
Akosi sme si zvykli byť ku každému      
a ku všetkému kritickí a so všetkým 
okolo seba aj nespokojní. Prechod od 
jedného roka k druhému dáva tiež prí-
ležitosť osočiť všetko, čo sa len dá. Ale 
na druhej strane môžeme túto chvíľu 
využiť aj na to, aby sme posúdili skut-
ky svojho okolia i seba samých aspoň                               
s trochou dobroprajnosti. Aby sme rov-
nako citlivo vnímali to, čo považujeme 
za nesprávne, alebo dokonca za ne-
spravodlivé, ale aj to, čo sme v ľuďoch 
vo svojom okolí objavili ako výkony hod-
notné a čestné a čím nás teda príjemne 
prekvapili.

Obdobie, ktoré prežívame, je nielen 
náročné na sociálnu situáciu obyva-
teľstva, ale aj na etickú úroveň ľudských 
vzťahov. Postupnou zmenou hospodár-
skeho obrazu Slovenskej republiky sa 
mení aj hodnotová báza ľudí. Čo bolo 
včera najdôležitejšie, dnes akoby už ne-
malo žiadny význam. Zlepšovaním pod-
mienok života ľudí sa skvalitňuje aj ko-
munikácia medzi nimi. A negatívne javy, 
ktoré sa dlho zdali byť samozrejmosťou, 

sa postupne dostávajú na pranier a spo-
ločnosť ich začína odsudzovať. 

Nový rok je čas, ktorý nás môže vy-
zývať k väčšej objektívnosti a k hľada-
niu pozitívnych prvkov v každodennom 
živote. Je to čas, ktorý nás môže inšpi-
rovať k väčšej sebakritickosti a k našim 
vlastným kvalitným riešeniam, osož-
ným aj pre našu obec a vlastne aj pre 
každého z nás. Netreba si dávať príliš 
veľké predsavzatia, lebo často čím sú 
väčšie, tým sú ťažšie realizovateľné,                             
a teda vlastne neprinesú veľký efekt. 
Ale korektnosť a úcta jedného k druhé-
mu nie sú nezvládnuteľné nároky. Na-               
opak, práve ich uplatňovanie môže byť 
zdrojom vlastnej radosti a potešenia              
z toho, čo sme schopní vo svojom okolí 
vykonať.

Konajme v novom roku tak, aby sme 
mohli byť na svoju prácu a z pocitu, ako 
si nás budú druhí za to, čo robíme vá-
žiť, na seba pyšní. Želám nám všetkým               
v novom veľa  zdravia, šťastia a úspe-
chov v práci a súkromnom živote.

Vladimír Kmeťo, starosta obce

Čo nájdete v čísle

Rybník po dvoch 
rokoch opäť zamrzol 

Po výnimočne teplej vlaňajšej zime 
bez snehu a mrazu je začiatok tohtoroč-       
nej zimy hlavne pre deti oveľa vydare-
nejší. Po dvoch rokoch opäť zamrzol 
rybník, ktorý sa zmenil na obrovskú 
ľadovú plochu. To využili deti i rodičia 
počas zimných prázdnin a dovoleniek 
na hokej a korčuľovanie. Pohybom na 
ľade spaľovali nadbytočné kalórie po 
prejedaní sa pri televízoroch počas 
Vianoc. Miesta tam bolo dosť, i keď na-
padlo trošku snehu, ktorý však poslúžil 
na ohraničenie množstva malých ihrísk, 
ktoré si každý musel odhrnúť. Škoda, že 
sa tak skoro oteplilo. Dúfajme, že zima 
ešte posledné slovo nepovedala.

Samospráva informuje
str.: 4 – 7

Dane a poplatky • str.: 8 

Kultúra v skratke 

• str.: 9 – 10 

Festival jubiluje

• str.: 2 – 3 
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Trenčianskych Stankoviec, zo Selca        
a Krivosúdu-Bodovky programom Rato-
lesti. Ako hosť vystúpil detský folklórny 
súbor Švorlístok z Trenčianskej Turnej. 

Hlavný program 5. ročníka SFSFS 
otvoril starosta obce Krivosúd-Bodov-
ka Ing. Vladimír Kmeťo. Nasledovala                      

zaplneného amfiteátra. Postupne sa 
vystriedali tanečné folklórne súbory 
Seniori Skaličan zo Skalice, Považan z 
Považskej Bystrice, Družba z Trenčína, 
Kopa z Myjavy, Čirčianka – ženy z Lúč-
nice, seniori zo Sľuku, Vršatec z Dubni-
ce n/V, Oldšava z Uh. Brodu, Omladina 
z Košíc. Program dopĺňali hovorené slo-
vá a piesne v podaní Eleny Jurasovej a 
Márie Janičíkovej (s heligónkou). Svoje 
tanečné umenie ukázal aj Juraj Kubán-
ka – legenda folklórneho umenia na Slo-
vensku – ocenený veľkým aplauzom.

 
 Jubilejný 5. ročník festivalu ukázal, 

že vysoká umelecká úroveň  sa  nielen 
udržala, ale zásluhou scénografa a reži-
séra Viliama Jána Grusku nabrala nové 
dimenzie. 

Jedinečným prínosom tohto podujatia 
od jeho vzniku je však predovšetkým 
zakladanie a oživovanie folklórnych sú-
borov seniorského veku z bývalých pro-
fesionálnych a poloprofesionálnych sú-
borov z celého Slovenska, aby sa mohli 
stretávať a odovzdávať svoje umenie, 
ľudové tance a piesne našich predkov 
zo všetkých regiónov mladej generácii. 

V obci Krivosúd-Bodovka sa to vďaka 
festivalu určite podarilo.

Jubilejný 5. ročník Slovenského fes-
tivalu seniorských folklórnych súborov 
sa pod záštitou prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča konal v sobotu 2. 6. 2007 
v amfiteátri obce. Amfiteáter dostal nový 
šat podľa návrhu scény Doc. Ing. Vilia-
ma Jána Grusku. 

Na rozdiel od ostatných ročníkov sa 
tento jubilejný ročník konal tri dni – od 
31. 5. do 2. 6. Vo štvrtok 31. mája sa        
v kultúrnom dome v Kálnici o 10. hodine 
otvorilo sprievodné podujatie festivalu 
vernisážou výstavy Svedectvá o výrobe 
filmu Sokoliar Tomáš a projekciou TV 
dokumentu Svedectvo o fascináciách 
hudbou z DVD s úvodným slovom Doc. 
Ing. Viliama Jána Grusku. Nasledoval 
scénický program Ratolesti, v ktorom 
vystúpili deti z Kálnice, Beckova a z 
Lúky n/V. 

Navečer o 18. hodine pokračoval 
program v našej obci vernisážou vý-
stavy Dielo a jeho inšpirácie v tvor-
be V. J. Grusku. Program pokračoval 
projekciou TV dokumentu Svedectvo                                         
o fascináciách hudbou z DVD. Obe 
časti moderoval Doc. Ing. V. J. Gruska. 
Nakoniec vystúpili v scénickom progra-
me Ratolesti deti domáceho folklórneho 
súboru Bukovinka pod vedením Ivany 
Gáborovej. 

