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Ročník XX.        •        číslo 1                      január 2017

Vážení spoluobčania,
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás 

znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si 
nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chce-
li uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj 
čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý 
rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám 
osebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené 
trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, ra-
dostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, 
rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas 
nastúpenej cesty prídu.

 Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala pre-
kážky, ale tešila sa i z pozitívnych udalostí a malých úspechov. 
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. 
Na to je však treba veľa úsilia, práce, rokovaní, projektov, ale 
i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Máme za sebou polovicu volebného obdobia. Nedarí sa nám 
zatiaľ presadiť projekty cez európske fondy. Niektoré výzvy – 
ako výzva z podopatrenia 7.4 Program rozvoja vidieka „Zníže-
nie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“ – čo bol 
prioritný projekt, boli zrušené na celom Slovensku. Žiadosť na 
projekt podaný cez eurofondy – „Rekonštrukcia autobusových 

zastávok“ a žiadosť z Environmentálneho fondu „Predchádza-
nie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov“ zatiaľ čakajú na rozhod-
nutie.

V roku 2017 očakávame ďalšie výzvy na predkladanie pro-
jektov, financovaných z európskych fondov. Opakovať by sa 
mala výzva na projekt rekonštrukcie obecného úradu a bývalej 
materskej školy – zateplenie a zmena vykurovania celej budo-
vy. Riešime projekt – v rozsahu štúdie, na posilnenie výdatnos-
ti pitnej vody náhradným vodným zdrojom. 

Zatiaľ nevieme, aké výzvy budú vyhlásené, ale musíme sa 
na ne pripraviť, aby sme stihli termíny predkladania žiados-
tí, ktoré bývajú často „krkolomné“. Nerád, ale musím sa pri-
znať, že často cítim bezmocnosť a skepsu pri podávaní žiadostí 
o pridelenie finančných prostriedkov z rôznych fondov, pričom 
množstvo úkonov potrebných na samotné vypracovanie žiadosti 
zaberie nielen veľa času, financií a mnohokrát i nervov. Bez 
podanej žiadosti však nemôžeme aspoň dúfať, že sa dostane 
aj na nás. Žijeme v „úradníckom štáte“ a „úradník“ rozhodne 
o tom, kto dostane peniaze.      

Chceme realizovať aj projekty z vlastných finančných pro-
striedkov, resp. pomocou menších úverov. Rekonštrukcia od-
vodňovacieho rigolu okolo obecného úradu a cesty v dĺžke cca 
40 m nad obecným úradom, oprava fasády požiarnej zbrojnice, 
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Z miestnej samosprávy

Čo nás tRápi v našej obci?   L

Čo nás tešÍ?   J

zateplenie časti bytovky, oprava a rekonštrukcia prístreška 
a schodiska domu smútku, osadenie kríža na novom cintoríne 
po orezaní starých líp, oprava oplotenia starého cintorína.   

Nevieme, čo budeme robiť s „dožívajúcim“ kultúrnym do-
mom, s jeho nevyhovujúcimi sociálnymi zariadeniami. 

To bude predmetom riešenia s vlastníkom – ECAV Tren-
čianske Stankovce. Hranice financovania investičných akcií 
našej obce sú však veľmi obmedzené. 

Niektoré projekty chceme riešiť aj cez novovytvorenú miest-
nu akčnú skupinu MAS – Inovec. Hlavne chodník pre peších 
okolo štátnej cesty smerom k rybárskym chatkám. Je to však 
„beh na dlhé trate“ a čas uteká veľmi rýchlo. 

V neposlednom rade musí obec vyriešiť mnohé aj sama, 
bez finančných prostriedkov, s vašou pomocou. Tá pozostáva 
z maličkostí, ktorých je naozaj dosť. 

Bude záležať na každom z vás, ako sa k týmto úlohám po-
stavíte a prípadne strhnete pre dobrú vec čo najviac ľudí, ktorí 
chcú určite aj nezištne pomôcť a prispieť svojím dielom k roz-
voju a skrášľovaniu obce. 

Tak ako to spieva Jan Werich v slávnej rozprávkovej pes-
ničke, ktorú sme si mohli opakovane niekoľkokrát pozrieť vo 
filme Bol raz jeden kráľ cez vianočné sviatky: „Ten umí to a ten 
zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ Sme malá obec 
a každý vie niečo, čím môže pomôcť. Je na každom z nás, či 
chceme žiť v malej – upravenej obci, alebo sedieť doma a na-
dávať na starostu, že tu nič nie je. Konajte s rozvahou, múdro 

a čestne a takto všetci dohromady „uděláme moc“. 
Nespoliehajme sa vo všetkom na iných, nespoliehajme sa 

vo všetkom na štát. 
Dobrým príkladom je aj kultúrny život v našej obci. Ten fun-

guje zásluhou nezištnej pomoci a spolupráce dobrovoľníkov 
a sponzorov, ktorých nie je veľa. Niektoré kultúrne poduja-
tia sa stali známymi aj za hranicami našej obce. Svo-
je miesto v kalendári kultúrnych podujatí patrí fašiangovým 
oslavám,  Čerešňovým slávnostiam, ale v posledných rokoch 
aj hodovým slávnostiam, ktoré si získali mnohých priaznivcov 
aj mimo našej obce. 

K tradičným kultúrnym podujatiam patria aj detský maškar-
ný ples, slávnostné stavanie mája, Deň matiek, ako aj pose-
denie dôchodcov v kultúrnom dome v rámci Mesiaca úcty 
k starším v októbri a záver roka patrí Mikulášovi s batôžkom 
darčekov pre naše deti.  

Milí čitatelia,
využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akou-

koľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obo-
hateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť 
obce je hlavne v rukách jej občanov.

Želám vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky 
ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. 

Do nového roku všetkým želám veľa zdravia, šťastia a úspe-
chov doma i v práci. 

