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Ročník XIV.        •       číslo 1                             január 2010

Vinšujem vám všetko šťastie
na deň roku nového; 
nech vás Pán Boh ochraňuje
od všetkého smutného.

V novom roku žiadne nehody,
iba veselé príhody,
doma veľa pohody,
nepoznať žiadne nezhody
a peňazí dostatok na hody.

Nech čerti od vás smolu odnesú,
choroby nech stratia vašu adresu. 
Veľké príjmy, malé dane,
ostatného primerane. 

Vážení čitatelia, 
ocitli sme sa na prahu roku 2010 a ani sme si v tomto uponáhľanom svete nestihli uvedomiť, ako rýchlo preletel celý rok. Čas 

Vianoc nás naplnil láskou, priateľstvom, úctou a vzájomnou spolupatričnosťou. Avšak vianočné sviatky a Nový rok sú nielen príle-
žitosťou na pozastavenie sa, prežitie príjemných chvíľ v pohode v kruhu svojich rodín a najbližších, ale aj príležitosťou obzrieť sa 
späť a zamyslieť sa, bilancovať, prehodnotiť vykonané skutky a dať si nové predsavzatia.

Rok 2009 bol predovšetkým rokom svetovej hospodárskej krízy, ktorá sa dotkla každého a budeme sa z nej asi dlhšie dostávať do 
normálnych koľají. Bol to aj rok volieb – najskôr prezidentských, potom europoslaneckých a napokon volieb do samosprávnych krajov. 
Podľa účasti vo voľbách sa zdá, že záujem ľudí o tieto voľby nie je, čo je hlavne v prípade zástupcov do samosprávnych krajov na škodu, 
pretože ide o veľké peniaze, ktoré sa dotýkajú aj priamo obcí a ich rozdelenie by malo byť v rukách poslancov, ktorí majú väčšiu dôveru 
u voličov. Rok 2009 bol aj prvým rokom, kedy začala platiť na Slovensku nová mena – euro. Mnohí sa s ňou vyrovnali, ale mnohým potrvá 
ešte dlho, kým prestanú prepočítavať eurá na koruny. Rok 2009 bol aj prvým rokom existencie našich obecných potravín. Je dôležité, že 
ľudia si na obchod zvykli a obchod si dokáže na seba sám zarobiť. Preto chceme v tomto roku rozšíriť predajné priestory.

Rok 2010 je posledným rokom volebného obdobia a koncom roka budeme v samospráve zúčtovávať, čo sa nám podarilo z volebné-
ho programu, plánov a predsavzatí splniť. Už o necelý polrok nás čakajú „veľké“ parlamentné voľby a na jeseň voľby do samospráv. 

V tomto roku čaká samosprávu jedna z najnáročnejších akcií investičného i technického charakteru, výstavba nájomných bytov 
nadstavbou budovy obecného úradu. Územné a stavebné povolenie je vydané a v tomto mesiaci sa rozhodne, či Štátny fond 
rozvoja bývania SR vyhovie žiadosti o úver na stavbu. Výstavbou chceme pomôcť nielen mladým rodinám osamostatniť sa, ale aj 
jednotlivcom získať pomerne lacné bývanie v atraktívnom prostredí obce. 

Verím, že sa nám podarí úspešne pokračovať aj v našich tradičných kultúrnych akciách, predovšetkým v organizovaní 8. ročníka Slo-
venského festivalu seniorských folklórnych súborov a tiež v organizovaní fašiangových podujatí, hlavne po úspešnom vlaňajšom roku.

Vážení čitatelia,
ďakujem vám za vašu spoluprácu a pomoc v roku 2009 a v novom roku vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov 

v práci i osobnom živote. 
 Vladimír Kmeťo, starosta obce
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Obec plánuje v tomto roku výstavbu 
piatich nájomných bytov nadstavbou bu-
dovy obecného úradu. 

Ide o dva jednoizbové byty s úžitkovou 
plochou 35,90 m2, jeden dvojizbový byt  
52,60 m2 a dva trojizbové byty 63,60 m2 
a 62,50 m2. Spoločné priestory by mali 
mať 77,5 m2. 

Financovanie výstavby obecných ná- 
jomných bytov bude pozostávať z úveru – 
70 % nákladov zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ďalej ŠFRB) a 30 % nákladov 
z dotácie z Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR (ďalej MV a RR SR). 

V tomto mesiaci obec musí požiadať 
o úver zo ŠFRB vo výške 214.914 € 
a MV a RR SR o dotáciu na inžinierske 
siete. Splátka úveru zo ŠFRB by bola na 
dobu 30 rokov. Náklady vo výške 30 % 
na inžinierske siete z MV a RR SR musí 
uhradiť obec. Okrem toho musí obec 
dofinancovať náklady na kanalizáciu 
a náklady spojené s opravou pôvodných 
múrov a zateplením prízemia budovy, 
včítane výmeny okien.

V prípade schválenia žiadosti o dotáciu 
by sa s výstavbou začalo už začiatkom 
tohto leta a termín ukončenia výstavby je 

do jedného roka od začatia výstavby. 
O dodávateľovi rozhodne výberové ko-
nanie.   

Cena prenájmu sa bude pohybovať 
medzi 2 – 3 eurami za 1 m2 plochy. 
Cena bude schválená obecným zastupi-
teľstvom vo februári, keď bude známe, 
akou čiastkou prispeje štát na výstavbu. 
V cene budú zahrnuté náklady na ČOV, 
odpady ako aj bytový fond opráv. Cena  
nebude zahŕňať poplatok za elektrickú 
energiu a vodné. 

Záujemcovia o byt, ktorí musia spĺňať 
kritéria prideľovania nájomných bytov 
v zmysle zákona, sa musia záväzne 
prihlásiť a komisia vyhodnotí výber 
uchádzačov podľa kritérií VZN obce 
o prideľovaní nájomných bytov v zmysle 
ustanovenia zák. č. 607/2003 Z. z. 
o štátnom fonde rozvoja bývania v zne-

Obec plánuje VýstaVbu nájOmných bytOV

Čo nás trápi v našej obci?
V novembri a decembri 2009 vykonala komisia na ochranu verejného poriadku aj na základe viacerých sťažností občanov mo-

nitoring situácie ohľadom parkovania motorových vozidiel v našej obci. Bolo zistené porušovanie ustanovení zákona č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke, ale aj uznesení OcZ Krivosúd-Bodovka, týkajúce sa nielen parkovania kamiónov v obci, ale aj osobných 
automobilov, spôsobujúcich zhoršenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Skôr ako budeme nútení pristúpiť k opatreniam 
na odstránenie tejto situácie, vyzývame vodičov, aby prehodnotili svoj postoj k prostrediu a spoluobčanom pri odstavovaní svojich 
vozidiel na ceste a správali sa tak, ako im to prikazuje nielen zákon, ale aj dobré občianske spolužitie.

Čo nás teší 
Obecný úrad zorganizoval v apríli viacero aktivít, súvisia-

cich s jarným čistením obce. Jednou z nich bola aj akcia Ro-
dičia pre deti – v kultúrno-športovom areáli obce. Na akcii sa 
zúčastnili rodičia i s deťmi a spoločne s ratolesťami vyhrabá-
vali trávu, vyrovnávali terén hlinou okolo chodníka, vysádzali 
trávu a natierali hojdačky a preliezačky. Bol to vzorový príklad 
pre deti, ako si možno detské ihrisko, na ktorom strávia voľné 
chvíle, udržiavať a vážiť si ho.

V rámci jarného upratovania sa skupina dobrovoľníkov po-
dieľala aj na úprave okolia potravín a obecného úradu. Bri-
gádnicky tu bola zrealizovaná terasová plocha z betónových 
kociek a okolie vysadené ozdobnými krami.  

Aj na čistení cintorína sa podieľalo veľa občanov a tak môžeme 
konštatovať, že už tradičná jarná akcia Spojme sa pre peknú 
obec sa dostala do povedomia mnohých ľudí, ktorí pochopili, 
že ak chceme mať krajšiu obec, musíme priložiť sami ruky k die-
lu a nečakať, že to niekto urobí za nás. Veríme, že tento trend 
bude pokračovať, a preto patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
týchto dobrovoľných akciách, naše srdečné poďakovanie. 

ní neskorších predpisov, podľa výnosu 
Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní 
dotácií na rozvoj bývania. 

Nájomca schválený obecným zastupi-
teľstvom je povinný do 15 dní od  schvále-
nia žiadosti zložiť finančnú čiastku na za-
bezpečenie splácania nájomného, služieb 
a úhrad nákladov spojených s užívaním 
nájomného bytu a nákladov za prípadné 
poškodenie bytu vo výške: 1.000,- €. 

Prednostné právo budú mať záujem-
covia o byty z radov miestnych občanov. 
Ak sa nenaplní stav do požadovaného 
termínu, môžu sa uchádzať o byť aj zá-
ujemcovia z okolitých obcí a miest. 

Žiadosť musí byť podaná do 26. 2. 
2010 na obecný úrad na predpísanom 
tlačive, ktoré si možno vyzdvihnúť od 
18. 1. 2010 taktiež na obecnom úrade.   
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Z miestnej samosprávy

Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa konalo 20. 2. 2009 
Neprítomný: Peter Chrastina 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení,
•  plnenie rozpočtu k 31. 12. 2008,
•  výsledky inventarizácie k 31. 12. 2008,
•  organizáciu fašiangov v obci;

schválilo:
•  podmienky organizovania Slovenské-

ho festivalu seniorských folklórnych 
súborov 2009, resp. Čerešňových 
slávností v obci, 

•  nesúhlasilo so zbúraním verejných 
WC, ktoré sú súčasťou kultúrneho 
domu bez súhlasu ECAV a finančných 
prostriedkov na výstavbu nových so-
ciálnych zariadení,

•   uložilo vstúpiť do rokovania s ECAV 
o odkúpení časti budovy KD a vypra-
covania projektu na výstavbu nových 
sociálnych zariadení prostredníctvom 
štátnych dotácií, resp. verejných zbierok,

•   schválilo organizáciu jarného uprato-
vania verejných priestranstiev v obci,

•   schválilo úpravy terénu pred potravi-
nami svojpomocne s osobnou účasťou.  

Uznesenie z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa konalo 5. 5. 2009 
Neprítomný: Peter Chrastina 
         Mgr. Ivan Marko 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení,
•  správu hlavnej kontrolórky o nekom-

pletnosti dokladov bývalej účtovníčky 
p. Petrovej k záverečnému účtu obce 
za rok 2008,

•  správu o zvýšených poplatkoch za 
elektrickú energiu,

•   informáciu o príprave volieb do Európ-
skeho parlamentu,

•  správu starostu obce o rokovaniach 
s firmou Byvyserv Trenčín o možnostiach 
výstavby nájomných bytov v obci,

•  správu o príprave obnovy kolaudač-
ného konania verejného vodovodu,

•  správu o príprave stavania mája 
a Dňa matiek;

súhlasilo:
•  s vypracovaním projektového návrhu 

nadstavby budovy OcÚ na nájomné 
byty;

odporučilo:
•  vystaviť objednávku na palivové dre-

vo ZUaPS Krivosúd-Bodovka;

schválilo:
•   realizáciu zabezpečovacieho systému 

potravín a obecného úradu,
•  organizáciu zabezpečenia osláv SFSFS,
•  verejnú zbierku na zabezpečenie 

osláv.

Uznesenie z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa konalo 21. 5. 2009 
Neprítomný: Igor Chrastina 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
schválilo:
•  za hlavnú kontrolórku obce Annu 

Dohňanskú.

Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke, 
ktoré sa  konalo 26. 6. 2009 
Neprítomný: Igor Chrastina 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení,
•  plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2009,
•  návrh na výstavbu nájomných bytov;

uložilo:
•  preveriť finančné náklady na vykuro-

vanie obecného úradu a nájomných 
bytov tepelnými čerpadlami a porov-
nať s elektrickým vykurovaním,

• prerokovať možnosti vykurovania ná-
jomných bytov tepelnými čerpadlami 
s projektantom, 

•  oboznámiť verejnosť s plánovanou 
výstavbou,

•  so súhlasom urbárov uskladniť dláž-
kovicu v plechovom sklade miestneho 
združenia UaPS. 

Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa  konalo 28. 8. 2009 
Neprítomný: Mgr. Ivan Marko 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie: 
•  správu o plnení uznesení,
•  plnenie rozpočtu za 1. polrok 2009,
•  informáciu o možnostiach vykurova-

nia obecného úradu alternatívnymi 
druhmi vykurovania,

•  správu o pripravovaných hodových 
akciách; 

schválilo: 
•  elektrický systém vykurovania nájom-

ných bytov,
•  výstavbu nájomných bytov nadstav-

bou budovy obecného úradu,
•  prijatie úveru na prefinancovanie 

rekonštrukcie MK z EÚ vo výške 
109.866,80 eur (3,309.847,20 Sk),

•  vystavenie vlastnej blanko zmenky na 
rad banky za účelom pohľadávky ban-
ky z úveru,

•  zmluvu o nájme pozemkov s PD Inovec;

uložilo:
•  zabezpečiť verejným obstarávaním 

dodávateľa projektovej dokumentácie 
na výstavbu  nájomných bytov a inži-
nierskych sietí  pre územné a staveb-
né povolenie, 

•  zabezpečiť geometrické zameranie 
inžinierskych sietí, 

•  zadať projektovú dokumentáciu na 
vykurovanie budovy obecného úradu 
tepelnými čerpadlami systém vzduch-
-voda (do plánu v roku 2010), 

•  zistiť cenovú ponuku na realizáciu 
kanalizácie cez miestnu komunikáciu 
rúrami DN 800-100 ako opatrenie pro-
ti prívalovým vodám,  

•  spolupracovať pri organizovaní podu-
jatia SFSFS,

•  preveriť plnenie zmluvy ohľadom da-
rovania drevenej podlahy v amfiteátri,

•  prerokovať odkanalizovanie štátnej 
cesty cez obec s predstaviteľmi Sprá-
vy ciest TSK a odboru dopravy TSK. 

Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa  konalo 19. 10. 2009  
Neprítomný:  Igor Chrastina 
                       Ing. Viliam Záhumenský 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení,
•  plnenie rozpočtu za 1. – 3. štvrťrok 

2009,
•  informáciu o vyhlásení PHO vodného 

zdroja Rybník,  
•  informáciu o žiadostiach obce o dotá-

ciu na rok 2010, 
•  informáciu o podaní žiadosti o darova-

nie prebytočného hnuteľného majetku 
v správe MO SR (PV 3S valník a cis-
terna) na zabezpečenie úloh obce;

schválilo:
•  svojpomocné zhotovenie oplotenia 

ochranného pásma vrtu, 
•  schválilo používanie POS-termi- 

nálu v obchode s potravinami aj v roku 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROKU 2009
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2010 bez zľavy poskytovateľa termi-
nálu;

uložilo:
•  zabezpečiť geometrické zameranie 

PHO vrtu.
 
Uznesenia z rokovania Obecného za-
stupiteľstva v Krivosúde-Bodovke,  
ktoré sa  konalo 17. 12. 2009  
Neprítomný: Peter Chrastina 
Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde- 
-Bodovke
zobralo na vedomie:
•  správu o plnení uznesení;

schválilo: 
•  hlavného kontrolóra obce Ing. Petra 

Bočáka,
•  rozpočet obce na roky 2010 – 2012,
•  účel použitia podpory so ŠFRB a do-

tácie z MV a RR SR na výstavbu 
obecných nájomných bytov

•  spôsob financovania výstavby obec-
ných nájomných bytov z úveru 70 % 
nákladov zo ŠFRB a 30 % nákladov 
z dotácie z MV a RR SR,

•  predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB 
vo výške 214.914 € na ŠFRB,

•  zabezpečenie úveru zo ŠFRB spôso-
bom bankovej záruky z DEXIA banky 
Trenčín,

•  nájomný charakter bytov v zmysle 
výnosu MVaRR SR zo 7. 12. 2006 č. 
V.-1/2006 o poskytovaní dotácie na 
rozvoj bývania v znení výnosu z 28. 
11. 2007 č. V.-1/2007 a zmeny platnej 
od 1. 1. 2008,

•  výstavbu inžinierskych sietí k 5 b. j. 
obecných nájomných bytov vo výške 
14.000 € realizovanú z dotácie 70 % 
nákladov – 9.650 € a vlastných pro-
striedkov vo výške 30 % nákladov – 
4.131 €, 

•  zaslanie čestného prehlásenia, že 
v prípade poskytnutia dotácie z MV 

a RR SR obec oznámi túto skutočnosť 
ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie,

•  VZN o spôsobe prideľovania nájomných 
bytov v zmysle výnosu MV a RR zo 7. 12. 
2006 a doplnkov k uvedenému výnosu,

•  dodatok č.2/2009 k VZN č.1/2007, 
•  zimnú údržbu MK, 
•  zápis do kroniky obce za rok 2008,
•   zrušenie elektromeru vo zvonici.

   zobralo na vedomie:
•  informáciu starostu obce o zabezpe-

čení rekonštrukcie miestneho rozhla-
su z finančných prostriedkov predse-
du vlády SR,

•  informáciu predsedu komisie na ochra-
nu VP a parkovaní vozidiel na verej-
ných priestranstvách,

•  informáciu starostu obce o pláne roz-
šírenia predajných priestorov a zmene 
systému evidencie prijímania a výdaja 
tovaru prostredníctvom novej RP, 

•  zmenu úradných hodín na obecnom 
úrade.   

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
(OcZ) v roku 2009  sa schvaľovali dôležité dokumenty – 
rozpočet obce na roky 2010 – 2012 a VZN o prideľovaní 
bytov a Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu obce 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (KOaDSO).

Programový rozpočet obce Krivosúd-Bodovka na rok 2010 
je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a vý-
davkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných 
operácií) je 0. Bežný rozpočet vo výške 60.841,- eur je 
navrhovaný tiež ako vyrovnaný, kapitálové výdavky vo 
výške 240.850,- eur sú kryté prebytkom bežného rozpočtu                           

a príjmovými finančnými operáciami – úverom.
Návrh Programového rozpočtu obce Krivosúd-Bodovka na 

rok 2009 je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi 
a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. 
Pre roky 2010 – 2012 je rozpočtovaných 12 programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Krivosúd-Bodovka na 
roky 2010 – 2012 je uvedený v textovej časti Programového 
rozpočtu. Rozpočet na roky 2011 – 2012 nie je v zmysle § 9 
ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

VýDAVKy 2010 2011 2012
v euR v euR v euR

BEŽNÉ VýDAVKy 60 841 57 636 60 636
v tom:
Mzdy, platy a ostatné os. 
vyrovnania

14 500 14 600 14 900

Poistné a príspevok do 
poisťovní

5 046 5 089 5 189

TOVARy A SLUŽBy 18 545 13 291 16 125
v tom:
Cestov. náhrady – tuzemské 400 400 400
Energie, pošt. a telekom. 
služby

4 345 4 445 4 645

Materiál 2 055 1 965 3 005
Rutinná a štandardná 
údržba

6 000 1 200 2 380

Služby 5 745 5 281 5 695

Finanč. a rozpočtová oblasť 870 870 1 000

Transakcie verejného dlhu 1 900 1 700 1 800

Ochrana pred požiarmi 745 780 800

Cestná doprava 570 700 800

Nakladanie s odpadmi 5 700 6 000 6 500

Ochrana prírody a krajiny 880 790 800

Rozvoj obce 600 500 650

Verejné osvetlenie 3 000 3 100 2 900

Bývanie a občian. vybavenosť 3 100 7 300 7 300

Rekreač. a športové služby 100 200 300

Kultúrne služby 4 085 3 952 4 202

Služby – kultúrny dom 1 435 1 437 1 437

Ostatné kultúrne služby 860 870 920

Vysielacie a vydavateľ. služby 860 745 745

Náboženské služby 500 500 500

Členské – OZ SLOVES 50 50 50

Členské – ZMOS 67 67 67

Členské – RZMOSP 32 32 32

Členské – ZPOZ 17 17 17

Členské – združ. starostov 17 17 17

Členské – Mikroregión 
INOVEC

117 117 117

Vzdelávanie 400 500 500

Sociálne zabezpečenie 600 500 500

ROZPOČET OBCE  KRIVOSÚD-BODOVKA  NA ROKy 2010-2012
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KAPITÁLOVÉ VýDAVKy 240 850 131 100 0

Výstavba nájomných bytov 
– nadstavba

120 000 106 100 0

Výstavba nájomných bytov 
– inž. siete

0 25 000 0

Dažďová kanalizácia 4 300 0 0

Rekonštrukcia el. osvetlenia 1 161 0 0

Rekonštrukcia MK 109 866 0 0

Rekonštrukcia MR 5 522 0 0

VýDAVKOVÉ FINANČNÉ 
OPERÁCIE

1 200 1 000 1 164

Splátka dlhodobého 
bankového úveru

1 200 1 000 1 164

VýDAVKy CELKOM 302 691 192 072 65 396

pRíjmy 2010 2011 2012
v euR v euR v euR

DAŇOVÉ PRÍJMy 51 174 54 273 54 733
v tom:
Dane z príjmov 39 400 42 500 42 760
Daň z majetku 6 135 6 135 6 135
Dane za špeciálne služby 5 639 5 638 5 838

NEDAŇOVÉ PRÍJMy 8 975 5 095 8 895
v tom:
Príjmy z vlastníctva 7 280 3 700 7 500
Administratívne poplatky 500 540 540
Poplatky z náhodného 
predaja

1 165 820 820

Úroky z vkladov 30 35 35
Iné nedaňové príjmy 25 137 137

Transfery v rámci 
verejnej správy

467 467 467

BEŽNÉ PRÍJMy SPOLU 60 641 59 972 64 232

KAPITÁLOVÉ PRÍJMy 172 0 0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 
OPERÁCIE

241 877 132 100 1 000

PRÍJMy CELKOM 302 690 192 072 65 396
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

čl. 1
Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN) upravuje podmienky  
prideľovania bytov určených na nájom, 
postavených s podporou štátu – príspevka-
mi Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a úvermi Štátneho fondu 
rozvoja bývania SR (ďalej ako nájomné 
byty).

Vlastníkom nájomných bytov je obec 
Krivosúd-Bodovka, ktorá pri výstavbe 
postupovala v zmysle výnosu MV a RR SR 
č. V-1-2004, ktorý bol vyhlásený v Zbier-
ke zákonov, uverejnením oznámenia 
o jeho vydaní č. 744/2004 Z. z. a v zmy-
sle výnosu MV a RR SR č. V-1/2006, 
účinného od 1. 1. 2007, ktorý bol vyhlá-
sený v Zbierke zákonov, uverejnením 
oznámenia o jeho vydaní č. 642/2006 
Z. z. Nájomné byty majú osobitný režim, 
ktorý vymedzuje toto VZN. 

Toto VZN upravuje:
a)  podmienky a kritériá, ktoré musí žia-

dateľ o pridelenie nájomného bytu 
spĺňať,

b)  podmienky prijímania žiadostí o pri-
delenie nájomného bytu a postupu 
pri výbere nájomníkov nájomných 
bytov a postupu pri schvaľovaní 
a realizovaní prenájmu. 