Piatok 1. júna v kine Hviezda Trenčín 
pokračoval festival vernisážou výstavy 
Samko Dudík – legenda slovenskej ľu-
dovej hudby, scénickým programom Po-
solstvá a mosty Samka Dudíka a hudob-
ným programom Rezonancie mladosti                   
v piesni a tanci.

Sobotný program festivalu otvori-
li v amfiteátri obce Krivosúd-Bodov-
ka detské súbory z Kálnice, Beckova,                

Jubilejný 5. ročník Slovenského festivalu 
seniorských folklórnych súborov

I. časť galaprogramu Rezonancie mla-
dosti v piesni, v ktorom účinkovali ľudové 
hudby SFS – Družba z Trenčína, Kopa 
z Myjavy, Omladina z Košíc, Oldšava z 
Uh. Brodu, Partizán – spevácka mužská 
skupina Horehronci zo Slovenskej Ľup-
če, Rodokmeň – mužská spevácka sku-
pina z Bratislavy, sólisti a speváci, med-
zi ktorými dominovala Elena Jurasová. 

Ďalšia časť bola venovaná k nedávnym 
70. narodeninám primáša z Kostolného 
Posolstvá piesní Stanka Cibulku.

II. časť galaprogramu Kým žiješ, tan-
cuj, kým tancuješ, žiješ s komponova-
ným programom seniorských folklórnych 
súborov bol často oceňovaný potleskom 
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Napriek zásluhám Senior klubu Druž-
ba pri organizovaní festivalu, vďaka 
ktorému sa naša obec dostala do po-
vedomia na celom Slovensku, musím 
konštatovať opakujúce sa problémy pri 
koordinácii v prípravách festivalu. I keď 
je festival závislý na finančnej podpore, 
veľa vecí sa musí zvládnuť vlastnými si-
lami. Pri všetkej úcte k hlavnému organi-
zátorovi Senior klubu Družba, na ktorom 
stojí najväčšia ťarcha zodpovednosti,  je 
nedoriešená hlavne jeho vnútorná roz-
trieštenosť v pohľade na to, či sa koná 
správna vec, správnym spôsobom, na 
správnom mieste. Bez ohľadu na slabú 
súčinnosť „spoluorganizátorských“ obcí 
je totiž v hre mesto Trenčín. Našťastie 
sa miska váh vždy preklopila na stranu 
našej obce.  

Našou úlohou je preto pripraviť podu-
jatie po technickej stránke tak, aby sa 
stovky návštevníkov našej obce cítili na 
festivale dobre a odniesli si z nej najlep-
šie dojmy. Zorganizovať takéto poduja-
tie nie je jednoduché, ale dá sa dobre 
zvládnuť, ak sa do nej zapojí široký 
okruh dobrovoľníkov z radov občanov. 
Veď je to najvýznamnejšia kultúrno-spo-
ločenská akcia v obci, ktorá prispieva           
k jej zviditeľneniu. Žiaľ, aktivita občanov 
napriek výzvam obecného úradu, ale aj 
samotných poslancov z roka na rok kle-
sá a nie je taká, ako by si táto jedinečná 
udalosť v obci vyžadovala. Akoby sme 
si prestali vážiť seba samých, svoju his-
tóriu, kultúrne dedičstvo otcov a dedov. 
To sa nám nemusí vyplatiť.     

Situáciu v obci zachraňoval úzky ko-
lektív dobrovoľníkov, na ktorých je kaž-
doročne ťarcha prípravy a organizovania 
podujatia. Zapojili sa aj gazdinky, ktoré 
napiekli dobré domáce koláče a našlo 
sa aj zopár tých, ktorí priniesli dobrú do-
mácu pálenku.  

Avšak bez finančnej i technickej po-
moci podnikateľov a živnostníkov by sa 
festival nemohol uskutočniť v takom roz-
sahu a s takými sprievodnými podujatia-
mi, ktoré sa stali už samozrejmosťou. 

Zo strany spoluporiadajúcich obcí je 
treba oceniť aktivitu obce Kálnica, ktorá 
už tradične patrí k najiniciatívnejším. 

Napriek tomu, že počasie počas fes-
tivalu vydržalo bez dažďa, nestále po-
časie pred ním a na túto dobu pomerne 
chladné počasie, neprilákalo na festival 
rekordný počet návštevníkov. Ten súvisí 
aj s kolíziou termínu s oslavami MDD, 
ktoré odlákajú každoročne stovky náv-
števníkov. 

Napriek tomu možno festival hodnotiť 
po kultúrnej  stránke ako najkvalitnejší           
a odborníkmi vysoko ohodnotený. 

Za pomoc a spoluprácu pri organizo-
vaní tohto najvýznamnejšieho podujatia 
v obci vám všetkým ďakujeme. 

Ing. V. Kmeťo, starosta obce

Vyberáme niektoré 
z mnohých ohlasov 
na festival z pamätnej knihy

Srdečne pozdravujeme slovenský fes-
tival seniorských folklórnych súborov. 
Teší nás, že festival žije a pokračuje. 
Ďakujeme organizátorom a účinkujúcim 
za cennú službu pre svojich spoluobča-
nov. Čo môže byť krajšie, než rozdávať 
zadarmo radosť iným. To si zasluhuje 
mimoriadne ocenenie. Nech žije festi-
val! Do videnia nabudúce.
Prvý slovenský prezident 
Michal Kováč a manželka Emília 

Sme tu vždy rady a cítime tu radosť                
a lásku ku krásnu.
Spolok skúsených spevúľ Bratislava

Veľmi pekne ďakujeme. Bolo to výborné 
stretnutie ľudskosti a lásky.
Seniori FS Partizán Slovenská Ľupča

Bude festival v obci pokračovať? 
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Sme radi, že v tak krásnych tradíciách 
pokračujú tak oduševnení, krásni ľudia 
v snahe uchovať a čerpať zo studnice 
ľudového umenia. Vďaka Vám, predsta-
vitelia týchto krásnych chvíľ, za stretnu-
tia, ako sú Vaše folklórne slávnosti, na 
ktorých sa aj my môžeme zúčastniť.
Seniori FS Vršatec Dubnica n/V.

