
1

Ročník XXIII.        •        číslo 1                        ferbuár 2021

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,
na začiatku nového roka vám všetkým prajem, nech ste 

šťastní a spokojní v kruhu svojich najbližších, ale hlavne nech 
ste zdraví. Nech sa nám darí objavovať svoj vnútorný pokoj, 
lebo len tak ho dokážeme dať ostatným. 

Dovoľte mi, aby som sa vám, v tomto náročnom období, pri-
hovoril skôr ľudsky ako starostovsky.

Keď som takto pred rokom napísal svoj prvý novoročný prí-
hovor, len málokto z nás tušil, aký rok nás bude čakať. Rok 
výnimočný a ťažký, asi najťažší, aký si za svoj život pamätám. 
Rok, v ktorom sa ukázalo veľa hrdinov a hrdiniek a udialo sa 
v ňom aj veľa dobrého. Rok nádejí, ale aj rok sklamaní, rok 
pravdy a jej popierania, rok dôležitých zmien, ale rovnako 
u mnohých z nás tiež rok bolesti. Každého vnímavého a empa-
tického človeka tento rok donútil – obrazne povedané – skloniť 
hlavu a uznať si, že hoci ako ľudstvo vieme lietať do vesmíru, 
voči neviditeľnému vírusu sme na čas boli bezradní. 

Dovolím si povedať, že minulý rok sme v mnohých situáciách 
boli svedkami ľudského dobra v jeho čistej, koncentrovanej po-
dobe. Nekonečné slová vďaky nikdy nevyvážia hodnotu pomo-
ci a obety vás všetkých.

Boli sme svedkami pomoci, spolupráce, kreativity, odbornos-

ti. Boli sme svedkami nezlomného ľudského úsilia ľudí, ktorí 
pomáhali hľadať liečbu a vakcínu. Skvelé vedecké osobnosti 
na celom svete, rovnako aj vedci na Slovensku prichádzali 
s postupmi, riešeniami,  testami. 

 Dôverujme globálnemu úsiliu vedeckej komunity a vedec-
kému poznaniu aj pri aplikácii vakcín. Od toho, koľko ľudí sa 
podarí presvedčiť o dôležitosti očkovania pri boji s vírusom, 
bude závisieť miera získanej kolektívnej imunity a samozrejme 
čas, keď sa budeme môcť konečne vrátiť k spôsobu života, na 
ktorý sme boli každodenne zvyknutí.

 Obrovskú silu záchrany sme videli aj v snahe pomôcť si na-
vzájom. Množstvo z vás dobrovoľne a bezodplatne pomáhalo 
a pomáha doteraz. Šitím rúšok, pomoci starším, zabezpečova-
ním nákupov alebo opatrovaním slabších. 

Zdravotníci, záchranári, laboranti a všetci ľudia v prvej línii 
boli tento rok našou vakcínou – vakcínou ľudskosti. Títo ľu-
dia na úkor osobného života, aj za cenu ohrozenia vlastného 
zdravia, bojujúc s pretrvávajúcou únavou, od jari zachraňujú 
druhých. Aj teraz, v týchto sekundách. Dôverujte, prosím, tým-
to ľuďom, že naše životy im nie sú ľahostajné. Ak sme schopní 
uvedomiť si ich obetu, nemôžeme už ostať ľahostajní k iným 
ľuďom v núdzi. 
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Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Milí spoluobčania, 
bilancovanie uplynulého roka by však nebolo úplné, ak by 

som nespomenul aj jeho odvrátenú stránku. Bol to tiež rok 
manipulácií, ľudskej hlúposti, klamstiev či sebectva. Okrem 
skutočných expertov na epidémie zviditeľnil aj ľudí, ktorých 
nevedomosť bola nahradená sebavedomým krikom. Vidíme 
často okolo seba, ako sa nám vytráca úcta k odbornosti a k vzde-
laniu, vytráca sa pokora pred nepoznaným. 

Možno význam týchto slov zachytia tí z vás, ktorí sú zneis-
tení, lebo v množstve informácií, ktoré sa k nám dostávajú, sa 
často stráca podstata. Buďte, prosím, pozorní k zdrojom, 
z ktorých čerpáte informácie. Aj keď možno právom cítite hnev 
a strach, určite to nie je dôvodom na zjednodušené verzie reality. 

V uplynulom roku sme mnohí z nás zažili až príliš veľa zby-
točných sporov, ktoré nám bránia pozerať sa dopredu 
a oberajú nás o potrebný nadhľad. Naším nepriateľom nie sú 
ľudia s iným názorom ani potrebné a nutné opatrenia. Naším 
nepriateľom je vírus, ktorý porazíme len spoločne. A na zvlád-
nutie krízy potrebujeme vidieť v tom druhom aj sestru, brata, 
človeka, občana, o ktorého pochopenie nikdy nestratí zmysel 
sa snažiť. Nenávisť, ktorú niekedy pociťujeme v spoločnosti, 
nie je riešením. My všetci spolu, teraz, sme súčasťou našej 
malej obce, my všetci tvoríme jej budúcnosť.

Pre niektorých z vás minulý rok tiež znamenal stratu istôt 
či zamestnania. Niektorí z vás stratili svojich blízkych. Žiadne 
slová nenahradia ich prítomnosť. Dovoľte mi preto aspoň tak-
to vyjadriť moju úprimnú účasť na vašej bolesti.

Aj z týchto dní je zrejmé, že rok 2021 ešte nebude ľahký 

a bude si vyžadovať mnohé ďalšie obmedzenia. Avšak ob-
medzenia za tým najdôležitejším účelom, akým je záchrana 
životov. Prosím, vydržme to. 

Pozrime sa teda dopredu, pozrime sa na rok, ktorý nás 
čaká. Pevne dúfajúc, že to bude rok lepší ako ten predchá-
dzajúci. Potrebujeme spojiť sily, vzájomne sa podporovať 
a pomáhať si navzájom, pomáhať nielen odstraňovať násled-
ky pandémie, ale aj riešiť príčiny našej zraniteľnosti a slabej 
odolnosti. Pred nami je rok, keď sa chceme nielen postaviť na 
nohy, ale musíme aj správne vykročiť. Stanovme si konkrétne 
kroky na napĺňanie cieľov, pretože len samotné ciele nestačia. 
Potrebujeme, aby sa naše túžby, sny a plány stali súčasťou 
našich každodenných životov. 

Na naplnenie týchto cieľov potrebujeme všetci tak málo – 
dôveru jeden v druhého. Ten neviditeľný, ale o to silnejší tmel, 
ktorý spája spoločnosť, komunity, ľudí, nás všetkých. Dôveru, 
že si dokážeme pomáhať navzájom, že dokážeme pomôcť 
tým, ktorí v kríze strádajú a potrebujú našu podporu a pomoc. 

Vážení spoluobčania,
keď sa rozhliadnem, vidím našu obec, ktorá má množ-

stvo úžasných a šikovných ľudí. Ale vidím tiež mnohých ľudí 
rozdelených, unavených a aj ubolených. Kríza nás zasiahla 
všetkých bez rozdielu , ale niekomu doslova siaha na prežitie 
a berie dôstojný život. Je preto čas zomknúť sa, spojiť sily, 
zahodiť spory pre lepší a krajší život. My všetci, čo tu spolu 
žijeme, sme jedna ľudská rodina a pri pohľade dopredu nie je 
nič dôležitejšie ako naša súdržnosť a spojenectvo.

Richard Kubáň, starosta obce

ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST V NAŠEJ OBCI
Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií vás žiadame, aby ste svoje automobily neparkovali na miestnych 

komunikáciách, resp. chodníkoch a odvodňovacích žľaboch, pretože zamedzujú vykonávanie zimnej údržby zamestnancom obce 
a občanom, ktorí takúto údržbu vykonávajú. Parkovaním na miestnych komunikáciách, hlavne v zimnom období, ohrozujete svoj 
a cudzí majetok. Za prípadnú škodu na takto zaparkovaných vozidlách, spôsobenú pri zimnej údržbe miestnych komunikácií, 
obec nezodpovedá.

KOMUNÁLNE A TRIEDENÉ ODPADY V NAŠEJ OBCI
Poplatky za vývoz KO sa nám v roku 2020 účinnosťou VZN č. 
3/2019 zvýšili z ceny 0,06 eur/osobu/deň na 0,07 eur/osobu/
deň, čo predstavuje paušálny poplatok 25,50 na osobu a rok. 
Platby za uskladnenie odpadu na skládke pri Dubnici nad Vá-
hom nám stúpli zo sumy 5,04 eur za tonu odpadu v roku 2018 
na cenu 22 eur za tonu odpadu pre rok 2020.

uloženie 
odpadu

€/t bez 
DPH

cena bez 
DPH za 

55t

cena s 
DPH za 

55t

ročný % 
nárast 

nákladov
2018 5,04 277,2 332,64
2019 10 550 660 198%
2020 22 1210 1452 220%
2021 27 1485 1782 123%

Tie sa nám odvíjajú od toho, akú úroveň vytriedenia dosiah-
neme za predchádzajúci rok v triedení. V praxi to znamená, 
že ak sčítame všetok komunálny odpad v obci za rok (z nádob 
na KO, zo separovaných nádob, z výkupov papiera, zo zberu 
železa, z veľkoobjemového odpadu a i.) a vydelíme ho množ-
stvom vytriedeného odpadu (všetky vytriedené zložky bez 
zmesového KO), dostaneme percentuálne vytriedenie. Tento 
poplatok platí do konca februára 2021 a ak nedosiahneme 

minimálne vytriedenie 30 % za  rok 2020, tak sa nám sadzba 
za 1 tonu opäť navýši  zo sumy 22 eur na sumu 27 eur.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 bola 
28,53 %.

Toto číslo je o niečo vyššie ako za rok 2018, kde sme dosi-
ahli 24,54 %, ale potrebovali by sme ešte zlepšiť vytriedenosť 
o minimálne 2 percentá.

