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Vážení spoluobčania,
rok sa opäť stretol s rokom, a to aj napriek obavám z možného 
konca sveta, a my všetci sa znova, tak ako je to v tomto čase 
už zvykom, zamýšľame nad tým, aké bolo obdobie, ktoré sa 
skončilo, ale i nad tým, čo nás čaká, čomu sa nebudeme môcť 
vyhnúť, no najmä nad tým, čo by sme mali urobiť, aby v našich 
rodinách, ale i v našej obci bolo aj v novom roku čo najviac 
pokoja, ľudskej spolupatričnosti, ale aj zdravia a šťastia.

Vývoj v našej obci bol v uplynulom roku determinovaný aj 
tým, čo sa dialo mimo nás a čo sme ovplyvniť nemohli. Pre-
trvávajúca kríza vo svete, problémy v eurozóne, ale aj turbu-
lencie na domácej politickej scéne, ktoré viedli k predčasným 
parlamentným voľbám, neprospeli nikomu. 

Z investičných aktivít uplynulého roka by som chcel vy-
zdvihnúť predĺženie trasy vodovodu v obci až k rybárskym 
chatkám za finančnej spolupráce s vlastníkmi nových rodin-
ných domov a chatiek. Podarilo sa oficiálne skolaudovať 
nové verejné osvetlenie, aj keď sme si museli na preklenutie 
financovania zobrať ďalší úver. Všetci, až na výnimky, oceňu-
jú osvetlenú obec, možno až príliš. Veď z 37 osvetľovacích 
telies máme 105 a s výraznejšou svetelnosťou. Preto sme 
sa z úsporných dôvodov rozhodli, že v čase horšej finančnej 

situácie odstavíme každé druhé svietidlo v obci, čím by sme 
ušetrili na elektrickej energii, pretože po vyúčtovaní máme 
nedoplatok na verejnom osvetlení viac ako 1000 eur. Odstáv-
ku sme mali naplánovanú vykonať ešte na konci jesene, ale 
vzhľadom na nepredvídané zdravotné problémy dodávateľa 
sa musí presunúť na najbližší možný termín v tomto roku, keď 
počasie umožní túto prácu realizovať.  

Teší nás, že sa naša obec naďalej rozrastá o ďalšie nové 
rodinné domy, do ktorých sa onedlho nasťahujú ľudia, ktorým 
naša obec učarila. Svedčí to o skutočnosti, že naša obec sa 
stala pre jej krásu a polohu vyhľadávaním miestom.

Očakávame, že rok 2013 bude z pohľadu financií rokom veľ-
mi ťažkým pre celé Slovensko, a teda aj pre našu obec. Aj pre-
to si v ňom nejaké veľké ciele stavať nemôžeme. Potrebujeme 
predovšetkým znížiť zadlženosť spôsobenú splácaním úverov 
na staré investičné akcie: vodovod, rekonštrukciu komunikácií, 
verejného osvetlenia, i keď na posledné dve sme dostali dotá-
cie z eurofondov, ale spoluúčasť musíme splácať. 

Rozbiehať nové investičné akcie si nebudeme môcť dovoliť. 
Radi by sme rekonštruovali starú materskú školu na spoločen-
ské zariadenie slúžiace pre seniorov, ale aj pre potreby malých 
rodinných osláv. Chceme tiež rozšíriť detské ihrisko o ďalšie 
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detské atrakcie. Plánujeme, ak nám to finančné prostriedky 
z rozpočtu umožnia, vybudovať chodník od kultúrneho domu 
k obecnému úradu, resp. k obchodu od zadnej časti kultúrno-
športového areálu, prípadne ho skúsime vybudovať svojpo-
mocne. Na niektoré akcie požiadame o dotácie aj ministerstvo 
financií.  

Verím, že nás nepostihne nič nepredvídané a že sa nám 
z plánov v kalendárnom roku 2013 podarí zrealizovať čo najviac.

Na separovaný zber v obci sme si postupne zvykli. Aj v tom-
to roku plánujeme spoločnú akciu „Spojme sa pre čistú obec“, 
v ktorej okrem zapojenia sa do čistenia cintorína a verejných 
priestorov budete mať možnosť zneškodniť nepotrebné veľko-
rozmerné odpady z domov a zbaviť sa starých elektrospotre-
bičov, batérií, farieb a iných nebezpečných odpadov. 

Od tohto roku chceme rozšíriť separovaný zber o odvoz 
bioodpadu formou veľkokapacitných kontajnerov dvakrát do 
roka – v lete a na jeseň. 

V minulom roku sme mali možnosť vidieť množstvo tradič-
ných kultúrnych podujatí, akými boli detský maškarný ples,  
fašiangové oslavy so zabíjačkou, slávnostné stavanie mája, 
Deň matiek, festival seniorských folklórnych súborov – Kým 
žiješ tancuj, večerné predstavenie divadla Normálka v amfi-
teátri, hodová zábava, posedenie s dôchodcami a Mikulášsky 
večierok. Pre takú maličkú obec, ako je naša, to nie je málo, 
zvlášť na dnešnú dobu, keď peňazí nie je nazvyš a sponzo-
rov akosi ubúda. Napriek tomu chceme v tomto roku rozší-
riť tradičné kultúrne podujatia o „Čerešňové slávnosti“, ktoré 
budú nadväzovať na tradíciu čerešňových zábav v našej obci 
v minulosti, známych v širokom okolí. Toto podujatie však 
chceme rozšíriť o bohaté sprievodné akcie, akými sú súťaže 
v gastronomických zručnostiach spojených s čerešňami a če-
rešňovými výrobkami, pripravujeme Majstrovstvá Slovenska 
v pľuvaní čerešňových kôstok na diaľku, vystúpenie známych 
hudobných a folklórnych súborov, predajné trhy, keďže ide o 
čerešňové slávnosti, chceme zaradiť do nich aj odbornú pred-

nášku s ovocinárskou a záhradkárskou tematikou, a napokon 
ľudovú veselicu. 

Nedostatok financií sme neriešili zvyšovaním daní, ktoré by 
vás, vážení spoluobčania, mali výraznejšie zaťažiť. V našom 
všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa dotýka miestnych daní 
a poplatkov sme však zo zákona museli urobiť niektoré zmeny. 

Vzhľadom na to, že sme VZN upravovali pred rokom, zmeny 
výšky poplatkov sú minimálne. Sadzby sme však zosúladili s 
obcami nášho mikroregiónu Inovec, t. z. s obcami Soblahov, 
Mníchova Lehota, Selec, Trenč. Turná, Trenč. Stankovce, Veľké 
Bierovce a Opatovce, aby medzi jednotlivými obcami neboli 
veľké rozdiely. Tieto sadzby sú uvedené v novom  VZN Obce 
Krivosúd-Bodovka č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Rok 2013 bude v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi 
skromnejší. Verím však, že i napriek tomu nebude rokom chu-
dobným. Verím, že všetci spoločnými silami urobíme všetko 
preto, aby sa naša obec naďalej rozvíjala.

Vážení spoluobčania, 
Začal sa nový rok a to je príležitosť, aby som sa poďako-

val všetkým vám, ale aj chalupárom a chatárom, ktorí tu s 
nami strávia časť svojho života, za všetko pozitívne, čo ste 
pre našu obec v uplynulom roku vykonali, ale aj za trpezlivosť 
a pochopenie, ktoré ste nám, zástupcom obecného úradu a 
samosprávy obce vyjadrovali. Chcem vás uistiť, že aj v tomto 
novom roku vynaložíme všetky svoje sily, um i schopnosti na 
to, aby sme aj na jeho konci mohli skonštatovať, že naša obec 
je opäť o niečo krajšia. 

Vám všetkým v mene zamestnancov obce, v mene poslan-
cov obecného zastupiteľstva a v mene svojom želám, aby rok 
2013 bol pre každého z vás čo najpríjemnejší, čo najpokojnejší 
a čo najúspešnejší. Želám vám, aby to bol rok, v ktorom sa vám 
podarí naplniť čo najviac svojich zámerov a očakávaní. Nech 
sa nám počas neho v našej obci spolu žije čo najlepšie!