Sme veľmi radi, že myšlienka stretnutí         
i ľudí v skúsenejšom veku, ktorí obľubu-
jú folklór a peknú pieseň a nadovšetko 
našu rodnú zem, sa tu ujala. Urobíme 
všetko pre to, aby sa tento festival po-
darilo udržať i v budúcnosti a aby bol 
vzorom pre mladú generáciu. Všetkým 
ďakujeme.
Miroslav Borcovan, starosta Kálnice

Kto spevu, hudbe a tancu žije a nadchý-
na sa krásou, ostáva stále mladý!
Juraj Kubánka



ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa  konalo 25. 5. 2007     
Prítomní: Miroslav Kamaráš, Viliam Zá-
humenský, Igor Chrastina  
Neprítomní: Ivan Marko – ospravedlne-
ný, Peter Chrastina – ospravedlnený 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
Zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení
•  správu o čerpaní bežného rozpočtu  

obce za 1. štvrťrok 2007
•  správu hlavnej kontrolórky k rozpočtu        

a finančnej kontrole
•  správu o stave prípravných prác a úlo-

hách na 5. SFSFS 
•  informáciu  o písomnom zaslaní požia-

daviek na SVP, š. p., OZ Piešťany, zá-
vod Povodie stredného Váhu prostred-
níctvom OÚ ŽP v rámci povodňových 
prehliadok v okrese Trenčín na opravu 
päty hrádze Váhu v časti výjazdu z ces-
ty za PD a opravu a vyčistenie potoka        
v dolnej časti obce.

Schválilo:
•  úpravu bežného rozpočtu na rok 2007 

bez navýšenia príjmovej a výdavkovej 
časti

•  plán zasadnutí OcZ na 2. polrok 2007. 

     
Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa  konalo 27. 7. 2007 
Prítomní: Miroslav Kamaráš, Viliam Zá-
humenský, Igor Chrastina, Ivan Marko 
Neprítomní: Peter Chrastina – osprave-
dlnený
     
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
Zobralo na vedomie:
•  správu o čerpaní bežného rozpočtu  

obce za 1. polrok 2007
•  zadanie Programu sociálneho a hos-

podárskeho rozvoja obce 
•  zadanie projektov pre Eurofondy na 

roky 2007 – 2013
•  nespokojnosť s činnosťou súčasného 

OHZ.

Schválilo:
•  úpravu rozpočtu na 2. polrok 2007 
•  odstúpenie Obce Krivosúd-Bodov-

ka od Zmluvy o zriadení Spoločného 
obecného úradu v Trenčíne v znení 
neskorších dodatkov k 1. 1. 2008.  

•  ukončenie činnosti obce Krivo-             
súd-Bodovka – ako stavebného úra-
du – v zmysle § 119 ods. 3 zákona                                   
č. 417/2003, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov  
pre obce určené Krajským stavebným 
úradom v Trenčíne k 31. 12. 2007.

•  v prípade zriadenia menšieho regio-

nálneho stavebného úradu odporučilo 
vstup obce do tohto spoločného regio-
nálneho úradu  

•  zápisy do kroniky obce za rok 2006
•  žiadosť Rastislava Kmeťa o umiestne-

nie stavby RD na parcele č. 707/36  
•  výšku pokuty pre Natáliu Medňanskú – 

Bloomen Art za porušenie stavebného 
zákona 30.000,- Sk.

Uložilo:
•  vykonať odpočty vodomerov pre po-

treby fakturácie za prvý polrok 2007                   
a následne pre potreby pre zistenia 
strát vo vodovodnom systéme.

Odporučilo:
•  zvolať schôdzu členov OHZ a dobro-

voľníkov, na ktorej sa rozhodne o ďal-
šej činnosti OHZ v obci.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa  konalo 12. 10. 2007 
Prítomní: Miroslav Kamaráš, Viliam Zá-
humenský, Igor Chrastina, Ivan Marko
Neprítomní: Peter Chrastina

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke 
Zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení
•  informáciu o predložení štúdie projektu 

Alternatívne zdroje energie – elektrifi-
kácia obce Krivosúd-Bodovka

•  správu o potrebe zabezpečenia mosta 
pri dome č. 2 zábradlím

•  správu o potrebe odkúpenia časti par-
cely susediacou s obecnou parcelou č. 
242/2 pre viacúčelové športové mini- 
ihrisko z fondov EÚ

•  správy o prerušení vodoprávneho ko-
nania Určenie ochranných pásiem vo-
dárenského zdroja podzemnej vody 
Rybník

•  správu o prerušení kolaudačného ko-
nania na Vodovod I. etapa a Vodovod 
II. etapa výstavby

•  úlohy vyplývajúce z rozhodnutí 
•  predloženie žiadosti o dotáciu na pro-

jekt Odvedenie prívalových vôd v obci 
Krivosúd-Bodovka na Environmentálny 
fond SR 

•  vypracovanie projektu oddychovej zó-
ny Rybník pre žiadosť o finančnú dotá-
ciu v rámci výzvy Zelené oázy nadácie 
EKOPOLIS.

Uložilo:
•  doplniť projekt Alternatívne zdroje ener-

gie tak, aby sa dalo presnejšie posúdiť, 
či je pre obec výhodný alebo nie

•  svojpomocne zabezpečiť most zábrad-
lím.

Schválilo: 
•  úpravu parkovacích a spevnených 

plôch pred obecným úradom 
•  úpravu rozpočtu obce bez navýšenia 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Miestna samospráva informuje
Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa  konalo 14. 12. 2007 
Prítomní: Miroslav Kamaráš, Viliam Zá-
humenský, Igor Chrastina, Ivan Marko 
Neprítomní: Peter Chrastina

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-Bo-
dovke:
Zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení
•  určenie inventarizačných komisií na 

inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 
2007

•  informáciu o nedodržiavaní vývozu ne-
povolených materiálov na starú sklád-
ku Jama v rámci uzatvárania starej 
ekologickej záťaže

•  správu o významných kultúrno-spo-
ločenských udalostiach v obci v roku 
2008: 610. výročie 1. písomnej zmien-
ky o obci a 6. ročník SFSFS.

Schválilo: 
•  VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 

o miestnych daniach a miestnom po-
platku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

•  nového vývozcu KO a DSO – Považ-
skú odpadovú spoločnosť, a. s.

•  návrh rozpočtu obce na roky 2007–
2010

•  úpravu rozpočtu obce do konca roka 
2007 bez navýšenia príjmovej a výdav-
kovej časti rozpočtu

•  právomoci starostu obce o možnosti 
zmien rozpočtu medzi jednotlivými po-
ložkami rozpočtu 

•  Obecnú radu v zložení: Ing. Miroslav 
Kamaráš, Ing. Viliam Záhumenský                 
a Ivan Marko 

•  VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 2/2007  
o požiarnom poriadku 

•  odmenu starostovi obce 10.000,- Sk
•  návrh zimnej údržby miestnych komu-

nikácií  
•  Plán ekonomického a sociálneho roz-

voja obce
•  Kontokorentný úver obce.

Uložilo:
•  zabezpečiť prevoz kmeňa lipy do areá-

lu kultúrno-športového areálu a odvoz 
prebytočného dreva z ochranného 
pásma vodného zdroja

•  podieľať sa na odstránení čiernych 
vývozov komunálneho odpadu s odvo-
zom na  schválenú skládku odpadov

•  celoročné uzavretie prístupu na sklád-
ku s riadením závory pod dozorom za-
mestnanca obecného úradu

•  prešetriť možnosť zákazu, resp. ob-
medzenia vjazdu kamiónov do obce. 