Pre porovnanie vám prinášame aj porovnanie, koľko komu-
nálneho odpadu (KO) nám Marius Pedersen vyviezol v r. 2018, 
v roku 2019 a v roku 2020, z čoho je zrejmé, že množstvo 

KO sa nám opäť viditeľne neznížilo!!!
2018 2019 2020

mesiac hmotnosť v t hmotnosť v t hmotnosť v t
1 4,4 4,2 4,3
2 4,4 4,2 3,6
3 3,9 4,4 5,7
4 7,08 7,2 4,6
5 4,24 4,54 4,56
6 3,68 3,88 4,42
7 3,98 3,66 3,96
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8 4,1 3,82 6,08
9 4,5 5,8 4,34
10 6,82 4,36 4,44
11 4,3 4 4,1
12 4,2 4,3 4
spolu 55,6 54,36 54,1

Nová povinnosť od roku 2021 – triedenie BRKO
Väčšina slovenských samospráv, s výnimkou Bratislavy 

a Košíc, má od roku 2021 novú povinnosť: povinné triedené 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 
z domácností. V mnohých mestách a obciach preto pribúdajú 

hnedé kontajnery na triedený zber kuchynského bioodpadu. 
V platnosti zostanú už len tri prípady, kedy sa povinnosti na-
ďalej bude dať vyhnúť – prvá výnimka sa týka miest a obcí, 
v ktorých zmesový odpad končí v zariadení na energetické 
využitie odpadu (Bratislava a Košice), druhá tých, kde do-
mácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú a posledná 
takých území, kde nie je triedený zber technicky možný. Pre-
to obec žiadala od všetkých občanov čestné prehlásenia, že 
uvedený odpad si každá domácnosť kompostuje. 

Nakoniec chceme opätovne požiadať občanov o dôsled-
nejšie triedenie zmesového komunálneho odpadu. Tento rok 
budeme priebežne kontrolovať komunálne nádoby, aby sme 
zistili, ako naši občania triedia a či vôbec majú záujem odpad 
triediť.

OBEC PREDĹŽILA TRASU VEREJNÉHO VODOVODU
Obec Krivosúd-Bodovka schválila novú lokalitu pre individu-

álnu bytovú výstavbu (IBV). Lokalita novej IBV sa nachádza 
v extraviláne obce Krivosúd-Bodovka za dedinou v časti Pod-
horie.

Z toho dôvodu musela obec zabezpečiť vybudovanie no-
vých inžinierskych sietí. Pre potreby tejto výstavby bola už 
v roku 2017 za obcou vybudovaná nová kiosková trafostani-
ca  s rozvodom NN elektrickej siete, ktorá umožní zásobovať 
nové rodinné domy elektrickou energiou. Zároveň bolo v tejto 
časti v dĺžke cca 300 m vybudované verejné osvetlenie. 

Koncom minulého roka (november 2020) sa obci podarilo 
predĺžiť aj trasu verejného vodovodu v dĺžke 325,00 m na-
pojením na jestvujúce vodovodné potrubie, končiace na hor-
nom konci pri rodinnom dome č. 54. Práce obec zabezpečila 
z vlastných finančných prostriedkov.

V súčasnosti sú postavené v lokalite 2 rodinné domy, ktoré 
nemohli byť skolaudované práve z dôvodu nevybudovaného 
verejného vodovodu. Kolaudácia však čaká aj na samotné 
predĺženie uvedenej trasy vodovodu, ktorú vydáva OÚ Tren-
čín. Dúfajme, že do leta bude napriek komplikáciám spojeným 
s COVID-om vodovod skolaudovaný.

Ako je na tom obec s pitnou vodou?
Všetci vieme, že hladina vodného zdroja Rybník, ktorý zá-

sobuje verejný vodovod v obci pitnou vodou, sa v posledných 
rokoch dramaticky znížila. Preto treba s vodou narábať šetrne 
a vážiť si toho, že zatiaľ máme vodu z vlastného prameňa. 
Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, hlavne v letných mesia-
coch, aby neplytvali vodou z verejného vodovodu polievaním 
záhrad a pod. Pri napúšťaní bazénov nad 2000 litrov treba in-
formovať obecný úrad, aby vytvoril harmonogram, kedy môžu 
záujemcovia bazén napúšťať. Nejde ani tak o to, že by bolo 
vody málo, ale o to, aby čerpadlo zásobujúce vodojem stíha-
lo dopĺňať vodojem. Pri napúšťaní viac bazénov naraz počas 
dennej prevádzky môže byť odčerpané také množstvo vody, 
že čerpadlo tlačiace vodu do vodovodnej siete nestačí dopĺ-
ňať vodu zo zdroja, čím sa zníži tlak vody v celom systéme. 

Minulý rok boli ľudia pomerne disciplinovaní a dodržiavali 
nariadenia obce pri zaobchádzaní s vodou. Výsledkom bola 
pomerne bezproblémová prevádzka verejného vodovodu iba 
s drobnými odstávkami, spôsobenými výmenou, resp. opra-
vou čerpadiel v čerpacej stanici.

V roku 2020 bol ročný odber 13 883 m3, najmenší odber 
bol vo februári 1000 m³ za mesiac a najväčší v apríli 1385 m³. 
Mierne zvýšenie odberu bolo spôsobené aj zvýšením počtu 
obyvateľov – užívateľov verejného vodovodu.

Stav hladín povrchových vôd sa však od konca minulého 
roka začal výrazne meniť k lepšiemu. Predpokladám, že je 
to spôsobené pomerne daždivým počasím v jeseni, kedy nás 
obišli prívalové dažde s jednou výnimkou. Zrážky boli zväčša 
mierne a dlhodobého charakteru, takže vsakovali do spod-
ných vrstiev pôdy. Iste to spozorovali aj vlastníci domových 
studní, z ktorých mnohé v minulom roku vyschli. 

Zvýšenú hladinu spodnej vody registrujeme aj na vodnom 
zdroji Rybník. Kým hladina vodného zdroja v januári 2020 do-
sahovala výšku 33 cm, v januári 2021 už výška hladiny dosi-
ahla 133 cm, čo znamená, že stúpla o 1 meter. To spôsobilo, 
že po 3 rokoch začala voda z prameňa samovoľne natekať 
do čerpacej stanice. Prietok vody je zatiaľ iba cca 0,3 m³/sek, 
ale aj tak je to zázrak, v ktorý iba málokto veril. Vzhľadom na 
to, že obec potrebuje prietok pre bezproblémové zásobova-
nie pitnou vodou aspoň 0,6 m3/sek, musíme naďalej použí-
vať náhradné dopĺňanie vody z prameňa čerpadlom, avšak 
s výrazne menšou frekvenciou zapínania čerpadla, a to iba v 
časoch špičiek ráno a navečer. Tieto časy musíme priebežne 
upravovať, aby sa zbytočne neplytvalo vodou z prameňa, kto-
rá pri prebytku voľne odteká do „Rybníka“ a odtiaľ do potoka. 

Táto situácia však nemusí mať trvalý charakter, a preto 
musí obec vybudovať aj náhradný systém zásobovania vody 
z vrtu za dedinou, na ktorý je vydané stavebné povolenie. 
Vzhľadom na finančnú náročnosť stavby je potrebné využiť 
výzvy na dotácie od štátu, ktoré každoročne vyhlasuje Envi-
ronmentálny fond SR.         

Ing. Vladimír Kmeťo, správca vodovodu
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ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ČIERNE STAVBY BY MALI POSTUPNE ZMIZNÚŤ
Návrh nového zákona o výstavbe (stavebný zákon) by mal 

zamedziť tzv. čiernym stavbám, čiže stavbám bez povolenia, 
ale aj sprísniť ich doterajšie užívanie bez povolenia.

O tom, že čierne stavby by sa mali zlegalizovať, sme písali 
v obecných novinách už v roku 2013. Niekoľko vlastníkov ta-
kýchto stavieb si túto povinnosť splnilo, ale veľa ľudí čaká, že 
sa to samo vyrieši. Najčastejšie sa to rieši až pri dedičskom 
konaní, znaleckých posudkoch, pri predaji nehnuteľností, ale-
bo pri požiadaní  banky o hypotéku. Potom sa vlastníci zobu-
dia a začnú „naháňať papiere“ na ich legalizáciu.

Nový stavebný zákon (navrhovaná účinnosť od 1. januára 
2022), ktorý pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby, by mal 
nahradiť súčasný zákon z roku 1976. 

Po novom by malo byť takmer nemožné, aby niekto zlegali-
zoval stavbu dodatočným stavebným povolením. 

Okrem toho majú byť finančné sankcie ešte vyššie, ako sta-
novuje doterajší zákon. Ak bude niekto opakovane porušovať 
zákon, môže dostať pokutu až do výšky dvojnásobku maxi-
málnej hranice. Finančné sankcie však nebudú všetko, lebo 
niektorí zhotovitelia sa tvárili, že im tá pokuta stojí za to, aby 
stavbu postavili načierno. Stavbu bude treba odstrániť.

Ako možno zlegalizovať čierne stavby
Obecný úrad v Krivosúde-Bodovke vychádza v ústrety ma-

jiteľom týchto stavieb a vyhlasuje moratórium na dobu do 
konca roka 2021 na odpustenie pokuty za čiernu stavbu. 

Drobné stavby (do 25 m2) a ktoré tvoria príslušenstvo 

k hlavnej stavbe možno zlegalizovať tzv. žiadosťou o overe-
nie pasportu drobnej stavby a potvrdením existencie stavby 
a jej účelu. 

Žiadosť obsahuje meno vlastníka, názov stavby, účel užíva-
nia, parcela na ktorej stojí, vlastnícke práva k parcele, rok vý-
stavby, situačný výkres a zjednodušené výkresy skutočného 
realizovania stavby (pôdorys, pohľady). Geometrický plán na 
drobnú stavbu (iba v prípade, ak ju chce vlastník dať zapísať 
do katastra nehnuteľností). 

Správny poplatok za overenie je 10 eur. 
Pri stavbách nad 25 m², resp. aj stavbách, ktoré sú samostat-

né a netvoria príslušenstvo k hlavnej stavbe, treba dodatočné 
stavebné povolenie. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade. 

Ak vlastník nepovolenej stavby splnil všetky zákonom sta-
novené podmienky a v konaní sa nepreukázal rozpor stavby 
s verejnými záujmami, stavebný úrad vydá rozhodnutie o do-
datočnom povolení stavby. 

Vlastník „čiernej“ stavby zaplatí za podanie žiadosti o vyda-
nie dodatočného stavebného povolenia správny poplatok vo 
výške 150 €.

Priestupkové konanie bude v roku 2021 odpustené.
Správny poplatok je pri stavbách postavených bez staveb-

ného povolenia alebo v rozpore so zákonom vyčíslený vo výš-
ke trojnásobku sadzby poplatku, ktorý by stavebník zaplatil za 
štandardné stavebné povolenie (50 €). Vyplýva to z položky 
61 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu zákona o správnych poplatkoch. 