 Vladimír Kmeťo, starosta obce

pRedajňa potRavÍn ukonČila 
v obci pRevádzku 

Ani nie po roku, kedy Potraviny u Iva-
ny nahradili nové potraviny, ukončili 15. 
12. 2016 svoju prevádzku aj potraviny 
AĎA. Obec sa snaží zabezpečiť nové-
ho prevádzkovateľa potravín. O tom, 
aké kroky obec robí pre zabezpečenie 
základných potravín v obci, sa dočítate 
v ďalšom článku venovanom predajni 
potravín.

vodomeRné šachty 
sú v zlom stave

Máme verejný vodovod, ktorý sme si 
s malým prispením od štátu vybudovali 
sami. Jediné, čo si každý odberateľ mu-
sel urobiť, boli vodomerné šachty. Tie 
stačilo nahlásiť ako drobnú stavbu, bez 
kolaudácie. A tam vznikol problém. Nie-
ktorí ľudia majú tieto šachty zaplavené 
spodnou vodou, nezabezpečené rebrí-
kom pre odpočet stavu, niektoré dokonca 
neprístupné. Vodomery zdarma zabez-
pečovala obec. Je dôležité vodomerné 
šachty nielen zatepliť pred mrazmi, aby 

nepopraskali vodomery, ale ich aj po jari, 
keď mrazy pominú, vetrať.  

GRaffiti
V obci sme to 

až do minulého 
roka neevidovali. 
Graffiti alebo gra-
fity je osobitý 
spôsob písania 
sprejom na múry 
a veľké betónové 
plochy napríklad 
pri kultúrnych po-
dujatiach alebo 
v rámci rôznych 
reklamných zákaziek v mestách, verejných 
či súkromných priestoroch a podobne. 

Je rozdiel, keď si dá obec nakresliť 
na betónovú stenu reklamu znázorňujú-
cu folklór či udalosť, ktorá zviditeľňuje 
obec či podujatie, alebo nejaký darebák 
počiara sprejom steny domov, doprav-
né značky či autobusové zastávky. Od-
straňovanie takýchto čarbaníc je nielen 
obťažné, ale aj finančne náročné.

paRkovanie 
Trvalý problém súvisiaci s parkova-

ním motorových vozidiel na miestnej 
komunikácii v obci. Pripomíname, že 
v obci je zákaz trvalého parkovania 
motorových vozidiel. Ak ich vodiči majú 
odstavené pred domom, tak by to malo 
byť na čo najkratšiu dobu, nevyhnutnú 
na naloženie, vyloženie, odpočinok 
a pod.

Po vlaňajšom upozornení v našich 
novinách sa situácia síce zlepšila, ale 
v niektorých prípadoch problémy naďa-
lej pretrvávajú. 

Veríme, že si vodiči a majitelia vozidiel, 
ktorých sa to týka, konečne vstúpia do 
svedomia a nebudú svojím konaním, 
ktoré nie je celkom v súlade s pravidla-
mi cestnej premávky, obťažovať ostat-
ných spoluobčanov. Sme v stále v zim-
nom období a nevieme, kedy napadne 
nový sneh a bude potrebné miestnu 
komunikáciu odhŕňať alebo posýpať 
a státie vozidiel na miestnej komuniká-
cii môže výrazne sťažiť jej údržbu.

Máme za sebou Vianoce. Iste ste si všimli, že vianočná výzdoba domov v našej obci patrí medzi najkrajšie v celom okolí. 
Výzdoba nielenže zvýrazňuje atmosféru Vianoc, ale poteší aj srdce a dušu každého, kto do našej obce zavíta.

Ďakujeme. 
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zasadnutia obecného zastupiteĽstva
uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva v krivosúde-bodov-
ke, ktoré sa konalo 3. februára 2016. 
uznesenie č. 1/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
-  zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení.
uznesenie č. 2/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo predložený návrh rozpočtu 

obce Krivosúd-Bodovka na rok 2016 
(jednohlasne),

- zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na roky 2017 a 2018,

- zobralo na vedomie odborné stano-
visko hlavnej kontrolórky k návrhu 
rozpočtu na rok 2016 – 2018.

uznesenie č. 3/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- schválilo Dodatok k zmluve o posky-

tovaní služieb v oblasti nakladania 
s odpadom s firmou Marius Peder-
sen, a. s., Trenčín,

uznesenie č. 4/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo Návrh zmluvy o budúcej 

zmluve s firmou NATUR-PAK v zmys-
le § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 
o odpadoch.

uznesenie č. 5/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo poplatky za uloženie sta-

vebnej sute na prekrývku starej eko-
logickej záťaže „JAMA“ 

a) Kárička malotraktor (osobné auto) – 
do 1 T – 3,- €

b) Dvojkolesová kára za traktor do 3 T – 
5,- €

c) Štvorkolesová vlečka traktor do 5 T – 
10,- €

d) Nákladné auto do 10 T – 15,- €. 
uznesenie č. 6/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo organizovanie akcie Spojme 

sa pre peknú obec v rámci jarného 
upratovania obce na deň 1. – 3. aprí-
la 2016. 

uznesenie č. 7/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o orga-

nizačnom zabezpečení fašiangov 
12. 2. 2016 – zabíjačka, 13. 2. 2016 
– kultúrny program s fašiangovou zá-
bavou.

uznesenie č. 8/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- uložilo zabezpečiť dohľad nad dodr-

žiavaním poriadku v KD počas jeho 

využívania na hranie stolného tenisu. 

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva v krivosúde-bodov-
ke, ktoré sa konalo 23. marca 2016.
uznesenie č. 9/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení.
uznesenie č. 10/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-

tu obce za rok 2015.
uznesenie č. 11/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo predsedu komisie na ochra-

nu verejného záujmu: Richard Ku-
báň

- členovia: Ivan Marko, Miroslav Záhu-
menský. 

uznesenie č. 12/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke: 
- schválilo Plán komunitných služieb 

obce Krivosúd-Bodovka.
uznesenie č. 13/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- na základe uvoľnenia 3-izbového 

nájomného bytu č. 1 k 30. 4. 2016 
schválilo pridelenie bytu ďalšiemu 
žiadateľovi v poradí na 3-izbový byt, 
ktorým je Katarína Kováčiková,   

- v prípade uvoľnenia 2-izbového bytu 
č. 4 po Kataríne Kováčikovej schvá-
lilo uvedený byt Jane Šarkaöziovej 
z bytu č. 3,

- v prípade uvoľnenia 1-izbového bytu 
č. 3 po Jane Šarkaöziovej schvaľuje 
uvoľnený byt Jozefíne Hlávkovej, by-
tom Horná Súča – Dúbrava. 

uznesenie č. 14/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke: 
- zobralo na vedomie organizovanie 

akcie Spojme sa pre peknú obec 
v rámci jarného upratovania obce na 
deň 1. – 3. apríla 2016, 

- uložilo poslancom zúčastniť sa osob-
ne na organizovaní akcie.

uznesenie č. 15/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o organi-

zovaní nasledovných kultúrno-spolo-
čenských akcií:

1. Stavanie mája 29. 4. 2016
2. Deň matiek 8. 5. 2016
3. Čerešňové slávnosti 18. 6. 2016
4. Hodová zábava 10. 9. 2016,
-  uložilo poslancom zúčastňovať sa na 

prípravných pracovných stretnutiach 
k organizácii slávností.

uznesenie č. 16/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- schválilo aktualizovaný PHSR obce 

Krivosúd-Bodovka do roku 2023. 

