samozrejme najviac
tešili najmä deti. Avšak rodičia i učitelia oveľa
menej. Všetci hľadali odpovede na otázku ako
ďalej? Z rodičov sa zrazu stali učitelia, z učiteľov
mnohokrát počítačoví experti. Odvtedy ubehlo 7
neuveriteľných týždňov. Plnenie si školských
povinností nabehlo na určitý systém a môžeme
povedať, že sa stalo denným rituálom žiakov a
12

študentov aj v našej obci. Niektorí si ho plnia
svedomito, iní menej, niektorí by chceli, no
nemajú podmienky, niektorí by aj mali
podmienky, no chýba im chuť a poniektorí si
myslia, že to všetko sú len mimoriadne krásne
dlhé prázdniny a žiadne úlohy netreba urobiť.
Všetci však s napätím očakávame, čo prinesú
ďalšie dni. Ako zvládajú tieto „korona dni“ deti,
učitelia, ale aj občania našej obce sme sa pokúsili
zistiť v malej ankete. Tu je zopár otázok a
odpovedí na niektoré z nich.
Skúste povedať, prečo nemôžeme chodiť
do školy či škôlky? Čo teraz musíme všetci
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d o d r ž i a v a ť ? Č o z t o h o v á m p re k á ž a
najviac?Čo vám najviac chýba? Za kým alebo
za čím vám je najviac smutno? Čo teraz doma
najčastejšie robíte? Čo vám doma robí
najväčšiu radosť? Čo by ste urobili ako prvé,
keď sa všetky zákazy skončia? Kam by ste
potom najradšej išli?
68 r.
Korona mi dala strach, obavu z toho, čo bude.
Poctivo sme dodržiavali všetky nariadenia a
nerobili sme zo seba super-hrdinov, ktorým sa
nemôže nič stať. Nevzala mi nič. Prvé, čo
spravím, bude určite modlitba na poďakovanie.
7r.
Nemôžeme chodiť do školy, pretože je korona.
Musíme dodržiavať odstup od ľudí, musíme stále
zostávať doma. Keď idem von, musíme mať vždy
rúška. V obchode aj rukavice. Najviac mi vadí, že
je tá choroba a nemôžeme ísť hocikam. Najviac mi
chýba dedko, babka, sesternice a bratranci, celá
rodina a pani učiteľka. Najviac mi je smutno za
školou. Doma teraz najčastejšie tancujem,
cvičím, robím brušáky. Najviac sa teším na to, keď
sa už nebudú nosiť rúška . Ako prvé by som šla ku
dedkovi a babke a stretla tam celú moju rodinu.
17r.
Dala mi nový pohľad na život, že kopu vecí

môžem urobiť aj sám doma. Dá sa to krásne
využiť na vzdelávanie, domáce cvičenie, čítanie
kníh a nie len sedieť na gauči, kým sa to celé
skončí.Vzala mi stretnutia s kamarátmi. Najviac
mi chýbajú piatky vonku. Prvé, čo urobím, bude
asi piatok vonku s kamarátmi.
20r.
Hm, karanténa mi dala v prvom rade to, že si oveľa
viac vážim to, čo by som si ináč ani neuvedomil,
že máme možnosť chodiť, kde chceme, kedy
chceme, že sa v živote zameriavame na problémy,
ktoré viac menej problémami ani nie sú.Mám viac
času venovať sa veciam, čo ma bavia, na ktoré
som predtým nemal čas.
35r.
Pokoj od ľudí a uvedomenie si, že rodina je
najviac. Teším sa do práce.
44r.
Vzala: istotu, každodenný rytmus, zamestnanie.
Dala: čas strávený s rodinou, domáce jedlá, plnú
špajzu zásob, plný dom, čakaciu dobu na sprchu a
wc, spoločenské hry večer, haldy špinavého
prádla.
Za všetky krásne odpovede ďakujeme Tatiana
Hozzová, Lucia Bodzionyová