Ing.Vladimír Kmeťo, stavebný úrad

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 7. 2. 2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd- Bodovka 

-  zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 
obce za rok 2019

-  schválilo Všeobecne záväzné naria-
denie Obce Krivosúd-Bodovka č. 
1/2020 o parkovaní a odstavení vo-
zidiel na miestnych komunikáciách 
a priestranstvách obce Krivosúd-Bo-
dovka

-  zobralo na vedomie  informáciu o prípra-
ve volieb do národnej rady 16.3.2020 
v zmysle organizačného harmono-
gramu volieb

-  zobralo na vedomie technicko-orga-
nizačné zabezpečenie fašiangov 
v dňoch 14. a 15.2.2020 

-  zobralo na vedomie organizovanie 
akcie Spojme sa pre peknú obec v rám-
ci jarného upratovania obce v čase 
od 3.4. do 9.4.2020

-  schválilo zámenu časti pozemkov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa paragrafu 9a ods. 8, písm. e/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodu usporiadania nehnuteľností 

medzi obcou Krivosúd-Bodovka 
a Viliamom Bolechom, vyvolané vý-
stavbou verejného vodovodu v obci 
Krivosúd-Bodovka, názov stavby 
„Rozšírenie verejného vodovodu pre 
IBV“

-  zobralo na vedomie informáciu o po-
nuke Trenčianskych novín na plošnú 
inzerciu

-  zobralo na vedomie informáciu o ter-
míne detského maškarného plesu na 
deň 23.2.2020

-  zobralo na vedomie informáciu o za-
bezpečení osláv pri príležitosti 75. 
výročia oslobodenia obce 

-  zobralo na vedomie informáciu o za-
slaní výzvy na odstránenie info tabu-
le p. Vargovi – autoservis.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 3. 4. 2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke: 
-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka

-  zobralo na vedomie plnenie rozpočtu 
obce za 1. štvrťrok 2020

-  zobralo na vedomie informáciu o do-
časnom pozastavení príprav a or-
ganizácie čerešňových slávností, 
organizovaných obcou dňa 20.6. 

2020, pokiaľ krízový štáb Slovenskej 
republiky nerozhodne o zrušení pre-
ventívnych opatrení proti šíreniu ko-
ronavírusu

-  zobralo na vedomie  informáciu o or-
ganizačnom zabezpečení stavania 
mája dňa 30.4.2020

-  zobralo na vedomie  informáciu o pre-
sunutí zápisu detí na doriešenie na 
ďalšie zastupiteľstvo 

-  zobralo na vedomie zmenu organizá-
cie akcie Spojme sa pre peknú obec 
v rámci jarného upratovania obce

-  zobralo na vedomie  podpísanie do-
datku č. 3 k zmluve o zabezpečení 
systému združeného nakladania s od-
padmi z obalov zo dňa 22.6.2016 
uzatvoreného so spoločnosťou Na-
turpack 

-  zobralo na vedomie informáciu o po-
daní žiadosti na poskytnutie dotácie 
na obnovu vojnových hrobov a pamät-
níkov na rok 2020 vo výške 6100 €  pri 
príležitosti 75. výročia oslobodenia 
obce 

-  zobralo na vedomie  informáciu o vyho-
tovení cenovej kalkulácii na redizajn 
pamätníka + pamätnej tabule firmou 
KASOČE s.r.o.

-  zobralo na vedomie informáciu o vy-
hotovení cenovej kalkulácie (prehľad 
rozpočtových nákladov) na predĺže-
nie verejného vodovodu pre IBV 
v obci firmou REPROGAS s.r.o.
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-  zobralo na vedomie  informáciu o pred-
pokladanom znížení daňových prí-
jmov samospráv na rok 2020

-  zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti opravy čerpadiel na miestnom 
vodojeme.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 29. 6. 2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka

-  schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Krivosúd-Bodovka č. 2/2020 
– Prevádzkový poriadok pohrebísk 
na území obce Krivosúd-Bodovka

-  schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Krivosúd-Bodovka č. 3/2020 
o ochrannom pásme pohrebísk na 
území obce Krivosúd-Bodovka

-  schválilo Všeobecne záväzné nari-
adenie obce Krivosúd-Bodovka č. 
4/2020 o pravidlách času predaja v 
obchodoch a v prevádzkarňach po-
skytujúcich služby na území obce 
Krivosúd-Bodovka

-  schválilo záverečný účet obce Kri-
vosúd-Bodovka za rok 2019 a ce-
loročné hospodárenie obce za rok 
2019 bez výhrad

-  schválilo použitie prebytku hospodá-
renia v sume 14.525,24 € zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a použitie zisku 
z podnikateľskej činnosti v sume 
99,53 € na tvorbu rezervného fondu: 
14.624,77 €

-  schválilo individuálnu výročnú sprá-
vu obce Krivosúd-Bodovka za rok 
2019 bez výhrad

-  schválilo návrh plánu kontrolnej čin-
nosti HK na 2. polrok 2020

-  poverilo hlavného kontrolóra výko-
nom kontrol podľa plánu kontrolnej 
činnosti

-  zobralo na vedomie informáciu o ce-
novej kalkulácii na opravu strechy 
vodného zdroja 

-  zobralo na vedomie informáciu o re-
álnom znížení daňových príjmov sa-
mospráv na rok 2020

-  zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti odpočtu stavu vodomerov v obci

-  zobralo na vedomie informáciu o do-
hode o prenájme budovy a priľahlého 
pozemku medzi firmou Autoslužby 
VAPO s.r.o. a ZUaPS – PS Krivosúd-
-Bodovka

-  zobralo na vedomie informáciu o ter-
míne zápisu detí v obci

-  zobralo na vedomie informáciu o ter-
míne brigády na starom a novom cin-
toríne 

-  zobralo na vedomie informáciu o ter-
míne letnej prázdninovej akcie pre 
deti

-  zobralo na vedomie informáciu o ná-
jomnej zmluve s p. Miroslavom Ku-
báňom.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 7.9.2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka

-  zobralo na vedomie správu nezávis-
lého audítora z auditu účtovnej zá-
vierky obce k 31.12.2019

-   zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce za 1. polrok 2020

-  schválilo RO č. 1/2020 a RO č. 2/2020 
úpravu rozpočtu medzi kapitolami, 
bez zmeny príjmov a výdavkov 

-  zobralo na vedomie správu o ukon-
čení nájmu p. Matlákovej k 30.9.2020

-  zobralo na vedomie predložené žia-
dosti na prenájom bytu č. 88/5

-  schválilo prenájom bytu č. 88/5 pre 
p. Lenku Porubskú na dobu určitú od 
1.10.2020 do 30.9.2021

-  schválilo dobu nájmu bytu č. 88/3 pre 
nájomcu p. Šarkoziovú, trvale bytom 
Krivosúd-Bodovka 88/3 od 1.10.2020 
do 30.9.2021

-  schválilo plán organizácii kultúrnych 
podujatí do konca roka 2020

-  schválilo zmluvu medzi Ing. Katarí-
nou Čipkovou a obcou Krivosúd-Bo-
dovka na dobu neurčitú od 1.10.2020

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o pristavení kontajnera na 
október 2020

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o ponuke na vianočné 
osvetlenie firmou Svetelné dekorácie 
s.r.o.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 9.11.2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
- schválilo kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka

-  zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce za 3. štvrťrok 2020

-  schválilo RO č. 3/2020 úpravu roz-
počtu medzi kapitolami, bez zmeny 
príjmov a výdavkov 

-  schválilo neuplatňovanie programo-
vého rozpočtu obce Krivosúd-Bodov-
ka.

-  schválilo Všeobecne záväzné naria-

denie obce Krivosúd-Bodovka č. 
5/2020 o parkovaní a odstavení vo-
zidiel na miestnych komunikáciách 
a priestranstvách obce Krivosúd-Bo-
dovka

-   zobralo na vedomie predloženú žia-
dosť o prenájom nebytových priesto-
rov

-  schválilo prenájom nebytových 
priestorov, v časti budovy OcÚ – 
herňa  na dobu určitú od 1.1.2021 
do 31.12.2021 pre Janu Fialovú, 
za cenu nájmu služieb za užívanie 
nebytového priestoru spolu vo výš-
ke 10/mesiac, za účelom zriadenia 
priestorov pre voľnočasové športové 
aktivity.

-  poverilo obecný úrad, aby spracoval 
všetky potrebné právne, ekonomické 
a organizačné opatrenia na zabez-
pečenie realizácie zhora uvedeného 
uznesenia a zverejnil zámer prená-
jmu na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce

-  zobralo na vedomie informáciu o pri-
pravovanom pláne projektov na úrov-
ni TSK na obdobie rokov 2021-2027

-  zobralo na vedomie  informáciu sta-
rostu obce o ukončení nájomných 
zmlúv bytov

-  zobralo na vedomie  informáciu sta-
rostu obce o ponuke spoločnosti 
INTA s.r.o Trenčín na zabezpečenie 
systému zberu a likvidácie BRKO

-  zobralo na vedomie informáciu staros-
tu obce o nutnosti doplnenia bezpeč-
nostných systémov k PC z dôvodu po-
vinnosti dodržiavania kybernetickej 
bezpečnosti

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o ústnej žiadosti p. Micha-
la Dobiaša o možnosti výstavby RD 
v obci Krivosúd-Bodovka

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o nutnosti preverenia a do-
riešenia formy vývozu komunálneho 
odpadu chalupárov a chatárov v na-
šej obci

-  zobralo na vedomie informáciu staros-
tu obce o možnosti podania žiadosti o 
grant na opravu zvonice v našej obci

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o nutnosti opravy a zapo-
jenia obecného rozhlasu k novovy-
budovaným RD.

Uznesenia z rokovania Obecného 
zastupiteľstva v Krivosúde-Bodov-
ke, ktoré sa  konalo 11.12.2020. 