Vladimír Kmeťo, starosta obce

Vzácni priatelia, milí čitatelia!
Každý z nás prežíva svoj život origi-

nálne. Každý z nás vie, cez čo všetko 
sme už prešli. Zamestnávajú nás sta-
rosti dňa, tešia nás drobnosti, ktoré sú 
nám dopriate mať. Vo všetkom, čo pre-
žívame, hľadáme pomoc najprv u se-
ba, potom u druhých – a to je celkom 
v poriadku. Veď si navzájom máme 
pomáhať v ťažkostiach – ako o tom 
hovorí aj Biblia: „Jedni neste bremená 
druhých a tak plňte Kristov zákon.“ Ale 
našou skúsenosťou býva, že nie vždy 
dokážeme všetko z vlastných síl vyrie-
šiť a zvládnuť. V takých prípadoch sa 
veriaci človek obracia s prosbou na 
Pána Boha. Šťastný je človek, kto-
rý hľadá aj duchovnú pomoc a objaví 
vlastnú skúsenosť, že od Pána Boha 
pochádza odpoveď na moje otázky. Pri 
chorobách, najmä ťažkých, hľadáme 
lekársku pomoc, a sme veľmi vďační 
lekárskej vede, vďační lekárom a zdra-
votným sestrám, ktorí k svojej práci 
pristupujú ako odborníci a súčasne ako 
citliví ľudia. Ale choroba je taký zásah 
do ľudského života, že postihnutý člo-
vek potrebuje v nej okrem lekárskej po-

moci aj duchovné zakotvenie. Lebo náš 
život sa podobá rozbúrenému moru. 
Kto cez to prešiel alebo prechádza, vie 
veľmi dobre, o čo tu ide. Človek vtedy 
hľadá pevný bod, ktorého by sa mohol 
zachytiť, i keď sa rúca jedna životná is-
tota za druhou.

Možno najprv hľadá riešenie vo filo-
zofickom uvažovaní, v psychologickej 
pomoci, v liekoch  a podobne. Ak v tom 
aj nájde čiastočnú alebo dočasnú úľa-
vu, definitívne utíšenie mu to nemôže 
poskytnúť. Pomôcť môže len úplné vlo-
ženie sa do Božích rúk, totálna dôvera, 
že Pán Boh sa nás za žiadnych okol-
ností nevzdá a že nás cez všetky búr-
ky nášho života privedie ku konečné-
mu cieľu. Kto po mnohých peripetiách 
hľadania a sklamania nakoniec objaví 
Pána Boha a jeho absolútnu lásku, ten 
môže potvrdiť skúsenosť autora 62. 
žalmu: „Len v Bohu utíši sa moja duša; 
od neho pochádza moja spása.“

Prečo som na svete? Aký zmysel má 
ten môj život, ktorý je ťažký, nie vždy 
radostný? Hľadanie odpovedí je celo-
životný program mnohých. Odpoveď 
Biblie a viery v Pána Boha je známa: 

Vesmír nie je anonymný, ale je to die-
lo Najvyššieho Stvoriteľa. Človek nie 
je náhodný produkt náhodnej zhody 
okolností, ale zámerné, premyslené 
dielo Stvoriteľa. Stvoriteľ nie je neosob-
ná sila, ale osobný Pán neba i zeme. 
My všetci sme, každý osobitne, v jeho 
evidencii. On má záujem na tom, aby 
sme sa, každý jeden, vyvíjali a kráčali 
smerom k cieľu, ktorý nám on stanovil. 
Poslal nám svojho Syna Ježiša Krista, 
aby nás zastavil v našom blúdení a pri-
viedol nás na správnu cestu. Čím viac 
sa zaradíme do Božích zámerov a pri-
spôsobíme jeho plánom s nami, tým 
viac pokoja budeme nosiť vo svojich 
srdciach. Len sa nebojme a nemajme 
strach i v tomto uponáhľanom svete žiť 
v láske, porozumení a dôvere, že sme 
v dobrých rukách Toho Boha, ktorý mi 
rozumie, ktorý ma tíši, ktorý mi udeľuje 
pokoj, v ktorom môžem žiť. 

„Len v Bohu utíši sa moja duša; od 
neho pochádza moja spása.“

Vaša Jarmila Petrulová, 
evanjelická farárka

www.ecav-tnstankovce.sk
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) 
sa v roku 2012 stretlo 6-krát.  
Uznesenia OcZ zo  dňa 17. febru-
ára 2012
Uznesenie č. 49/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie: 
• správu o plnení uznesení.

Uznesenie č. 50/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie: 
• plnenie rozpočtu za rok 2011.

Uznesenie č. 51/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  Programový rozpočet obce na roky 

2012 – 2014.

Uznesenie č. 52/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  správu petičného výboru o zbieraní pod-

pisov proti ťažbe stavebného kameňa;
•  list starostov okolitých obci proti ťaž-

be stavebného kameňa.

Uznesenie č. 53/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
•  nesúhlasí s ťažbou stavebného ka-

meňa v k. ú. Krivosúd-Bodovka.

Uznesenie č. 54/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  VZN č. 1/2012 o miestnom referende. 

Uznesenie č. 55/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  akciu k jarnému upratovaniu „Spojme 

sa pre čistú obec“; 
uložilo:
•  zabezpečiť kontajnery z fy Márius 

Pedersen a plagáty pre osvetu. 

Uznesenie č. 56/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  organizáciu fašiangov 10. a 11. febru-

ára 2012 v obci; 
•  organizáciu 11. ročníka SFSFS 25. 

a 26. mája 2012 s miestnym OZ Kým 
Žiješ tancuj so spoluorganizátormi TSK, 
obce Tr. Stankovce, Selec a Kálnica. 

Uznesenia OcZ zo dňa 18. mája 
2012
Uznesenie č. 57/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení. 

Uznesenie č. 58/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-

dovke schválilo:
• záverečný účet obce za rok 2011.

Uznesenie č. 59/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  záber PP na parcelách číslo 693/7 a 

693/8, ktoré boli vytýčené geomet-
rickým plánom na pôvodnej parcele 
E689, číslo LV 341 na internetový vy-
krývač;

•  záväzné stanovisko k umiestneniu 
stavby RD pre Ondreja Sýkoru, Ka-
taríny Gáborovej s Milanom Lančari-
čom a Ivana Škultétyho s manželkou 
z Trenčína

Uznesenie č. 60/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
•  určilo prevod majetku – predaj nehnu-

teľnosti – pozemku  v k. ú. Krivosúd-
Bodovka, parc. č. 260/7 – ostatné 
plochy o výmere 30 m2 vo vlastníctve 
obce pre kupujúceho Ing. Alexandra 
Kamaráša, za účelom scelenia par-
cely pre kupujúceho a nevyužiteľnos-
ti parcely pre obec za kúpnu cenu 60 
eur, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e/ zákona č. 136/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 61/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
•  schválilo predaj pozemku v k. ú. 

Krivosúd-Bodovka, parc. č. 260/7 
– ostané plochy o výmere 30 m2 vo 
vlastníctve obce pre kupujúceho Ing. 
Alexandra Kamaráša, za účelom 
scelenia parcely pre kupujúceho a 
nevyužiteľnosti parcely pre obec za 
kúpnu cenu 60 eur (2 €/m2).

Uznesenie č. 62/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  úpravu platu starostu obce v zmysle 

zákona 253/1994 Z. z. v znení nes-
korších znení a doplnkov vo výške 
1,49-násobku priemernej mesačnej 
mzdy pracovníka v NH za rok 2011 
navýšený o 30 % (z doterajších 35 
%) a polovičného úväzku. 

Uznesenie č. 63/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  dotáciu MK SR na folklórny festival 

vo výške 3.000,00 €;
schválilo:
•  uzávierku miestnej komunikácie od 

10.00 hod. do 21.00 hod.;
•  organizáciu SFSFS 2012.