Oznam - Jarné upratovanie

Vážení občania!
V dňoch od 18. mája do 26. mája 2020 sa uskutoční v našej obci „Jarné
upratovanie“, v rámci ktorého bude vykonaný zber biologicky rozložiteľných
odpadov zo záhrad a verejných priestranstiev (tráva, konáre a podobne).
V uvedené dni (podľa spracovaného harmonogramu) zhromaždite odpady na
prístupnom mieste, aby bolo možné ich naloženie a následný odvoz.
Žiadame Vás, aby ste dodržali pokyny uvedené v harmonograme a zhromaždili
iba odpad, ktorého zber sa v jednotlivých častiach obce v dané dni vykonáva.
Nezhromažďujte iný odpad, ktorého zber sa nevykonáva, pretože nebude
odvezený!
Nesťažujte prácu pracovníkom, ktorí budú v uvedené dni zber odpadov
vykonávať.
Zakazuje sa ukladať na miesta zberu nebezpečné odpady, odpady s
obsahom škodlivín, elektroodpady z domácností, žiarivky, svietidlá a
drobné stavebné odpady! Pôvodca odloženého odpadu, ktorého zber sa
nevykonáva, bude riešený v zmysle platných zákonov!!!
Horizont 5 / 2020
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RUPOD, s.r.o.
Čo je RUPOD ?
RUPOD, s.r.o. ako štandardná právnická
osoba vznikla 13.11.2019 spojením dvoch
subjektov: Obce Rudňany a Občianskeho
združenia „Údržbár“. Na základe toho bol
01.02.2020 našej vznikajúcej spoločnosti s.r.o.
pridelený nielen štatút Sociálny podnik
integračný, ale aj štatút Sociálny podnik bývania.
Jedná sa teda o spoločnosť, v ktorej sa najväčší
dôraz kladie na sociálny aspekt. Týmito štatútmi
sa nám otvárajú viaceré možnosti, ktoré pomôžu
jednak občanom našej obce (zamestnanosť,
ponuka služieb a produktov za výhodné ceny a
pod.) a zároveň možnosť pre obec ako s podporou
štátu vysporiadať a vyriešiť vlastnícke vzťahy i
zrekonštruovať centrum našej obce.
Predmet činnosti podniku je možné nájsť aj v
Obchodnom registri. Jedná sa však o predmety
činnosti:
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii
exteriérov a interiérov,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla,
- sťahovacie služby,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených s
prenájmom,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v
rozsahu voľných živností,
- čistiace a upratovacie služby,
- prevádzkovanie športových zariadení a
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných
spoločenských podujatí,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
služieb, výroby,
- prenájom hnuteľných vecí,
- výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,
slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba
komponentov z dreva,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych
a spoločenských podujatiach,
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- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v
spojení s predajom na priamu konzumáciu.
V súčasnej dobe zamestnáva sociálny podnik
7 z a m e s t n a n c o v, p r e v a ž n e s o š t a t ú t o m
znevýhodnenej osoby. Venuje sa momentálne
výrobe betónových produktov(zámková dlažba,
terasová dlažba, obrubníky, plotové striešky a
pod.), z ktorých niektoré už boli využité v obci a
iné budú využité pri plánovanej stavebnej činnosti
resp. podľa dopytu aj zo strany našich občanov.
V čase vypuknutia pandémie sme
prostredníctvom podniku zamestnali 5 krajčírok,
ktoré šili rúška pre obyvateľov obce. Rovnako
sme vo vlastnej réžii zabezpečili výrobu
dezinfekčných veží umiestnených v obci.
Momentálne je spustená výroba betónových
tvárnic. Pre obec sme vyrábali technológiou
armovania betónové poklopy na kanalizačné
šachty. Technológia pri výrobe betónových
produktov je zhutnenie betónu, čo dodáva našim
výrobkom odolnosť voči poveternostným
podmienkam, pevnosť, tvarovú stálosť,
obmedzuje vznik prasklín.
Produkty, ktoré sociálny podnik momentálne
vyrába, bude už čoskoro možné pozrieť sina
internetovej stránke www.rupod.sk, ktorá je tesne
pred spustením. Ponúkané produkty a služby
spoločnosti budú dostupné prednostne
obyvateľom našej obce.
Ponúkame na ukážku zopár produktov, ktoré
sú už reálne vyrobené:

Pevne veríme, že spoločnosť RUPOD, s.r.o
prinesie našej obci veľa dobrého. Sociálny podnik
integračný bude prospešný z hľadiska
zamestnanosti i socializácie. A tak akosa nám
podarilo rozlúsknuť problém kultúrneho domu,
tak máme nádej, že práve Sociálny podnik
bývania nám bude v budúcnosti nápomocný pri
vysporiadaní vlastníckych vzťahov súvisiacich s
centrom obce ( Areál ŽSR),ktoré sa námv
minulosti nepodarilo vyriešiť.
Autori článku: Bc. Rastislav Neuvirth a Milan Šárik
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Lacne varene - Bryndzofka
Žeby sme furt dluho pri harencoch nestali, ta dneška sebe dame taku
ryhlovečku – bryndzofku.
Co nám treba: Ta v pervym radze dva bryndze, kvašnu šmetanku (calu 250ml), slaninku,
cibuľku.
Jak še to robi:
Bryndzu sebe kus v misečke tak s vidličku popučime a
dame šmetanku a šumne spolu rozmiešame. Na kocečky
narežeme slaninku aj cibuľku. Slaninku spražime a dame na
bok. A v masci co puščila slaninka opražime cibuľku. Šicko
dame ku zmiešanej šmetanke s bryndzu dame kus soli,
mleteho pepru. Natreme na hlebik a dame na verch dakus
pažičky (bo isto každy ma v zahredke abo v kvetinaču).
Ta naj šmakuje :)

Kam na výlet – Pod Holým vrchom
Dnešnú turistiku začneme na rázcestí zvanom
Svinský hŕbok (790m) serpentíny nad obcou
Poráč. Táto trasa je vhodná nie len pre peších, ale
na svoje si prídu aj cyklisti. Asi po dvadsiatich
minútach chôdze, sa dostávame ku kamennému
obrázku, ktorý miestni volajú Uľčina skalka.
Pokračujeme po z väčšej časti lúčnatom hrebeni
Hnileckých vrchov, až sa dostaneme do cieľa
našej cesty, na rázcestie zvané Pod Holým
vrchom (940m). Naskytne sa nám prekrásny
panoramatický výhľad na Spiš.
Katarína Duľová

Prikrmovanie vysokej zveri občanmi
Členovia nášho poľovníckeho združenia v posledných mesiacoch tohto roka zaznamenali zvýšený pohyb vysokej jelenej zveri v intraviláne Vašej obce, najmä v časti Zimné a Zapálenica. Zároveň sme zaznamenali aj zvýšený pohyb
uhynutých, či zrazených jedincov.
Následným šetrením sme zistili, že tento zvýšený pohyb zveri súvisí s ich prikrmovaním občanmi týchto častí
obce, najmä pokiaľ ide o občanov bývajúcich v bytových domoch. Títo občania, mnohokrát aj s malými deťmi lákajú
tieto zvieratá až k oploteniu domov, kde im podávajú rôzne pokrmy, pečivo a pod.. Aj napriek upozorneniam zo
strany našich členov sa však situácia nezlepšuje.
Chceme Vás preto upozorniť, že takýto spôsob občanov je nielen zakázaný a zároveň aj životu nebezpečný.
Takto kŕmené zvieratá strácajú svoju prirodzenú plachosť a v snahe získať potravu preskakujú aj oplotenie, či
navštevujú otvorené dvory, či priestranstvá pri bytových domoch. Dôkazom toho je aj prípad, kedy sa jeden kus
utopil v bazéne majiteľa domu v lokalite Zimná dolina.
Takéto zviera pri tomto spôsobe vábenia a snahe získať potravu, môže po nejakom čase spôsobiť aj ťažké ublíženie
na zdraví nielen dospelého jedinca, ale predovšetkým aj detí.
V záujme predchádzaniu prípadným nešťastiam a zabráneniu takého to spôsobu kŕmenia, obraciame sa na Vás
so žiadosťou o spoluprácu a to formou:
- vyhlásenia v obecnom rozhlase, prípadne zverejnenia článku v obecných novinách o zákaze kŕmenia divo žijúcej
zveri v intaviláne obce s upozornením možného ohrozenia občanov na živote touto zverou.
- zvýšeného dohľadu obecnej polície v uvedených častiach obce s upozornením na nebezpečný a nezákonný postup
občanov obce v tomto počínaní. V záujme obojstrannej spolupráce pri riešení tohto problému ponúkame aj odbornú
pomoc.
S pozdravom "LOVU ZDAR“
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Ochranujme si naše lesy
Pretrvávajúcim závažným nedostatkom,
ktorý má v konečnom štádiu aj trestný postih, je
nedovolený postup pri výrube drevnej hmoty.
Pozemkové spoločenstvá spájajú vlastníkov pôdy
do združení, ktoré im umožňujú jednoduchšie
spravovať svoj majetok.
Napriek prijatým opatreniam zo strany nášho
pozemkového spoločenstva spočívajúceho vo
vysielaní hliadok, zameraných na predchádzanie
krádeží dreva, stále sa stupňuje neoprávnený
zásah zo strany neprispôsobivých osôb, ktorí si
protizákonne prisvojujú drevnú hmotu. Tento stav
napriek následnému postihu pretrváva aj v našej
obci. Len za predošlý rok bol takto vedený postih a
v niektorých prípadoch uložený aj
nepodmienečný trest odňatia slobody proti
páchateľom krádeži. O pomoc sme okrem
Policajného zboru SR požiadali aj obec, ktorá je
tiež vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti.
Spoluprácu pri ochrane drevnej hmoty s vedením
obce hodnotíme pozitívne. Upozorňujeme
páchateľov tejto trestnej činnosti a to hlavne v
časti Zabijanec a Pätoraká, že za prečin krádeže
dreva z lesného fondu im v zmysle § 212 ods.2
písm. a Tr.zákona hrozí trest odňatie slobody až na
2 roky nepodmienečne. Často sú na túto činnosť