Správu nájomných bytov vykonáva 
vlastník nájomných bytov – obec Kri-
vosúd-Bodovka (ďalej aj ako obec alebo 
prenajímateľ), pričom úkony súvisiace 
so spravovaním a prevádzkou majetku 
vo vlastníctve obce vykonáva Obecný 
úrad Krivosúd-Bodovka, Krivosúd-Bo-
dovka č. 88, 913 11 (ďalej len obecný 
úrad).

čl. 2
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Obec zverejní oznámenie o možnosti 
podať si žiadosť o pridelenie nájomného 
bytu. Oznámenie sa zverejní na úradnej 
tabuli obce.

Oznámenie obsahuje:

•  špecifikáciu odovzdávaných nájom-
ných bytov,

•  oznámenie o mieste, kde si záujem-
covia môžu vyzdvihnúť tlačivo žiados-
ti a kde môžu podať žiadosť, 

•  termín uzávierky podávania žiadostí. 
Informácie o podávaní žiadostí, pod-

mienkach prideľovania nájomných by-
tov, príjem žiadostí občanov a kontrolu 
úplnosti dokladov potrebných na poda-
nie žiadosti vykonáva obecný úrad. 

Žiadosť musí byť podaná na predpí-
sanom tlačive a musí obsahovať všetky 
požadované údaje uvedené na tlačive 
žiadosti.

K žiadosti je žiadateľ povinný doložiť 
doklady overujúce správnosť a úplnosť 
údajov uvedených  v žiadosti. Ide najmä 
o tieto doklady:
•  popis súčasnej bytovej situácie žiada-

teľa,
•  čestné prehlásenie o majetkových 

pomeroch žiadateľa, z ktorého bude 
zrejmé, že žiadateľ spĺňa predpoklady 
podľa ust. čl. 3  tohto VZN,

VšEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE OBCE KRIVOSÚD-BODOVKA 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov číslo: 1/2009

Obec Krivosúd-Bodovka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
§ 4, ods. 1 a ods. 3 a podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade 
s ustanovením zák. č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, podľa výnosu Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, schválilo na svojom zasadnutí dňa 
17. 12. 2009 toto Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009  o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, ktoré upravuje podmien-
ky prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu.
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•  potvrdenie o výške príjmov žiadateľa 
a osôb s ním bývajúcich, ktorých príj-
my sa posudzujú spoločne, 

•  fotokópia občianskeho preukazu žia-
dateľa, osôb s ním bývajúcich, foto-
kópia rodného listu dieťaťa, 

•  v prípade žiadateľa o nájom bytu pre 
osobu so zdravotným postihnutím do-
klad o diagnóze a rozsahu zdravotné-
ho postihnutia,

•  prípadne iné doklady.

čl. 3 
Nakladanie s nájomnými bytmi 

Štandardný nájomný byt možno po-
skytnúť:
a)  fyzickej osobe, žiadateľovi (nájom-

covi) o pridelenie nájomného bytu, 
ktorej mesačný príjem a príjem osôb 
s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne, podľa osobit-
ného predpisu1) neprevyšuje 3-ná-
sobok životného minima, platného 
k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, vypočítaného 
pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy 
sa posudzujú spoločne; pritom me-
sačný  príjem sa vypočíta z príjmu 
za predchádzajúci kalendárny rok 
ako podiel tohto príjmu a príslušné-
ho počtu mesiacov, počas ktorých 
sa príjem poberal (ďalej len životné 
minimum),

b)  mladej rodine; pričom za mladú ro-
dinu sa považuje rodina, v ktorej as-
poň jeden z manželov ku dňu podpí-
sania nájomnej zmluvy je mladší ako 
35 rokov veku a spĺňa podmienky 
príjmu podľa písm. a),

c)  nájomný byt možno poskytnúť žia-
dateľovi podľa písm. a) a b) len za 
súčasného splnenia nasledovných 
podmienok: 
•  žiadateľ  je občanom SR,
•  žiadateľ v čase podania žiadosti 

dovŕšil vek 18 rokov,
•  žiadateľ neužíva žiaden iný byt 

ako nájomca, alebo spoločný ná-
jomca, 

•  žiadateľ nie je vlastníkom ani spo-
luvlastníkom iného bytu, rodinného 
domu, družstevného bytu, alebo 
bytového domu a nie je zapísaný 
ako člen bytového družstva.

2.  Ustanovenie ods. 1 písm. a) a b) sa 
nepoužije, ak:
a)  ide o žiadateľa, osobu so zdravot-

ným postihnutím, ktorej mesačný 
príjem neprevyšuje štvornásobok 
životného minima a  ktorá  spĺňa aj 
nasledovné podmienky:
•  ide o osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím uvedeným v prílohe č. 
1 k tomuto VZN, pričom  zdravotné 
postihnutie bude preukázané rele-
vantným dokladom o diagnóze. 
Ak takýto občan nepožiada o uza-

vretie nájomnej zmluvy, možno uza-
vrieť na takýto byt nájomnú zmluvu 
aj s občanom nespĺňajúcim podmien-

ku zdravotného postihnutia, ale len 
na dobu určitú, neprevyšujúcu jeden 
rok. Po jej uplynutí, v prípade, že zo 
strany občana so zdravotným po-
stihnutím o tento byt stále nie je záu-
jem, možno nájomnú zmluvu predĺžiť 
vždy len na dobu 1 roka. Po zarade-
ní žiadosti občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím do zoznamu žiada-
teľov bude táto riešená prednostne 
a súčasný nájomca stratí nárok na 
predĺženie nájomnej zmluvy;

b)  ide o žiadateľa, fyzickú osobu, ktorá 
zabezpečuje spoločenské, ekono-
mické a sociálne potreby obce, naj-
mä školské, kultúrne, zdravotnícke 
a bezpečnostné alebo o fyzickú oso-
bu užívajúcu nájomný byt vrátený 
oprávnenej osobe podľa osobitných 
predpisov (napr. zákon č. 403/1990 
Zb.), pričom však podiel takto pre-
najatých bytov nemôže presiahnuť 
10 % bytov, najmenej však 1 byt;

c)  ide o žiadateľa, fyzickú osobu, kto-
rej ubytovanie súvisí s vytváraním 
nových pracovných miest v území 
a obstaranie bytov súvisí s realizá-
ciou významnej investície, pričom 
však podiel takto prenajatých bytov 
nemôže presiahnuť 40 % bytov.

čl. 4
Postup pri posudzovaní žiadostí 
Podané žiadosti posudzuje komisia 

pre bývanie obecného zastupiteľstva, 
zriadená na návrh starostu obecným 
zastupiteľstvom na tento účel (ďalej len 
komisia). Žiadosti budú komisiou po-
sudzované v poradí, v akom boli kom-
pletné žiadosti (t. j. so všetkými v tomto 
VZN uvedenými prílohami) doručené na 
obecný úrad.

Komisia po uzávierke podania žia-
dostí preskúma žiadosti z hľadiska ich 
úplnosti, správnosti a z hľadiska dodr-
žania podmienok pre pridelenie nájom-
ného bytu žiadateľom. Ak žiadosť spĺňa 
požadované náležitosti a žiadateľ spĺňa 
požadované kritériá pre pridelenie ná-
jomného bytu, zaradí komisia žiadosť 
do zoznamu žiadateľov spĺňajúcich pod-
mienky o pridelenie nájomného bytu 
a to v poradí, v akom boli doručené. 
Zároveň vyhotoví zoznam žiadateľov, 
ktorí nesplnili požadované podmienky, 
neuviedli v žiadosti požadované údaje, 
nepredložili požadované doklady, alebo 
uviedli nepravdivé údaje. Komisia pred-
loží zoznam žiadostí žiadateľov spĺňa- 
júcich podmienky v stanovenom poradí 
a stanovenom počte (počet prideľova-
ných nájomných bytov + náhradníci) 
obecnému zastupiteľstvu na schválenie 
a predloží obecnému zastupiteľstvu na 
posúdenie zoznam žiadateľov, ktorí ne-
splnili požadované podmienky. Zoznam 
žiadostí schválených obecným zastupi-
teľstvom bude zverejnený na úradnej ta-
buli obce po dobu 15 dní. Rovnakú dobu 
bude zverejnený aj zoznam žiadateľov, 
ktorí nesplnili požadované podmienky. 

V oznámení bude uvedený termín a mie-
sto  podpisu nájomnej zmluvy. 

Žiadateľ sa považuje za uspokojeného 
po podpise nájomnej zmluvy. Žiadateľ, 
ktorý sa nedostaví k podpisu nájomnej 
zmluvy v stanovenom termíne, alebo 
túto v stanovenom termín nepodpíše, 
prípadne do podpisu nájomnej zmluvy 
nezloží finančnú zábezpeku upravenú 
v čl. 8 tohto VZN, stráca nárok na uza-
vretie nájomnej zmluvy k nájomnému 
bytu a pre účely tohto VZN sa považuje 
za uspokojeného žiadateľa. Uspokojení 
žiadatelia sa vyradia z evidencie žiada-
teľov o pridelenie nájomného bytu. Voľný 
byt bude ponúknutý ďalšiemu žiadateľo-
vi (schválenému náhradníkovi) podľa 
poradia, v akom je tento evidovaný.

Ak je neobsadený nájomný byt podľa 
čl. 3 ods. 2 tohto VZN a obcou nie je evi-
dovaná žiadosť občana so zdravotným 
postihnutím, bude byt prenajatý žiada-
teľovi bez zdravotného postihnutia, s je-
ho súhlasom. Nájomný vzťah sa bude 
riadiť čl. 3 ods. 2 tohto VZN. 

Žiadatelia (náhradníci), ktorí boli za-
radení do evidencie žiadateľov, ale 
z dôvodu nedostatku nájomných bytov 
neboli uspokojení, budú naďalej evido-
vaní v zozname žiadateľov. V prípade, 
ak dôjde k uvoľneniu nájomného bytu, 
budú evidovaní žiadatelia, v poradí 
v akom sú evidovaní, o tejto skutočnosti 
informovaní písomne a budú vyzvaní na 
opätovné preukázanie skutočností a kri-
térií potrebných na pridelenie nájomné-
ho bytu. V ďalšom sa bude postupovať 
podľa čl. 4 tohto VZN. 
_______________________________
1)  zák. NR SR č. 601/2003 o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

čl. 5
Zásady správy nájomných bytov 
a uzatváranie nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva sa so žiadateľom 
uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši 
tri roky s možnosťou opätovného dojed-
nania nájmu k rovnakému predmetu náj-
mu na dobu neprevyšujúcu tri roky.

V prípade, ak žiadateľom o uzatvore-
nie nájomnej zmluvy je občan so zdra-
votným postihnutím, nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši 
10 rokov s možnosťou opätovného do-
jednania nájmu k rovnakému predmetu 
nájmu na dobu neprevyšujúcu tri roky.

Výšku nájmu stanoví obec v súlade 
s minimálnou a maximálnou cenou ná-
jmu bytu stanovenou osobitným práv-
nym predpisom vydaným príslušným 
orgánom. 

Výšku úhrad na plnenia (služby) po-
skytované s užívaním bytu stanoví 
obec, pričom výška úhrady za tieto pl-
nenia (služby) sa vypočítava týmto spô-
sobom:

poplatky za energie v spoločných 
priestoroch za mesiac / 5 + poplatky 
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za prevádzku ČOV/počet obyvateľov 
bytovky x počet obyvateľov bytu + iné 
poplatky, ktoré môžu prenajímateľovi 
vzniknúť v súvislosti s poskytovanými 
službami úmerne rozpočítané na jednot-
livé byty alebo počet obyvateľov.