Uznesenie č. 64/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  správu o vyhlásení kultúrnej pamiat-

ky – zvon z roku 1777

Uznesenie č. 65/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  zriadenie záložného práva (Záložnej 

zmluvy č. 309/225/2010) na nehnu-
teľnosti vedené na liste vlastníctva 
č. 606, katastrálne územie Krivosúd-
Bodovka, a to:
byty v polyfunkčnej budove č. s. 88 na 
pozemku parcela registra CKN číslo 
243/2 (Polyfunkčný objekt), s podi-
elom na spoločných častiach a zari-
adeniach domu a spoluvlastníckym 
podielom k pozemku parc. registra 
CKN č. 2453/2, zastavané plochy a 
nádvorie o výmere 560 m2 a pozemku 
parc. registra CKN č. 243/5, zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 517 
m2 a pozemku parc. registra CKN č. 
243/8, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 4052 m2 menovite:
1.  Byt č. 1, 1. p., – podiel priestoru 

na spoločných častiach a zaria-
deniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku: 6496/68410

2.  Byt č. 2, 1. p., – podiel priestoru 
na spoločných častiach a zaria-
deniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku: 3713/68410

3.  Byt č. 3, 1. p., – podiel priestoru 
na spoločných častiach a zaria-
deniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku: 3712/68410

4.  Byt č. 4, 1. p., – podiel priestoru 
na spoločných častiach a zaria-
deniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku: 5311/68410

5.  Byt č. 5, 1. p., – podiel priestoru 
na spoločných častiach a zaria-
deniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku: 6574/68410.

Uznesenia z mimoriadneho zasad-
nutia OcZ zo dňa 13. júna 2012
Uznesenie č. 66/2012
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  poskytnutie úveru na investičnú akciu 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v obci Krivosúd-Bodovka“ vo výške 
8.964,79 € zo Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky, a. s. s ručením 
blankozmenkou obce.

Uznesenie č. 67/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  pridelenie uvoľneného 3-izbového 
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nájomného bytu po rodine Petrovej 
pre Magdalénu Poliakovú a Martina 
Poliaka, bytom Družstevná 111/3, 
Moravany nad Váhom.  

Uznesenia z rokovania OcZ zo 
dňa 20. júna  2012
Uznesenie č. 68/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
• Správu o plnenie uznesení.

Uznesenie č. 69/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  vklad do katastra nehnuteľností na 

parc. KNC č. 872/4 v k. ú.  Krivosúd-
Bodovka o výmere 10 m2 pre trafo-
stanicu na projekt IBV Krivosúd-Bo-
dovka  

Uznesenie č. 70/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  pridelenie uvoľneného 1-izbového 

nájomného bytu po p. Piršelovi pre 
Annu Šárovú s dcérou, bytom Račice 
280, Nitrica.  

Uznesenie č. 71/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke uložilo:
•  zabezpečiť odvoz zeliny z rybníka;
•  zistiť cenu na predaj mäsa pojazdnými 

predajňami v okolitých obciach a pre-
hodnotiť poplatok za predajné miesto.

Uznesenia z rokovania OcZ zo 
dňa 21. septembra  2012
Uznesenie č. 72 /2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení.

Uznesenie č. 73/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 

2012. 

Uznesenie č. 74/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  úpravu rozpočtu obce na rok 2012:

-  Bežný rozpočet: navýšenie príjmov 
o 4.300,- eur

-  Kapitálové príjmy a výdavky: bez 
zmeny

-  Príjmové finančné operácie: navý-

šenie o 9.000,- eur
-  Zníženie bežných výdavkov: o 

4.010,-eur
-  Zníženie finančných výdavkových 

operácií: o 15.220,- eur 
-  Spolu navýšenie príjmov a výdav-

kov: o 13.300,- eur.

Uznesenie č. 75/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  založenie oblastnej organizácie ces-

tovného ruchu „Trenčín a okolie“ 
(OOCR) a účasť obce Krivosúd-Bo-
dovka v tejto organizácii ako za-
kladajúceho člena spolu s mestom 
Trenčín  a obcami Trenč. Stankovce, 
Trenč. Turná, Opatovce, Selec, Mní-
chova Lehota a Soblahov;

•  zástupcu obce do orgánov OOCR 
Trenčín a okolie:
-  člena správnej rady OOCR: Ing. 

Vladimír Kmeťo – starosta obce,
-  člen dozornej rady OOCR: Mgr. Miro-

slav Záhumenský – poslanec OcZ. 

Uznesenie č. 76/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  realizáciu predĺženia trasy vodovodu 

v línii cesty II/507 od domu s. č.156 
po novostavbu Lančarič-Gáborová k 
chatkám, spolufinancovaním dotknu-
tých majiteľov domov a chát.

Uznesenie č. 77/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
• dodatok č. 1 Záložnej zmluvy č. 

309/225/2010 na nehnuteľnosti ve-
dené na LV č. 606 k. ú. Krivosúd-Bo-
dovka

Uznesenie č. 78/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  návrh inventarizačných komisií k 30. 

11. 2012;
•  uložilo vykonať fyzickú inventarizáciu 

majetku do 15. 12. 2012.  

Uznesenie č. 79/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  správu o vydaní obecných novín; 
•  správu o jesennom odpočte vodome-

rov v obci;
• správu o pripravovaných kultúrnych 

aktivitách do konca roka 2012

-  stretnutie s dôchodcami 23. 11. 2012,
-  Mikulášsky večierok 6. 12. 2012,
-  zápis detí do života 5. 10. 2012.

uložilo:
•  pripraviť podklady pre obecné noviny
•  oboznámiť občanov o odpočte vodo-

merov.

Uznesenia z rokovania OcZ zo 
dňa 9. decembra  2012
Uznesenie č. 80/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
•  zobralo na vedomie správu o kontro-

le plnenia uznesení.

Uznesenie č. 81/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 2 o 

miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady.

Uznesenie č. 82/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3 o 

nakladaní s odpadmi.

Uznesenie č. 83/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
• štatút obce Krivosúd-Bodovka.

Uznesenie č. 84/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  hlavného kontrolóra obce: Evu Drho-

vú z Trenčína.

Uznesenie č. 85/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
• zápisy do kroniky obce za rok 2011.

Uznesenie č. 86/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke zobralo na vedomie:
•  vyúčtovanie nákladov a príjmov obce 

pri organizovaní 10. ročníka festivalu 
seniorských folklórnych súborov.

Uznesenie č. 87/2012     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke schválilo:
•  zimnú údržbu miestnych komunikácií 

zmluvou o vykonaní práce s Petrom 
Chrastinom.

V zmysle novely zákona č. 582/2004 Z. z. (460/2011 Z. z.) o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa s 
účinnosťou od 1. januára 2013 zavádza nový systém zdaňovania 
a s ním aj používania nových vzorov tlačív priznaní k niektorým 
miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie, t. j. k 
dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za predajné automaty. 

Najväčšie zmeny sa týkajú samotného podávania priznania 
za  daň z nehnuteľnosti. Súčasťou tohto priznania je aj tlačivo 

dane za psa, ktoré sa prikladá k dani z nehnuteľností. 
Daňovník si v priznaní uvádza akúkoľvek zmenu (predaj, 

kúpu, kolaudáciu nehnuteľnosti) v zdaňovacom období za 
ktoré sa považuje predchádzajúci kalendárny rok. K tomu po-
dáva priznanie za psa. Ak zmenu vo vlastníctve nehnuteľností 
alebo psa nemal, priznanie nemusí podávať. Priznanie k dani 
za psa je daňovník povinný podať na Obecnom úrade do 30 
kalendárnych dní od začiatku chovu psa. Predmetom dane je 
pes starší ako 6 mesiacov. Sadzba dane za psa sa nezmenila 
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je to 4,- €  za jedného psa a jeden kalendárny rok.
Daňovník je povinný oznámiť skutočnosť úhynu alebo straty 

psa a to podaním čiastkového priznania , kde uvedie danú 
skutočnosť a po požiadaní  mu správca dane vráti  pomernú 
časť zaplatenej dane.

Všetky potrebné informácie a tlačivá k dani z nehnuteľnosti a dani 
za psa Vám dáme na obecnom úrade počas úradných hodín:
 PO-PIA  8,00 – 14,00  hod.
 STREDA 12,00 – 18,00 hod.

Sumarizácia zmien od 1.1.2013:
•  spoločné tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností, 

k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za ne-
výherné hracie prístroje

•  kalendárny rok ako spoločné zdaňovacie obdobie pre uve-
dené miestne dane

•  čiastkové daňové priznanie
•  zrušená povinnosť výpočtu dane daňovníkom v daňovom 

priznaní
•  zníženie stropu sadzieb dane z nehnuteľností
•  možnosť podať dodatočné a opravné daňové priznanie
•  zrušená povinnosť oznamovať vznik alebo zánik daňovej 

povinnosti v 30-dňovej lehote

Kto podáva priznanie
Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ 

pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na 
území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.
Daňové priznanie podáte iba vtedy, ak:
•  ste stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti
•  nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, kto-

ré majú vplyv na výšku dane,
•  ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 15 dní).