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva v krivosúde-bodov-
ke, ktoré sa konalo 8. júna 2016.
uznesenie č. 17/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- berie na vedomie správu o plnení 

uznesení.
uznesenie č. 18/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
-  schválilo:
a) celoročné hospodárenie obce za rok 

2015 bez výhrad,
b) tvorbu rezervného fondu:
-  prebytok hospodárenia z roku 2015 

v sume 10.676,70 €
-  zisk po zdanení z podnikateľskej čin-

nosti v sume 18,06 €
uznesenie č. 19/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- súhlasilo so zrušením odvodov DPH 

obce na Daňovom úrade, 
- poverilo starostu so zabezpečením 

administratívnych úkonov spojených 
so zrušením DPH.  

uznesenie č. 20/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke
- zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-

tu za 1. štvrťrok 2016.
uznesenie č. 21/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo VZN obce Krivosúd-Bodov-

ka č. 1/2016 „O nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území obce Krivosúd-
Bodovka“.

uznesenie č. 22/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo Zníženie ceny za prenájom 

nebytových priestorov Andrei Huna-
dyovej – Potraviny Aďa, Zemianske 
Mitice, zo sumy 150,- € na 100,- € 
mesačne z finančných dôvodov. 

uznesenie č. 23/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo pridelenie nájomného 3-iz-

bového bytu č. 1 pre Ing. Vladimíru 
Hálovú po odmietnutí bytu Katarínou 
Kováčikovou.

uznesenie č. 24/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo pridelenie nájomného 3-iz-

bového bytu č. 5 pre Jakuba Bolecha, 
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bytom Krivosúd-Bodovka s družkou 
Lenkou Porubskou po ukončení ná-
jmu s Lenkou Kmeťovou a Jánom 
Rozvadským.

uznesenie č. 25/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie organizáciu Če-

rešňových slávností 18. 6. 2016.
uznesenie č. 26/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- neschválilo návrh zmluvy s Premier 

Consulting na vypracovanie Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Operačného programu Kva-
lita životného prostredia, Prioritná os 
1, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie mie-
ry zhodnocovania odpadov so zame-
raním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora pred-
chádzania vzniku odpadov za odme-
nu vo výške 996 ,- EUR + DPH a 5 % 
z Finančného príspevku + DPH.

uznesenia z rokovania obecného za-
stupiteľstva v krivosúde-bodovke, 
ktoré sa konalo 31. augusta  2016.
uznesenie č. 27/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení.
uznesenie č. 28/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-

tu obce za 1. polrok 2016.
uznesenie č. 29/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- určilo prevod majetku – predaj ne-

hnuteľnosti – parc. č. 836/2 vo výme-
re 1 m2 (zastavané plochy a nádvoria) 
v k. ú. Krivosúd-Bodovka vo vlast-
níctve obce – vo výmere v zmysle 
geometrického plánu číslo 1790595-
27-16 na zameranie hospodárskej 
budovy na parcele č. 67/3 a 836/2 zo 
dňa 24. 6. 2016 na LV č. 1 k. ú. Kri-
vosúd-Bodovka vo vlastníctve obce, 
v prospech Mariána Bolecha, bytom 
Krivosúd-Bodovka z dôvodu zasaho-
vania postavenej hospodárskej bu-
dovy na parc. č. 67/3 do parcely 836 
vo vlastníctve obce za kúpnu cenu vo 
výške 20,- eur za m2, ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č. 136/1991 
Zb. o majetku obcí v znení nesk. 
predpisov,

- schválilo predaj pozemku  – parc. 
č. 836/2 vo výmere 1 m2 (zastavané 
plochy a nádvoria) v k. ú. Krivosúd-
Bodovka vo vlastníctve obce – vo vý-
mere v zmysle geometrického plánu 
číslo 1790595-27-16 na zameranie 
hospodárskej budovy na parcele č. 

67/3 a 836/2 zo dňa 24. 6. 2016 na 
LV č. 1 k. ú. Krivosúd-Bodovka vo 
vlastníctve obce, v prospech Mari-
ána Bolecha, bytom Krivosúd-Bo-
dovka z dôvodu zasahovania posta-
venej hospodárskej budovy na parc. 
č. 67/3 do parcely 836 vo vlastníctve 
obce za kúpnu cenu vo výške 20,- 
eur za m2.
Dôvodom hodným osobitného zre-
teľa je skutočnosť, že dotknutá časť 
pozemku je pre obec neupotrebiteľ-
ná, pozemok je súčasťou hospodár-
skej budovy, ktorú už užíva viac ako 
20 rokov. Obci, ako vlastníkovi ostat-
nej časti pozemku, nebude predajom 
spôsobené obmedzenie prechodu 
cez pozemok. 

uznesenie č. 30/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo pridelenie 2-izbového bytu  

č. 87 po manželoch Laurových pre 
žiadateľov Ľudmila Bolechová, by-
tom Krivosúd-Bodovka a Jaroslav 
Biras, bytom Dolná Súča, 

- uložilo prehodnotiť zmenu kategórie 
bytu a s ňou súvisiacu cenu nájmu 
v zmysle § 1 Opatrenia Ministerstva 
financií SR č. 29/2008 F. s.

uznesenie č. 31/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo návrh zmluvy s BRRA na 

vypracovanie na vypracovanie Žiado-
sti o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len ŽoNFP) na projekt v zmysle 
Výzvy na podávanie projektov z En-
vironmentálneho fondu na činnosť 
C2: Predchádzanie vzniku odpadov, 
triedený zber a zhodnocovanie bio-
logicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov obce Krivosúd-Bodovka“ 
s vypracovaním povinnej prílohy k pred-
metnej výzve: Relevantná štúdia 
opisujúca činnosť, na ktorú sa nevy-
žaduje stavebné povolenie spolu za 
odmenu vo výške 600,- EUR (zhoto-
viteľ nie je platca DPH). 