Poplatok za komunálny odpad bude 
riešený v zmysle VZN č. 1/2007 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v zmysle platných doplnkov.

Výšku úhrad za plnenia spojené 
s užívaním bytu stanoví obec, pričom  
má právo výšku tohto príspevku každo-
ročne upraviť o mieru inflácie vyhlásenú 
Štatistickým úradom SR za predchádzajúci 
kalendárny rok. Od nadobudnutia právo-
platnosti tohto VZN je stanovená výška 
príspevku do tohto fondu vo výške 0,4- €/
m2/mesiac.

Nájomné a úhrady za plnenia po-
skytované s užívaním bytu sú splatné 
mesačne vopred, a to vždy do 15. dňa 
príslušného mesiaca (t. j. mesiaca pred-
chádzajúceho mesiacu, za ktorý sa platí 
nájomné).

Nájomnú zmluvu so žiadateľom uza-
tvára štatutárny zástupca obce na zákla-
de uznesenia obecného zastupiteľstva 
obce, ktorým bol schválený zoznam žia-
dateľov spĺňajúcich podmienky na ude-
lenie nájomného bytu podľa čl. 4 bodu 2 
tohto VZN.

V  nájomných bytoch nemožno reali-
zovať výmeny bytov a prevod vlastníc-
kych, nájomných alebo iných práv k ná-
jomnému bytu. 

Nájomca  nájomného bytu nemá prá-
vo na bytovú náhradu (náhradný byt, 
náhradné ubytovanie, prístrešie) pri zá-
niku nájmu z akéhokoľvek dôvodu 
a akýmkoľvek spôsobom.

K termínu ukončenia nájmu je nájom-
ca povinný z bytu sa vysťahovať, byt  
vypratať a odovzdať ho prenajímateľovi 
v stave primeranom dobe užívania, pri-
čom nesie zodpovednosť za spôsobené 
škody.

Súčasťou nájomnej zmluvy je notár-
ska zápisnica vyhotovená na náklady 
nájomcu, v ktorej nájomca vyjadrí sú-
hlas s podmienkami stanovenými ná-
jomnou zmluvou a týmto VZN a s vypra-
taním nájomného bytu na miesto určené 
nájomcom v prípade, ak sa po ukončení 
nájmu z akéhokoľvek dôvodu a akým-
koľvek spôsobom upraveným v nájom-
nej zmluve nájomca sám dobrovoľne 
z predmetného bytu nevysťahuje (byt 
nevyprace). Notárska zápisnica bude 
slúžiť ako exekučný titul pre vykonanie 
exekúcie vyprataním bytu. 

V prípade, ak sa nájomca k termínu 
ukončenia nájomnej zmluvy z nájomné-
ho bytu neodsťahuje (byt nevyprace), 
prenajímateľ podá návrh na vykonanie 
exekucie vyprataním bytu.

Nájomca nesmie vykonávať žiadne 

stavebné úpravy v nájomnom byte, či 
podstatné zmeny na predmete nájmu 
bez predchádzajúceho písomného sú-
hlasu prenajímateľa, a to ani na svo-
je náklady. Nájomca nemá v prípade 
stavebných úprav v nájomnom byte, či 
zmien na predmete nájmu odsúhlase-
ných zo strany prenajímateľa nárok na 
úhradu nákladov spojených so staveb-
nými úpravami, či zmenou na predmete 
nájmu.

Nájomca nesmie prenechať byt do 
podnájmu inej osobe bez predchádza-
júceho písomného súhlasu prenajíma-
teľa.

Nájomca nesmie nájomný byt zaťažiť, 
či inak disponovať s predmetom nájmu.

Nájomca nesmie nájomný byt využí-
vať na iné účely ako na bývanie, nesmie 
v nájomnom byte vykonávať podnika-
teľskú činnosť, ani zriadiť v nájomnom 
byte sídlo podnikajúcej fyzickej, či práv-
nickej osoby bez predchádzajúceho pí-
somného súhlasu prenajímateľa.

Nájomca je povinný umožniť vstup 
do bytu zamestnancom ministerstva, 
príslušného krajského stavebného úra-
du a iných kontrolných orgánov s cieľom 
výkonu kontroly technického stavu bytu. 

čl.6
Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

Ak nájomca bude dodržiavať všetky 
povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 
z ustanovení nájomnej zmluvy, tohto 
VZN, Občianskeho zákonníka, ostatných  
právnych predpisov a Pravidiel pre uží-
vanie bytu  a bude po uplynutí doby ná-
jmu spĺňať všetky požiadavky a kritériá 
na žiadateľa o uzavretie nájomnej zmlu-
vy uvedené v tomto VZN alebo vo VZN 
upravujúcom problematiku prideľovania 
nájomných bytov platnom a účinnom v ča-
se uplynutia pôvodnej doby nájmu, má 
prednostné právo na opätovné dohod-
nutie nájmu k rovnakému predmetu náj-
mu. Ak má nájomca záujem o predĺženie 
platnosti nájomnej zmluvy, je povinný 60 
dní  pred uplynutím platnosti nájomnej 
zmluvy doručiť na obecný úrad žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy, spolu 
s dokladmi o tom, že naďalej spĺňa pod-
mienky VZN upravujúceho problematiku 
prideľovania nájomných bytov.

Každú žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy do 10 dní od podania žiados-
ti prerokuje komisia a žiadosti, ktoré 
spĺňajú podmienky určené v tomto VZN, 
alebo  vo VZN upravujúcom problema-
tiku prideľovania nájomných bytov plat-
nom a účinnom v čase uplynutia pôvod-
nej doby nájmu, odporučí na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 
schváliť. 

Na základe schválenia žiadosti obec-
ným zastupiteľstvom vystaví prenajíma-
teľ dodatok k nájomnej zmluve, ktorým 
bude na dobu určitú platnosť nájomnej 

zmluvy predĺžená. Podmienky nájmu 
môžu byť dodatkom dohodnuté odlišne 
od podmienok dohodnutých v nájomnej  
zmluve.  

Nájomca je povinný dodržiavať všet-
ky ustanovenia tohto VZN, alebo VZN 
upravujúceho problematiku prideľovania 
nájomných bytov platného a účinného 
v čase uplynutia pôvodnej doby nájmu,  
aj po predĺžení platnosti nájomnej zmluvy. 
 

čl. 7
Zánik nájmu bytu

Nájom nájomného bytu zaniká:
•  uplynutím doby nájmu, ak nebola táto 

doba podľa čl. 6 tohto VZN predĺže-
ná,

•  dohodou medzi prenajímateľom a ná-
jomcom,

•  písomnou výpoveďou prenajímateľa 
alebo nájomcu, pričom výpovedná 
lehota je tri mesiace a nájom bytu 
sa skončí uplynutím tejto lehoty. Vý-
povedná lehota začne plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po me-
siaci, v ktorom bola výpoveď doruče-
ná druhej zmluvnej strane nájomnej 
zmluvy.
Prenajímateľ môže dať nájomcovi pí-

somnú výpoveď z nájmu po jej prerokovaní 
v obecnom zastupiteľstve a so súhlasom 
starostu obce, najmä z  týchto dôvodov:
•  nájomca, alebo ten, kto je členom jeho 

domácnosti, hrubo poškodzuje prena-
jatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné 
priestory alebo spoločné zariadenia 
v dome alebo sústavne narušuje po-
kojné bývanie ostatných nájomcov, 
ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje 
dobré mravy v dome,

•  nájomca hrubo porušuje svoje povin-
nosti vyplývajúce z nájmu bytu (v ná-
jomnej zmluve bude dohodnuté, čo 
zmluvné strany považujú za hrubé 
porušenie povinností vyplývajúcich 
z nájmu),

•  nájomca nezaplatil nájomné alebo 
úhradu za plnenia poskytované s užíva-
ním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace, 

•  nájomca prenechal byt alebo jeho 
časť inému do podnájmu bez písom-
ného súhlasu prenajímateľa,

•  ak je potrebné z dôvodu verejného 
záujmu s bytom alebo domom naložiť 
tak, že byt nemožno užívať, alebo ak 
byt alebo dom vyžaduje opravy, pri 
ktorých vykonávaní nemožno byt ale-
bo dom najmenej počas šiestich mesi-
acov užívať,

•  nájomca prestal spĺňať predpoklady 
užívania bytu osobitného určenia,

•  nájomca využíva bez súhlasu prena-
jímateľa byt  na iné účely ako na bý-
vanie.

čl. 8
Osobitné ustanovenia

Nájomca schválený obecným zastu-
piteľstvom v zmysle čl. 4 tohto VZN je 
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povinný do 15 dní od schválenia žiadosti 
obecným zastupiteľstvom, najneskôr však 
pri podpise nájomnej zmluvy (resp. do 15 
dní od schválenia predĺženia platnosti ná-
jomnej zmluvy, najneskôr však do podpisu 
dodatku k nájomnej zmluve) zložiť na účet 
obce vedený v Dexia Banke Slovensko, 
a. s., č. ú.: 0616976001/5600, resp. v po-
kladni obecného úradu finančnú čiastku 
na zabezpečenie splácania nájomného, 
služieb a úhrad nákladov spojených s uží-
vaním nájomného bytu a nákladov za prí-
padné poškodenie bytu vo výške: 1.000,- € 
(slovom jedentisíc EUR).

Po zániku nájmu vráti prenajímateľ 
nájomcovi do 30 dní od vypratania ná-
jomného bytu nájomcom finančnú čiast-
ku uvedenú v ods. 1 po odpočítaní dlž-
ných súm nájomného, úhrad za služby 

a náklady spojené s užívaním nájom-
ného bytu a po odpočítaní nákladov za 
prípadné poškodenie bytu. 

Obec môže rozhodnúť, v súlade s vý- 
nosom MV a RR SR č. V-1-2006, po 
uplynutí 30 rokov od kolaudácie nájom-
ných bytov uvedených v § 1 tohto VZN 
o ďalšom nakladaní s nájomnými bytmi.

čl. 9
Záverečné ustanovenia

Obec môže nájomný byt prenajať aj 
žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky 
uvedené v čl. 3 tohto VZN, ale len v prí-
pade, pokiaľ to vyžaduje dôležitý záujem 
obce alebo štátu. Posúdenie skutkové-
ho stavu vykoná obecné zastupiteľstvo 
schválením príslušného uznesenia na 
návrh komisie  podľa čl. 4 tohto VZN.

Podmienky uvedené v tomto VZN sú 

podstatnými náležitosťami nájomnej 
zmluvy.

Toto všeobecne záväzné nariadenie 
obce Krivosúd-Bodovka č. 1/2009 o na-
kladaní s nájomnými bytmi pre obča-
nov bolo schválené Obecným zastupi-
teľstvom obce Krivosúd-Bodovka dňa 
17. 12. 2009.

Toto všeobecne záväzné nariadenie 
obce Krivosúd-Bodovka č. 1/2009 o na-
kladaní s nájomnými bytmi pre občanov 
nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia 
na úradnej tabuli v obci.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo obce Krivosúd-
Bodovka.  

Súčasťou tohto všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2009 o nakladaní s ná- 
jomnými bytmi pre občanov je príloha 
č. 1– Zoznam zdravotných postihnutí.

ČASŤ VI
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADy
čl. 25

Sadzba poplatku
Správca poplatku ustanovuje  sadzbu 

poplatku:
a)  u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo 
ktorá je na území obce oprávnená uží-
vať alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť, ale-
bo objekt, ktorý nie je stavbou alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 
trávnatý porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom 
území obce okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v ka-
tastri nehnuteľností ako vodná plocha 
(ďalej nehnuteľnosť), 0,05 EUR na 
osobu a kalendárny deň

aa) ak žije v spoločnej  domácnosti 
podľa článku 23 ods.1 písm. a/ 
viac ako 5  poplatníkov, poplatník 
si môže v sadzbe 0,05 EUR na 
osobu uplatniť 2 smetné nádoby. 