Pre zdaňovacie obdobie roka 2013 je rozhodujúci je zápis v 
katastri. Daňové priznanie musia stihnúť podať do 31. januára 
tohto roku iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2012 do 31. 12. 
2012:
•  nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2013 zapísaní 

v katastri nehnuteľností,
•  predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2013 zapísa-

ní v katastri nehnuteľností,
•  alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodu-

júci vplyv na vyrubenie dane.
Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nado-

budli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte pri-
znanie nepodali. Rovnako, ak ste sa vlani vzdali vlastníctva 
nehnuteľnosti, alebo nastali iné zmeny, mali ste to oznámiť 
správcovi dane v 30-dňovej lehote odo dňa zmeny. V prípade, 
že ešte vlastníte iné nehnuteľnosti, musíte podať daňové pri-
znanie, ale už len čiastkové.

Ak vás už kataster neeviduje k 1. januáru 2013 ako vlastní-
ka inej nehnuteľnosti, tak priznanie nepodávate. To znamená 
ani vtedy, ak došlo ku zmene vlastníctva v termíne 2. janu-
ára a neskôr, daň bude platiť ešte pôvodný vlastník. Daňo-
vé priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v 

predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve 
nenastali žiadne zmeny.

Spoluvlastníci
Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebytový priestor viacerých 

spoluvlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto podá daňové priznanie. 
Môže tak urobiť každý vlastník sám za seba, alebo po uzavre-
tí dohody, tak môže urobiť jeden vlastník spoločne za všetkých 
spoluvlastníkov. Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu treba 
správcovi dane doručiť najneskôr do 31. januára 2013.

Za nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manže-
lov podáva daňové priznanie iba jeden z manželov. Ak vlastník 
nehnuteľnosti dlhodobo zdržuje v zahraničí, musí mať zástup-
cu na doručovanie písomností, ktorého musí oznámiť obci.

Nové tlačivá
Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z 

nehnuteľnosti, použite už nové tlačivá. Pre rok 2013 vypraco-
valo ministerstvo financií spoločný formulár pre štyri miestne 
dane (č. MF/020058/2012-22). Výhodou je, že ho možno pou-
žiť na viacero podaní. Vyznačením v ľavej hornej časti hlavič-
ky tlačiva uvediete, či podávate:
• riadne daňové priznanie
• čiastkové priznanie
• čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
• opravné priznanie alebo
• dodatočné priznanie

Tlačivo sa zjednodušilo. Okrem svojich identifikačných úda-
jov v ňom uvediete len základné údaje potrebné na výpočet 
a vyrubenie dane. Je to hlavne výmera pozemku, podlahová 
plocha bytu, zastavaná plocha stavby, počet podlaží, forma 
vlastníctva či účel využitia.

Čiastkové, opravné a dodatočné priznanie
Čiastkové priznanie budú v tomto roku podávať do 31. ja-

nuára po prvýkrát tí vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastali 
zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. To 
znamená, že v predchádzajúcich rokoch síce už podali riadne 
priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú 
z nehnuteľností zdedili, prijali darom, darovali, kúpili, predali, 
skolaudovali novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo 
sa zmenil druh pozemku či jeho výmera.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvediete v čiastkovom pri-
znaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu 
vo výmere pozemku. Ak už nebudete vlastníkom tej-ktorej 
nehnuteľnosti, tak v tlačive priznania zaškrtnete v záhlaví, že 
ide čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku kon-
krétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíšete do tlačiva. V porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi tak už nemusíte opätovne uvádzať v 
priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré naďalej vlastníte.

Opravné daňové priznanie prijíma správca dane len do 31. 
januára. Môžete tak urobiť vtedy, ak ste sa v priznaní pomýlili, 
nesprávne alebo neúplne vyplnili údaje. Ak na chyby a nedo-
statky prídete po tomto termíne, môžete podať už len doda-
točné daňové priznanie. Najneskôr však do štyroch rokov od 
konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Aj v 
prípade, ak vám správca dane vyrubil vyššiu alebo nižšiu daň.

Hodnota pôdy a pozemku

Hodnota ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a tr-
valých trávnych porastov je v zmysle zákona  nasledovná:

Sadzby dane
Meniť ich môžu raz ročne s platnosťou vždy od 1. januára s prihliadnutím na miestne podmienky. Sadzby daní z nehnuteľností 

za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom upravovali po dohode s obcami nášho 
Mikroregiónu Inovec a po schválení obecným zastupiteľstvom. 

Katastrálne  
územie

Hodnota  v €/m2

orná  pôda, chmeľnice, 
vinice, ovocné  sady

trvalé trávne 
porasty

Krivosúd- 
-Bodovka

0,724 0,1394
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Správca dane ustanovuje v zmysle § 7 ods. 5 zákona hod-
notu pozemkov nasledovne:

Katastrálne  
územie

Hodnota  v €/m2

Lesné pozemky, na ktorých sú lesy a 
rybníky s chovom rýb, hospodárske a 
ostatné plochy, hospodársky využíva-
né vodné plochy

Krivosúd-Bodovka 0,0663

Hodnota záhrad, ostatných plôch a stavebných pozemkov 
je v zmysle zákona nasledovná:

Druh  pozemku Hodnota  v €/m2 

záhrady 0,32
stavebné pozemky 13,270

Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods. 2 zákona ročnú 

sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

Druh  pozemku Ročná sadzba dane v % 
zo základu  dane

orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné  sady

0,50

záhrady 0,60 
lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy

0,80

rybníky s chovom rýb a ostatné 
využívané vodné plochy

0,30

zastavané plochy a nádvoria 0,60
stavebné pozemky 0,60

DAŇ ZO STAVIEB
Sadzba dane

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona roč-
nú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy pre jednotlivé druhy stavieb nasledovne:

Druh stavby Sadzba v €/m2 
stavby na bývanie a drobné stavby, 
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu

0,06

stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby pre  vodné  hospodárstvo, 
stavby využívané  na skladovanie vlast-
nej pôdohospodárskej produkcie vrátanie 
stavieb na vlastnú administratívu

0,16

stavby rekreačných a záhradkárskych chát 
a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,40 

samostatne stojace garáže a samostatné 
stavby hromadných garáži a stavby 
určené alebo používané  na tieto účely, 
postavené mimo bytových domov

0,30 

priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu

2,0

stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a zárobkovou činnosťou

1,5

ostatné stavby 1,0

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Výška sadzieb za komunálny odpad sa 

nezmenila a zostáva 0,06 € na osobu a 
deň.

V prepočte to vychádza na 21,90 € na 
osobu a kalendárny rok. Poplatok vymeria 
obecný úrad rozhodnutím, v ktorom bude 
rozpočítaný poplatok na domácnosť. 

Úľavy je možné si uplatniť na obecnom 
úrade a to: 
- študent o 6,- € potvrdením o návštevy 

školy a ubytovaním na internáte   
-  ZŤP o 6,- € predložením preukazu ZŤP
-  hmotná núdza o 6,- € predložením rozhodnutia z ÚPSVaR

Oslobodenie od poplatku – čestným vyhlásením rodinného 
príslušníka o tom, že sa daná osoba zdržiava mimo obce viac 
ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť žetóny na vývoz dru-
hej smetnej nádoby. Cena žetónu je 2,- €.

Na sklade máme smetné nádoby 110 l plech za 28,80 € a 
120 l PVC za 26,40 €.

TERMíNY VýVOZU PLASTOV V ROKU 2013:
7. 1.,  4. 2.,  4. 3,  1. 4,  29. 4.,  27. 5.,  24. 6.,  22. 7.,  19. 8.,  16. 9.,  14. 10.,  11. 11.  a 9. 12. 2013.

Zhromažďovať plasty vo vreciach treba počas víkendu pred vývozom na parkovisku pred obecným úradom. Veľkorozmerné 
plasty ako rôzne automobilové nárazníky, stoličky a pod. nepatria do tohto vývozu. Môžete ich zlikvidovať pri jarnom upratovaní 
do veľkorozmerných kontajnerov.  

TERMíNY VýVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V ROKU 2013:
každý nepárny pondelok, t. j.:

14. 1.,  28. 1,  11. 2.,  25. 2.,  11. 3.,  25. 3.,  8. 4.,  22. 4.,  6. 5.,  20. 5.,  3. 6.,  17. 6.,  1. 7.,  15. 7., 
29. 7.,  12. 8.,  26. 8.,  9. 9.,  23. 9.,  7. 10.,  21. 10.,  4. 11.,  18. 11.,  2. 12.,  16. 12.,  30. 12. 2013.