uznesenie č. 32/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie organizačné zabez-

pečenie hodovej zábavy 10. 9. 2016.
uznesenie č. 33/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- súhlasilo s usporiadaním cyklistic-

kých pretekov prechádzajúcich cez 
našu obec  Cyklistickým klubom Dub-
nica n. V. a s uzávierkou cesty III/507 
dňa 23. 9. 2016 (piatok) od 8.00 hod. 
do 11.00 hod. 

uznesenia z rokovania obecného za-
stupiteľstva v krivosúde-bodovke, 
ktoré sa konalo 26. októbra 2016. 
uznesenie č. 34/2016     

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení (odmietnutie bytu Ľudmila 
Bolechová bytom Krivosúd-Bodovka 
a Jaroslav Biras, bytom Dolná Súča 
po schválení).

uznesenie č. 36/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- súhlasilo s využitím územia v extra-

viláne obce – parc. č. 418/1, 418/12, 
418/11, 418/10, 418/4, 402/1 pre in-
dividuálnu bytovú výstavbu,

- súhlasilo s využitím územia v extra-
viláne obce – parc. č. 365/1 a priľah-
lých pozemkov na účely malochovu 
hospodárskych zvierat a na spraco-
vanie vyťaženého dreva na ďalšie 
využitie a na štiepku,

- uložilo pri využívaní predmetného 
územia dodržať podmienky PHO 2. 
st. vodného zdroja Rybník v zmysle 
Rozhodnutia č. OUŽP/2009/00010-
006 TNI.  

uznesenie č. 37/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo zabezpečenie zimnej údrž-

by MK prostredníctvom zmluvného 
pomeru s Petrom Chrastinom, Kri-
vosúd-Bodovka za cenu 50,- € za 
jeden priehrn MK v obci a 30,- € za 
jeden posyp MK v obci.

uznesenie č. 38/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo návrh inventarizačných ko-

misií k 30. 11. 2016,
- uložilo vykonať fyzickú inventarizáciu 

majetku do 30. 11. 2016.  
uznesenie č. 39/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie informáciu o od-

mietnutí bytu č. 87 po manželoch 
Laurových pre žiadateľov – Ľudmila 
Bolechová, bytom Krivosúd-Bodovka 
a Jaroslav Biras, bytom Dolná Súča, 

- uložilo zabezpečiť byt v zimnom vy-
kurovacom období temperovaním a za-
bezpečením proti zamrznutiu,

- uložilo prehodnotiť zámer na prero-
benie kúrenia prostredníctvom elek-
trického kotla na vykurovanie bytu 
s odborníkom kúrenár, elektrikár.

uznesenie č. 39/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie zrušenie výzvy 

na projekt Znižovanie energetickej 
náročnosti budov,

- uložilo vstúpiť do rokovania s ECAV 
o možnom predaji KD pre možnosť 
získania dotácií na rekonštrukciu z eu-
rópskych fondov,

- zistiť možnosti obce pri získaní finanč-
ných prostriedkov na výstavbu MŠ.
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uznesenie č. 40/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- súhlasilo so zadaním geometrického 

zamerania chodníkov na majetkové 
vysporiadanie vlastníkov pozemkov 
v časti obce od KD do RD, s. č. 101.

uznesenie č. 41/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- súhlasilo so vstupom do rokovania 

s dotknutými účastníkmi – vlastník-
mi pozemkov, do ktorých zasahuje 
chodník, s ponukou odpredaja po-
zemkov za cenu 3,- €/m2.

uznesenia z rokovania obecného 
zastupiteľstva v krivosúde-bodov-
ke, ktoré sa konalo 21. decembra 
2016. 
uznesenie č. 42/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
-  zobralo na vedomie správu o plnení 

uznesení.
uznesenie č. 43/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 

za 1. – 3. štvrťrok 2016.
uznesenie č. 44/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo investičné zámery na rok 

2017:
1. Pomocou vlastných finančných 

prostriedkov
- Rekonštrukcia MK a odvodňo-

vacieho rigolu pozdĺž OcÚ
- Zateplenie vrchnej časti nájom-

ných bytov.
2. Pomocou dotácií z európskych 

fondov 
- Vybudovanie autobusových za-

stávok
- Zníženie energetickej náročnos-

ti budovy OcÚ – zabezpečenie 
a výmena vykurovania.

3. Pomocou envirofondov
- Nakladanie s odpadmi
- Rekonštrukcia verejného vodo-

vodu – zabezpečenie dodávky 
pitnej vody z náhradného vod-
ného zdroja.

uznesenie č. 45/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo návrh rozpočtu na rok 2017,

- zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
na roky 2018 a 2019. 

uznesenie č. 46/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo návrh plánu kontrolnej čin-

nosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 
2017.

uznesenie č. 47/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo plán kultúrnych podujatí na 

1. polrok 2017. 
uznesenie č. 48/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo zápisy do kroniky obce za 

rok 2015. 
uznesenie č. 49/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- schválilo poplatok za vodné vo výške 

0,50 eura za 1 m3.
uznesenie č. 50/2016     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
- zobralo na vedomie plán zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva na rok 
2017. 

Rozpočet obce na Rok 2017
Rozpočet obce Krivosúd-Bodovka na rok 2017 je zostavený 
ako vyrovnaný.

finančné operácie
Eur

Príjmové fin. operácie 22 796
Výdavkové  fin. operácia 5 800
Hospodárenie – prebytok +16 996
PRÍJMY CELKOM 128 548
VÝDAVKY CELKOM 128 548
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 0

bežný rozpočet
Eur

Bežné príjmy 105 752
Bežné výdavky 95 248
Hospodárenie – prebytok 10 504

kapitálový rozpočet
Eur

Kapitálové príjmy 0
Kapitálové výdavky 27 500
Hospodárenie – schodok -27 500

- fin. operácie: výdavkové – splácanie istiny úverov z min. 
období (ŠFRB 4 800 € a bankový úver 1 000 €)
- fin. operácie: príjmové – prevod z RF 15 296 € – prebytok 
PČ a nový úver 7 500 €
návrh rozpočtu príjmov:   128 548 €
100 Daňové príjmy:   89 200 €   
200 Nedaňové príjmy:   15 062 €
230 Kapitálové príjmy:                      0 €
300 Granty a transfery:            1490 €   
454 Fin. operácie – príjmové:      15 296  €
513 Návratné zdroje – úver:    7 500  €

návrh rozpočtu výdavkov: 128 548 €
600 Bežné výdavky:   95 248 €
700 Kapitálové výdavky:   27 500 €   
Finančné operácie:     5 800 €

bioloGicky RozložiteĽný odpad
Obec pristavila veľkoobjemový kontajner pre biologicky rozložiteľný odpad od 31. 8 do 5. 9. 2016. Kontajner nebol naplnený, 
záujem občanov bol malý.