ČASŤ VII
čl. 30

SPOLOČNÉ ZÁVEREĆNÉ 
USTANOVENIA

1.  Dodatok č. 2/2009 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu obce Krivosúd- 
-Bodovka č. 3/2007 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady schválilo Obecné zastupi-
teľstvo v Krivosúde-Bodovke dňa 17. 
12. 2009 uznesením č. 149/2009.

2.  Tento dodatok nadobúda účinnosť    
1. 1. 2010.

V Krivosúde-Bodovke dňa 17. 12. 2009

UPOZORNENIE
Upozorňujeme na využívanie žetónov 

na smetné nádoby. Tie môžu využívať 
nielen chalupári, ale aj ostatní občania 
hlavne v zimnom období, keď jedna 
smetná nádoba často nestačí . 

Poplatok je pri vyrubení platobného 
výmeru splatný do 30. 4. spoplatňované-
ho  obdobia. Ak správca poplatku doručí 
platobné výmery po 15. 4., je poplatok 
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru.

V prípade využívania množstvového  
zberu (žetónový systém) je poplatok   
splatný okamžite pri kúpe žetónov.

Ing. Vladimír Kmeťo, starosta obce

DODATOK č. 2/2009
K VšEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIUE OBCE KRIVOSÚD-BODOVKA č. 03/2007

O MIESTNyCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNE ODPADy A DROBNÉ STAVEBNÉ  ODPADy

KALENDÁR ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A PLASTOV V ROKU 2010
KOMUNÁLNy ODPAD:
18. 1. 2010
  1. 2. 2010
15. 2. 2010
  1. 3. 2010
15. 3. 2010
29. 3. 2010
12. 4. 2010
26. 4. 2010
10. 5. 2010
24. 5. 2010
  7. 6. 2010
21. 6. 2010

  5. 7. 2010
19. 7. 2010
  2. 8. 2010
16. 8. 2010
30. 8. 2010
13. 9. 2010
27. 9. 2010
11.10. 2010
25.10. 2010
  8.11. 2010
22.11. 2010
  6.12. 2010
20.12. 2010

PLASTy:
  8. 2. 2010
  9. 3. 2010
  5. 4. 2010
  3. 5. 2010
14. 6. 2010
12. 7. 2010
  9. 8. 2010
  6. 9. 2010
  4. 10. 2010
  1. 11. 2010
13. 12. 2010

Poslanci na poslednom decembrovom zasadnutí OcZ v roku 2008 schválili aj dodatok č. 2/2009 k VZN obce Krivosúd-Bodovka 
č. 03/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Ide o navýšenie poplatku o 0,10 € a deň za odvoz KO z dôvodu navýšenia poplatkov vývozcu KO – Marius Pedersen a stratu 
v roku 2009, ktorú obec musela doplácať za vývoz a uskladnenie na skládku. Menia sa nasledovné články:

V tomto roku bude doplnený vývoz KO a plastov aj o vývoz papiera. Kontajner 1100 l bude nastálo pristavený pri 
parkovisku pred obecným úradom. Vývoz bude 1x mesačne.
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Čo by ste mali vedieť?
AKO POSTUPOVAŤ PRI REgISTRÁCII 

HROBOVÉHO MIESTA 
v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zme-

ne a doplnení živnostenského zákona a Prevádzkového 
poriadku pohrebiska v zmysle VZN 1/2008.

Pohrebiská, ako aj správu a ich prevádzkovanie zriaďuje obec 
so súhlasom príslušného orgánu. Prevádzkovateľ pohrebiska 
vedie evidenciu hrobových miest. Právo užívať hrobové miesto 
vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu musí každý, 
komu patrí hrobové miesto, uzatvoriť na obecnom úrade.
Hrobové miesta si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.cintoriny.eu
Postup:
1.  zvolíte na uvedenej web-stránke na mape Slovenska 

Trenčiansky kraj
2.  vyberiete z ponuky okres Trenčín
3.  kliknete na „vyhľadať“
4.  vyberiete Krivosúd-Bodovka
5.  kliknete na „zobraziť mapu“
6.  po zobrazení mapy kliknete na „zoom +“ a „číslovanie“
7.  podľa čísla hrobu alebo prechádzaním myšou po hroboch 

sa Vám ukážu jednotlivé hroby s menami zomrelých 

pOzOR na mRazy VO VOdOmeRných šachtách
Opäť upozorňujeme odberateľov vody, aby si vo vlastnom zá-

ujme prekontrolovali stav vodomerných šácht a zabezpečili si ich 
hlavne pred silnými mrazmi. V minulom zimnom období v dôsled-
ku mrazov došlo k haváriám v troch vodomerných šachtách. Spô-
sobuje to potom problémy s tlakom vody v celom systéme. 

Najcitlivejším miestom pri mrazoch je vodomer, ktorý praskne 
a voda potom nekontrolovateľne uniká. V prípade zamrznutia 
prípojky v šachte, ale aj akejkoľvek inej poruchy si vlastníci 
budú musieť náklady na opravu hradiť sami. Poruchy však     
v každom prípade treba nahlásiť na obecnom úrade.

DAŇOVÉ PRIZNANIE A VyRUBENIE DANE
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník 

povinný podať do 31. januára 2010, len ak nastali zmeny 
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností – kúpa, 
predaj, dedičstvo, kolaudácia, stavebné povolenie.

DAŇ ZA PSA    
Daň za psa na rok 2009 je splatná bez vyrubenia do 31. 

januára tohto zdaňovaného obdobia.  
Poplatok možno zaplatiť priamo do pokladne obecného 

úradu alebo na účet obce č. 0616976001/5600, kde treba 
uviesť variabilný symbol v tvare rok a číslo domu – napr. VS: 
201020. 

  
ČO ROBIŤ PRI ZABÍJAČKÁCH 

PODĽA USMERNENIA RVPS V TRENČÍNE
Chovateľ alebo vlastník ošípanej je povinný nahlásiť domá-

cu zabíjačku na RVPS Trenčín najmenej 1 pracovný deň vo-
pred v čase od 7.00 – 15.00 hod.

Spôsob nahlásenia: písomne, telefonicky (telefón/fax:              
032/652 21 23, e-mail: rvstno@svssr.sk. Pri nahlásení je po-
trebné uvádzať údaje: meno a adresa chovateľa, telefónne 
číslo, okres, plánovaný dátum domácej zabíjačky.

Chovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z každej po-
lovice jatočného tela ošípanej, t. j. svalovinu bránice v mieste 
prechodu do šľachovitej časti o veľkosti najmenej 5 x 5 cm – 
spolu dve vzorky z 1 ošípanej. 

Zvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie od chovateľa orga-
nizuje RVPS Trenčín v spolupráci s chovateľom a obecným 
úradom.

§ 23
zastavenie a státie
•  Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jed-

nom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie 
k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo...

•  Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 
najmenej 3 m pre každý smer jazdy... t. j. medzi stojacim vo-
zidlom a protiľahlým okrajom vozovky musí zostať priestor 
široký najmenej 6 metrov! Týka sa to prakticky celej miest-
nej komunikácie v obci a najmä parkovania motorových vo-
zidiel a jazdných súprav na hornom a dolnom konci obce. 
Státím sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, 
ako je čas dovolený na zastavenie. Zastavením uvedenie 
vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb ale-
bo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu, 

•  Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič 
vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov...

•  Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť par-
kovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cest-
nej premávky...

§ 25
Vodič nesmie zastaviť a stáť
a)  v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, (týka sa to 

najmä parkovania vozidiel v neprehľadnej zákrute pri býva-
lom obchode – teraz firma Kveta);

d)  na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hra-
nicou križovatky a 5 m za ňou (týka sa to obdobne najmä 
parkovania vozidiel na trojramennej križovatke, ktorá nemá 
tvar T pri bývalom obchode – teraz firma Kveta);

f)  na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb 
v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku 
a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká 
dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m 
pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor 
zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou znač-
kou, platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor;

h)  na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú znač-
ku, ... (týka sa to najmä parkovania nákladných motorových 
vozidiel alebo jazdných súprav na dolnej štvorramennej kri-
žovatke pri vyústení obecnej miestnej komunikácie na cestu 
II/507, kde sa pred križovatkou  nachádza zvislá dopravná 
značka P2 – Stoj, daj prednosť v jazde a kde je to z hľadiska 
dopravno-bezpečnostnej situácie najnebezpečnejšie);

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU PRI OCÚ V KRIVOSÚDE-BODOVKE 
v súvislosti s viacerými sťažnosťami občanov na parkovanie nákladných motorových vozidiel na miestnej komunikácii v obci 

dôrazne upozorňuje vodičov a majiteľov týchto vozidiel (nielen nákladných) na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky ako aj na 
dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú z príslušných ustanovení zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

V novembri a decembri 2009 bol vykonaný monitoring situácie ohľadom parkovania motorových vozidiel v našej obci a na zá-
klade zistených poznatkov dôrazne upozorňujeme vodičov a majiteľov týchto vozidiel na výklad nasledovných ustanovení zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktoré sú v našej obci porušované:
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m) na moste;
q)  na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 (iní účastníci 

cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to ne-
platí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie 
je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, 
pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m);

s)  na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, ...;
u)  na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohro-

ziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo ob-
medziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo 
výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov urče-
ných na zásobovanie alebo parkovacích miest.

§ 33
Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde 

tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce 
musí mať aspoň na strane privrátenej k stredu cesty rozsvie-
tené parkovacie alebo obrysové svietidlá, prípadne musí byť 
osvetlené na strane privrátenej k stredu cesty aspoň jedným 
svietidlom viditeľným spredu i zozadu, pričom toto svietidlo 
nesmie byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu 
vozidla; to neplatí na parkovisku. 

Prekážkou cestnej premávky sa rozumie všetko, čo môže 
ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov. 

Významné udalosti V obci V roku 2009
VOĽBy PREZIDENTA SR

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konali 21. marca 
2009. Výsledky hlasovania 1. kola vo voľbách v obci 
Krivosúd-Bodovka:
Počet volebných okrskov:           1
Počet oprávnených voličov 
zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:  263
Počet oprávnených voličov, 
ktorým boli vydané obálky:      151 (57,5 %)
Počet odovzdaných obálok:                                151
Počet platných hlasov odovzdaných 
pre všetkých kandidátov                              149

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Bollová Dagmara, PaedDr.     3
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.  92
3. Martináková Zuzana      5
4. Melník Milan, prog., RNDr., DrSc.     1
5. Mikloško František, RNDr.     1
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.  46
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.      1

V druhom kole 4. apríla 2009 sa rozhodovalo medzi Ivetou Radi-
čovou a Ivanom Gašparovičom. Najviac hlasov v obci aj v rámci SR 
získal opäť Ivan Gašparovič a stal sa po druhýkrát prezidentom SR. 

Predseda OVK Gabriela Michalíková

VOĽBy DO EUROPARLAMENTU
Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 6. júna. 

Zúčastnilo sa ich 28,5 % obyvateľov, čo je takmer o 10 % viac 
ako je celorepublikový priemer.