Obecné zastupiteľstvo v Krivosúde-
-Bodovke:
-  schválilo doplnený program rokova-

nia obecného zastupiteľstva obce 
Krivosúd-Bodovka

-  schválilo kontrolu plnenia uznesení 
prijatých na zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka
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-  súhlasilo s využitím parcely C-KN 
423 k. ú. Krivosúd-Bodovka na účel 
výstavby rodinného domu

-  schválilo dobu nájmu bytu č. 88/6 pre 
nájomcu p. Balajová, p. Balaj, trvale 
bytom Krivosúd-Bodovka č. 88/6 od 
1.1. do 31.12.2021

-  schválilo dobu nájmu bytu č. 88/4 pre 
nájomcu p. Kováčiková, bytom Veľké 
Chlievany č. 140, p. Bachorec, trvale 
bytom Krivosúd-Bodovka č. 88/4 od 
1.1. do 31.12.2021

-  schválilo dobu nájmu bytu č. 88/2 
pre nájomcu p. Škúci, trvale bytom 
Krivosúd-Bodovka č. 67 od 1.1. do 
31.12.2021

-  schválilo dobu nájmu bytu č. 88/1 pre 
nájomcu p. Matulíková, p. Adamovič, 
bytom Súhvezdná 10, Bratislava od 
1.1. do 31.12.2021

-  zobralo na vedomie Návrh na vyko-
návanie zmeny v rozpočte starostom 
obce s určením rozsahu vykonáva-
nia zmeny v rozpočte obce do výšky 
2.000,00 €

-  schválilo starostovi obce vykoná-

vanie zmeny v rozpočte starostom 
obce s určením rozsahu vykonáva-
nia zmeny v rozpočte obce do výšky 
2.000,00 €.

-  schválilo použitie rezervného fon-
du vo výške 12.081,22 € na úhradu 
FA 20200028 firmy ZPK s.r.o. Se-
lec v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravi-
dlách územnej samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

-  zobralo na vedomie použitie fi-
nančných prostriedkov vo výške 
2.485,24 € na čiastočnú úhradu FA č. 
20200028 firmy ZPK s.r.o. Selec za 
realizáciu predĺženia vodovodu pre 
IBV

-  schválilo návrh plánu kontrolnej čin-
nosti HK na 1. polrok 2021

-  zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na rok 2021

-  zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
obce na roky 2022 a 2023

-  schválilo rozpočet obce Krivosúd-
-Bodovka pre rok 2021 v plnom zne-

ní bez výhrad
-  schválilo dohodu o pracovnej činnos-

ti s p. Dušanom Markom za účelom 
zabezpečenia zimnej údržby MK

-  zobralo na vedomie plán kultúrnych 
podujatí na rok 2021

-  zobralo na vedomie plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva na rok 2021

-  schválilo zápisy do kroniky obce za 
rok 2018

-  schválilo členov inventarizačných 
komisií na vykonanie inventarizácie 
majetku obce k 31.12.2020

-  zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o podaní žiadostí na en-
virofond

-  zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti dopracovania podkladov do 
konca roka 2020 pre vydanie obec-
ných novín 

-  zobralo na vedomie informáciu o nut-
nosti opravy kosačiek v zimnom ob-
dobí

-  zobralo na vedomie informáciu o predĺ-
žení zmluvy Ing. Vladimírovi Kmeťovi 
do 31.12.2021.

ČO SA NÁM V OBCI PODARILO USKUTOČNIŤ 
A ČO EŠTE PRIPRAVUJEME

Dva hlavné projekty, ktoré sa nám podarili v roku 2020 zrea-
lizovať: výmena nefunkčnej čističky odpadových vôd pre ná-
jomné byty a obecný úrad v máji 2020 a dopojenie časti obce 
„za dedinou“ na obecný vodovod v novembri 2020 (článok 
„Obec predĺžila trasu verejného vodovodu“). Výmenu ČOV ro-
bila obec svojpomocne, vďaka patrí našim poslancom a páno-
vi V. Minárikovi ml., ktorí strávili nejedno popoludnie na prípra-
ve a úpravách terénu. Celkové náklady za čističku a materiál 
činili viac ako 10.000 eur. Dopojenie obecného vodovodu nám 
po vyhlásenom verejnom obstarávaní realizovala firma ZPK, 
s.r.o. Selec, náklady sa vyšplhali na viac ako 18.000 eur. Fi-

nancovanie uvedených stavieb zabezpečila obec z vlastných 
zdrojov.

Pokračujú práce na rekonštrukcii verejného vodovodu – po-
silnenie výdatnosti pitnej vody náhradným vodným zdrojom 
z vrtu za dedinou. Je pripravené dokončenie premostenia 
k vrtu, bolo osadené pletivo na oplotenie a pripravené skúšob-
né čerpanie vody z nového vrtu. Na  budove starej prečerpá-
vacej stanice je pripravená výmena strešnej krytiny za novú, 
ktorú chceme realizovať v jarných mesiacoch, samozrejme 
v závislosti od počasia.

Pokračujeme na postupnej výmene starších svetiel na ve-



7

rejnom osvetlení za nové, ktoré by mali priniesť obci úsporu 
nákladov za elektrickú energiu. Koncom roka sme začali s re-
konštrukciou bývalej knižnice v požiarnej zbrojnici pre účely 
voľnočasových aktivít pre mládež. Vymenili sa vchodové dvere 
a vnútorné stavebné úpravy nám robila miestna firma SYON. 
V rámci skrášľovacích prác v obci sme zrealizovali výsadbu ze-
lene pred kultúrnym domom. Na starom cintoríne sme zabez-
pečili orezanie lipy, ktorá nám neustále robila problémy pod ňou 
a padajúce suché konáre ohrozovali aj okolité hroby.  

Stále nám zostáva opraviť vonkajšie WC na KD a komplet-
ne vymeniť dve autobusové zastávky v obci z finančných pro-

striedkov v spolupráci s MAS Inovec. Ešte cez zimu obec plá-
nuje vyrezať stromy v blízkosti oplotenia na starom cintoríne 
a začať tak s osadením nového oplotenia. Koncom roka obec 
podala dve žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 
Environmentálny fond SR, jednu z oblasti odpadového hos-
podárstva – na zakúpenie kontajnerov na triedený zber komu-
nálneho odpadu a druhú z oblasti ochrany a využívania vôd, 
ktorou by sme chceli získať financie na  rozšírenie verejného 
vodovodu v obci – na stavbu prečerpávacej stanice pri vrte za 
dedinou a dopojenie na súčasný vodovod. 

JARNÉ UPRATOVANIE CINTORÍNA

OBDOBIE RÚŠOK

VIANOČNÁ VÝZDOBA V OBCI

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Aj v roku 2020 sa obci podarilo, aj keď v menšom rozsahu, zorganizovať upratovanie v obci. Na jar a na jeseň mali občania 
k dispozícií veľkoobjemový kontajner na zbavenie sa veľkorozmerného odpadu z domácností. Dvakrát sme svojpomocne urobili 
zber železa a dvakrát aj zber elektroodpadu pri obecnom úrade. Tento rok sa vyvážali aj použité oleje. Jarné upratovanie cintorína 
sa presunulo až na leto a súčasne aj ihrisko si zobrali do parády mamičky a oteckovia z nájomných bytov. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zapojili do upratovania.

V marci, keď aj na Slovensko dorazil nový vírus, sa zrazu 
rúška, ale aj dezinfekcie stali nedostatkovým tovarom, 
a keď sa nám ich aj podarilo zohnať, tak ceny boli viacnásob-
ne drahšie ako predtým alebo teraz. V slovenských obciach, 
ale aj mestečkách sa stalo hitom šitie rúšok. Mnohé šikovné 
gazdinky si ich vedeli ušiť doma ručne alebo na strojoch. Boli 
sme veľmi vďační, keď obci podali pomocnú ruku naše šikov-
né spoluobčianky – p. Marková, Kubáňová a Gáborová, ktoré 
bezodplatne ušili rúška pre občanov našej obce, hlavne pre 
seniorov. Obecný úrad by sa im chcel za všetkých úprimne 
poďakovať.

Verím, že v mene nás všetkých poďakovanie patrí poslancom, ktorí svojpomocne urobili veľmi peknú výzdobu pred kultúrnym 
domom a tak prispeli k sviatočnej atmosfére našej obce. Adventný veniec má kovovú konštrukciu a je rozoberateľný, takže ho 
môžeme využiť každý rok. 

Voľby do NR SR sa stihli 
uskutočniť ešte pred príchodom 
pandémie Covid-19 na Sloven-
sko. Pre niekoho chvalabohu, 
pre niekoho bohužiaľ. Ale tak to 
býva vždy, všetkým občanom sa 
vyhovieť nedá, ale teraz takmer 
po roku vládnutia novej vlády si 
už každý môže vytvoriť svoj ná-
zor, čo nám to dalo a zvlášť 
v tejto dobe.

V našej obci 29.2.2020 pod 
vedením Gabriely Michalíkovej 
– predsedníčky okrskovej volebnej komisie prebehli voľby bez 
problémov a v pokojnom duchu. Z 280 občanov zapísaných v 
zozname voličov našej obce sa hlasovania zúčastnilo 215, čo 
je  takmer 76,8 %. Voľby boli výnimočné aj tým, že mohli poš-

tou voliť aj občania našej obce z cudziny. Túto možnosť využili 
4 obyvatelia. Platných odovzdaných hlasov bolo 214, 1 bol 
neplatný. O našu priazeň sa uchádzalo 25 politických strán. 
Najviac hlasov – teda 65 získala koalícia OĽANO spolu s NOVA, 
Kresťanskou úniou a Zmenou zdola,
47 hlasov strana SMER-sociálna demokracia, 
22 hlasov strana SME Rodina,  
17 hlasov koalícia progresívne Slovensko a SPOLU 
Kotlebovci – 16 hlasov
Za ľudí – 12 hlasov
Sloboda a solidarita – 10 hlasov
8 hlasov – SNS
7 hlasov mali strany Dobrá voľba a VLASŤ
1 hlas mali strany SĽS Andreja Hlinku, Kresťanskodemokra-
tické hnutie a Socialisti.sk
Ostatné strany nemali ani jeden platný hlas.
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ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV (ESO)
Už čoskoro nás čaká prvé plne elektronické sčítanie obyva-

teľov na Slovensku, a teda aj v našej obci.
Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia budú sčítavať (doba 

sčítania) je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 
Rozhodujúcim okamihom  sčítania, na ktorý sa vzťahujú  

všetky  údaje,  ktoré obyvateľ vyplní alebo poskytne, je polnoc  
zo  štvrtka  31. decembra  2020  na  piatok 1. januára  2021. 
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. ja-
nuára, nesčítava sa. Ak ale občan zomrel po 1. januári 2021 
– povinnosť sčítať ho platí.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povin-
nosťou každého obyvateľa SR, ktorý tu má trvalý, prechodný, 
obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho 
formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobil-
ného zariadenia, deti sčítava zákonný zástupca. Seniori 
a imobilní občania, ako aj občania bez digitálnych prostried-
kov sa môžu sčítať aj pomocou blízkej osoby alebo osoby 
žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti. Pri sčítaní sa na 
identifikáciu elektronickej identity obyvateľa použije a) rodné 
číslo alebo b) dátum narodenia a pohlavie, ak ide o: 1. oby-
vateľa, ktorý nepozná svoje rodné číslo a nedisponuje dokla-
dom, ktorý rodné číslo obsahuje, 2. cudzinca bez prideleného 
rodného čísla.