I N F O R M U J E M E 

termíny vývozu plastov v prvom polroku 2017:
9. januára,  3. februára,  3. marca,  3. apríla,  3. mája,   5. júna.   
Vrecia s plastmi treba zhromažďovať pred domami. 

termíny vývozu komunálnych odpadov v prvom polroku 2017: každý druhý pondelok, t. j.:
9. a 23. januára,      6. a 20. februára,   6. a 20. marca,     3. a 17. apríla,      1. , 15. a 29. mája,  12. a 26. júna. 

Termíny vývozov na 2. polrok sme zatiaľ nezískali.
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Kultúra

spojme sa pRe peknú obec
Obec zorganizovala tradičné „jarné upratovanie“ zamerané 

na čistenie verejných priestranstiev obce, hlavne cintorína 
a priestranstiev pred svojimi domami.

V rámci akcie bol pristavený cez víkend od piatka 1. 4. 2016 
pod cintorínom veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemový 
odpad z domácností. 

potRaviny aďa ukonČili pRevádzku v obci
Ani nie po roku, kedy Potraviny u Ivany nahradili nové potra-

viny, ukončili 15. 12. 2016 svoju prevádzku aj potraviny AĎA. 
Zabezpečiť nového prevádzkovateľa potravín nie je jednodu-
chá úloha. Problém nie je ani tak v zabezpečení prevádzko-
vateľa, ale v zabezpečení predavačky. Momentálne máme 
prísľub dvoch prevádzkovateľov, avšak ich podmienkou je, 
aby si obec našla predavačku. V súčasnosti má obec podané 
inzeráty na pozíciu predavačky v Trenčianskych novinách 
a Pardon-e. Požiada tiež susedné obce o zverejnenie tohto 
inzerátu na svojich úradných tabuliach.

Obecný úrad z dôvodu ukončenia prevádzky potravín 
ponúka občanom (hlavne dôchodcom, ktorí nemajú možnosť 
nakúpiť si mimo obce) do vyriešenia situácie možnosť preda-
ja chleba a pečiva z IMDK pekáreň, formou objednávky na 
obecnom úrade. Pekárenské výrobky na utorok a piatok treba 
objednávať najneskôr deň vopred do 9.30 hod. telefonicky na 
č. 032/6496793 alebo 0903 894 468, alebo osobne na obec-
nom úrade.

Výdaj objednaných výrobkov na obecnom úrade od 8.30 – 
12.00 hod.

predavačka – ponuka
Obecný úrad v Krivosúde-Bodovke hľadá predavačku potravín v miestnom obchode na čiastočný úväzok.

V prípade záujmu jej môže byť poskytnutý dvojizbový nájomný byt nad predajňou potravín.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Krivosúd-Bodovka 

alebo č. tel. 0903 894 468. 

fašianGy
Kultúrne akcie v minulom roku začali fašiangami, ktoré 

obecný úrad zorganizoval v sobotu 13. 2. 2016. 
Tradične sa všetko začalo v piatok, keď sa v kultúrnom 

dome pripravovali zabíjačkové dobroty. V sobotu od rána sa 
už všetko pieklo, chystalo a porciovalo na taniere, aby od 
12.00 hodiny naše dievčatá mohli obslúžiť nedočkavých ľudí 
pred pôstom, ktorý sme si v obci opäť trochu skrátili, na čo 
sme si už aj zvykli.

Sprievod masiek v sprievode domácej kapely KB Band, ktorých 
bolo len ťažko v prestrojení poznať, sa začal tradične z dolné-
ho konca. Vyhrávaním a tancovaním po obci vyvolávali dobrú 
náladu u ľudí v pochmúrnom, nie príliš priaznivom počasí.

Pre staré elektrospotrebiče bol určený ďalší kontajner, na 
nepoužiteľné a nefunkčné elektrospotrebiče.

V piatok popoludní sa akcia tradične začína čistením sta-
rého a nového cintorína. V sobotu pokračovala zberom elek-
trošrotu, veľkoobjemového odpadu a čistením verejných 
priestranstiev pred svojimi domami. 

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do akcie 
skrášľovania obce.

paRlamentné voĽby 2016
Dňa 5. 3. 2016 sa konali voľby do 

NR SR. Výsledky hlasovania v obci Kri-
vosúd-Bodovka:
Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov ........................ 282
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní ..................... 189 (67 %)
Počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku podľa § 24 ......................... 187
Počet voličov, ktorí zaslali 
obálku z cudziny ............................... 2
Počet platných odovzdaných 
hlasov spolu .................................. 187

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické 
strany alebo koalície:

Poč.hlasov
SMER – sociálna demokracia č. 16 68
Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko

č. 19 21

Slovenská národná strana č. 12 20
SME RODINA – Boris Kolár č. 6 17
Sloboda a Solidarita č. 23 16
Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti (OĽANO-NOVA)

č. 1 16

SIEŤ č. 20 14
Slovenská občianska koalícia č. 18 5
Strana zelených Slovenska č. 7 1
Komunistická strana Slovenska č. 14 1

Ostatné strany nedostali ani jeden hlas.
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Ľudia ich za to srdečne pohostili domácimi výrobkami, sla-
ninkou, vajíčkami a dúškom pálenky.

O 18.00 hodine v kultúrnom dome začala tradičná fašian-
gová zábava. 

Vyvrcholením večera bolo pochovávanie basy opäť v podaní 
miestnych ochotníkov. Pri pochovávaní nechýbali plačky, farár, 
miništrant či mníšky. Smútočný obrad bol popretkávaný úsmev-
nými pasážami, mierenými na určité osoby a konkrétne udalos-
ti, okorenené patričnou dávkou humoru i nárekom plačiek.