UPOZORNENIE!!!
Každá smetná nádoba bude postupne opatrená nálepkou vývozcu Marius Pedersen. Ďalšie nádoby budú spoloč-

nosťou Marius Pedersen vysypané iba v prípade zabezpečenia nálepky na množstvový zber v zmysle VZN.  
Ak žije v spoločnej  domácnosti viac ako 5 poplatníkov, poplatník si môže v sadzbe 0,06 € na osobu uplatniť 2 smet-

né nádoby.
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udalosti v obci v roku 2012
AKCIA SPOjME SA PRE PEKNú OBEC

Táto akcia sa stáva nielen v našej obci, ale aj v mnohých 
iných obciach na Slovensku prvou akciou jari, pri ktorej sa 
mnohí občania zapájajú v spolupráci s obcou do čistenia ve-
rejných priestranstiev a zároveň využívajú akciu na upratanie 
si vlastných dvorov, kedy sa môžu zbaviť veľkoobjemových 
odpadov. Aj minulý rok bol pristavený kontajner na tento od-
pad pri cintoríne a staré elektrospotrebiče sa zhromažďovali 
vo dvore obecného úradu.

Akcia sa tradične začala v piatok 27. apríla upratovaním cin-
torínov a pokračovala v sobotu 28. apríla terénnymi úpravami 
a čistením areálu amfiteátra, detského ihriska a okolia obecné-
ho úradu, ale aj priestranstiev pred svojimi domami. Všetkým, 
ktorí sa do akcie zapojili, sa chceme touto cestou poďakovať.

kUltúra 2012
FAšIANgY V OBCI 
SO ZABíjAČKOU

Krásne predjarné rituály v živote našich 
predkov sa nám darí už štvrtý rok po sebe 
obnovovať a zachovávať fašiangovými 
zvykmi v našej obci. Všetko začalo už 
piatok 10. februára, kedy už od včasné-
ho rána kotly s vriacou vodou pred kul-
túrnym domom signalizovali fašiangovú 
zabíjačku. Veď na fašiangy sa patrí do 
sýtosti najesť. „Stará“ partia skúsených 
pomocníkov okolo majstra mäsiara Du-
šana Marku pripravili z takmer 200 kg 
ošípanej všelijaké zabíjačkové špeciality. 
Veď aj tu sa ľudia radi dobre  a ako sa 
na fašiangy patrí, do sýtosti najedia. Od 
soboty rána sa v kultúrnom dome hostili 
všetci, ktorí dostali chuť na čerstvé ja-
terničky, klobásky a mnohé zabíjačkové 
výrobky aj s kapustnicou. Sprievod ma-
siek obcou začal z dolného konca s do-
mácou kapelou KB-Band o 13. hodine. V 
tomto roku opäť pribudli nové fašiangové 

masky a bolo sa na čo pozerať. Počasie 
opäť prialo, a tak sa mohli ľudia vytancovať 
s maskami v sprievode domácej dychovky 
do sýtosti. Ani masky nevyšli nazmar, veď 
dostávali do košíkov od domácich gazdín 
mnoho sladkostí, fašiangových pochú-
ťok. Gazdovia sa zasa chceli pochváliť 
dobrou domácou pálenkou. Po fašiango-

vom sprievode s maskami sa v kultúrnom 
dome predstavili domáci ochotníci s faši-
angovými vinšovačkami a scénkou za-
končenou tancom – čardášom, do ktoré-
ho sa na konci zapojili aj prítomní diváci. 
Nasledovala tanečná zábava, na ktorej 
dychová hudba Bodovanka roztancovala 
a rozospievala všetkých prítomných.

AKO SME V ROKU 2012 
NAKLADALI S ODPADOM

Na základe zmluvy o vývoze komu-
nálneho odpadu v obci s firmou Marius 

Pedersen, a. s., Trenčín, obec zabez-
pečuje separovaný zber odpadov. 

V roku 2012 sme vyseparovali:
1. Papier a lepenku           0,4 T
2. Sklo           4,69 T

3. Nebezpečné odpady         0,12 T
4. El. zariadenia a spotrebiče     0,36 T
5. Plasty           4,91 T
6. Zmesový komunálny odpad   60,0 T
7. Objemový odpad          3,50 T
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SLÁVNOSTNÉ STAVANIE MÁjA
Obecný úrad usporiadal v pondelok 30. apríla 2012 v amfiteátri obce tradičné slávnostné stavanie mája. Slnečné a na túto dobu 

až horúce počasie pritiahlo na akciu veľký počet ľudí, ktorí si prišli popri atmosfére voňajúcou jarou vychutnať aj tóny piesní v 
podaní DH Bodovanka.

PREDČASNÉ PARLAMENTNÉ VOĽBY 2012
Dňa 10. 3. 2012 sa konali v celej republike voľby do NR SR. V našej obci bol vytvorený 1 okrsok a voľby sa konali v kultúrnom 

dome. Komisia bola 9-členná, čo je doposiaľ najpočetnejšia komisia v nových demokratických voľbách a jej predsedom bol Juraj 
Piatka. Účasť bola o niečo slabšia ako pred 4 rokmi a víťazom sa stal SMER-SD.
Základné údaje OVK:
Počet zapísaných voličov              269
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní                     180 (66,9 %)
Počet platných odovzdaných 
hlasov                                              178

Výsledky:
SMER-SD   97 (53,9 %)
Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti    14 (7,8 %)
SNS        9 (5,0 %)
SDKÚ-DS       8 (4,4 %)

DEŇ MATIEK V KULTúRNOM DOME
V nedeľu 13. mája 2012 pripravil obecný úrad v kultúrnom 

dome oslavu Dňa matiek. O bohatý kultúrny program sa po-
starali naše deti pod vedením Ivany Gáborovej a Oľgy Mar-
kovej. Po privítaní, úvodnej piesni a básni sa prihovoril všet-
kým mamičkám a babičkám starosta obce Vladimír Kmeťo, 
ktorý im pri príležitosti ich sviatku poďakoval a vyjadril úprim-
né uznanie za ich krásne poslanie a poprial dobré zdravie a 
spokojnosť. Miestne deti od tých najmenších až po školákov 
im pásmom piesní, básní a tancov poďakovali za ich lásku 
a starostlivosť. Aj v tomto roku sa deti predstavili divadelnou 
scénkou, štvrtým pokračovaním seriálu „Potraviny u Ivany“. 
Tak ako po iné roky, i teraz mala táto scénka zo života v obci 
veľký úspech. Všetky matky dostali na záver programu kvetin-
ku ako prejav vďaky za ich poslanie.

Obec v spolupráci s oblastnou organizáciou Zväzu protifa-
šistických bojovníkov zorganizoval v sobotu 7. apríla pietnu 
spomienku pri príležitosti 67. výročia oslobodenia obce So-
vietskou a Rumunskou armádou.

Prítomní hostia a spoluobčania si položením vencov a kve-
tov k pomníku pripomenuli hrôzy, ktoré so sebou priniesla 2. 

7. APRíLA 2012 SME SI PRI PRIPOMENULI 67. VýROČIE OSLOBODENIA OBCE

MOST-HÍD       6 (3,3 %)
Sloboda a solidarita      5 (2,8 %)
KDH        5 (2,8 %)

svetová vojna a vzdali hold a úctu osloboditeľom a tým, čo 
položili životy za našu slobodu.

Oslobodzovacie vojská (40. Sovietskej armády, 4. Rumun-
skej armády) v noci z 8. na 9. apríla prenikli do dedín v úseku 
V. Bierovce – Krivosúd-Bodovka a postupne oslobodili celý 
Trenčiansky kraj. 

Na území Trenčianskeho okresu padlo v bojoch 1255 vojakov 
Sovietskej armády, 1380 vojakov Rumunskej armády. Príslušníci 
Sovietskej a Rumunskej armády boli po oslobodení exhumova-
ní. Príslušníci Sovietskej armády boli pochovaní na Slavíne a 
príslušníci Rumunskej armády na cintoríne vo Zvolene.