V prípade, ak sa obyvateľ nemôže takto sčítať, môže na-
vštíviť kontaktné miesto zriadené obcou pre účel sčítania, kde 
ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, 
aby sa sám sčítal. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, 
seniorov alebo iné digitálne  vylúčené osoby, tieto môžu tele-
fonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. POZOR! 
Sčítavanie pomocou stacionárneho a mobilného asistenta sa po-
súva až na obdobie, kedy budú uvoľnené prísne epidemiolo-
gické opatrenia, predbežne  od 1.4. najneskôr do 31.10.2021. 
O mobilného  asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky 
obec alebo call centrum. Call centrum bude slúžiť okrem na-
hlasovania požiadaviek na mobilného asistenta  aj pre účel 
vysvetľovania metodiky sčítania. Telefónne číslo call centra 
bude zverejnené na stránke www.scitanie.sk. Mobilný asistent 
navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou 
tabletu.

Kontaktným miestom pre sčítanie obyvateľov v našej obci 
bude kancelária referenta na obecnom úrade, stacionárny 
aj mobilný asistent sčítania bude Mgr. Rozvadská, tel. 0903 
894 468, mail: obec@krivosud-bodovka.sk. Úradné hodiny 
pre sčítavanie verejnosti budú po uvoľnení prísnych opatrení 
nasledovné:

PO, UT, ŠTV, PIA od 10:00 do 12:00, STR od 16:00 do 
18:00 hod.                                                                                         

Obyvatelia budú pred začatím sčítania a v priebehu sčítania 
informovaní o povinnosti sčítať sa spôsobom v obci obvyklým 
(webová stránka obce, rozhlas, úradná tabuľa a pod.).

Obec, ktorá pri sčítaní domov a bytov prideľuje štatistické 
súpisné čísla, napr. pre neskolaudované domy, gazdovské 
rodinné domy a pod., oznámi toto číslo obyvateľom, aby sa 
mohli naň sčítať.

Obec nemôže obyvateľov sčítavať bez ich vedomia.                      
Obec zodpovedá za úplné sčítanie trvalo bývajúcich obyva-

teľov v obci z hľadiska počtu, ale nezodpovedá za obsah 
a úplnosť vyplnenia elektronických formulárov. Obec na svo-
jom  kontaktnom mieste umožní sčítať sa každému obyvateľo-
vi Slovenskej republiky bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.

Obec zabezpečí sčítanie ľudí bez domova na území obce. 
Pre účely sčítania sa: ľuďmi bez  domova rozumejú aj obyva-
telia Slovenskej  republiky, ktorí sú nahlásení na trvalý pobyt 
na adrese obecného úradu alebo na obci.

Ak poruší zákonnú povinnosť obyvateľ alebo zákonný zá-
stupca tým, že neposkytne svoje  údaje a zároveň nezabez-
pečí svoje sčítanie alebo sčítanie osôb, za ktoré je zodpoved-
ný, dopustí sa správneho deliktu, obec mu môže za takýto 
správny delikt uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur.

Všetky údaje poskytnuté do elektronického systému pre 
sčítanie obyvateľov sú spracované ŠÚ SR a slúžia výlučne na 
účel Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Všetci 
zamestnanci ŠÚ SR, kontaktné osoby, asistenti sčítania, ako 
aj iné zúčastnené strany budú  pred výkonom činnosti v súvis-
losti so sčítaním obyvateľov poučené o ochrane dôverných 
štatistických údajov a osobných údajov v súlade s platnou le-
gislatívou SR a EÚ.

 
Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronicky pro-

stredníctvom ESO na stránke www.scitanie.sk, v ktorom sú 
k dispozícii dva typy sčítacieho formulára (typ A a typ B). Pre  
účely SODB 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu 
údajov o obyvateľoch zisťujú nasledujúce premenné:
a)  miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyva-

teľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihláse-
ný podľa osobitného predpisu

b)  miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, 
na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechod-
ný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy 
sa v ňom obyvateľ zdržiava,

c)  pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 
je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľ-
vek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do 
krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania oby-
vateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho 
posledného pobytu v zahraničí,

d)  pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zme-
ne pohlavia,

e)  dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia 
obyvateľa,

f)  rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo 
väzbe na manželstvo,

g)  rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčas-
ného alebo posledného manželstva obyvateľa,

h)  počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, 
ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj 
sa zisťuje u ženy aj u muža,

i)  štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narode-
nia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase 
svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,

j)  štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyva-
teľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štá-
tu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej 
príslušnosti,

k)  súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyva-
teľa na trhu práce,

l)  zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej 
klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vykonáva,

m)  odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo čin-
nosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ 
zamestnanie,

n)  postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyva-
teľa v pracovnom procese,

o)  najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň 
vzdelania obyvateľa, ktorý  dovŕšil aspoň 15 rokov veku, 
najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj vzdelanie uznané 
podľa osobitného predpisu,

p)  miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyva-
teľa.
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ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE DOMOV A BYTOV
Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 

12. februára 2021.
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťo-

vané údaje, bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časo-
vý bod, ku ktorému bolo potrebné vyplniť všetky požadované 
údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania boli všetky byty v domoch bez ohľadu 
na to, či boli obývané alebo neobývané, ale aj iné obývané 
obydlia, ktoré boli obývané k rozhodujúcemu okamihu sčíta-
nia ( napr. obývané neskolaudované rodinné domy). V našej 
obci bolo sčítaných 130 adresných bodov so 152 bytovými 
jednotkami, to znamená, že viaceré rodinné domy majú dve 
samostatné bytové jednotky. Z počtu 130 adresných bodov 
máme 127 skolaudovaných rodinných domov, 1 polyfunkčnú 
budovu (OcÚ spolu so 6 nájomnými bytmi) a 2 obývané ne-
skolaudované rodinné domy, ktorým bol pridelený štatistický 
adresný bod, na ktorý sa budú sčítavať pri elektronickom sčí-
taní obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo výlučne elektro-
nickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčíta-
nie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov 
a bytov už obsahoval pred vyplnenú databázu, ktorá vznikla 
integráciou dostupných údajov najmä z Registra adries, Ka-
tastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“. 
Ďalej sa zisťovali údaje ako forma vlastníctva bytu, poloha 
bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miest-
ností v byte, počet podlaží, typ kúrenia, zdroj energie použí-
vaný na vykurovanie, údaje o zásobovaní vodou a vodovod-
nej  prípojke, obdobie výstavby a rekonštrukcie domu či typ 
kanalizačného systému. Obec využila pre vypĺňanie týchto 
požadovaných údajov rôzne vlastné údajové zdroje, ako napr. 
evidenciu daní, kolaudačné a stavebné rozhodnutia a pod., 
ale vzhľadom na to, že veľa údajov bolo zo starších rodinných 
domov, bola potrebná aj súčinnosť občanov, za ktorú im patrí 
poďakovanie.

Mgr. Rozvadská

Z KULTÚRY 2020

Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima 

mu bude...
A presne takto to vyzeralo aj u nás na Bodovke počas faši-

angového víkendu 14. – 15. februára 2020. Prípravy sa začali 
už v piatok obecnou zabíjačkou, tradičné zabíjačkové špecia-
lity rôzneho druhu rozvoniavali po celej dedine.

V sobotu sme fašiangový sprievod začali netradične z hor-
ného konca a so sprievodom domácej dychovej hudby Bodo-
vanka sme sa vydali rezko dole dedinou.

Nechýbali tradičné a rôzne úsmevné masky, ale aj kroje, tak 
ako sa na fašiangy patrí.

Sprievod sa každoročne teší veľkej obľube domácich, ale aj 
chalupárov, ktorí si túto udalosť na dedine radi pozrú naživo. 
V mnohých domoch nás pohostili šiškami, fánkami, našli sa aj 

sladkosti pre deti a pre dospelých aj niečo na zahriatie.
Večer sa pokračovalo vo veselici v kultúrnom dome. Do 

tanca hrala obľúbená kapela Ľuboša Opatovského. Tombola, 
dobré jedlo a k tomu veľa pitia a dobrá nálada všetkých zú-
častnených zavŕšila fašiangové obdobie, na ktoré budeme 
v dnešnej dobe s nostalgiou spomínať.

Fašiangy, budete nám tento rok chýbať!!!
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Detský maškarný ples ukončil fašian-
gové obdobie v našej obci. Detičky sa 
predviedli v rôznorodých kostýmoch od 
rozprávkových bytostí cez zvieratká až 
po vymyslené postavičky. Každá mas-
ka sa sama predstavila a bolo vidieť, 
že detská fantázia nepozná hranice. 
Potom nasledovala veselá zábava 
vo forme rôznych hier a tanca. Kedže 
sa nedala vybrať tá najkrajšia maska, 
všetky deti boli odmenené peknou 
hračkou a drobnou sladkosťou. Úsmev 
na ich tvárach bol skvelou bodkou prí-
jemného popoludnia.

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES

SLÁVNOSTNÉ STAVANIE MÁJA
Táto tradícia vzhľadom na prísne epidemiologické pravidlá 

bola minulý rok úplne iná. Máj sme síce postavili vo štvrtok 
30. apríla v kultúrno-športovom areáli obce, ale bez účasti ve-
rejnosti, hudby a dobrej nálady. Tento symbol jari nám celý 
mesiac smutne pripomínal predchádzajúce „bezkoronové” 
obdobie.

DEŇ MATIEK
Za posledné roky sa stalo už tradíciou rozhlasové poďako-

vanie ženám-matkám, tak sme si opäť krátkou reláciou uctili 
tento deň mamičiek, babičiek a prababičiek. Oslávenkyne 
v druhú májovú nedeľu kvietkom obdarovali naši poslanci 
a pán starosta s úprimným blahoželaním a poďakovaním za 
túto krásnu a obetavú prácu.