 
Odvolalo:
•  doterajšiu predsedníčku kultúrnej ko-

misie Mgr. Ingrid Opatovskú.

Zvolilo:
•  novú predsedníčku Ivanu Gáborovú.
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Čo nás trápi v našej obci?

Posledné tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva (OcZ) sa usku-
točnilo netradične v nedeľu 16. 12. 2007, a to z dôvodu ospravedlnenia väč-
šiny poslancov v plánovanom piatkovom termíne. Išlo totiž o schvaľovanie 
najdôležitejších dokumentov v roku – rozpočtu a všeobecne záväzného na-
riadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady                  
a drobné stavebné odpady (KOaDSO). 

Rozpočet na roky 2008 – 2010 predložil starosta obce. Rozpočet na rok 
2008 vo výške 1,960.000,- Sk je vyrovnaný, čo znamená, že rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami je nulový. Je však o niečo vyšší, ako na roky 2009                      
a 2010 z dôvodu reálneho odhadu kapitálových príjmov, ktoré však pri zís-
kaní dotácií z EÚ môžu by podstatne vyššie. Poslanci bez pripomienok roz-
počet schválili.

Rozpočet obce na rok 2008

PRÍJMY:   
Daňové príjmy  
Z toho
Daň  z príjmov    
Daň z majetku    
Dane za špeciálne služby  

Nedaňové príjmy 
Administratívne poplatky
Úroky z vkladov  
Príjmy z vlastníctva    
Poplatky z náhodilého 
predaja 
Iné nedaňové príjmy 
Transfery  

Kapitálové príjmy             
Finančné operácie  
 
PRÍJMY  SPOLU           
 

  
1,541.000,- Sk

1,200.000,- Sk
210.000,- Sk
131.000,- Sk

 
169.000,- Sk
25.000,- Sk
3.000,- Sk

42.000,- Sk
31.000,- Sk

    
50.000,- Sk
13.000,- Sk

0,- Sk               
250.000,- Sk

 
1,960.000,- Sk

VÝDAVKY  2008                   plán  
Bežné výdavky   
V tom:
Mzdy a ostatné osobné 
vyrovnania  
Poistné a príspevok 
do poisťovní           
Cestovné náhrady   
Materiál         
Rutinná a štand. služba  
Služby    
Finančná oblasť    
Transakcie verejného dlhu    
Ochrana pred požiarmi     
Cestná doprava     
Životné prostredie
Prenesený výkon 
štátnej správy 
Verejná zeleň     
Verejné osvetlenie    
Údržba       
Kultúrne služby     
Náboženské a iné 
spoločenské služby       
Vzdelávanie                  
Sociálne služby   

Kapitálové výdavky     
Finančné operácie        
VÝDAVKY SPOLU

1,625.000,- Sk

480.000,- Sk     

185.500,- Sk   
 

12.000,- Sk       
45.000,- Sk    
13.000,- Sk 

135.000,- Sk
82.000,- Sk
32.500,- Sk
12.000,- Sk
15.000,- Sk

171.000,- Sk
 0 - Sk

18.000,- Sk
70.000,- Sk
15.000,- Sk
30.000,- Sk
22.000,- Sk

10.000,- Sk  
 9.000,- Sk

250.000,- Sk
85.000,- Sk

1,960.000,- Sk

Obec Krivosúd-Bodovka 
od 1. 1. 2008 sama vykonáva 
stavebnú činnosť 
Obecné zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí schválilo odstúpenie obce zo 
Spoločného stavebného úradu v Tren-
číne. Dôvodom bolo zdĺhavé vydávanie 
stavebných konaní a poplatky na činnosť 
úradu vo výške cca 20.000,- Sk, ktoré sú 
pre obec vzhľadom na minimálny počet 
stavebných podaní v obci veľmi nevý-
hodné. Stavebné povolenia, kolaudácie, 
zmeny stavieb a ohlásenia stavieb sa tak 
od 1. januára 2008 vybavujú priamo na 
obecnom úrade.   

Postup pri výrube stromov
Postup pri zásahu do stromovej a kríkovej 
zelene, ak oprávnenie alebo povinnosť 
vyplýva z osobitných predpisov – zákona 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji-
ny v znení neskorších predpisov.

Podľa § 47 zákona o ochrane prírody                
a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 
dreviny a na výrub dreviny sa vyžaduje 
súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento 
neustanovuje inak. 
Súhlas na výrub sa nevyžaduje, ak opráv-
nenie alebo povinnosť vyplýva z osobit-
ných predpisov – § 47 ods. 4 písm. d) 
zákona. Z osobitných predpisov zákon 
uvádza napr. zákon o dráhach, zákon               
o cestnej doprave, o energetike, teleko-
munikáciách, vodách atď.
Ten, kto z uvedeného dôvodu (t. j. koná 
podľa osobitných predpisov) chce vy-
rúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť 
písomne oznámiť orgánu ochrany príro-
dy najmenej 15 dní pred uskutočnením 
výrubu. 
Orgán ochrany prírody (obec) môže:
a) určiť podrobnejšie podmienky usku-

točnenia výrubu (rozhodnutím), ale-
bo

b) výrub pozastaviť, obmedziť alebo za-
kázať, ak je v rozpore s požiadavkami 
na ochranu drevín, chránených dru-
hov (rozhodnutím).

V praxi však môže nastať prípad výru-
bu drevín z dôvodu bezprostredného 
ohrozenia. Vtedy konajúcemu subjektu 
vyplýva povinnosť túto skutočnosť pí-
somne oznámiť a zároveň preukázať spl-
nenie podmienok na výrub drevín orgánu 
ochrany prírody najneskôr do 5 dní od 
uskutočnenia výrubu. Táto povinnosť je 
ustanovená zákonom.
Tlačivá žiadostí na výrub drevín sú k dis-
pozícii na obecnom úrade alebo si ich 
môžete stiahnuť z internetovej stránky 
obce.  

starosta obce

Čo by ste mali vedieť?
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Mnoho problémov sa nám podarilo 
vyriešiť aj vďaka týmto novinám, avšak 
problém čiernych skládok sa riešiť ako-
si nedarí. 

V predchádzajúcich číslach novín 
sme konštatovali potrebu brať životné 
prostredie vážne a zapájať sa do likvi-
dácie komunálneho odpadu a separo-
vaného zberu. Doterajší žetónový sys-
tém vývozu bol výhodný pre obec aj pre 

občanov. Upozorňovali sme na to, že ak 
budú občania šetriť na žetónoch a riešiť 
si vývozy na čierne skládky, obec bude 
musieť žetóny zrušiť. Stačilo by, aby si 
občania zakúpili z 27 vývozov aspoň 12 
žetónov, čo je vývoz 1 smetnej nádoby 
za mesiac a stačilo by to aspoň na zá-
kladné pokrytie platieb za vývoz a ulo-
ženie. 

Žiaľ, nepoučili sme sa. 