Po oslobodení sa mnohí z koncentračných táborov nevrá-
tili. Svedkom je aj tento miestny pamätník na Skalke, ktorý 
pripomína, že z koncentračných táborov sa nevrátili traja naši 
občania – Štefan Kmeťo, Ondrej Kmeťo a Imrich Rácz. Sved-
kami pohnutých udalostí sú aj masové hroby na Brezine, kde 
bol zastrelený aj náš občan Ján Valko, ktorý bol po exhumácii 
prevezený z Breziny a pochovaný v rodnej obci.

Naša vďačná spomienka patrí príslušníkom sovietskej a 
rumunskej armády, ktoré sa rozhodujúcou mierou zaslúžili o 
oslobodenie našej obce a o porážku nacizmu.
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Tento jubilejný ročník organizátori rozdelili do niekoľkých 
blokov, aby tak sprístupnili divákom nielen naše krajské folk-
lórne špeciality, ale aj niečo „Z iného súdka“, ako nazvali svoj 
program seniori z FS Vsacan zo Vsetína, ako hosť programu. 
Najskôr sa predstavili detské súbory v programe „Ratolesti“: 
Bukovinka z Krivosúd-Bodovky, Bysterec z Mníchovej Lehoty, 
deti zo ZŠ a MŠ v Kálnici, Stankovčan z Trenčianskych Stan-
koviec, Selčianka zo Selca a Kornička z Trenčína. Detičky sa 
predstavili v scénkach s detskými hrami, ale aj zo života na 
našich dedinách ako je pasenie ovečiek, hrabanie sena, ža-
tevné obrazy s dožinkami a pod., ukázali sa ako dospeláci a 
keď ich dospeláci zahriakli, čo tu ony chcú, keď je to program 
seniorov, tak im povedali, že aj ony raz budú seniori, tak preto.

Hosť programu Vsacan zo Vsetína sa predviedol ako skúse-
ný a vyspelý súbor so svojím repertoárom tanečným, piesňo-
vým a spevmi. Mal čo ukázať. Priniesol sem kus moravského 
temperamentu, dobrú hudbu a krásny spev najstaršej členky 
súboru pani Zdenky Straškrabovej, ktorá prišla do súboru ako 
14-ročná a účinkuje v ňom už 64 rokov. Chvályhodné. A ten 
nádherný hlas...

Potom nasledoval blok pod názvom „Piesne, naše piesne“, 
ktorý rádio Regina uviedlo v rozhlase v priamom prenose. 
Účinkovali v ňom súbory Kopa Myjava, Považan z Považskej 
Bystrice, Seniorklub Družba Trenčín, Svojina Michalovce, 

Vsacan zo Vsetína, Spolok skúsených spevúľ z Bratislavy, 
Hronky zo Slovenskej Ľupče, DFS Kornička z Trenčína a spe-
váci Zdenka Straškrabová zo Vsetína, Anton Dinka zo Skali-
ce, Jaroslav Hargaš z Myjavy a Imrich Oravec z Košíc. Bol to 
pôžitok sledovať tance a počúvať spev tých skôr narodených, 
prekrásne tóny fujary Imricha Oravca, aj gajdy zazneli v tom 
pozlátenom počasí, aj žartovné pesničky skúsených „spevúľ“ 
a ďalších. Starosta obce si pri otváracom príhovore vzal na 
pomoc dve desaťročné deti, ktoré sa narodili práve pri prvom 
ročníku týchto slávností. A tak ako tieto deti, aj tento festival 
vyrástol na dôstojnú akciu a z roka na rok sa vylepšuje, z roka 
na rok láka stále viac a viac návštevníkov aj účinkujúcich, a 
tak sa z neho stáva tradícia a neodmysliteľná slávnosť tohto 
regiónu.

Čo je vlastne zmyslom tohto festivalu? Mnohí folkloristi v sú-
boroch skončia kariéru, nahradia ich mladší, ale láska a túžba 
po ľudových tancoch ostáva. A tak si vytvoria senior klub a 
svoje tanečné a spevácke umenie pestujú znova a pokračujú 
vo svojej láske aj napriek svojmu veku. Nezanevreli na hodiny 
driny pri nácvikoch, na cícerky potu pri tancoch, ale oddávajú 
sa tejto láske naďalej a bez reptania. Je to obdivuhodné. A na 
takýchto festivaloch dostávajú priestor na svoju prezentáciu.

A že to nie je iba v určitom meste, dedine či regióne, doká-
zal aj ďalší blok festivalu, ktorý bol rozdelený do troch oblastí 

X. ročník Folklórneho FestivalU seniorov
V sobotu 26. mája 2012 sa amfiteáter v obci Krivosúd-Bodovka zaplnil nadšencami a priaznivcami slovenského, 

ale aj moravského folklóru, aby sa už po desiatykrát predstavili so svojou choreografiou a spevmi v rámci zvoleného 
motta: „Kým žiješ – tancuj“.
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SLÁVNOSTNý ZÁPIS DETí
Už sa stalo zvykom, že každoročne pripraví ZPOZ spoločne so staršími deťmi 

slávnostné uvítanie detí do života, Tento rok sa konalo 3. 10. 2012 a v zasadačke 
obecného úradu sa usadili rodičia s malými batôžkami šťastia. Malé víly si pripravili 
pekný program básní a piesní, ktorými privítali detičky v našej obci, starosta obce Ing. 
Vladimír Kmeťo predniesol slávnostný príhovor, v ktorom vyjadril radosť z rozrastania 
sa našej obce, keďže väčšina mamičiek tu bola druhýkrát. Malým darčekom, kvetom 
a finančným príspevkom obdaroval rodičov a tí sa zapísali do pamätnej knihy.

Slovenska: západné, stredné a východné. V každej tejto ob-
lasti je mnoho seniorských súborov, ktoré sa snažia udržiavať 
ľudovú kultúru a folklór, aby sme si zachovali dedičstvo našich 
predkov v piesňach, tancoch, zvykoch a obyčajoch. V ďalšom 
bloku festivalu boli prezentované práve tieto oblasti. Západné 
Slovensko v programe prezentovali seniori z Družby Trenčín, 
Kopa z Myjavy, z Považskej Bystrice, zo Skalice, z Prievidze 
a skúsené spevule z Bratislavy v programe nazvanom „Keď 
som ja bov mládenečkom“. Stredné Slovensko – to boli seni-
ori z Mostára Brezno, Partizána Slovenská Ľupča, Vršatca z 
Dubnice nad Váhom v programe „Keby roky stáli“. A východ-
niarov reprezentovali súbory Karpaťanin Prešov, Omladina 
Košice a Svojina Michalovce. No a samozrejme záver patril 
Galaprogramu a ľudovej veselici.

Text: Milan Hlôška, Foto: OcÚ

DIVADLO NORMÁLKA Z TRENČíNA SA Už PIATYKRÁT PREDSTAVILO V AMFITEÁTRI OBCE
Amfiteáter obce patril 25. augusta už piaty rok po sebe divadlu Normálka z Trenčína. V tomto roku sa predstavilo divadelnými 

scénkami pod názvom „Takmer intímne príbehy“.
Pekný a teplý letný večer prilákal na toto podujatie opäť množstvo divákov nielen z obce, ale aj z okolia. Návštevníci si mohli 

pred predstavením pochutnať na kotlíkovom guláši, ktorý patrí už tradične k spríjemneniu tohto každoročného podujatia v obci.
Foto: OcÚ

Príjemné popoludnie sa skončilo fotografo-
vaním zúčastnených detí v miestnej kolíske.
Uvítané deti: 
Dominika Paceková      č. d. 38 
Ondrejko Kmeťo            č. d. 18
Katka Kováčová            č. d. 97
Rozálka Kolarovská      č. d. 83
Dianka Kebísková         č. d. 56.

 O. Marková
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Jeseň, hýriaca pestrými farbami, 
chodníky sú plné padajúceho farebné-
ho lístia... Pri prechádzkach sa v našich 
očiach odrážajú najkrajšie farby príro-
dy, vnímame ich každým zmyslom. To 
príroda očakáva príchod zimy. Mnohí 
sa zamyslíme a ticho si povieme, aká 
krásna je jeseň. Podobne ako je to s 
ročným obdobím, je to aj s ľudským ži-
votom. Práve spomienky sú pestré ako 
listy v prírode. V spomienkach sa nájdu 
najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až 
smutné obdobia... ale život ide ďalej.