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parla-
mentu 6. júna 2009 v obci Krivosúd-Bodovka:
Počet volebných okrskov            1
Počet oprávnených voličov 
zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:   266
Počet oprávnených voličov, 
ktorým boli vydané obálky:                                   76 (28,5 %)
Počet odovzdaných obálok:                                  76
Počet platných hlasov odovzdaných 
pre všetkých kandidátov:                                 75

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú 
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

1. SMER-SD                 31      
2. ĽS HZDS                  19
3. SDKÚ-DS                   8
4. KSS                             5
5. SNS                            5

6. Strana zelených          2
7. SDL                             2
8. Slobodné fórum          1
9. KDH                            1

10. SaS                             1
 Ostatné strany nedostali žiadny hlas.

Predseda OVK Gabriela Michalíková

Komisia na ochranu verejného poriadku pri OcÚ v Krivosúde-Bodovke chce touto cestou informovať obyvateľov obce, že 
podstatou tohto upozornenia nie je zbytočné šikanovanie vodičov a majiteľov vozidiel parkujúcich na miestnej komunikácii v našej 
obci. Dané upozornenie je iba reakciou na časté sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú hlavne parkovania nákladných motorových 
vozidiel a jazdných súprav v našej obci. Ale dajme si ruku na srdce, kto z nás obyvateľov obce a niektorých sťažovateľov striktne 
dodržiava vyššie uvedené ustanovenia zákona o cestnej premávke.

Situácia ohľadom parkovania vozidiel na miestnej komunikácii v našej obci zatiaľ nie je neúnosná, ale ani nie je pre niektorých 
obyvateľov obce uspokojivá, a preto musíme danú situáciu spoločne riešiť. Chceme docieliť spokojnosť našich obyvateľov našej 
obce a nie rozvracať medziľudské alebo susedské vzťahy. Dúfame, že toto upozornenie bude prvým a zároveň aj posledným kro-
kom riešenia terajšieho stavu. Veríme, že si vodiči a majitelia vozidiel, ktorých sa to týka, vstúpia do svedomia a nebudú svojím kona-
ním, ktoré nie je celkom v súlade s pravidlami cestnej premávky, obťažovať ostatných spoluobčanov a dávať podnety na sťažnosti.

Pri riešení tohto problému nie je zatiaľ  potrebné požadovať súčinnosť od Policajného zboru Slovenskej republiky a dokumen-
tovať porušovanie vyššie uvedených pravidiel cestnej premávky a oznamovať ich príslušnému dopravnému inšpektorátu. K tejto 
možnosti pristúpime až prípade, keď nebude možné požadovaný stav docieliť inou cestou.      

Mgr. Ivan Marko, predseda komisie

Foto: SITA Foto: Pravda
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VOĽBy DO ORgÁNOV TSK
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov TSK v obci Kri-

vosúd-Bodovka dňa 14. 11. 2009

Počet oprávnených osôb 
zapísaných do zoznamu voličov:       264
Počet voličov,
ktorým boli vydané obálky:     76 (28,8 %)
Počet odovzdaných obálok:                76
Počet odovzdaných obálok:                72
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby poslancov:     72
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu:      73

Kandidáti na predsedu TSK:
Lenka Ďurechová, Ing., ÚSVIT:               4 hlasy
Martin Fedor, Mgr., MEconSc., SDKÚ-DS, KDH, 
SaS, OKS:            (postúpil do 2. kola volieb) 13 hlasov
Juraj Liška, Ing., nezávislý kandidát:             9 hlasov
Miloš Radosa, Ing., Občiansko-liberálna strana, 
SF, Strana zelených:             14 hlasov
Pavol Sedláček, MUDr., MPH, SMER-SD, ĽS-HZDS: 33 hlasov 
(postúpil do 2. kola volieb)

Kandidáti za poslancov do TSK: (ktorí získali v obci 3 a viac 
hlasov)

1. Zuzana Aštaryová, SaS                5
2. Ján Babič, Nezávislý kandidát                  3
6. Juraj Bartanus, Nová demokracia             3
7. Eva Beňovičová, Nezávislý kandidát             38
8. Milan Berec, SMER-SD, ĽS HZDS          14 

(bol zvolený za poslanca TSK)
9. Marián Beták, Ing. arch., OKS, Konzervatívni 

demokrati Slovenska                3
10. Milan Bílek, KSS                       3
16. Eva Drhová, Nezávislý kandidát             8
18. Jozef Ďuráči, SaS            12 
20. Tibor Guštafík, MUDr., SDKU-DS, KDH             3
21. Jozef Habánik, Ing., PhD., SMER-SD, ĽS HZDS           11 

(bol zvolený za poslanca TSK)
22. Mária Hládeková, Bc., Nezávislý kandidát             8
25. Jakub Ilavský, Mgr., Bc., SaS             5
27. Ján Kanaba, JUDr., SMER-SD, ĽS-HZDS         16 

(bol zvolený za poslanca TSK)
28. Renáta Kaščáková, Mgr., SaS               7
29. Pavol Kašuba, Ing., SaS               7

33. Július Kollár, KSS               3
35. Janka Koppiová, MVDr., Mgr., Nezávislý kandidát           4
36. Jozef Kováč, Mgr., Nezávislý kandidát          25
38. Ján Krátky, Ing., SDKÚ-DS, KDH              4 

(bol zvolený za poslanca TSK)
39. Pavol Krištof, Dr., SMER-SD, ĽS-HZDS          16 

(bol zvolený za poslanca TSK)
43. Marián Kvasnička, PhDr., SDKÚ-DS, KDH          3  

(bol zvolený za poslanca TSK)
46. Róbert Lifka, Ing., Nezávislý kandidát            3
49. Miroslav Marguš, Ing., Slovenská národná strana           6
51. Ladislav Matejka, Ing., SaS            4
56. Igor Murín, SDKÚ-DS, KDH             7
61. Ladislav Pavlík, Mgr., SMER-SD, ĽS-HZDS                    8   

(bol zvolený za poslanca TSK)
62. Ladislav Pilko, Ing., MAS, NOVÁ DEMOKRACIA            6
63. Miloš Radosa, Ing., LIGA, občiansko-liberálna strana, 
      SF, Strana zelených                                                         6
65. Jaroslav Ridoško, MUDr., Slovenská národná strana      4
70. Peter Sika, Ing., PhD.,  SMER-SD, ĽS-HZDS                16
75. Marian Strieženec, akad. arch., Nezávislý kandidát        6
76. Stanislav Svatik, MVDr., Nezávislý kandidát                  32
87. Miroslav Velčko, Ing., SMER-SD, ĽS-HZDS                  14
88. Anna Vitteková, JUDr., SMER-SD, ĽS-HZDS                25 

(bola zvolená za poslankyňu TSK)

V druhom kole volieb 28. 11. 2009 sa hlasovalo medzi 
Martinom Fedorom a Pavlom Sedláčkom. 

Najviac hlasov v obci aj v TSK získal Pavol Sedláček 
a stal po druhýkrát predsedom TSK.   

Predseda OVK Božena Bolechová

máme nOVý Obecný 
ROzhlas

Koncom roka stihol obecný úrad za-
bezpečiť rekonštrukciu obecného roz-
hlasu vďaka finančnej podpore predsedu 
vlády SR Roberta Fica, ktorý poskytol zo 
svojej rezervy finančnú čiastku 55.000 
eur. Boli vymenené všetky reprodukto-
ry, celé vedenie po trase a rozhlasová 
ústredňa na obecnom úrade.  

ZMENA ÚRADNýCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE
Na základe zmeny systému prijímania a fakturácie tovaru do miestnych po-

travín, ktoré registruje pracovníčka OcÚ O. Marková, budú zosúladené úradné 
hodiny na obecnom úrade. Zmena bola potrebná z dôvodov okamžitej evidencie 
prijatého tovaru na sklad oproti výdaju prostredníctvom novej elektronickej po-
kladne. Tovar musí byť zaregistrovaný vždy v ten deň, kedy bol prijatý. Tento sys-
tém nielen pomôže predavačke pri objednávkach tovarov, ale zjednoduší kontrolu 
tovaru na sklade pri inventúrach.  

Úradné hodiny obecného úradu:
Po:  8.00 – 12.30  13.00 – 15.00 h
Ut:          –    11.00 – 15.30 h
St:       11.00 – 14.00  15.00 – 18.00 h
Št:         –               11.00 – 15.30 h
Pi:          –               11.00 – 14.00 h

V čase mimo úradných hodín bude pracovníčka zabezpečovať uvedenú činnosť 
v potravinách.



Práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie sa začali 21. 
10. 2009. Financovanie rekonštrukcie je na základe žiadosti 
obce o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vi-
dieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. 
Obec po takmer dvojročnej spolupráci so spracovateľom pro-
jektu – projektovým manažérom Ing. Miroslavom Velčkom – 
Support Consulting dostala na rekonštrukciu z celkovej sumy 
109.866,- € dotáciu 95.000,- € bez DPH a z ktorej 5 % bude 
hradiť obec. Pôvodný projekt počíta s rekonštrukciou celej ko-
munikácie vrátane autobusových zastávok v sume viac ako 
300.000,- €, avšak postupné zmeny podmienok na poskytnu-
tie výšky dotácie podľa počtu obyvateľov, túto sumu obmed-
zili. Na prefinancovanie celej akcie si musí obec zobrať úver, 
ktorý bude v sume poskytnutej dotácie z eurofondov vrátený 
na základe vykonaných prác. 

Projekt sme museli vzhľadom na nemožnosť finančného po-
krytia celého úseku rozdeliť na viac etáp a v žiadosti o dotáciu 
z eurofondov sme riešili len najhoršie úseky miestnej komu-
nikácie. Urobili sa úseky jednosmernej komunikácie smerom 
od Beckova do obce, ktorý bol v havarijnom stave a úsek od 
kultúrneho domu po autobusový otoč.  

Dňa 22. 10. 2009 zavítali do obce europoslankyňa Katarína 
Neveďalová (SMER-SD), poslankyňa NR SR Magda Košúto-
vá (SMER-SD) a projektový manažér Miroslav Velčko, ktorým 
starosta obce Vladimír Kmeťo ukázal rekonštruované úseky 

a oboznámil ich s postupom prác. I keď počasie prácam ne-
prialo, stavba bola odovzdaná 12. 11. 2009.

Na slávnostnom prestrihávaní pásky starostom obce Vladi-
mírom Kmeťom a projektovým manažérom Ing. Miroslavom 
Velčkom za účasti DH Bodovanka boli prítomní aj významní 
hostia – JUDr. Anna Vitteková, štátna tajomníčka MS SR, za 
dodávateľa prác REDIST, s. r. o. Ing. Peter Jakuš, vedúca  OÚ 
ŽP v Trenčíne Mgr. Helena Rosinová a občania obce. V kul-
túrnom dome sa potom konala slávnostná recepcia.

V OBCI SME ZREKONšTRUOVALI VIAC AKO 600 METROV MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
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FAšIANgy V OBCI
Fašiangy sa skončili na Popolcovú 

stredu 25. 2. 2009 pochovaním basy. 
U nás vyvrcholili už cez víkend 20 a 21. 
februára. Obnovenie starých fašiango-
vých zvykov v našej obci zorganizoval 
obecný úrad. Pripravil víkend naplnený 
zábavou spojený s hostinou a fašian-
govou tanečnou zábavou.

Všetko začalo v piatok 20. februá-
ra obecnou zabíjačkou. Pod vedením 
majstra mäsiara Dušana Marku s od-
borným personálom kuchárov a ku-
chárok, ale aj ďalších pomocníkov sa 
takmer 160 kg prasa postupne rozkrá-
jalo na polotovary. Až do večera sa 
z nich pripravovali rôzne zabíjačkové 
špeciality – jaterničky, klobásy, fašírky, 

Kultúra 2009
zabíjačková kaša, pečené mäso a ka-
pustnica. Nálada bola dobrá a robota 
išla od ruky.   