Čo nás teší?
Našu webovú stránku www.krivosud-bodovka.sk  využíva 

čoraz viac návštevníkov nielen ako informačný portál, ale aj 
na vyjadrenie názorov a pripomienok. Svedčí o tom aj 2 030 
návštevníkov našej stránky v decembri. 



Je tu čas domácich zabíjačiek     
a s ním aj povinnosť chovateľa alebo vlastníka ošípanej                          

v zmysle  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
číslo 39/2007 o veterinárnej starostlivosti nahlásiť domácu za-
bíjačku na RVPS Trenčín najmenej 1 pracovný deň vopred.

Chovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z každej po-
lovice jatočného tela ošípanej, t. j. svalovinu bránice v mieste 
prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti najmenej 5 x 5 cm – 
spolu dve vzorky z jednej ošípanej. 

V prípade akýchkoľvek nejasností požiadajte o informácie 
na RVPS v Trenčíne, na č. t.: 032/652 20 45, 0905 566 188, 
0907 733 040 –  MVDr. Knapcová, MVDr. Haščičová.

Na bodovských  jazerách 
je od leta opäť povolený rybolov 

Na podnet anonymného občana na vý-
voz nepovolených materiálov na sklád-
ku Jama, ktorá je v štádiu uzatvárania 
a prekrývania inertným materiálom, sa 
uskutočnilo na obecnom úrade priestup-
kové konanie Obvodného úradu ŽP          
v Trenčíne. Obec v zmysle objednávky 
firmy, ktorá stavebnú suť na skládku 
vyvážala, nepovolila uloženie uvede-

Na bodovských jazerách v lokalite štrkovísk ZUaPS v Kri-
vosúde-Bodovke bol opäť povolený rybolov. Povolenie opráv-
ňuje ulovenie 2 ks ušľachtilej ryby, alebo 4 kg plevelnej ryby. 
Loviaci je povinný po ukončení lovu svoje stanovisko zanechať 
v poriadku (čistota, upratanie, odpadky zobrať so sebou). Po-
volenie platí v spojení s originálom pokladničného príjmového 
dokladu o zaplatení poplatku, ktoré vydáva Ľ. Hrušovský, č. d. 
5. Pri porušovaní pravidiel rybolovu a pokynov bude povolenie 
odobraté a ďalšie nebude vydávané. Výkon rybolovu podlieha 
kontrole členmi Dozornej rady a členmi Výboru Združenia ur-
bárskej a pasienkovej spoločnosti v Krivosúde-Bodovke, ktorí 
sa pri kontrole preukážu preukazom.

Nová parkovacia plocha 
pred obecným úradom

Starosta obce predložil na základe pretrvávajúcich problé-
mov s plochami pred obecným úradom pri dažďoch návrh na 
ich úpravu. Terén sa upraví tak, aby sklonom odrážal dažďo-
vé vody do rigolu a upravená plocha bude zároveň slúžiť ako 
parkovisko. Kalkulácia rozpočtu na túto akciu je vo výške cca 
100.000,-Sk. Starosta ju dal poslancom schváliť v rámci úpravy 
rozpočtu kapitálových výdavkov – presunom z iných položiek. 

nej sute. Firma, ktorá tento materiál na 
skládku doviezla, musí ho aj odviezť, 
pokiaľ to umožní počasie. Pri miestnom 
zisťovaní pracovníci obvodného úradu 
ŽP zistili ďalšie nedovolené materiály vy-
vezené  z domácností, ktoré musí obec 
odstrániť. Starosta navrhol, aby existuj-
úci nedovolený odpad z domácností bol 
vyzbieraný spoločne poslancami OcZ a 

Stará ekologická záťaž Jama je uzatvorená dobrovoľníkmi z radov občanov a vyve-
zený na povolenú skládku odpadov.  
Vzhľadom na ťažko kontrolovateľný 
vývoz odpadov na starú skládku z do-
mácností niektorých občanov na trakto-
roch, ale aj pravdepodobne neznámych                  
firiem, vývoz iných ako povolených ma-
teriálov na starú skládku, obec uzatvo-
rila príjazd závorou, ktorá bude otvára-
ná poverenou osobou obecného úradu                           
s povolením starostu obce. 

Úlohy vyplývajúce z vodoprávneho konania vo veci 
ochranných pásiem vodného zdroja a kolaudačného 
konania I. a II. etapy vodovodu v obci

V októbri sa uskutočnilo vodoprávne konanie vo veci 
ochranných pásiem vodného zdroja Rybník a kolaudačné 
konanie vodovodu v obci. Obvodný úrad životného prostre-
dia v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
vodnej správy prerušil konanie a súčasne vyzval obec, ako 
žiadateľa, aby v lehote 90 dní od doručenia výzvy doplnil 
podania o chýbajúce doklady: Katastrálnu mapu s vyzna-
čením jednotlivých ochranných pásiem, geometrický plán                  
v prípade delenia pozemkov, súpis pozemkov podľa KN, 
rozbor vody z koncových odberných miest, záväzný posu-
dok RÚVZ Trenčín, prevádzkový poriadok vodnej stavby, 
atesty materiálov.

Okrem toho Obvodný úrad životného prostredia v Trenčí-
ne v zmysle záznamu z vodoprávneho konania nariadil obci 
vykonať technické opatrenia v ochrannom pásme I. stupňa 
vodného zdroja – odstránenie stromov (lipy) a vzrastlých 
kríkov a v ochrannom pásme vrtu PI-1 vykonať oplotenie            
v zmysle geometrického plánu.

Kolaudácia vodovodu prerušená SpoločenSká rubrika
Narodili sa:
Adrián Fiala, č. d. 44 Michal Rozvadský, č. d. 11

Zomreli:
Ondrej Kováč, č. d. 96        Božena Piatková, č. d. 58
Ján Horňáček,  č. d. 84 Katarína Horňáčková, č. d. 24
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Prisťahovali sa:
Andrej Jakuš, č. d. 104 Ing. Alena Kmeťová, č. d. 18
Róbert Pisch, č. d. 95 Jozef Berníth, č. d. 32
Brigita Sýkorová, č. d. 73

Odsťahovali sa:
Alžbeta Rozvadská, č. d. 49   Lýdia Holubová, č. d. 46

Manželstvo uzavreli:
Peter Kmeťo č. d. 18 a Ing. Alena Pinerová z Tisovca
Manželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

            Počet obyvateľov k 31. 12. 2007 bol 306.
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Projekt Alternatívne zdroje energie • Elektrifikácia obce Krivosúd-Bodovka
Žijeme v dobe, ktorá zo sebou prináša okrem iných otázok aj otázku: „Čo 

v budúcnosti nahradí dnes klasické zdroje energie?“ Jednou z odpovedí sú 
alternatívne zdroje energie a ich využívanie ako náhradu za dnes už míňajúce 
sa fosílne palivá. Vzhľadom na fakt, že všetky dostupné technológie sú veľmi 
náročné na prvotné investície, rozhodla sa Európska únia pre podporu projek-
tov na výstavbu predmetných zariadení. 