Zábava potom pokračovala ešte dlho do noci.

slávnostné stavanie mája
V minulom roku obecný úrad usporiadal v amfiteátri obce tradičné slávnostné stavanie mája už v piatok 29. apríla. Pekné jarné poča-

sie vytiahlo z domov veľký počet ľudí, ktorí si prišli popri atmosfére vôňou jari vychutnať aj tóny piesní v podaní DH Bodovanka.

matky oslávili svoj sviatok
Druhá májová nedeľa je venovaná 

sviatku všetkých matiek. Tento staro-
nový sviatok sa každoročne oslavuje aj 
v našej obci. ZPOZ pri obecnom úrade 
zorganizoval v nedeľu 8. mája kultúrny 
program venovaný všetkým mamičkám 
a babičkám v obci.

Pekné sviatočné popoludnie prispelo 

k slušnej návšteve podujatia. Prítom-
ných na úvod upútal svojím prejavom 
Urban Záhumenský rezkou ľudovou 
piesňou. Po privítaní matiek a úvodnej 
básni predniesol krátky príhovor staros-
ta obce Ing. Vladimír Kmeťo. Pripomenul 
tradíciu slávností venovaných ženám, 
ktoré sa v miestnom starom kultúrnom 

dome konajú odnepamäti. Ibaže MDŽ 
vystriedal Deň matiek a z vtedajších de-
tičiek sa stali mamičky i babičky.

Na záver príhovoru starosta poprial 
všetkým mamičkám a babičkám, aby mali 
zo svojich detí a vnúčat vždy len radosť.

V kultúrnom programe najmenšie de-
tičky pre nich uvili kyticu z piesní a bás-
ní. Napriek tomu, že niektoré vystupo-
vali po prvý raz, zvládli to výborne.

V druhej časti sa staršie deti predviedli 
v tradičnej divadelnej scénke zo života 
v našej obci. V tomto roku to bola scén-
ka s názvom Bodovská Profi farma.

Záverečnou piesňou pribrali do deja 
nielen najmenšie deti, ale do tanca sa 
zapojili aj so svojimi mamami.

Veľký potlesk bol dostatočnou odme-
nou pre všetky vystupujúce deti, ktoré 
predviedli, ako ľúbia svoje mamy.

Vďaka patrí aj Ivanke Gáborovej a Olin-
ke Markovej za prípravu programu.
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detské atrakcie vrátane vozenia po dedine na konskom povo-
ze a nechýbali ani predajné stánky s remeselníkmi a súkrom-
nými predajcami.

O 17.30 hod. sa začali majstrovstvá Slovenska v netradič-
ných súťažiach. Rekord v pľuvaní čerešňových kôstok, ktorý 
držal Roman Fiala – 15,24 m, síce nepadol, ale súťaž opäť 
s prehľadom vyhral výkonom 12,81 m. Zato v súťaži v jedení 
čerešňových periek padol nový slovenský rekord, keď svoj do-

Čerešňové slávnosti s novým rekordom
Čerešňové slávnosti, ktoré sa uskutočnili v obci 18. júna 

2016, sa opäť vydarili. Okrem ideálneho počasia, ktoré bolo 
podmienkou úspešného priebehu, bola aj dobrá účasť ná-
vštevníkov a bohatý kultúrny program, ktorý vyvrcholil maj-
strovstvami Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok na dia-
ľku a jedení čerešňových periek na čas.

Slávnosti sa prvýkrát konali aj s podporou TSK a predseda 
TSK Jaroslav Baška bol aj čestným hosťom slávností.

Kultúrny program začal o 14.00 hod. koncertom DH Bodo-
vanka, po ktorom nasledovalo vystúpenie detského folklórne-
ho súboru Bysterec a folklórnej skupiny Trúfalci z Mníchovej 
Lehoty. Program pokračoval vystúpením Staroratíškovskej 
cimbálovej muziky z Moravy.

Súbežne prebiehali sprievodné akcie – prezentácia čereš-
ňových výrobkov, výroba čerešňových periek, varenie guláša, 

terajší rekord Roman Fiala prekonal výkonom 20 periek ešte 
pred limitom 2 minút.

Večer patril Čerešňovej zábave s kapelou KB Band.
Slávnosti 2016 sa vydarili aj vďaka nezištnej pomoci ľudí, 

ktorí sa podieľali na príprave slávností, ale aj priamo pri sláv-
nostiach, všetci, ktorí napiekli koláče, vyrábali perky priamo 
v areáli, varili guláš, predávali občerstvenie, prispeli do tom-
boly. Za to im patrí veľká vďaka.



9

hody s vôňou peČených kaČiek
Aj keď sa tradícia hodov v obci za posledné desaťročie vy-

tratila, obecný úrad sa už druhý rok pokúsil o ich obnovenie. 
Dňa 10. septembra usporiadal vonku, v kultúrno-športovom 
areáli Hodové popoludnie spojené s ochutnávkou vlastných 
pečených kačiek, s domácimi žemľovými knedličkami a ka-
pustou i kačacou pečienkou s lokšami, so symbolickým nápi-
som vytlačenom na tričkách organizátorov „Ouky dovky, som 
z Bodovky“.  Kto mal málo, mohol si pochutiť na poľovníckom 

Mikuláš zavítal Medzi deti
Trošku oneskorene 16. 12. 2016, ale predsa, zavítal do našej obce Mikuláš. A prišiel aj so Snehulienkou na koči s koňmi. Tak 

ako každý rok priniesol so sebou veľké vrece plné sladkostí, aby potešil dobré deti. Tie sa mu poďakovali básničkou alebo pes-
ničkou. Na záver sa všetci vybrali na ihrisko, kde Mikuláš svojou čarovnou palicou rozsvietil vianočný stromček. Nakoniec bol na 
ihrisku zapálený „veľký“ ohňostroj.

ZPOZ
slávnostný zápis detÍ

Dňa 10. 9. 2016 sa v zasadačke obecného úradu konal sláv-
nostný zápis novonarodených detí Matúša Minárika, rodičov Vla-
dimíra a Michaely Minárikových, Nikol Galkovej, rodičov Rasti-
slava a Moniky a Viktórie Pacekovej, rodičov Juraja a Dominiky.

Príchod nového človeka vždy vytvára v nás dospelých 
úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti. Nás teší, že 

guláši. Nechýbal ani čerstvý burčiak a dobrá nálada, o ktorú 
sa postarala domáca kapela KB-Band.

Keďže bola takmer tropická noc, vôňa kačacinky, gulá-
ša a dobrá nálada udržala návštevníkov hodovej zábavy do 
neskorých nočných hodín. Zdá sa, že hody „chytili druhý 
dych“, a práve o to išlo organizátorom. Obnoviť hody tak, aby 
sa stretla celá dedina a všetci sa spoločne zabávali.

sa o túto radosť mohol podeliť aj ZPOZ pri obecnom úrade 
a privítať príchod nového človiečika na tento svet.