V sobotu 21. februára 2009 už od 
rána to v kultúrnom dome rozvoniavalo 
pečením jaterníc, fašírok a iných špecia-
lít. Od 12. hodiny začal prechádzať ob-
cou sprievod masiek, ktoré sa pod ve-
dením Ivany Gáborovej a Miloša Marku 
vydali po dedine a takto sa prihovárali 
domácim gazdom a gazdinám:

„Milý gazda, smútok zažeň,
naplň košík, aj náš ražeň.
Požehná ti Pán Boh milý,
dodá zdravia, šťastia, sily.

Lebo to je známa vec,
že najväčšiu škodu máva

iba skúpy lakomec.“ 

Tí im zasa dali rôzne domáce koláče, 
pálenku, ale aj slaninku alebo klobásu 
na ražeň.

Krásna a slnečná posledná fašian-
gová sobota vytiahla zo svojich domov 
množstvo ľudí, ktorí sa prišli do kultúr-
neho domu zabaviť a pochutiť  na zabí-
jačkových špecialitách.  Od 18. hod. sa 
začala fašiangová veselica s dychovou 
hudbou Bodovanka a starý kultúrny 
dom si už dlho nepamätal takú návšte-
vu a náladu, ako teraz.

Podával sa zabíjačkový tanier a ne-
chýbala ani bohatá tombola. Tí čo pri-
šli, neobanovali a odchádzali s predsa-
vzatím, že o rok prídu opäť.
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OSLAVy DŇA MATIEK
V nedeľu 10. mája 2009 zorganizovala obec v kultúrnom 

dome oslavu Dňa matiek. Ako prejav úcty k matkám boli všet-
ky matky obdarované kvetom už pri vstupe do kultúrneho 
domu. Po privítaní a príhovore starostu obce im miestne deti 
pásmom piesní, básní a tancov poďakovali za ich lásku a sta-
rostlivosť. Nechýbala ani malá divadelná scénka Potraviny 
u Ivany, ktorú zinscenovali Oľga Marková a Ivana Gáborová  
zo života v miestnych potravinách, kde sa mohli niektorí 
„nájsť“ a ktorá mala veľký úspech.

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
Obec Krivosúd-Bodovka pripravila pri príležitosti osláv 1. mája 

tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 
30. apríla 2009 v kultúrno-športovom areáli obce. Pretože 
výška mája bola viac ako 25 metrov, z bezpečnostných dôvo-
dov sa staval pomocou žeriavu, z čoho mali radosť hlavne 
deti. Za pekného slnečného počasia asi 50-tke prítomných 
divákov spríjemňovali chvíle piesne v podaní dychovej hudby 
Bodovanka.

Slovenský festival seniorských folklórnych súborov – Kri-
vosúd-Bodovka 2009 – sa skončil. Tohtoročný bol náročnejší 
o to, že celú organizáciu festivalu prevzala na poslednú chvíľu 
obec v spolupráci s obcami Kálnica, Beckov, Trenčianske 
Stankovce a Selec. 

Obloha sa v sobotu ráno 30. mája po celonočnom daždi nad 
amfiteátrom otvorila slnečným lúčom a už nič nechýbalo, aby 
sa naplno otvorili aj srdcia viac ako 250 účastníkov festivalu pre 
milovníkov folklóru, miestnych obyvateľov a všetkých návštev-
níkov, ktorí zavítali na túto nevšednú udalosť.

SLOVENSKý FESTIVAL SENIORSKýCH FOLKLóRNyCH SÚBOROV
Krédo festivalu Kým žiješ tancuj sa opäť naplnilo. Veď spie-

vali a tancovali všetci, od najmenších školáčikov, až po tých 
najstarších z radov seniorov.

Program otvorili o 15.00 hod. detské folklórne súbory z obcí 
Trenčianske Stankovce, Kálnica, Selec, Krivosúd-Bodovka 
a Mníchova Lehota. Ako hosť festivalu vystúpil aj špičkový 
detský folklórny súbor Malý Vtáčnik z Prievidze.

O 17.00 hod. sa začal hlavný program vystúpením senior-
ských folklórnych skupín a súborov: Spolok skúsených spevúľ 
Bratislava, Senior Mostár Brezno, Senior klub Vršatec Dub-
nica nad Váhom, Partizán Slovenská Lupča, Omladina Koši-
ce, Senior Vtáčnik Prievidza, Seniorklub Družba Trenčín. Ako 
hosť vystúpil s takmer hodinovým programom folklórny súbor 
Kopaničiar z Myjavy.

V rámci sprievodných podujatí si na svoje prišli i deti, ktoré sa 
mohli povoziť po obci na konskom povoze a návštevníci mohli 
obdivovať a zakúpiť si výrobky umeleckých remeselníkov. Ne-
chýbali bohaté stánky s občerstvením a špeciality – kotlíkový 
poľovnícky guláš, langoše, grilované výrobky a ďalšie.

Škoda, že nočná búrka prekazila večernú ľudovú veselicu, 
na ktorej mala hrať dychová hudba Bodovanka.

Obec aj touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, dar-
com vo verejnej zbierke a dobrovoľníkom pri organizova-
ní festivalu, bez ktorých by sa takéto podujatie nemohlo 
uskutočniť.



PIETNA SPOMIENKA NA SNP 
PRI PAMäTNÍKU

Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú uda-
losti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so 
zbraňou v ruke. Ale zároveň odhodlanie jednotlivcov a náro-
dov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a ne-
spravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež 
záväzkom.

V piatok 28. augusta sme si aj my v našej obci, pri pamät-
níku na Skalke, pripomenuli už  65. výročie Slovenského ná-
rodného povstania.

Pietna spomienka sa začala kladením vencov k pamätní-
ku, ktorý bol v obci postavený pri príležitosti 40. výročia SNP 
na počesť občanov našej obce, ktorí sa nevrátili z koncent-
račných táborov po 2. svetovej vojne. Kladenie doprevádzala 
smútočným  pochodom dychová hudba Bodovanka. Starosta 
obce Vladimír Kmeťo v prejave najskôr privítal hostí: JUDr. 
Annu Vittekovú, štátnu tajomníčku Ministerstva spravodlivosti 
SR, Ing. Miroslava Ondráša, predsedu ZO SZPB v Trenčíne 

i členov miestnej ZO SZPB. V prejave vyzdvihol význam SNP 
pre naše novodobé dejiny. Opísal tiež udalosti po vypuknutí 
SNP v obci a ich tragické následky. Na záver poďakoval hos-
ťom a ostatným prítomným za účasť na pietnom akte. Dycho-
vá hudba Bodovanka ukončila pietnu spomienku slovenskou 
hymnou.
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Narukoval som v roku 1941 do Piešťan do delostreleckého 
protilietadlového pluku. Základný vojenský výcvik som absol-
voval v Piešťanoch a v Bratislave. Odtiaľ som odišiel do pod-
dôstojníckej školy do Trenčína v závode AOZ Trenčín.

Po skončení výcviku asi po dvoch mesiacoch sme odišli 
opäť do Bratislavy, odkiaľ nás poslali do Rakúska do Lin-
zu   a do Viedne na špeciálny delostrelecký výcvik. Táto časť 
služby v armáde patrila k tým lepším, i keď bola všeobecná 
bieda a my sme si vedeli na vojne všelijako prilepšovať. Hlav-
ne cigaretami, ktoré boli na prídel aj pre tých, ktorí nefajčili, 
a tie sme mohli potom predávať alebo meniť za potraviny. Cez 
Vianoce nás poslali na 4-dňovú dovolenku domov. Po dovo-
lenke sme sa vrátili už do Bratislavy, kde nás zaradili do pa-
lebného postavenia. Niektorých poslali priamo na front. V lete 
1943, dva mesiace pred nástupom do civilu prišiel rozkaz ge-
nerála, na základe ktorého sme museli odísť ako samostatná 
Slovenská armáda na Východný vojenský front spolu s vtedy 
spojeneckou nemeckou armádou. Išli sme dlho vlakom cez 
Košice na ukrajinské územie. Postavenie sme zaujali niekde 

DETI SA STRETLI 
S ROZPRÁVKOVýMI ByTOSŤAMI

Sobota 21. 6. 2009 patrila našim deťom. Kultúrna komisia 
pri OcZ v Krivosúde-Bodovke pre ne zorganizovala pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí pekné podujatie. 

Začalo sa „cestou rozprávkovou krajinou“, kde deti na tra-
se dostávali od rôznych rozprávkových bytostí úlohy, až sa 
dostali do cieľa, kde ich čakala sladká odmena. Cieľ bol v am-
fiteátri obce, kde boli pre ne pripravené rôzne športové hry, 
súťaže a atrakcie – nafukovací hrad, maľovanie na tvár, jazda 
na koníkoch a mnohé ďalšie. 

Na záver sa konala spoločná opekačka špekáčikov.

CESTA KU SLOBODE BOLA ŤAŽKÁ 
(Rozhovor s priamym účastníkom Slovenského národného povstania Ondrejom Kubáňom)

V roku 2009 sme si pripomenuli už 65. výročie Slovenského národného povstania – významného medzníka v novodobých 
dejinách slovenského národa. Na udalosti spred 65 rokov, kedy človek musel brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke, si 
zaspomínal aj náš najstarší občan a jediný žijúci pamätník priamych udalostí SNP – Ondrej Kubáň (č. d. 99). O svoje spomienky 
z ťažkých vojnových rokov sa v rozhovore podelil so starostom obce Vladimírom Kmeťom. 

Patrí medzi málo žijúcich pamätníkov na Slovensku, ktorí sa priamo zúčastnili v bojoch v SNP a je pozoruhodné, že v jeho veku 
si dokázal spomenúť na detaily života spred 65 rokov. Svoje spomienky dopĺňal ukážkami fotografií, ktoré starostlivo opatruje. 
Mnohí z tých, ktorí s ním zdieľali tieto ťažké roky, sa z vojny nevrátili a mnohí z tých, čo prežili vojnové strasti, sa nedožili dneška. 
Jeho spomienky preto patria medzi skutočne vzácne a nenahraditeľné. 

pri Azorskom mori. Široko-ďaleko sa rozprestierala otvorená 
zem s mierne vlnitým terénom, zarasteným vysokou trávou. 
Zem bola čierna – úrodná, ale v suchom počasí tvrdá ako 
kameň a v daždi zasa ako mazivo. Nám delostrelcom to robilo 
problémy nielen pri presunoch, ale hlavne keď sme sa potre-
bovali zakopávať aj s kanónmi. Nemecké prieskumné i bom-
bardovacie lietadlá nám neustále lietali nad hlavami. Pomaly 
sme sa približovali k frontu. Pri presunoch sme sa stretávali aj 
s miestnymi ľuďmi. Boli to jednoduchí, skromní a dobrí ľudia. 
Mali svoje problémy s prežitím a keď mohli, pomohli aj nám.

Napätie sa s blízkosťou k frontu zväčšovalo. Nám sa príliš 
do boja proti Rusom nechcelo. Raz ráno prišlo hlásenie, že 
sa k nám približujú 4 ruské tanky. Išli priamo proti nám. Naše 
kanóny boli namierené na ne. Prišlo ďalšie hlásenie, že za 
nimi ide ďalších 40 tankov. Neboli sme na taký boj pripravení, 
protitankových striel sme mali málo, viac sme boli zameraní 
na protilietadlové strely. Po priblížení vystrelili tanky niekoľko 
striel. My sme zostali v palebnom postavení a dostali sme roz-
kaz strieľať. Keďže sme zistili, že naše velenie sa vzdialilo 



a videli sme, že sú vo veľkej presile, odmietli sme strieľať. 
Vyhodili sme úderníky z kanónov a zaľahli do neďalekého 
zákopu. Rusi, keď videli, že nestrieľame, zastavili. Z tanku 
vyšiel vojak a kričal: „Zdravstvujte čechoslováci. Pačimú by 
vy streľáli na nas?“ Vtom preleteli nemecké lietadlá a bombar-
dovali územie, na ktorom sme boli aj my. Po útoku sme sa už 
išli s Rusmi – zatiaľ ako zajatci. 