V súčasnosti sa v našej obci využíva ako jediný zdroj energie na chod do-
mácností elektrická energia. Cena tejto energie má neustále rastúci trend, je 
žiaduce obzrieť sa po alternatíve. 

Na základe uvedeného faktu bol vy-
pracovaný projekt so zámerom  pokú-
siť sa prostredníctvom EÚ inštalovať             
zariadenie na výrobu elektirckej energie 
v  obci. (Malý zdroj energie – MZE).

Cieľom projektu je pomocou inštalo-
vanej technológie odstrániť závislosť na 
monopolnom dodávateľovi média a pre-
daji energie do verejnej siete. 

Zariadenie svojím výkonom úplne po-
kryje potreby obce, zvyšnú energiu bude 
po dohode obec predávať do verejnej 
siete. Tento model zabezpečí sebestač-
nosť a po čase aj výnosnosť zariade-
nia. V budúcnosti zabezpečuje rozvoj.  
Ponúka možnosť prilákať mladých ľudí, 
nové investície a celkové zlepšenie po-
stavenia obce v regióne. 

Návrh riešenia 
Riešenie je založené na spaľovaní 

drevnatej štiepky. Drevoštiepka je dru-
hotný produkt pri drevovýrobe. Zaria-
denie vyrába popri elektrickej energii 
aj teplo. Pre elektrinu sme sa rozhodli 
z dôvodu, že je omnoho univerzálnejšie 
médium ako teplo (s teplom sa nedá 
svietiť, zato s elektrikou sa dá aj kúriť). 

Vybraná technológia je overená rokmi 
prevádzky v Taliansku. Výrobca a sú-
časne dodávateľ je takisto z Talianska. 

Zariadenie sa skladá z nasledovných 
častí: 
•  Zásobovací systém
•  Zariadenie pre spaľovanie biomasy  
   pozostávajúce z:

- Obehové čerpadlo pre horúci olej
- Vyvážacie zariadenie pre popol 
 s dopravníkom
- Bezpečnostný chladič
- Bezpečnostný ventil trojcestný
- Zásobník pre vyvážaný popol
- Expanzná nádrž
- Vrecový filter
- Zásobník paliva
- Cyklón
• Komín
• Kontrolný systém PLC pre ohrev oleja 
umiestnený v kontrolnej miestnosti.

Systém je kompaktný a po spustení           
a zabehnutí je takmer bezobslužný. 
Denná spotreba sa pohybuje cca 48 
ton drevoštiepky. Podmienkou plynu-
lého chodu je súčasne s vybudovaním 
technológie aj vytvorenie skladového 
priestoru na drevoštiepku. Kotol je vy-
robený tak, že je schopný spáliť takmer 
všetko, čo je na drevenom základe, čo 
v budúcnosti umožňuje využívať aj iné 
druhy palív. 

Jeden zo spôsobov, ako získavať dre-
voštiepku, je pravidelný odber od spra-
covateľov dreva. Keďže sa však pred-
pokladá skôr nárast ako pokles cien za 
drevoštiepku, je výhodnejšie vyrábať si 
určitý podiel samostatne. Na trhu exis-
tuje rýchlorastúci druh drevín, ktoré sú 
určené presne na tento účel. Ak obec 
disponuje pozemkami, ktoré „nevie“ 
efektívne využiť, vzniká tu priestor na  
účelné obsadenie.  

Ďalším produktom výroby elektrickej 
energie je veľké množstvo tepla, ktoré 
je možné v prípade existujúcich rozvo-
dov využiť na kúrenie, alebo ohrev TÚV. 
Ak to nie je reálne, teplo sa dá využiť 
na predsúšanie drevoštiepky. V prípade 
novostavieb sa tieto možu pripojiť na 
zdroj tepla a využívať ho.

Výhodou riešenia je dostupnosť  dre-
voštiepky a možnosť si ju v budúcnosti 
vyrábať vo vlastnej réžii.

Politika predaja a kupovania energie
V súčasnej dobe je veľmi problema-

tické z legislatívneho hľadiska zabezpe-
čiť predaj el. energie obcou konečným 
odberateľom. Navrhli sme preto variant, 
podľa ktorého obec bude dávať elektric-
kú energiu občanom zadarmo, ale na 
druhej strane bude vyberať poplatok na 
správu obecného majetku (navrhova-
ná vyška je 2.500,- Sk, resp. polovica 
z dnešného poplatku za el. energiu). 
Nadbytočnú energiu bude od obce vy-
kupovať verejná sieť (SE). Výška výkup-
nej ceny sa presne stanovi  v zmluve                     
z URSO. 

Tento bod je otvorený na diskusiu. 
Riešenie musí vyhovovať potrebám 
obce. 

Odhadovaná cenová kalkulácia
Predpokladaná cena diela: 
          160,000.000,- Sk
Predpokladaná 
cena za výkup el.energie       3,-  Sk/kW
Predpokladaná predajná 
cena za drevoštiepku     1.400,- Sk/tonu
Predpokladaná spotreba 
zariadenia                 48  ton/deň 
Predpokladané množstvo 
predanej energie                 22 MW/deň
Počet konečných 
odberateľov    150 domov
Príspevok od odberateľa 2 500 Sk/mes.

Rok 2007 je už len v našich spomienkach a z Božej milosti 
máme pred sebou nový rok – rok 2008. Je pred nami príle-
žitosť začať ho s prosbou o Božie požehnanie, o to, aby bol 
tento nový rok úspešný a naplnený dobrými Božími darmi                         
v našom osobnom, rodinnom i pracovnom živote.

Na začiatku nového roku akosi spontánnejšie a intenzívnej-
šie myslíme na to, čo nás asi čaká, čo Boh pre nás pripravil, 
aká bude naša spoločenská situácia, ako sa nám bude dariť. 
Áno, je pred nami otvorená nová budúcnosť. Je preto logické, 
keď hľadáme odpoveď na otázku, čo nás čaká. Kto ale z nás 
vie povedať, aký bude nastávajúci rok?

 To, čo nepoznáme, vyvoláva v nás pocit úzkosti, neistoty, 
možno skľúčenosti či strachu. Naopak, cítime sa lepšie, istej-
šie, keď jasne vieme, čo je pred nami, čo môžeme očakávať. 
Ak hľadáme odpovede na otázku o našej budúcnosti, musíme 
povedať: nie je v našej moci, sile, schopnostiach predpove-
dať, ako sa bude náš život v tomto roku vyvíjať. Vieme možno 
povedať, kedy plánujeme dovolenku, vieme povedať, v akých 
termínoch nás čakajú pracovné či rodinné stretnutia. No ne-

vieme vopred povedať, koľko dobrého či zlého nás postretne, 
koľko sklamaní či pozitívnych prekvapení prežijeme. Pri týchto 
otázkach sa nezamýšľame len nad sebou, ale verím, že mys-
líme aj na ostatných. 

