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NA „ZIMÁKU“
TEPLEJŠIE AKO VONKU
Nielen počas vianočných prázdnin sa mohli
rodiny z našej farnosti korčuľovať na zimnom
štadióne v Dubnici nad Váhom, kde im p. farár
Lysičan zabezpečil vstup za symbolickú cenu.
Foto: Peter Zelíska

Zápisnica z ostatného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
» s. 2

Našim žiakom ide karta. Pozrite
si ich nevšedné úspechy!
» s. 3

Starosta obce hodnotí uplynulý
rok a pozerá aj do budúcnosti
» s. 4

Výnimočné hody: uplynulo 1700
rokov od narodenia sv. Martina
» s. 6

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S JUBILANTOM - LEGIONÁROM V NEMECKU
Kamaráti mu nepovedia inak ako „Papen“.
Významný dolnoporubský rodák PETER SUCHÝ
oslávil koncom minulého roka štyridsiatku.
Pre čitateľov našich novín prezradil, ako začínal naháňať loptu na Slovensku, v zahraničí, aj
to, kde sa cíti byť doma.
▪ Po začiatkoch v tvojej rodnej obci a pôsobení
v športovej triede v Trenčíne si do veľkého
futbalu vstúpil ako sedemnásťročný v drese TTS
Trenčín. Následne si pôsobil v Dubnici n/V, Ozete Dukle Trenčín a krátko aj
v Senici. Na ktorý z uvedených klubov máš najkrajšie spomienky?
Najkrajšie spomienky mám na začiatky v Dubnici, kde to ešte nebolo celkom
profesionálne. Na papieri som bol evidovaný v podniku ZŤS a občas som sa
tam musel aj ukázať. V mužstve som sa stretol aj s ďalšími dolnoporubskými
rodákmi – Vladom a Romanom Suchými a Pavlom Kapkom. Fungovalo nám
to na ihrisku i mimo neho. Čerešničkou na torte bol postup do vyššej súťaže.
▪ V januári 2000 si sa rozhodol v kariére pokračovať v Emdene v Nemecku.
Ako s odstupom času hodnotíš tento odvážny životný krok?
Som rád, že som sa k nemu odhodlal. Život v inej krajine človeka zmení a
naučí ho priebojnosti. Získal som veľa skúseností nielen na ihrisku a zároveň
spoznal veľa nových miest a ľudí. V žiadnom prípade tento krok neľutujem.

▪ Podľa portálu Transfermarkt máš na konte oficiálnych zápasov v Nemecku 245 štartov a 11 gólov. Z postu útočníka si sa presunul na ľavého obrancu. Na ktoré obdobie v rámci legionárskeho chlebíka najradšej spomínaš?
V každom klube som zažil niečo pekné, ale k najväčším úspechom radím
postup Wilhelmshavenu do 3 ligy. Nezabudnuteľné zážitky mám zo zápasov
proti St.Pauli, Düsseldorfu či Dynamu Drážďany, keď sme hrali vo vynikajúcej futbalovej atmosfére.
▪ Kopačky si oficiálne zavesil na klinec v lete 2016, z pozície hrajúceho
asistenta trénera však naďalej pôsobíš pri mužstve SV Frömern. Bolo ťažké
zvládnuť prechod z futbalového do civilného života?
Bola to pre mňa naozaj veľká zmena. Futbal som hrával od detstva a patril
neoddeliteľne k môjmu životu. Vydržal som bez neho asi rok a usvedčil som
sa, že pri ňom musím zostať, aj keď už nie tak aktívne.
▪ Množstvo ľudí, ktorým si zišiel z očí, tiež určite zaujíma, čo dnes robíš a
čím sa živíš. Môžeš to v skratke priblížiť?
Som zamestnaný vo firme zameranej na odstraňovanie vlhkosti v budovách.
▪ Kde sa po toľkých angažmánoch cítiš byť doma? Plánuješ niekedy návrat
na rodnú hrudu? Ako často sa ti darí navštevovať rodnú Dolnú Porubu?
Na Slovensko chodím niekoľkokrát do roka, lepšie povedané vždy, keď sa mi
naskytne možnosť. Je to môj domov a ním aj zostane. Momentálne je však
život mojej rodiny zabehnutý v Nemecku a len čas ukáže, čo bude ďalej.