Každý z nás je svojím spôsobom 
pútnikom na ceste životom. Niekedy 

sa zastavíme, odpočinieme si a uva-
žujeme, koľko sme toho už prežili a čo 
všetko nás ešte v živote čaká. 

23. november bol dňom, kedy ZPOZ 
pri obecnom úrade usporiadal tradičné 
stretnutie jubilujúcich a starších obča-
nov našej obce. Pozvaní boli občania, 
ktorí oslávili v tomto roku 60. výročie 
svojho života a tí, ktorí dovŕšili 65 a viac 
rokov svojho života. 

K jubilantom sa prihovoril starosta 
obce Vladimír Kmeťo, ktorý na úvod 
prítomným zablahoželal k životným 
jubileám a do ďalších rokov života im 
poprial veľa zdravia, šťastia a rodinnej 

pohody. Osobitne privítal najstaršiu ob-
čianku Annu Bolechovú, ktorá sa dožila 
v minulom roku okrúhlych 90 rokov a 
najstaršieho občana Jána Kadlečíka, 
ktorý oslávil 85 rokov.

Na záver príhovoru starosta všetkým 
poďakoval za ich celoživotnú prácu a 
poprial im, aby ešte veľa rokov pobudli 
v zdraví a šťastí medzi svojimi najdra-
hšími. Ako spomienku na túto udalosť 
dostali všetci kvietok a malý darček. O 
kultúrny program sa postarali miestne 
deti pod vedením kultúrnej komisie a 
dychová hudba Bodovanka.

jUBILANTI A DôCHODCOVIA SA STRETLI V KULTúRNOM DOME

MIKULÁšSKY VEČIEROK
„Ak budete poslúchať, prídem aj nabudúce.“ Týmito slovami sa Mikuláš rozlúčil na večierku s deťmi pred rokom. A keďže deti 

boli dobré, plné očakávania sa stretli v sobotu 8. decembra v kultúrnom dome spolu s rodičmi a zvedavo pokukovali na dvere.
Na ich veľké prekvapenie najskôr prišla podarená čertovská rodinka s úmyslom odniesť všetky balíčky spolu so zlými deťmi. Na-

šťastie Mikuláš splnil, čo sľúbil, prišiel a doniesol plné vrece balíčkov, ktoré rozdal za pekné básničky. Neposlušné deti sľúbili, že 
budú poslúchať, a tak čerti obišli naprázdno. Medzitým sa zotmelo, čo bol ten správny čas na rozsvietenie vianočného stromčeka. 
Všetci sa teda vybrali spoločne s Mikulášom a čertmi na ihrisko, a pomocou čarovnej palice stromček rozsvietili.

Celú atmosféru umocnil čertovský ohňostroj na oblohe, a prskavky, ktorými užasnuté deti zamávali Mikulášovi na rozlúčku.
I. Gáborová

do poZornosti

Áno, nanovo sa bude ponímať oblasť sankcií. Pokiaľ ide o 
finančné sankcie, budú ešte vyššie, ako stanovuje doterajší 
zákon. Ak bude niekto opakovane porušovať zákon, môže do-
stať pokutu až do výšky dvojnásobku maximálnej hranice. Fi-
nančné sankcie však nebudú všetko, lebo niektorí zhotovitelia 
sa tvárili, že im tá pokuta stojí za to, aby stavbu postavili na 
čierno. Preto budeme veľmi prísni v oblasti čiernych stavieb. 
Ak bude stavba postavená a nebude na ňu vydané stavebné 
povolenie, stavba musí zmiznúť.

Kto a na koho náklady čiernu stavbu odstráni?
V prvej fáze bude vyzvaný vlastník stavby. V prípade, že sa 

v tejto sfére nedomôžeme práva, na rad prichádza zhotoviteľ 
stavby. Súdy budú taktiež využívané. Čiernu stavbu odstráni 
štát na náklady buď vlastníka, alebo zhotoviteľa.

Koľko je pokuta za čiernu stavbu v súčasnosti ?
Pokuta výšky sankcie za započatie stavebných prác bez sta-

vebného povolenia „čierna stavba“ nie je obsiahnutá, ako by 
si mnohí mysleli v novele zákona zákona NR SR č. 145/1995 

ČIERNE STAVBY MUSIA ZMIZNúť.
Upozorňujeme majiteľov  tzv. čiernych stavieb, že je pripravená novela stavebného zákona, ktorá sprísňuje postihy za nepovo-

lené stavby. 
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Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len “Zákon”), v ktorej došlo 
k výrazným zmenám s účinnosťou od 1. októbra roku 2012, 
dokonca po zistení mnohých chýb už bola aj táto novelizácia 
opravená s účinnosťou od 1.1.2013. Táto novela  sa týka totiž 
iba poplatkov, ktoré ste povinný uhradiť správnemu orgánu 
(stavebného úradu) za žiadosti, prípadne rozhodnutia a iné 
listiny, ktoré potrebujete ku stavbe – poplatok za podanie žia-
dosti o stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu 
stavby pred dokončením, zmenu dokončenej stavby, ohláse-
nie drobnej stavby a pod. 

Pokutu za čiernu stavbu označujeme ako sankciu poku-
ty za priestupok na úseku stavebnej správy a zaoberá sa 
ňou tretia časť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

Podľa stavebného zákona dva druhy protiprávneho ko-
nania:
•  § 105 priestupkový delikt, ktorého sa dopustí občan – sta-

vebník, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom,
•  § 106 správny delikt, ktorého sa dopustí väčšinou zhotoviteľ 

stavby, teda právnická osoba alebo fyzická osoba oprávne-
ná na podnikanie.
Musím upozorniť, že stavebný zákon v platnom znení 

stále pracuje s našou predošlou menou (slovenskou ko-
runou) a preto je potrebné si uvedené pokuty prepočítať 
konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK.

Preto každý nielen za tzv. čierne stavby ale aj ďalšie činnosti je 
riešený podľa § 105 stavebného zákona v priestupkovom konaní:
(1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa po-

tresce ten, kto
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, sta-

vebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba 
ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,

b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto záko-
na, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, 
bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,

c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho 
stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu 
orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opa-
trenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,

d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu 
štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu sta-
vebného úradu, 

e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú 
stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo oprávneným 
zamestnancom orgánov štátnej správy, ktorí plnia úlo-
hy vyplývajúce z tohto zákona a týkajúce sa tohto po-
zemku alebo stavby, 

f) vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek vý-
zve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje 
povinnosti, 

g) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo 

propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore 
s ním.

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa po-
tresce ten, kto
a) ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia 

alebo v rozpore s ním, 
b)  užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, 

prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stav-
by či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe 
užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnu-
tia alebo v rozpore s ním, 

c)  odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu, 
d)  napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážne-

ho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v sta-
vebnom povolení, 

e)  nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na 
nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevy-
hnutné úpravy (§ 87).

(3) Priestupku sa dopustí a pokutou do 1 milióna Sk sa 
potresce ten, kto
a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhod-

nutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním, 
b) ako stavebník uskutočňuje novú stavbu bez stavebné-

ho povolenia alebo v rozpore s ním, 
c) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je 

také rozhodnutie potrebné, 
d) napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného 

dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudr-
žiava stavbu do tej miery, že jej stav ohrozuje životy 
alebo zdravie osôb, 

e)  v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného sta-
vebného úradu o odstránení stavby.

Občanovi stavebníkovi teda za započatie stavebných 
prác bez stavebného povolenia – tzv. čiernu stavbu (poki-
aľ zákon neustanovuje iba ohlasovaciu povinnosť) hrozí 
sankcia pokuty až do výšky 1 milióna slovenských korún, 
čo je v prepočte 33 193, 92 €. 

V prípade ak by stavebné práce bez stavebného povolenia 
boli občanom – stavebníkom započaté v chránenom úze-
mí alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je 
určený na zastavanie (najmä na poľnohospodárskom alebo 
lesnom pozemku) pokuta by sa mohla vyšplhať až do výšky 5 
miliónov slovenských korún (165 969, 59 €).

Podľa §12 ods. 1 zákona o priestupkoch (analogicky vzťa-
huje aj na ukladanie pokút podľa stavebného zákona totiž 
orgán pri určení výmery sankcie prihliadne na závažnosť 
priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho ná-
sledky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru za-
vinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či 
a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom 
alebo disciplinárnom konaní.