Dúfame, že v našej krajine i vo svete budeme žiť v mieri, bez 
vojny či teroristických útokov, prírodných kalamít či veľkých do-
pravných nehôd. Sú to otázky nad otázky, ktoré nám prebeh-
nú hlavou, keď si uvedomujeme, že sa jeden kalendárny rok 
skončil a nový sa začína. Možno máme z toho všetkého trochu 
strach, cítime sa bezmocní.

Preto i dnes chceme počuť slová, ktoré hovorí Syn Boží: 
„Nech sa vám srdce nestrachuje.“ Sú to slová, ktoré povedal 
Ježiš Kristus svojim učeníkom.

Presne tak ako kedysi učeníkom, aj nám znejú slová: Nech 
sa vám srdce nestrachuje. Nemusíme žiť v strachu, ale v pokoji 
a spokojní, že to, čo máme, nám stačí. Nemusíme sa stracho-
vať, pretože naša budúcnosť je v dobrých – Božích  rukách. 
On stojí pri nás a uisťuje i teba, že je v našej blízkosti.

Jarmila Petrulová, zborová farárka ECAV
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Správca poplatku ustanovuje v zmys-
le § 83 zákona, že zníži poplatok na zá-
klade žiadosti a predložených dokladov 
preukazujúcich dôvod zníženia poplatku 
o:
a/ 180,- Sk, ak poplatník je občanom            

s ťažkým zdravotným postihnutím, 
prevažne alebo úplne bezvládny. Do-
kladom preukazujúcim dôvod zníženia 
poplatku je preukaz ZŤP, rozhodnutie 
o posúdení zdravotného stavu. Dokla-
dy preukazujúce dôvod zníženia  po-
platku je daňovník povinný predložiť 
správcovi poplatku v lehote do 31. 1. 
príslušného spoplatňovacieho obdo-
bia. V prípade nepredloženia  dokladu 
správcovi  poplatku v stanovenej leho-
te, správca dane predmetný poplatok 
v príslušnom  spoplatňovacom období  
nezníži. V prípade, že  poplatník má  
už  uplatnené  zníženie poplatku ŤZP 
z predchádzajúceho   spoplatňovacie-
ho  obdobia  a nedošlo  u neho k žiad-
nej  zmene, opätovne  nemusí  žiadať  
o jeho  zníženie.

b/ 280,- Sk, ak poplatník študuje mimo 
obce a je ubytovaný v zariadení po-
skytujúcom ubytovanie. Dokladom 
preukazujúcim dôvod zníženia poplat-
ku sú  aktuálne potvrdenia z prísluš-
ného spoplatňovacieho obdobia o ná-
všteve školy.                 

c/ 180,- Sk, ak poplatník je v hmot-
nej  núdzi. Dokladom preukazujúcim 
dôvod  zníženia poplatku je  rozhod-
nutie  úradu práce, sociálnych vecí             
a rodiny  o priznaní dávky a príspev-
kov pomoci  v hmotnej  núdzi.

Splatnosť poplatku
Poplatok  je   pri  vyrubení  platobných  

výmerov splatný v dvoch rovnakých   
splátkach do 30. 4. a 31. 7. spoplatňo-
vaného obdobia. Ak správca poplat-
ku  doručí platobné  výmery po 15. 4.,  
je  poplatok  splatný  do  15  dní  odo 
dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  pla-
tobného  výmeru, ale poplatník ho môže  
zaplatiť   aj  v dvoch  rovnakých  splát-
kach a do 15 dní odo dňa  nadobudnu-
tia právoplatnosti  platobného výmeru                                    
a do 31. 7. 2008. V prípade   využívania   
množstvového zberu (žetónový systém) 
je  poplatok splatný  okamžite pri kúpe 
žetónov. 

V súvislosti so zmenou systému mení 
sa aj vývozca KO – Považská odpa-
dová spoločnosť, a. s. (POS). Okrem 
doterajšieho zberu bude zabezpečovať 
zber skla, papiera, elektrospotrebičov             
a veľkoobjemového odpadu.  

Vývoz  komunálneho odpadu – všet-
kých nádob – bude vykonávať POS kaž-
dý párny pondelok.

Nádoby treba pripraviť v deň vývo-
zu pred dom. Pokiaľ chcete naplniť 2 
nádoby, na druhú treba nalepiť žetón, 
rodiny viac ako 6-členné môžu použiť 
2 smetné nádoby bez žetónu. Smetné 
nádoby sa už nebudú prenajímať za po-
platok 100 Sk na 4 roky, ale si ich bude 
od tohto roku musieť každý zakúpiť za 
plnú cenu. 

Vývoz plastov bude 1-krát mesačne 
podľa ohlásenia týždeň pred vývozom.  
V obci budú 2 nádoby na sklo a na pa-
pier. 2-krát do roka bude pristavený 
veľkokapacitný kontajner na veľkoobje-
mový odpad. Elektroodpad sa bude vy-
vážať 2-krát do roka. 

Vyrubená daň z nehnuteľností je   
splatná  v dvoch  rovnakých  splátkach 
do 15  dní   odo dňa  nadobudnutia  prá-
voplatnosti  platobného  výmeru   a do 
30. septembra bežného  zdaňovacieho    
obdobia.
  

Daň za užívanie 
verejného priestranstva    

Pri užívaní verejného priestranstva 
je daňovník povinný požiadať písomne  
správcu dane o osobitné užívanie verej-
ného priestranstva  5 dní pred  vznikom 
daňovej  povinnosti a v žiadosti uviesť 
predmet, plochu a dobu, po ktorú bude 
užívať verejné priestranstvo. 

Daň za psa    
Pri dani za psov je daňovník povinný 

písomne oznámiť vznik daňovej povin-
nosti správcovi dane do 30 dní od vzni-
ku daňovej povinnosti a v tejto lehote 
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie ale-
bo pomernú časť dane na zostávajúce 
mesiace zdaňovacieho obdobia, v kto-
rom vznikla daňová povinnosť. 

Ak daňová povinnosť zanikne v prie-
behu zdaňovacieho obdobia a daňovník 
to oznámi správcovi dane najneskôr do 
30 dní odo dňa zániku daňovej povin-
nosti, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňova-
cieho obdobia, za ktoré bola daň zapla-
tená. 

Zdaňovacím  obdobím  je  kalendárny  
rok.

Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí 
platobným výmerom. Daň je splatná  do 
15  dní   odo dňa  nadobudnutia  právo-
platnosti  platobného  výmeru.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je 
daň na zdaňovacie obdobie splatná bez 
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňova-
cieho obdobia.  

Spôsoby 
vyberania daní

Daňovníci môžu zaplatiť dane a po-
platky v hotovosti do pokladne obecné-
ho úradu alebo poštovou poukážkou.

Upozornenie
V prípade, že niekomu zostali 
žetóny z minulého roka, obecný 
úrad ich preplatí iba v prípade, ak 
si ich občan zakúpil v roku 2007 
viac ako 12.