HODY V OBCI SA NIESLI V ZNAMENÍ 17. ROČNÍKA
 SLOVENSKÉHO FESTIVALU SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Ako takmer celý rok, do našich zámerov a plánovaných kul-
túrnych podujatí aj teraz zasiahla korona.

V tomto období platil zákaz podávania jedla na verejnosti, 
a tak by naše kačacie hody zostali bez kačacinky. Pán Bo-
lech nás ešte v lete oslovil s návrhom, keďže nevyšiel seni-
orský festival v plánovanom termíne, spojiť festival s hodmi. 
Vtedy sme ešte netušili, že hody budú netradičné. Ale keďže 
sa mohlo podávať aspoň balené jedlo pre účinkujúcich, na 
poslednú chvíľu padlo rozhodnutie zriecť sa klasických ho-
dov a zabezpečiť aspoň prípravu festivalu. Súborov bolo tohto 
roku pomenej, na podujatí vystúpili súbory: Družba z Tren-
čína, Senior Vtáčnik , Senior Považan z Považskej Bystrice 
a Chlapská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Súbor 
Kopa Myjava musel pre zlú pandemickú situáciu na posled-
nú chvíľu účasť odrieknuť. Hoci kultúrno-športový areál nebol 
plný, ako býva zvykom, výborná atmosféra a počasie priláka-
li viac ako 100 divákov. Milovníci folklóru a aj občania našej 
obce si aspoň takto mohli spríjemniť sobotňajšie hodové po-
poludnie a toto podujatie bolo peknou bodkou na záver leta 
v Bodovke.



11

ZPOZ

KONCERT DH BODOVANKA
Kultúrnych udalostí bolo tento rok ako prstov na jednej ruke, takže sme boli veľmi 

vďační za každú príležitosť. DH Bodovanka v spolupráci s obecným úradom uspo-
riadala v kultúrno-športovom areáli našej obce koncert 29. augusta 2020, ktorý sa 
niesol v duchu spomienok pri príležitosti 45. výročia založenia dychovej hudby. 
P. Horňáčková nás “previedla” históriou kapely a viac ako ako hodinový koncert sprí-
jemnil uvoľnené leto a teplé počasie.

BUDE VESELO...
V roku 2020 bola úroda ovocia v našej 

obci celkom dobrá, dokonca aj naše 
slivky za obecným úradom zarodili. 
Bolo by škoda nechať úrodu len tak 
padnúť a nevyužiť ju na vypálenie pá-
lenky k rôznym kultúrnym a spoločen-
ským udalostiam v obci. Naši aktivač-
ní pracovníci nazbierali skoro 200 kg 
ovocia, už treba len dúfať, že situácia 
nám ho dovolí aj vypáliť.

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS NOVONARODENÝCH DETÍ

OSLOBODENIE OBCE

Na koho sa toto dieťa podobá? 
Na tvoj život...

Na môj...
Na oba.

V živote človeka sú také chvíle, ktoré 
sa mu svojím obsahom hlboko vpisujú 
do pamäti. Veríme, že takouto radost-
nou udalosťou bol aj slávnostný zápis 
Emy Obdržalovej dňa 25.9.2020 v za-
sadačke obecného úradu.

Uvítanie vykonal Mgr. Miroslav Záhu-
menský, zástupca starostu obce v sprie-
vode slova a prednesu kultúrnej re-
ferentky Mgr. Rozvadskej a privítaní 
p. Gáborovej. Do priebehu privítania 
zasiahla aj aktuálne prebiehajúca pan-
démia koronavírusu, ktorá obmedzila 
počet zúčastnených a tiež možnosti 
kultúrneho sprievodného programu.

Napriek tomu bolo privítanie vrelé, priateľské s patričnou dôležitosťou a radosťou, 
ktoré k takej významnej udalosti, ako je narodenie dieťaťa a nového občana obce, 
patria.

Pred 75 rokmi, 9. apríla 1945 došlo k oslobodeniu našej 
obce sovietskou a rumunskou armádou spod fašistickej oku-
pácie. Zhruba o mesiac neskôr Nemecko, ktoré rozpútalo 
druhú svetovú vojnu, kapitulovalo a druhá svetová vojna sa 
skončila. Skončili útrapy obyvateľov celej Európy, ktoré trvali 
šesť rokov.

Bolo to poslednýkrát, kedy v novodobých dejinách boli voj-
nou ohrozené životy a sloboda našich občanov. 

Druhá svetová vojna bola rozsahom zničených štátov, kul-
túrneho dedičstva a počtom mŕtvych najdesivejší konflikt 
v dejinách Európy, ktorý natrvalo zmenil charakter Európy, 

celú kultúru, myslenie a cítenie ľudí.
Z našej obce bolo narukovaných a zapojených do bojov 14 

mladých mužov, ktorí bojovali na viacerých frontoch vojny. 
Niektorí sa však už domov nevrátili.

V blízkosti obce našťastie neprebiehali väčšie boje a tragic-
ky obec zasiahli až udalosti spojené so Slovenským národným 
povstaním. Ním dal národ najavo nesúhlas so spojenectvom 
s fašistickým Nemeckom. Vďaka Slovenskému národnému 
povstaniu sme na konci vojny stáli na strane víťazov. Do par-
tizánskych bojov proti Nemecku sa zapojili aj občania našej 
obce. Mnohých však dostala mohutná ofenzíva Nemecka do 
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väzby, koncentračných táborov, alebo boli priamo zastrelení.
Šesť našich spoluobčanov položilo svoje životy v druhej 

svetovej vojne za našu slobodu:
Adam Repka, Ján Valko, Ján Sedlák, Ondrej Kmeťo, Imrich 

Rác a Štefan Kmeťo.
Oslobodzovanie obce sprevádzali prudké boje a ostreľo-

vanie medzi vysunutými jednotkami sovietskej a rumunskej 

armády a nemeckým delostrelectvom. Počas týchto bojov za-
hynuli dvaja sovietski a jeden rumunský vojak a streľba zničila 
mnoho domov a objektov na hornom konci obce, kam dopa-
dali delostrelecké granáty.

Celý ďalší vývin Európy, jej hodnôt a prosperity a následné-
ho mierového spolunažívania vďačí týmto obetiam.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

MIKULÁŠ 2020

Vraj mladosť má krásnu tvár a staroba zase dušu. Týchto niekoľko slov vystihuje 
obdobie, pre ktoré je pre mnohých ľudí akýmsi „strašiakom“. Čoho sa bojíme najviac? 
Sú to vrásky, boľavé kríže alebo osamelosť a domnienka, že starý človek je už zby-
točný? Toto obdobie má však rovnako veľa krás ako každé iné. Október – mesiac 
úcty k starším, mesiac, v ktorom sa konali každoročne v kultúrnom dome posedenia 
seniorov. Posedenia plné dobrej nálady a spomienok na prežité roky, na ktoré ste 
sa vy, naši seniori vždy veľmi tešili. A aj nás tešilo, že ste ich navštevovali v hojnom 
počte, posledné roky už viac ako 50 zúčastnených. Až sme sa báli, či sa ešte do 
skromných priestorov nášho kultúrneho domu zmestíme… V októbri 2020 sme však 
mohli na toto všetko len nostalgicky spomínať...  Pandemická situácia nám nedovoli-
la posedenie usporiadať, a tak sme sa vybrali za vami osobne. Potešiť aspoň poďa-
kovaním, milým slovom, úsmevom cez rúško. Aj malým darčekom. Obecný úrad za-
bezpečil všetkým krásne rúška s erbom našej obce a drobnosti, ktoré určite potešili.

Toto obdobie, ktoré posledný rok prežívame, je zvláštne, stále nejaké obmedzenia 
vychádzania, lockdowny, zákaz stretávania. Určite to cítite aj vy – mnohí naši seniori, 
ktorí sa teraz cítite ešte osamelejšie ako inokedy. Určite v tejto dobe poteší každý 
telefonát, pár slov – aj keď len cez plot alebo z ulice, záujem o bytosť a potreby se-
niora. Nezabúdajme na to my, mladší! Veríme, že toto netradičné obdarovávanie sa 
už tento rok nezopakuje a v zdraví sa uvidíme zase v októbri...

Vyumývané čižmičky v oknách a roz-
žiarené detské očká očakávajúce Mi-
kuláša mali dosť času na prípravu, 
keďže tento rok jeho návšteva pripadla 
na víkend. Hoci pandemická situácia 
nedovolila, aby deti Mikuláša privítali 
v kultúrnom dome, predsa len vykúkali 
spoza brán a plotov, či náhodou neprí-
de... A predsa! So svojím pomocníkom 
Škriatkom a pomocníčkou Vílou prišli s 
obrovským vrecom sladkostí. Ale kto to 
všetko unesie? A prenesie celou touto 
čarovnou dedinkou zhora až nadol? 
Veru, ponúkli sa tí najsilnejší čerti. Keď-
že snehu nebolo, naložili sladkosti na 
voz a pustili sa za zvuku vianočných 
kolied dolu dedinou. Deti s rodičmi 
vítali Mikuláša s jeho družinou, zazneli 
krásne pesničky a básničky a tento rok 
dokonca aj Mikuláš dostal od jedného 
dievčatka darček. Bol taký naradoste-
ný, že budúci rok k nám určite príde 
zas. 
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TESTOVANIE V NAŠEJ OBCI
Prvé kolo antigénového testovania na COVID-19 v našej 

obci sa uskutočnilo v nedeľu 1.11.2020 v priestoroch kultúr-
neho domu. Otestovaných bolo 217 osôb vo veku od 7 do 84 
rokov, všetci s negatívnym výsledkom. Testovanie prebiehalo 
pokojne, bez zbytočného čakania, časť občanov už bolo pre-
testovaných v piatok a v sobotu na iných odberných miestach.

Druhé kolo antigénového testovania v našej obci sa usku-
točnilo o týždeň v nedeľu 8.11.2020. Otestovaných bolo 232 

osôb, rovnako ako v prvom kole, všetci s negatívnym výsled-
kom. Boli sme tak jediná obec v Trenčianskom okrese s ne-
gatívnym výsledkom v prvom aj druhom kole testovania. Na 
základe týchto výsledkov sa v našej obci tretie kolo antigéno-
vého testovania nemuselo uskutočniť.

Obecný úrad ďakuje všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili 
testovania, za ich zodpovedný prístup.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Mať jubileum, to je, akoby sa znovu narodiť.