PO ZVONICI V OBCI KRIVOSúD-BODOVKA jE VYHLÁSENý 
ZA NÁRODNú KULTúRNU PAMIATKU Aj ZVON.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle záko-
na o ochrane pamiatkového fondu vydal 27.10.2011 rozhodnutie, v ktorom vyhlásil za národnú kultúrnu 
pamiatku zvonicu v obci Krivosúd-Bodovka, na parc. č.155 vo vlastníctve obce. O rok Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky oznámil zápis národnej kultúrnej pamiatky aj „ZVON“, nachádzajúci sa vo 
zvonici. 

Neskorobarokový zvon z roku 1777 má pamiatkovú hodnotu ako významný doklad vývoja zvonole-
járstva na území Slovenska v období poslednej štvrtiny 18. storočia. Predstavuje dobre zachovanú a 
datovanú kampanologickú pamiatku svojho druhu v Trenčianskom regióne, od známeho zvonolejára 
Matiasa Orfandla. Popri umelecko – remeselníckej hodnote prejavujúcej sa najmä v kvalitnej reliéfnej 
výzdobe a dekoratívnom detaile, je zvon označený nápisom a datovaním tiež nositeľom hodnoty his-
torickej.
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Počet obyvateľov 
k 31. 12. 2012: ........................   322

Okrúhle jubileá v roku 2012 oslávili:
90 rokov
Anna Bolechová                  č. d. 126

85 rokov
Ján Kadlečík                          č. d. 69
Anna Rozvadská                   č. d. 94
Gustáv Ďuriš                          č. d. 25

80 rokov
Anna Kadlečíková                 č. d.  69

75 rokov
Zuzana Ľachká                      č. d. 83
Pavel Dovina                         č. d. 31
Emília Bolechová                  č. d. 51
70 rokov
Brigita Sýkorová                    č. d. 73

65 rokov
Vlasta Horňáčková                    č. d. 24
Ján Rozvadský                         č. d. 75
Dušan  Marko                         č. d. 105
Danuša Marková                    č. d. 105
Eva Rozvadská                         č. d. 12    

60 rokov 
Eva Budayová                           č. d. 53

Do obce sa prisťahovali:                                          
Patrik Jedenástik                 č. d. 128
Filip Jedenástik                    č. d. 128
Mgr. Lenka Marková            č. d. 128
Dominika Kováčová               č. d. 38
Oľga Kosnovská                    č. d. 73
Ing. Miriama Repová           č. d. 160

Odsťahovali sa:
Ivan Kubáň                           č. d. 112
Karol Benedikovič                  č. d. 78
Michal Benedikovič                č. d. 78
Michaela Benedikovičová, 
rod. Chrastinová                   č. d.  78
Katarína Porubčanová, 
rod. Kubáňová                     č. d. 129
Filip Porubčan                      č. d. 129
Oľga Petrová                         č. d. 14
Emília Havranová                  č. d. 14
Edita Bolechová                     č. d. 54
Patrícia Štvrtecká                  č. d. 54
Anna Moravčíková                 č. d. 22
Róbet Pisch                         č. d 88/4
Michaela Pischová  č. d. 88/4

Anna Zemánková                      č. d. 39
Anna Bolechová                        č. d. 54
Milan Kmeťo                             č. d. 18
Emília Rozvadská                     č. d. 75
Jubilantom prajeme všetko najlepšie 

a veľa zdravia.

Zomreli:
Eva Petrová       č. d. 16
Ondrej Kubáň                        č. d. 99
Alžbeta Michalíková               č. d. 93
Adam Kubáň                          č. d. 98

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Narodili sa:
Dominika Paceková         č. d. 38
Ondrej Kmeťo                   č. d. 18  
Katarína Kováčová        č. d. 96
Rozália Kolarovská           č. d. 83
Diana Kebísková               č. d. 56
Ella Korandová                        č. d. 160   
Novým občiankom, ako aj ich rodičom 

prajeme veľa zdravia a šťastia.

Spoločenská rubrika

V roku 2012 u manželstvo zavreli:
14. 4. 2012 Radek Koranda č. d. 131 a Adela, rod. Jurneková

Novomanželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.
O. Marková

AKÉ KULTúRNO-šPORTOVÉ PODUjATIA PLÁNUjEME V 1. POLROKU 2013
  16. 2. 2013 – Fašiangy s fašiangovou zábavou a pochovávaním basy
  24. 2. 2013 – Detský karneval
  2. 3. 2013   – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
  30. 4. 2013 – Slávnostné stavanie mája
  12. 5. 2013 – Deň matiek
  25. 5. 2013 – Slovenský festival seniorských folklórnych súborov (OZ Kým žiješ – tancuj)
  22. 6. 2013 – Čerešňové slávnosti

Srdečne vás pozývame. 

Obecný vOdOvOd
Voda patrí medzi najväčšie bohatstvo, ktorým obec disponu-

je. Preto si ju treba chrániť a starať sa o ňu, aby nedochádzalo 
k jej znehodnocovaniu, alebo plytvaniu. V roku 2012 musela 
obec riešiť 14 havárií, včítane zamrznutých vodomerov. Zá-
važnosť problému nie je vo výmene samotných vodomerov, 
ale v úniku vody, často spôsobujúcej až odstavenie celej obce 
od vody, až pokiaľ sa na príčinu príde a odstráni sa. Mnoho-
krát sa jedná o chalupárov, ktorí si nezabezpečia vodomerné 
šachty proti mrazom, celú zimu sú mimo obce a vodomery po 
odmrznutí prasknú a voda nekontrolovateľne uniká do šachy 
až do vyprázdnenia vodojemu a vypnutia čerpadiel.  Zisťova-
nie miesta havárie je časovo a technicky pomerne náročné a 
straty vody veľké. Ale stáva sa to aj u domácich odberateľov. 
Cena pitnej vody je v našej obci neporovnateľne nižšia ako v 

okolitých obciach. Túto cenu si udržíme iba tak, že prevádzka 
vodovodu bude čo najmenej poruchová a straty čo najmen-
šie. Niekedy sú na príčine technické závady, ale často je to aj 
ľahostajnosť. Preto upozorňujeme všetkých majiteľov vodo-
vodných prípojok, aby až do teplôt nad bod mrazu mali šach-
ty zabezpečené proti zamrznutiu a neotvárali ich zbytočne. 
Vodomernú šachtu otvorte až v prípade podozrivých zvukov 
signalizujúcich únik vody  v šachte.   

Koľko vody sme v roku 2012 minuli:
Odber v domácnostiach za sledované obdobie:      10.058 m3

Priemerná spotreba:      27,55 m3/1deň 
      čo je 0,76 l/sek
Celkové straty za sledované obdobie:             1.342 m3

Priemerné straty:                     3,67 m3/1 deň
TVS a.s. , Trenčín na základe objednávky obce a povinnosti obce vyplývajúcej zo zákona vykonala v roku 2012 sedem 
kontrol vzoriek vody z obecného vodovodu.  Skúmaná voda v čase odberov vyhovovala požiadavkám NV SR 354/2006 
Z.z. vo všetkých skúšaných ukazovateľoch kvality pitnej vody.
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Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej po-
dobe i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase 
od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate 
obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas šty-
ridsaťdňového pôstu.

K fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a 
muzika. U nás sme si tieto zvyky začali obnovovať pred  tromi 
rokmi dedinskou zabíjačkou, sprievodom masiek obcou s mu-
zikou a vinšovačkami, ktoré sa zakončili tanečnou zábavou v 
kultúrnom dome.

Domáce gazdiné sa vracajú k typickému fašiangovému pe-

čivu „na ponúkanie“ – smaženým  šiškám – pampúšikom a 
fánkam, gazdovia zostávajú verní domácej pálenke.

Aj keď „škaredá streda“ je 13. februára, my si v našej obci 
vyvrcholenie fašiangov posunieme na sobotu 16. februára – 
poslednou muzikou spojenou s pochovávaním basy, ale aj s 
maskami a dobrou kapustnicou a pečenými klobáskami.. 

Fašiangy boli a hádam ešte i sú nielen tou zvláštnou časťou 
roka, keď – ako hovorí tradícia – „by malo byť všetko nao-
pak“, ale je to i čas stretávania sa , spoločenských posedení 
a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol 
štedrý a bohatý ako fašiangový čas.

FAšIANgY- SYMBOL VESELOSTI, ZÁBAVY, HODOVANIA A PITIA...