Nových občiankov predstavila pracovníčka OcÚ Oľga Mar-
ková. Slávnostné uvítanie vykonal starosta obce Vladimír 
Kmeťo. Následne sa rodičia zapísali do pamätnej knihy obce 
a prevzali od starostu malý darček s kvetinkou a finančný prí-
spevok. Kultúrnym programom pod vedením Ivany Gáborovej 
miestne deti spríjemnili krátke posedenie. 

Prajeme rodičom pri plnení tohto poslania veľa síl a detič-
kám veľa šťastia v živote.
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Dňa 25. októbra ZPOZ pri obecnom úrade usporiadal tradičné stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sláv-
nostný príhovor predniesol starosta obce Vladimír Kmeťo, ktorý prítomným zablahoželal k životným jubileám a do ďalších rokov 
života im poprial veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Starosta všetkým poďakoval za ich celoživotnú prácu a poprial im, aby 
ešte veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí medzi svojimi najdrahšími.

Ako spomienku na túto udalosť dostali všetci kvietok a malý darček.
O kultúrny program sa postarali miestne deti a „Bosoráckí gajdoši“ z Bolešova. Na záver do tanca a na počúvanie zahrala DH 

Bodovanka.

dôchodcovia sa stRetli v kultúRnom dome

počet obyvateľov 
k 31. 12. 2016: ........................   346

najstaršia občianka v obci: 
katarína Rozvadská            91 rokov

najstarší muži v obci: 
ján kadlečík                         89 rokov
Gustáv ďuriš                        89 rokov

okrúhle výročia oslávili:
85 rokov
Eva Jašová                            č. d. 37

80 rokov
Ján Michalík                           č. d. 28

75 rokov
Eva Dovinová                        č. d. 31

70 rokov
Mária Budyová                      č. d. 53

65 rokov
Ľuboš Hrušovský                   č. d.   5
Zdenka Hornáčková              č. d. 82
Milan Hornáček                      č. d. 82
Jozef Pagáč                           č. d. 34

60 rokov
Jozef Pacek                           č. d. 38
Jana Kmeťová                     č. d. 106
Igor Chrastina                           č. d. 29
JUDr. Ľubica Korandová         č. d. 131

Mia Korandová                    č. d. 154
Ben Koranda                        č. d. 154
Mgr. Rastislav Hájek              č. d. 92
Bc. Miroslava Hájková           č. d. 92
Natália Hájková                     č. d. 92
Alexandra Hájková                č. d. 92
Lenka Porubská                  č. d. 88/5
Ema Bolechová                  č. d. 88/5

odsťahovali sa:
Mgr. Ingrid Opatovská           č. d. 92
Ľubomír Opatovský               č. d. 92
Dominika Opatovská              č. d 92
Adam Opatovský                   č. d. 92
Milan Kubica                       č. d. 88/1
Monika Kubicová                č. d. 88/1
Martin Bednárik                     č. d. 65
Ing. Martin Ragula               č. d. 125
Ing. Andrea Ragulová          č. d. 125
Nela Ragulová                     č. d. 125
Martin Ragula                      č. d. 125

zosobášili sa:
Ing. Vladimíra Kmeťová, č. d. 116 
s Ing. Martinom Hálom
Martin Bednárik, č. d. 65 
so Simonou Adamčíkovou

Novomanželom prajeme 
veľa šťastia 

na spoločnej ceste životom.

Ján Kubáň                                 č. d. 99
Božena Rozvadská                   č. d. 11
Milan Rozvadský                       č. d. 11
Hedviga Kováčová                    č. d. 96

 Jubilantom prajeme 
veľa zdravia a šťastia.

narodili sa:
Matúš Minárik                         č. d. 103
Nicol Galková                            č. d. 36
Viktória Paceková                     č. d. 38

Novým občiankom a ich rodičom 
prajeme veľa zdravia.

zomreli:
Katarína Rozvadská                 č. d. 75
Ján Rozvadský                         č. d. 75

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

do obce sa prisťahovali:                                          
Martin Rozvadský                     č. d. 59
Michal Bláha                           č. d. 126
Fatima Bláhová                       č. d. 126
Jozef Zajac                             č. d. 126
Ing. Václav Janák                č. d. 159
JUDr. Gabriela Janáková     č. d. 159
Jakub Janák                        č. d. 159
Rastislav Galko                      č. d. 36
Monika Galková                    č. d. 36
Lucas Galko                           č. d. 36
Mgr. Adela Korandová         č. d. 154

Spoločenská rubrika

O. Marková

Čo nás ČaKá v tomto roKu?
január
Splnenie si ohlasovacích povinností 
pre dane a poplatky do 31. januára
Príprava projektov na investičné akcie
február
Vyrubovanie miestnych daní a poplat-
kov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

marec
Vegetačné obdobie do konca marca je 
určené na výrub a orez drevín (cintorín)
Uskutočnia sa výberové konania na 
dodávateľov investičných akcií: rekon-
štrukcia cesty, zateplenie nájomných by-
tov, dom smútku, požiarna zbrojnica...

apríl
Koniec marca a začiatok apríla bude 
určený pre jarné upratovanie v obci
Fašiangové slávnosti 2017 so zabíjač-
kou a pochovávaním basy sú v obci 3. 
a 4. apríla 
V apríli sa začne s realizáciou vysúťa-
žených investičných akcií
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28. apríla – slávnostné stavanie mája v 
kultúrno-športovom areáli obce
máj
14. mája – oslava Dňa matiek
Príprava na Čerešňové slávnosti
jún
17. júna – Čerešňové slávnosti v kultúr-
no-športovom areáli obce

júl 
Realizácia investičných akcií – priebež-
ne do konca roka
august
26. augusta – Divadelné predstavenie 
v amfiteátri obce
september
9. septembra – Hodové slávnosti 
(Kačacie hody)

október
Stretnutie dôchodcov v obci
november
Voľby do samosprávnych krajov – pôjde 
o prvé dôležité hlasovanie občanov od 
minuloročných parlamentných volieb
december
Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2018
Mikulášsky večierok

Čo By ste mali veDieŤ?
situácia s výdatnosťou pRameňa 

zásobujúceho veRejný vodovod je 
kRitická

V obci je kritická situácia týkajúca sa výdatnosti prameňa. Ak ste si 
všimli, tak zo zachyteného prameňa už dlhšie nevyteká žiadna preby-
točná voda do potoka. Všetka sa minie na spotrebu v domácnostiach. 
A to už len s vďaka zásobníka z vodojemu.  