Poslanci na poslednom decembrovom zasadnutí OcZ               
v roku 2008 schválili aj VZN obce Krivosúd-Bodovka                
č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Zmene VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za KOaDSO predchádzala informácia o zlej situácii pri na-
kladaní s KO v obci, spôsobenej nielen prístupom obča-
nov ku kúpe žetónov, ale aj vývozcu NEOS Bánovce nad 
Bebravou k vývozu separovaného odpadu, ktorý viackrát 

v roku neprišiel zobrať vrecia s plastami podľa plánu, kto-
ré pred úradom „trčali“ aj 3 týždne.

Preto návrh nového VZN mení množstevný systém zbe-
ru (žetónový) na paušálny, a to 1,- Sk na občana a deň, 
aby nedochádzalo k „šetreniu“ na odpadoch tak, že ľudia 
vozia odpady na čierne skládky. Žetóny je možno ďalej 
používať v prípade, ak chce občan nepravidelne naplniť 
aj ďalšiu smetnú nádobu, ktorú si musí zakúpiť, prípadne 
ich môžu používať chalupári či chatári.  

Poslanci schválili VZN obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2007 o miestnych  daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň z nehnuteľností    
Sadzby miestnych daní z nehnuteľ-

ností, z užívania verejného priestranstva 
a daní za psov zostali nezmenené, me-
nia sa iba termíny platieb. Zdaňovacím  
obdobím  je  kalendárny rok.

Daňové  priznanie k dani  z nehnu-
teľností je daňovník  povinný podať do               
31. januára  toho zdaňovacieho obdo-
bia, v ktorom  mu  vznikla  daňová  po-
vinnosť, ak  zákon   neustanovuje  inak, 
podľa  stavu  k 1. januáru   zdaňovacie-
ho  obdobia a v ďalších  zdaňovacích 
obdobiach  do  tohto  termínu, len  ak  
nastali  zmeny  skutočností   rozhodu-
júcich  na vyrubenie  dane z nehnuteľ-
ností  rozhodujúcich  na vyrubenie  dane            
z nehnuteľností.
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Deti oslavovali spolu 
s rodičmi

Medzinárodný deň detí oslávili deti 
spolu s rodičmi v sobotu 9. 6. 2007                  
v kultúrno-športovom areáli našej obce. 
Oslavy boli pre folklórny festival v našej 
obci presunuté o týždeň. Kultúrna komi-
sia, ktorá organizovala akciu, pripravila 
pre deti bohatý program. Veľký záujem 
vzbudili u detí motorkári z Trenčína, 
ktorí predviedli deťom krásne motorky a 

kto mal záujem, mohol sa na motorkách 
aj odviezť. Ďalej čakali na deti súťaže 
ako prekážková dráha, lov rybičiek, hod 
loptičkami, had a pod. Všetkým, ktorí 
sa na súťažiach zúčastnili sa ušli pekné 
ceny. Deti si taktiež mohli dať namaľo-
vať na tvár motívy rôznych zvieratiek. 
Nechýbal ani futbalový zápas detí proti 
rodičom, kde deti porazili rodičov 3 : 0. 
Na záver sa konala spoločná opekačka 
špekáčikov.

Chladné počasie – chladné hodovanie

Kultúra v sKratKe

Tohtoročný hodový víkend charak-
terizovalo nielen chladné počasie pre-
rušované občasnými dažďovými pre-
hánkami, ale aj chladný prístup ľudí                    
k tradícii samotných hodov. To potvrdila 
aj účasť na akciách usporiadaných kul-
túrno-športovou komisiou, ktoré v rámci 
hodov pripravila. Zdá sa, že hody už nie 
sú tradíciou, akou boli v nedávnej mi-
nulosti. Rodiny už hody nevyužívajú na 

vzájomné stretnutia ako kedysi a typická 
hodová atmosféra z minulosti plná mu-
ziky, početných nedeľných promenád, 
ale aj hodových hostín z chutných do-
mácich produktov, pečených husí, ka-
čiek, zákuskov je, zdá sa, už definitívne 
minulosťou. Záujem o hodovú zábavu 
je minimálny a ľudia sa radšej uzavrú 
doma pri papučovej kultúre – domácich 
televízoroch, video-kinách, počítačoch 

alebo si jednoducho zájdu za podstatne 
bohatšou kultúrou do miest. Veľa ľudí 
neprišlo ani na popoludňajší koncert do-
mácej dychovej hudby Bodovanka, ktorý 
spríjemnil nedeľné popoludnie peknými 
piesňami v kultúrno-športovom areáli.

Pred koncertom sa na futbalovom 
ihrisku uskutočnila súťaž už tradičných 
hodových futbalových jedenástok, ktorá 
aspoň trocha oživila inak nudnú atmo-
sféru hodov.  

Škoda, že práca organizátorov všet-
kých týchto akcií nebola odmenená 
lepšou účasťou, čo ich môže odradiť od 
snahy usporiadať ďalšie podujatia.

9



Piesne, tance a dychová hudba potešili seniorov-jubilantov

 I keď Mesiacom úcty k starším je októ-
ber, v našej obci sa stalo tradíciou, že 
obecný úrad organizuje stretnutie tých 
skôr narodených v kultúrnom dome 
zväčša koncom roka, aby im prejavil 
svoju pozornosť a úctu. V kultúrnom 
dome sa v piatok 9. novembra  zišli ob-
čania, ktorí dovŕšili 60., 70. a 80. výro-
čia narodenia a všetci občania nad 65 
rokov.

Starosta obce Ing. Vladimír Kmeťo im 
v príhovore poďakoval za ich celoživotnú 
prácu a zaželal do ďalších rokov pevné 
zdravie, šťastie a spokojnosť. Na znak 
úcty a vďaky im odovzdal malý darček 
a kvietok.  

Všetkých prítomných potešili živou ky-
tičkou uvitou z piesní a tancov miestne 
deti a do nálady hrala dychová hudba 
Bodovanka.  

Prišiel medzi deti
Mikulášsky večierok sa konal v kultúr-

nom dome v piatok 7. 12. Päťdesiat zve-
davých detí s rodičmi zaplnili vyzdobený 
kultúrny dom s vianočným stromčekom, 
aby privítali Mikuláša v sprievode čer-
tov. Hlavne pri príchode čertov sa de-
ťom rozbúchali srdiečka od strachu, či 
ich nezoberú, ak neposlúchali celý rok. 
Ich obavy sa rozplynuli, keď im Mikuláš 
rozdal balíky, balíčky so sladkosťami, za 
čo mu deti zaspievali alebo zarecitovali 
peknú básničku.  

Slávnostný zápis 
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Obecný úrad a kultúrna komisia zor-
ganizovali 12. 10. 2007 slávnostný zápis 
nového občianka – Adriana Fialu.

Po privítaní rodičov a hostí predniesol 
príhovor starosta obce, ktorý odovzdal 
rodičom okrem malého darčeka aj prvý 
príspevok 3.000,- Sk, ktorý obec posky-
tuje pri narodení dieťaťa. V kultúrnom 
programe vystúpili miestne deti.