Múdrejší, ľudsky krajší, skúsenejší.
Spriadať krehkú niť a žiť odznova,

život, čo teší aj ten, čo bolí.
Lebo je krásne žiť druhým pre radosť.

Krásne životné jubileum 90 rokov oslávil v septembri 2020 
pán Rudolf Lachký. Za obecný úrad mu osobne blahoželal pán 
starosta Richard Kubáň a za ZPOZ pani Rozvadská.  Pose-
denie sa nieslo v príjemnej a pohostinnej domácej atmosfére, 
kde si s oslávencom zaspomínali na časy minulé aj nedávne. 
Vážený jubilant,  pán Lachký, ešte raz v mene obce želáme 
všetko najlepšie a veľa zdravia do ďalších rokov.

Počet obyvateľov 
k 31. 12. 2020: ........................   357

Najstarší muži: 
Ján Kadlečík                        94 rokov
Gustáv Ďuriš                        93 rokov

Najstaršia občianka:    
Mária Mináriková                 91 rokov

Okrúhle výročia oslávili:
90-roční
Alžbeta Veselovská
Rudolf Lachký 
80-roční 
Pavol Rozvadský
Emília Kopecká   
70-roční 
Miroslav Ďuriš
Pavol Zemánek
Miroslav Bolech
Božena Bolechová

Zomreli:
Jaroslav Sýkora
Anna Kadlečíková
Emília Kopecká 

Pozostalým vyslovujeme 
úprimnú sústrasť.

Do obce sa prisťahovali:                                          
Mgr. Petra Škorvánek
Mgr. Matúš Škorvánek
Ing. Jozef Galko
Mgr. Kristína Galková
Olívia Galková   

Odsťahovali sa:
Mgr. Lucia Talianová
Mgr. Barbora Janáková
Martin Minárik
Alžbeta Veselovská
JUDr. Ľubica Korandová
Ing. Zdenek Koranda
Mgr. Jakub Janák
Katarína Matláková
Emma Matláková
Lukáš Lančarič 

Štefan Buday
Ing. Miroslav Chrastina
Ján Kmeťo
Miroslav Rozvadský
Margita Pagáčová
60-roční
Ján Bednárik
Svetoslav Sýkora
Emília Paceková
Mária Kmeťová
Milan Piatka
Eva Rozvadská
Alena Škúciová 

 Jubilantom prajeme 
veľa zdravia a šťastia.

Narodili sa:
Mia Gáborová
Alica Minarčic
Eliška Hálová

Novým občanom želáme krásny 
život v našej obci..

Spoločenská rubrika

Zosobášili sa:
Mgr. Kamil Záhumenský a JUDr. Katarína Kovácsová    uzavreli manželstvo 27.6.2020

Novomanželom prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste životom.
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VAŠE ČLÁNKY
45 ROKOV S BODOVANKOU

Čas beží ako voda v bodovskom potoku a človeku sa ani 
nechce veriť, že od vzniku Dychovej hudby Bodovanka ubeh-
lo 45 rokov.

Kapela dostala svoj názov tak ako mnohé iné dychové hud-
by podľa obce, z ktorej pochádza. Jej vzniku predchádzalo 
veľké nadšenie a chuť pána Jána Horňáčka, veľkého sympati-
zanta dychovej hudby, vychovať ďalšiu generáciu muzikantov, 
pretože tá vtedajšia sa rozhodla svoju činnosť ukončiť. Pán 
Horňáček v roku 1972 zoskupil mladých chlapcov na Bodov-
ke a začal ich učiť hrať na hudobné nástroje. Základňa 15 
– 17-ročných chlapcov bola v tom období veľmi početná a na-
koľko dychová hudba mala v tých časoch veľký ohlas a veľa 
sympatizantov, každý chcel byť súčasťou novovznikajúcej ka-
pely. Ešte teraz niektorí z muzikantov spomínajú, ako prišli za 
ujom Horňáčkom a povedali: “Ujo, zoberte ma hrať, trebárs aj 
na tú najväčšiu trúbu, len aby som bol v kapele.”

Na roky prvých muzikant-
ských krokov, prvých verej-
ných vystúpení, akcií, hier, 
usilovného cvičenia a násled-
ného muzikantského rastu 
asi nikto z muzikantov neza-
budne. Pomaly sa im končilo 
detstvo, začínalo dospieva-
nie a muzika sa stala ich živo-
tom. Do muzicírovania sa 
im ešte mohli zamiešať iné 
záľuby, ako napríklad futbal, 
ale ako sa hovorí: v muzike, 
na rozdiel od iných činností, 
nikdy nemôžeš prehrať, mô-

žeš iba vyhrať. Ani nástup na základnú vojenskú službu ne-
znamenal prestávku v muzikantskej činnosti Bodovanky. Vždy 
sa našiel niekto, kto ochotne zastúpil.

A potom prišlo postupné ženenie muzikantov.  Ak by niekto 
predpokladal, že tým nastalo z ich strany zanechávanie čin-
nosti, nie je to pravdou. Väčšina z nich našla pochopenie 
u svojich manželiek a mohli sa naďalej venovať svojej záľube 
– dychovej hudbe. A aj napriek tomu, že mnohí z muzikantov 
sa z Bodovky odsťahovali, na kapelu nedokázali zabudnúť 
a  naďalej sa pravidelne  zúčastňovali nácvikov, aby pokračo-
vali v muzikantskej činnosti.

Je obdivuhodné, že aj po mnohých rokoch si títo ľudia, každý 
so svojimi povinnosťami, stále nachádzajú cestu k sebe, aby 
sa na pravidelných nácvikoch stále zdokonaľovali a priberali 
do svojho repertoáru ďalšie nové piesne.

Ak chce však kapela robiť v dnešnej dobe dobrú muziku a nielen 
muzicírovať, je to naozaj veľmi ťažké. Obnáša to takmer každoden-
nú drinu v podobe cvičenia na svoj hudobný nástroj a skĺbenie 
všetkého, čo k tomu patrí, so svojím zamestnaním a rodinou. 
Nie je to vôbec jednoduché. Nebyť však obetavých členov 
dychovky, ktorí neľutujú svoj čas a námahu, toto všetko by 
nebolo možné.

Každý kolektív, ktorý sa podieľa na rozvoji kultúry svojho 
národa, potrebuje k svojej činnosti aj človeka, ktorý sa stará 
nielen o organizačnú, ale aj o umeleckú stránku. Pre Bodo-
vanku je takým človekom pán Antonín Maděra – bývalý vo-
jenský dirigent a kapelník, ktorý sa od roku 1984 až doteraz 
stará o umeleckú stránku kapely a je umeleckým vedúcim 
Bodovanky.

Ďalšou veľmi dôležitou osobnosťou Bodovanky je človek, 
ktorý už 45 rokov neúnavne a obetavo pokračuje v práci svoj-
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ho otca. Vedie kapelu po organizačnej stránke, zabezpečuje 
vystúpenia, pripravuje koncerty, neúnavne zbiera notový ma-
teriál, hľadá nové pesničky a vykonáva aj ďalšie činnosti, bez 
ktorých by existencia kapely nebola možná. Vlastne hlavne 
on nesie na svojich pleciach veľakrát na úkor svojej rodiny tú 
veľkú zodpovednosť za Bodovanku. A aj preto, že vždy vedel 
a vie poradiť, pomôcť, nikdy sa nevyvyšoval, bol pre celý ko-
lektív veľkou autoritou. Je to človek s veľkým „Č“, ktorým pre 
svojich muzikantov je a vždy ním aj zostane – kapelník Milan 
Hornáček. 

No a kapelníkom by Milan nebol, keby nemal svojich mu-
zikantov, ktorí spomínaný kolektív tvoria: Ján Michálek, Šte-
fan Minárik, Miloš Marko, Ján Rozvadský, Peter Straka, Karol 
Hladký, Ivan Arbet, Viliam Horňáček, Zdenko Hornáček, Ivan 
Marko, Ján Kubáň, Zdenko Minárik, donedávna ešte Ľuboš 
Arbet a zabudnúť nesmieme ani na Emila Kubáňa, ktorý 
z pôvodnej pozície muzikanta prešiel za mixážny pult a už 
veľa rokov sa stará o perfektný zvuk kapely na rôznych vy-
stúpeniach.

Ku kapele neodmysliteľne patrí aj spevácka zložka, ktorú 
v súčasnosti tvoria: Alenka Mináriková a manželia Anka 
a Janko Bolečkovci.

Týmto článkom nechceme bilancovať a hodnotiť, kde a koľ-
kokrát kapela za 45 rokov účinkovala, týmto článkom je dôle-
žité vyjadriť, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe existuje medzi 
ľuďmi súdržnosť a priateľstvo, ktoré je prevtelené do výbornej 
partie ľudí s názvom Dychová hudba BODOVANKA.

Častokrát pri ich nácvikových skúškach v staručkom kultúr-
nom dome na Bodovke, je radosť sledovať ich súžitie v kape-
le, ich jemné prekáranie, niekedy aj frflanie – to všetko však 
patrí k výbornému kolektívu, ktorým muzikanti sú.

Pri výročí, ktoré Bodovanka oslávila, patrí veľké poďakova-
nie všetkým muzikantom za to, že Bodovanka existuje, man-
želkám, deťom, rodičom a všetkým rodinným príslušníkom za 
ústretovosť pri ich odchodoch na vystúpenia a priaznivcom 
Bodovanky za to, že jej koncerty a vystúpenia navštevujú 
a vlievajú do muzikantských duší ten pocit, že je dôležité, aby 
Bodovanka aj naďalej existovala a aby ako taká prispievala 
k dobrému menu našej dediny a nášho okolia.

Nech Bodovanka ešte dlho hrá krásnu hudbu, rozdáva 
potešenie a jej tóny nech znejú šťastím a radosťou. Držme 
našim muzikantom palce a verme, že aj naďalej budú tešiť 
svojich priaznivcov peknými pesničkami.