Výdatnosť prameňa sa pohybovala v minulosti od 1,2 l/sek do 1,8 
l/sek. Od leta výdatnosť výrazne klesá a v súčasnosti dosahuje iba 
0,2 l/sek!!! V prípade havárie vodomernej šachty alebo potrubia by 
trvalo niekoľko dní, kým by sa vodojem naplnil. Pri terajších ranných 
teplotách –20 °C, je to riziko veľmi veľké. 

Preto je nevyhnutné, aby ste pri akomkoľvek náznaku uniku vody 
zo šachty nahlásili poruchu na obecný úrad. 

Obec robí opatrenia, ktorými chce posilniť výdatnosť prameňa. Je-
diná možnosť je napojenie vodného zdroja na vodný vrt za dedinou. 
Projekt, ako aj realizácia a technologické zariadenie na zabezpečenie 
tohto zámeru nebudú lacnou záležitosťou, a preto tento zámer pripra-
vujeme cez európske fondy. Iba dúfajme, že voda vydrží zásobovať 
naše domácnosti čo najdlhšie. 

chystáte novú stavbu Či RekonštRukciu?
Kým začnete, odporúčame vám prečítať si tento článok, 

v ktorom sa dozviete, ako postupovať, aké podklady a aké 
povolenie je potrebné pre vašu stavbu.

Stavebným úradom je podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nes-
korších predpisov (ďalej iba stavebný zákon) obec.

Stavebný úrad v súlade s ust. stavebného zákona a prísluš-
ných vykonávacích predpisov rozhoduje o stavbe v územnom, 
stavebnom a kolaudačnom konaní, v konaní o zmene účelu 
užívania stavby, o odstránení stavby, o vyvlastnení pozemkov, 
prerokováva priestupky a správne delikty za porušenie ust. 
stavebného zákona a rozhoduje o uložení sankcií v oblasti vý-
stavby, ako orgán štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje 
ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených 
záujmov fyzických a právnických osôb.

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prá-
cami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so ze-
mou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby, 
ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať 
iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia 
stavebnému úradu.

ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje:
1. pri drobných stavbách – drobné stavby sú stavby, ktoré 

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stav-
bu rodinného domu, pre stavbu chaty a pod.):

 - prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 
25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, letné kuchyne, prístrešky, 
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, práčovne, 
garáže,

- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 
25 m2 a hĺbka 3 m, napr. žumpy, samostatné pivnice;

drobnými stavbami sú aj
 - stavby organizácií na lesnej pôde, slúžiace na zabezpe-

čovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich  zastavaná 
plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m (napr. sklady krmi-
va, náradia alebo hnojiva),

- oplotenie,
- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu,
- nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priecho-

dy cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.;
2. pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení 

vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stav-
by, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy 
spoločnosti – napr. uzatvorenie schodiska, prekrytie scho-
diska;

3.  pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu 
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo život-
né prostredie – napr. zateplenie stavby, výmena strešných 
latiek (bez zásahu do konštrukcie krovu) a pri všetkých udr-
žiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou;

4. pri telekomunikačných stavbách umiestňovaných na exis-
tujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 
m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.

stavebník je povinný drobnú stavbu, stavebnú úpravu 
a udržiavacie práce vopred písomne ohlásiť stavebnému 
úradu, ktorým je príslušná obec. Stavebný úrad môže určiť, 
že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržia-
vacie práce je možné uskutočniť len na základe stavebného 
povolenia.

Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník 
uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného 
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 

slovenské obce a mestá. 
 

Za rok 2015 bola 
 

 
 

obec Krivosúd - Bodovka 

vyhodnotená ako 
 
 

Obec s predpokladom stabilného rozvoja 
 
 

2 926 slovenských obcí a miest prešlo ratingom na základe 
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej 
zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými 
metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový 
trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 
2015. Podiel obcí a miest, ktoré pozitívne vyšli z tohto 
hodnotenia predstavuje 37,7%. Vyhodnoteným obciam 
a mestám je v  hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
Pečať Rozvoja obcí a miest.  

 
 

.................................. 
 

Peter Levkovič MBA, LL.M 
 

generálny riaditeľ  
 

 
 

V Bratislave, 11.januára 2016 
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Treba dbať na správnu aplikáciu stavebného zákona pri posud-
zovaní ohlásených stavieb – najmä pri zmenách dokončených 
stavieb, kedy zmenou dokončenej stavby, ktorá podlieha staveb-
nému konaniu, je prístavba, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje 
a je navzájom prevádzkovo spojená s jestvujúcou stavbou.

Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ staveb-
ný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce 
podliehajú stavebnému povoleniu.

ohlásenie sa nevyžaduje pri bežných udržiavacích prá-
cach, ktorými sú: 
-  opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo po-

vrchu plochých striech, výmena odkvapových  žľabov a od-
tokových zvodov,

-  opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení 
jeho trasa,

-  opravy a výmena vnútorných nenosných priečok, omietok, 
obkladov, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiš-
ťových zábradlí,

-  údržba, opravy a výmena vnútorných rozvodov, vykurova-
cích kotlov a telies, ak sa tým zásadne nemení jeho napoje-
nie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby 
na okolie alebo životné prostredie,

-  výmena zariaďovacích predmetov,
-  maliarske a natieračské práce.

stavebné povolenie sa vyžaduje pri ostatných stavbách 
každého druhu, bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyho-
tovenie, účel a čas trvania, ktorými sú najmä: novostavby, 
prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – výmena, odstránenie 
alebo realizácia nosných častí stavby, výmena a oprava kon-
štrukcie krovu, vytvorenie obytného podkrovia, zväčšenie 
obytnej plochy na úkor terás, balkónov a lodžií.

povolenie stavebného úradu vyžadujú aj:
-  terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostre-

dia alebo odtokové pomery (napr. navážka a následná po-
vrchová úprava terénu v okolí rodinného domu), ťažobné 
a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,

-  informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa 
umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priesto-
rov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom (napr. 
označenie prevádzky).
Dokončenú stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povo-

lenie, je možné užívať len na základe kolaudačného rozhod-
nutia, pokiaľ stavebný úrad v stavebnom povolení od jeho 
vydania neupustil.