zneužívané aj maloleté osoby , v takom prípade je
tu postih voči rodičom a to v trestnom, tak aj
občiansko-právnom konaní. Taktiež upozorňujem
na dodržiavanie zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody v smere výrubu drevnej hmoty z
poľnohospodárskej a trávnej pôdy. Výrub drevín
je možné realizovať len v čase vegetačného
pokoja od 1.10. do 31.3. a to najneskôr do dvoch
rokov od nadobudnutia vydaného právoplatného
rozhodnutia. Takéto rozhodnutie vydáva miestne
príslušná obec po súhlase všetkých vlastníkov,
ktorí majú na parcele svoj podiel. Ak nie sú
vysporiadané vlastnícke vzťahy k danej parcele,
dochádza zo strany občana k porušeniu zákona č.
229/1991 Zb. V rozhodnutí je uvedený počet
stromov ako aj druh dreviny s uvedením obvodu
stromu vo výška 130 cm nad zemou.
Vyznačovanie a ohliadku výrubu vykonáva
pracovník obecného úradu po zaplatení správneho
poplatku vo výške 100 eur. Následne je vlastník
povinný po výrube vykonať náhradnú výsadbu v
poraste, ktorý určí obec. Veríme, že tento oznam si
pozorne prečítajú osoby, ktoré nekonajú v súlade
so zákonom, čím spoločne predídeme
nezákonnému postupu.
JUDr. Vladislav Chroust
Predseda pozemkového spoločenstva

Spomienka

Spomienka

„Keby sa dalo zavolať do neba, povedať ako
smutno je bez teba. Keby sa dalo vrátiť čas,
pohladiť, počuť tvoj hlas, stretnúť sa s tebou zas.“

„Odišiel si skoro, ale navždy zostaneš v našich
srdciach a spomienkach“.

29.5. 2020 uplynie 5 rokov, čo sme sa rozlúčili s
manželom, otcom, dedkom a svokrom Emilom
Tomašim.

Spoločenská rubrika
Narodenie a úmrtie obyvateľov v apríly 2020
Narodenie
muži

8/7

Úmrtie

4/4

z toho

3/1

muži

3/1

ženy

0/0

z toho
ženy

4/3

Stav obyvateľstva k 30.04.2020
spolu

z toho

4714/2861 muži 2362/1407 ženy 2352/1454

Uplynuli dva roky, čo nás náhle a s ťažkou
chorobou opustil milovaný manžel a otec
Miroslav Strýček. Spomeňte si na priateľského a
pomáhajúceho Mira s hrubými okuliarmi.
Spomína manželka Gabina a deti Zuzka, Ivetka a
Mirko.

Spomienka
„Už je to rok čo nie si s nami, ale navždy zostaneš v
našich srdciach a spomienkach“.

Uplynul rok, kedy nás naša mamka a babka
Margita Melušová opustila. Tí, ktorí ste ju
poznali, ktorým predávala topánky, si spomeňte
na nízku, čipernú pani, plnú úsmevu. S láskou
spomíname a nikdy nezabudneme.
Spomína dcéra Gabina a vnúčatá Zuzka, Ivetka a
Mirko.
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