Išli sme s nimi až do večera do akejsi dediny, kde nám dali 
všetkým najesť. Ubytovali nás vo veľkej stodole. Nemecké 
vojská sa naďalej snažili preraziť front. Potom sme dlho pre-
chádzali krajinou. Išlo nás viac ako 1 500 zajatých sloven-
ských vojakov.  Po asi štrnástich dňoch sme dorazili na mies-
to Usman-Lager. Predtým tam údajne bola veľká jedáleň pre 
Nemcov. Tu sme boli ubytovaní dlhšiu dobu. Zastihli nás tu aj 
Vianoce. Mali sme aj vyzdobený vianočný stromček. Spoloč-
ná večera bola dobrá, ale bez mäsa. Kúrili sme vo veľkých kach-
liach, ale drevo sme museli hľadať sami v neďalekom lese.

Po Vianociach čakala všetkých veľká karanténna očista – 
dezinfekcia a odvšivenie. Prechádzali sme všetci nejakými 
zvláštnymi parnými kúpeľmi, a zvlášť naše odevy. 

Po novom roku bola vyhlásená výzva na vstup do dobrovoľ-
ných légií. Prihlásili sme sa všetci Slováci.

Na výcvik nás previezli do mesta Jecharimov. Zo stanice 
sme nosili do tamojších kasární materiál na výcvik, hlavne pa-

dáky a výsadkársky výstroj. Museli sme prejsť prísnou lekár-
skou prehliadkou. Výcvik mohli absolvovať iba vojaci so sto-
percentným zdravotným stavom. Kto neprešiel prehliadkou, 
bol odvelený do druhej  brigády, ktorej velil Ludvík Svoboda. 
Spomínam si, že odišiel aj Paľo Hudec zo Stankoviec, ktorého 
zdravotný stav nebol dobrý. Už som ho viac nevidel.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

DIVADLO NORMÁLKA Z TRENČÍNA
OPäŤ OTVÁRALO SEZóNU U NÁS

Divadlo Normálka z Trenčína sa opäť po roku predstavilo 
v nedeľu 23. augusta vonku „pod holým nebom“ v amfiteátri 
obce. Tentokrát  s divadelnou hrou Výlet, ktorej námet údajne 
vznikol priamo v našej obci, zo zážitkov miestnej občian-
ky Jarmily Zemánkovej z podobného výletu, ktoré rozprávala 
bezprostredne po príchode z výletu v tunajšom hostinci.

Predstavenie bolo satirickým a humorným podaním ce-
lého priebehu výletu na Senecké jazerá, organizovaného 
reklamnou agentúrou pre dôchodcov za 99 Sk. Účel výletu 
sa, na sklamanie niektorých účastníkov zájazdu, zmenil na 
„vyťahovanie peňazí“ z vreciek naivných účastníkov predajom 
podivných „zaručene kvalitných“ prezentačných výrobkov. 
Samozrejme, že na kúpanie už nevyšiel čas, a tak namiesto 
oddychu sa vrátili účastníci výletu sklamaní a unavení.

Spokojní diváci, ktorých sa zišlo v amfiteátri viac ako 150, 
odmenili divadelníkov veľkým potleskom.

Divadelnému predstaveniu predchádzalo posedenie v am-
fiteátri obce za pekného letného počasia pri reprodukovanej 
hudbe a výbornom kotlíkovom guláši.

PREŽILI SME PEKNý HODOVý VÍKEND
Hodový víkend 12. a 13. septembra  2009 sa vydaril. Počasie prialo a to sa prejavilo aj na návštevnosti hodových podujatí. Na 

sobotnú, večernú hodovú zábavu s miestnou kapelou KB Band prišlo takmer 200 ľudí a atmosféra bola výborná. Veľká vatra, ktorá 
mala večer slúžiť na zohrievanie sa v chladnejšom počasí, napokon slúžila iba ako dekorácia a spríjemnila celú atmosféru. Keďže 
sa nová kapela postarala o dobrú náladu a guláš s občerstvením chutili, spokojní boli všetci.

Hodovú nedeľu najskôr spríjemnili svojím vystúpením naše mladé začínajúce roztlieskavačky, ktoré navodili športovú atmosféru 
pred futbalovým zápasom Ženatí – Slobodní. „Ženáčom“ sa síce podarilo vyhrať 3 : 2, ale dôležitejšie bolo vzájomné športové 
stretnutie, dobrá atmosféra a spokojní diváci, ktorí prišli povzbudiť „svojich“.

Nedeľné hodové, kultúrne popoludnie zavŕšila koncertom domáca dychová hudba Bodovanka.
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Jeseň má vždy svoje čaro a okrem 
pestrofarebných listov v prírode, ktoré 
poskytujú balzam pre oči, možno ob-
divovať aj mnohé produkty zo záhrad, 
ktoré dopestovali záhradkári počas roka 
od zemiakov, uhoriek, rôznofarebných 
paprík, feferónok, ozdobných tekvičiek, 
fazule, cvikle, chrenu, ale aj húb, hrozna 
a kvetín až po výrobky z nich.

Príležitosťou pozrieť si takéto produk-

VýSTAVA OVOCIA A ZELENINy V KULTÚRNOM DOME
ty a pochváliť sa svojou úrodou bola aj 
výstava ovocia a zeleniny, ktorú organi-
zoval Obecný úrad v Krivosúde-Bodov-
ke počas víkendu 10. a 11. októbra 2009 
v kultúrnom dome. 

Do celej atmosféry vhodne zapadli aj 
tekvice, z ktorých deti priamo počas vý-
stavy vyrobili svetlonosy. Na výstave boli 
vyhodnotené najzaujímavejšie produkty. 

Ocenené boli: najväčšia cvikla, naj-

Aj v minulom roku – 21. novembra 2009 sa stretli predsta-
vitelia obce s jubilantmi a staršími občanmi v slávnostne vy-
zdobenom kultúrnom dome na spoločnom posedení. Starosta 
obce Vladimír Kmeťo privítal všetkých občanov vo veku od 60 
rokov. Osobitne privítal najstaršieho občana našej obce On-
dreja Kubáňa – 88-ročného a najstaršiu občianku Annu Bole-
chovú – 87-ročnú a zaželal im veľa zdravia a spokojnosti.

Všetkým pozvaným poďakoval za ich celoživotnú prácu 
a zaželal im, aby ešte veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí 
medzi svojimi najdrahšími. Ako spomienku na túto udalosť 
všetci dostali kvietok a malý darček.

Živú kytičku kvetov im uvili z piesní a tancov naše deti pod 
vedením Ivany Gáborovej a večer im spríjemnili tóny dychovej 
hudby Bodovanka.

MIKULÁš PRIšIEL MEDZI DETI
V nedeľu 6. decembra 2009 o 16. h privítali deti v kultúrnom 

dome Mikuláša v sprievode s anjelom i čertami. I keď v tomto 
roku počasie „na Mikuláša“ nepripomínalo predvianočnú at-
mosféru, nálada zaplneného kultúrneho domu bola výborná. 
Prítomnosť čertov ako vždy vzbudzovala u detí strach a reš-
pekt, veď za celý rok sa u každého nazbieralo zopár nezbed-
ností, preto pri vyslovení mena dieťaťa, aby si prišlo po balí-
ček, sa každému rozbúchalo srdiečko od strachu. Obavy sa 
však rozplynuli, keď Mikuláš rozdal balíčky so sladkosťami, za 
čo mu deti zaspievali alebo zarecitovali peknú básničku.

SLÁVNOSTNÉ ZÁPISy NOVORODENCOV 
Obecný úrad a kultúrna komisia zorganizovali v roku 2009 

slávnostné zápisy novorodencov v zasadacej miestnosti 
obecného úradu.

Dňa 17. apríla 2009 sa uskutočnil slávnostný zápis Adama 
Opatovského – rodičov Ľuboša a Mgr. Ingrid Opatovských, 
Tamary Mikovej – rodičov Mgr. art. Františka Miku a Tatiany 
Minárikovej a Timoteja Laurova – rodičov Petra a Martiny Lau-
rových. 

Dňa 25. septembra 2009 sa uskutočnil slávnostný zápis Ja-
kuba Plesníka – rodičov Ľuboša a Blanky Plesníkových. 

Nových občiankov  privítal starosta obce, ktorý odovzdal 
rodičom okrem malého darčeka aj príspevok 100 eur, ktorý 
poskytuje obec pri narodení dieťaťa. 

V kultúrnom programe vystúpili miestne deti.

SpoločenSká rubrika
Prisťahovali sa:                                          
Jozef PACEK                  
Zdeněk KORANDA       
Ing. Radek KORANDA
Lucia PETROVÁ           
Janka KOVÁČOVÁ      
Jakub RIEČICKÝ         

Odsťahovali sa:
Jana CHMELINOVÁ, 
rod. Kadlečíková      
Ing. Andrea RAGULOVÁ, 
rod. Bolechová  
Peter ĎURIŠ                                                 
Monika GALKOVÁ, 
rod. Krchnavá             
Katarína GÁBOROVÁ                                
Martin KUBÁŇ                                           

Ing. Viliam ZÁHUMENSKÝ    
Jana KAMARÁŠOVÁ               
Jubilantom prajeme veľa 

zdravia a šťastia.

Spoločné áno si povedali:
Ing. Andrea BOLECHOVÁ 
a Martin RAGULA

Tomáš KOVÁČ 
a Janka RIEČICKÁ

Lenka KADLEČÍKOVÁ 
a Ing. Milan KEBÍSEK

Manželom prajeme veľa 
šťastia na spoločnej 

ceste životom.

Najstarší občan: 
Ondrej KUBÁŇ oslávil 
v roku 2009         88 rokov
Najstaršia občianka: 
Anna BOLECHOVÁ 
oslávila                87 rokov

Narodili sa:
Tamara MIKOVÁ    č. d. 123
Timotej LAUROV  č. d.  87  
Jakub PLESNÍK   č. d.  11
Michal PETRO      č. d.  15
Ľubomír DOVINA  č. d.  31
Katarína KMEŤOVÁ č. d.  18
Adam KOVÁČ       č. d.  97

80 rokov
Anna ĎURIŠOVÁ              
Milan DOVINA                  
Mária ZÁHRADNÍKOVÁ            
Anna KADLEČÍKOVÁ      
Mária MINÁRIKOVÁ        
70 rokov
Emília VESELOVSKÁ         
Elena JAKUŠOVÁ                
Katarína SEDLÁKOVÁ        
60 rokov
Marta KMEŤOVÁ                 
50 rokov
Slávka MIŠKECHOVÁ             
Blanka KUBÁŇOVÁ                
Anna KRCHNAVÁ                   

Počet obyvateľov k 31. 12. 2009 bol 313.

väčšie jabĺčko, najťažšia tekvica, najdlh-
šia uhorka, najkrajšia ozdobná tekvica, 
ale aj pestrosť a aranžovanie vystavo-
vaných produktov. 

Upršané počasie nepriviedlo do kul-
túrneho domu veľa vystavovateľov a náv-
števníkov, ale nás teší, že sa do výstavy 
zapojili deti, u ktorých je vidieť vzťah 
k záhradkám a k prírode samotnej, čo 
sľubuje nádej do budúcnosti.

STRETNUTIE DôCHODCOV 
V KULTÚRNOM DOME
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