Ľubica Horňáčková



AKO SME NA BODOVKE SKORO MALI KOSTOL
Malostankovská evanjelická cir-

kev vznikla po Jozefínskej reforme z 
niekdajších evanjelických cirkví veľko-
bierovskej, turňanskej, seleckej, zanik-
nutých v období protireformácie. Táto 
mala filiálky: Veľké Stankovce, Sedlič-
ná, Rozvadze, Veľké Bierovce, Turná, 
Belá, Opatovce, Selec a Krivosúd-Bo-
dovka. Hneď po vydaní Tolerančného 
patentu cisárom Jozefom II. zvolal v roku 

1781 zemepán Pavol Szilvay zástup-
cov evanjelikov okolitých obcí do svoj-
ho kultúrneho domu v Belej, aby sa po-
radili, na ktorom mieste by dali postaviť 
spoločný kostol. Samotný Szilvay sa 
prikláňal k Malým Stankovciam. Mno-
hým sa však zdala veľká vzdialenosť 
od Kálnice a Beckova, a preto chceli, 
aby bol kostol postavený v Krivosúde-
-Bodovke, kde by aj bolo centrum tých 

obcí, ktoré sa usilovali obnoviť evanje-
lickú cirkev a znovu zriadiť evanjelický 
zbor. Hlavne Beckovania chceli bližšie 
kostol, argumentovali tým, že by sa im 
do Bodovky ľahšie dovážal stavebný 
materiál – kameň a drevo, ako i kurivo 
pre farára a rektora. Szilvay sa naďa-
lej zasadzoval o Malé Stankovce, čo 
písomne potvrdili  7. marca 1782 obce 
Selec, Veľké Stankovce a Krivosúd-

16
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AKÝ JE ČLOVEK?
Minulý rok sme si pripomenuli 75. výročie ukončenia druhej 

svetovej vojny. Posledného veľkého európskeho vojnového 
konfliktu, ktorý nakoniec zachvátil takmer celý svet.

Viete o tom, že medzi nami ešte žijú pamätníci, ktorí vojnu 
prežili? Dokonca takí, ktorí v tom čase mali okolo 15 rokov. 
Teda dosť na to, aby si pamätali, čo sa v dedine dialo a čo 
vojna a nasledujúce obdobie porobili s ľuďmi. Sú to poslední 
pamätníci, ktorí na vlastnej koži zažili biedu, neslobodu a to 
desivé v človeku. Najčastejšie sa o vojne hovorí v súvislosti 
s počtom obetí. Ale vojna rovnako často zvýraznila to, kým 
sme, alebo uvoľnila priechod temnejším stránkam človeka.

Nechcem sa tu rozpisovať o vojne, ale načrtnem, čo sa Bo-
dovky bytostne týkalo.  

Druhá svetová vojna mala rôzne fázy a Krivosúd-Bodovka 
bola väčšinou našťastie mimo hlavných frontov. Keďže Slo-
vensko bolo od začiatku vojny až takmer do konca fašistický 
štát, Nemci tu boli ako doma a čakali sme spolu s nimi, kedy 
konečne vyhráme. Keďže v roku 1944 už bolo jasné, že sa 
proti Nemcom spojila väčšina vyspelých štátov a začali pre-
hrávať, postavili sme sa na odpor aj my. Vtedy sa Krivosúd-
-Bodovka dostala do víru dejín. Slovensko sa vzbúrilo proti 
nemeckému fašizmu. Začalo Slovenské národné povstanie 
– SNP. Pokúsili sme sa aj o vojenskú vzburu, ale tá skoro 
zlyhala a tak prišiel na rad partizánsky spôsob boja. Na Slo-
vensku operovalo mnoho partizánskych skupín, ktoré napá-
dali nemecké vojenské jednotky a ich organizáciu Slovenska. 
Jedna pôsobila aj na území Považského Inovca a zasahovala 
až k nám na Bodovku. Mnohé rodiny v Krivosúde-Bodovke 
pomáhali partizánom a buď ich zásobovali potravinami, ukrý-
vali tajné vysielačky, alebo sa priamo zúčastňovali vojenské-
ho či partizánskeho odboja. Dnes sa už veľmi ťažko dá po-
sudzovať, kto čo robil a kto nerobil a nemalo by to ani zmysel. 
Jedno je isté, mnohé rodiny za svoj správny postoj zaplatili 
životom svojich najdrahších. Po vojne nám zostalo šesť mien. 
Šesť obetí. 

Ján Valko (dnes rodina Rozvadská), Štefan Kmeťo, Ond-
rej Kmeťo, Ján Sedlák (meno už v obci zaniklo), Imrich Rác 
(rómska rodina, ktorá už na Bodovke nežije), Adam Repka, 
(meno v súčasnosti už tiež na Bodovke nefiguruje). Aby SNP 
bolo potlačené, urobili Nemci obrovskú vojenskú operáciu 
a začali partizánov likvidovať. Na Bodovke sa to riešilo tiež 
obľúbenou formou informátorov a zradcov. Bol tu nasadený 
nemecký zradca známy pod menom Günter, ktorý vystupoval 
ako partizán a podával informácie Nemcom. Tak sa dozvedeli 
o rodinách, ktoré pomáhali. Práve zradcovia často pochádza-

li z miestneho obyvateľstva, tento „náš“ bodovský našťastie 
nie. Po operácii zmizol a už ho nik nevidel. Zachovali sa však 
aj príbehy o ľuďoch, ktorí SNP využili pre svoje nemorálne 
povahové vlastnosti a zvrátené potreby. Po vojne sa v rámci 
komunistického heroizovania tieto príbehy zlyhania vymazali. 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov premazával prí-
behy, vytvoril nových hrdinov a zmazal tých, ktorí do obrazu 
nezapadali. Ale vieme, že aj na Bodovke sme mali ľudí, ktorí 
tu pobehovali so samopalmi, „hrali sa na partizánov“ a v pod-
state boli banditami. Znásilňovali ženy, mrzačili ich, ubližovali 
bezbranným, kradli a urobili si z vojnového chaosu svoj zvrá-
tený raj.

Aký je človek? 20. storočie bolo desivé. Bolo plné násilia, 
vojnových konfliktov, ekonomického stresu. Plné ideológií ako 
fašizmus či komunizmus, ktoré sa snažili všetkými prostried-
kami, aj tými najhnusnejšími, dosiahnuť absolútnu moc a ví-
ťazstvo nad ostatnými. Akí sme my, Homo apiens. 

Človeka občas dejiny vystavujú skúškam. Dialo sa tak po-
čas vojny, počas komunizmu, potom počas „mečiarizmu“, či 
v Bodovskom príbehu, ktorý sa dá nazvať „Keď sa stavala 
diaľnica“,  počas Covid 19 a prídu aj ďalšie skúšky. Počas 
týchto pohnutých časov sa ukazuje, kto sme a čo v nás vy-
hráva. Či sebectvo alebo altruizmus, láska alebo zloba, teplo 
alebo chlad. 

Podľa mnohých vedcov sme kedysi na planéte žili súčasne 
viaceré druhy Homo. Nevieme prečo a ako, ale zrazu sme 
zostali na planéte len my, ľudia rozumní. História nám napo-
vedá, že v tom násilie hralo významnú rolu. Napriek tomu, 
že nášmu druhu nie je deštrukcia vzdialená, sme dokázali 
úžasné veci. Teraz konkrétne, v našej doline máme dychovú 
hudbu (Bodovanka mala minulý rok 45. výročie svojho vzni-
ku), druhú kapelu KB BAND, mali sme aj ochotnícke divadlo, 
folklórne a čerešňové slávnosti, kvitnú nám tu včely, ovce, 
kozy, psy, rybárstvo, poľovníctvo, medzinárodný obchod s Čí-
nou, záhradky, iné druhy umenia, máme demokraciu, máme 
schopnosť tvoriť, milovať, priateliť sa a obdarovávať.

Máme teraz opäť ťažké časy. Nie tak ako kedysi cez voj-
nu, ale predsa. Sme kvôli korone a obmedzeniam frustrovaní, 
unavení a priznajme si to, aj vystrašení. O to viac by sme si 
mali pomáhať a neopúšťať sa, dbať na svojich susedov a v dobrom 
na nich myslieť. Prekonávať prekážky a aspoň láskavým slo-
vom potešiť svojich blízkych, priateľov a susedov. Nech je rok 
2021 rok krásneho a dobrého človeka, rok láskavosti.

 Miroslav Zahumenský

-Bodovka. Do Stankoviec bola vyslaná 
dokonca stoličná deputácia, ktorá mala 
skontrolovať, či sa tam nachádza toľko 
evanjelických rodín, koľko sa ich poža-
dovalo na založenie evanjelickej cirk-
vi. Napokon o výstavbe kostola musel 
rozhodnúť samotný panovník Jozef II. 
v prípise z 30.10. 1783. V ňom povo-
lil založenie evanjelickej cirkvi a stav-
bu kostola v Malých Stankovciach pre 
evanjelikov zo širokého okolia. Znova 
sa však vyskytla prekážka, keďže iný 
hodnostár Pavol Tomcsányi chcel, aby 
sa kostol staval v Sedličnej a ponúkal 
na to i svoj pozemok a 400 zlatých. 
Proti nemu stál spomínaný Szilvay, 
ktorí ponúkal tiež svoj pozemok v Ma-
lých Stankovciach a 1000 zlatých. 
V decembri 1783 zvolal Szilvay do Be-

lej ustanovujúci konvent evanjelickej 
cirkvi nielen z okolitých obcí, ale 
i z Beckova a Kálnice. Zvolili na ňom 1. 
farára  Jozefa Hrebendu. 1. mája 1784 
položil Szilvay  základný kameň nové-
ho kostola aj fary. Na výstavbu kostola 
vyzbierali farníci od roku 1784 do roku 
1787 1 025 zlatých. Pomocnú ruku pri 
výzdobe interiéru budúceho chrámu 
postupne pridali pobožné manželky 
evanjelických zemepánov jednotlivých 
obcí, najviac prispela manželka samot-
ného Szilvaya. Prvé bohoslužby sa v 
chráme uskutočnili až v roku 1790 a 
slávnostne bol vysvätený 8. mája 1803.

Prevzaté z knihy Trenčianske
 Stankovce – História štyroch obcí, 

kolektív autorov
Foto: rukopis J. Ľ. Holubyho o histórii 

malostankovskej evanjelickej cirkvi a. v.
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presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaníbezpečnosť

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni 

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 

je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje 

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV

Kontaktné miesto sčítania v obci 

Obecný úrad Krivosúd- Bodovka, kancelária referenta,  
Úradné hodiny pre verejnosť:   PO, UT, ŠTV, PIA: 10:00-12:00,     STR: 16:00-18:00 
Stacionárny a mobilný asistent sčítania: Mgr. Kristína Rozvadská, 0903 894 468, obec@krivosud-bodovka.sk