PETER MARTINÁK; Foto: sport-kreisunna.de
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VECI VEREJNÉ

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 13. 12. 2016 (VÝŇATOK)
Návrh rozpočtu Obce D. Poruba a rozpočtovej organizácie na r. 2017 - 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu (OZ) Rozpočet obce
Dolná Poruba a Rozpočtovej organizácie (RO) – Základnej školy
s materskou školou Dolná Poruba na rok 2017 a nasledujúce roky 2018 –
2019 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na
rok 2017 bol zostavovaný na základe skutočného čerpania v príjmovej i vo
výdavkovej časti rozpočtu za obdobie január – november 2016. Rozpočet
obce a RO pre roky 2017 – 2019 bol zostavený v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách. Predložený návrh rozpočtu obce pre rok
2017 je záväzný, vychádzal z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho
roka a očakávanej skutočnosti roka 2016, ktorého dosiahnuté ukazovatele
boli východiskom roka 2017 v zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. čl. 9 ods. 1.
Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, keď celkové bežné
príjmy predstavujú hodnotu 411 112 €, kapitálové príjmy predstavujú
hodnotu 9 000 € a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 121 118
€. Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 411 112 €, kapitálové
výdavky sa predpokladajú čerpať vo výške 100 400 € a finančné operácie
vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované. Pri schvaľovaní
rozpočtu hlasovali poslanci OZ jednomyseľne za schválenie rozpočtu.
Rozpočet na originálne kompetencie na rok 2017 pre prevádzky
Materskej školy, školskej jedálne a školského klubu bol zostavený podľa
určenej výšky finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské
zariadenia zriadené na území obce Dolná Poruba. Znížením počtu žiakov
obec musí dofinancovávať finančné prostriedky na prenesené
kompetencie na činnosť a prevádzku Základnej školy na rok 2017 vo výške
46 973 €. Návrh rozpočtu obce pre roky 2018 – 2019 nie je záväzný, má
len informatívny charakter.
Schválenie Návrhu na ohodnotené pozemky vo vlastníctve obce a ich
zaradenie a zápis do majetku obce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na ohodnotenie pozemkov
vo vlastníctve obce Dolná Poruba vypracovaný finančnou komisiou pri OZ.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve obce Dolná
Poruba sa uskutočnilo na základe vykonania auditu individuálnej účtovnej
závierky za rok 2014 a 2015 účtovnej jednotky obce Dolná Poruba a na
základe vyhotovenej Správy nezávislého audítora zo dňa 21. 11. 2016,
v ktorej je uvedené, že účtovná jednotka Obec Dolná Poruba je povinná
stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov vo vlastníctve Obce Dolná Poruba
v k.ú. Dolná Poruba vedených na LV č. 1, LV č. 2216, LV č. 444 a LV č. 446
v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zaradiť a zapísať
ohodnotené pozemky do účtovnej hodnoty a evidencie majetku obce do
31. 12. 2016. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa použili
príslušné ustanovenia prílohy č. 3 Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, konkrétne časť E3, príloha č. 3

– Metóda polohovej diferenciácie. Celkové ohodnotenie pozemkov podľa
aktuálneho stavu na listoch vlastníctva k 3. 12. 2016 a na základe prepočtu vykonaného finančnou komisiou pri OZ je vo výške 89 439,91 €. Obec
je taktiež povinná zaevidovať vlastnícky podiel obce v dcérskej spoločnosti Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. v hodnote 59 450,30 €. V konečnom
dôsledku sa celkový majetok obce navýši o hodnotu 148 890,21 €.
Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2017
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o nájme č. 1/2017 uzatvorenú podľa § 663 a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou, rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome
v Dolnej Porube, na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania
a poskytovania kaderníckych služieb občanom. Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení nájomného a cenu nájmu stanovili vo výške 40 €
na mesiac. Zmluva o nájme č. 1/2017 je platná od 1. 1. 2017 a nájom sa
uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2018.
Žiadosti
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Veroniky Čurikovej, Dolná
Poruba 57, o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke. Poslanci
OZ žiadosť jednomyseľne schválili a súhlasili nájomnú zmluvu predĺžiť na
jeden rok, t. j. do 1. 1. 2018.
Informácie starostu obce
Starosta informoval prítomných poslancov o zasadnutí Valného zhromaždenia MAS Strážovské vrchy, ktoré sa konalo dňa 1. 12. 2016, a ktorého
jedným z bodov programu zasadnutia bolo i schválenie výšky ročného
členského poplatku. Valné zhromaždenie MAS Strážovské vrchy Uznesením č. 3/2016 schválilo zmenu výšky členského poplatku pre verejný sektor
vo výške 1,00 eur / obyvateľ / rok pre roky 2016 – 2020 vrátane. Uvedené
uznesenie VZ MAS Strážovské vrchy poslanci OZ zobrali na vedomie.
Starosta obce podal poslancom OZ informácie k výstavbe bytového domu, kde uviedol, že všetky povolenia sú vydané, okrem stanoviska Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s, Trenčín. Je potrebné dohodnúť termín
stretnutia starostu obce a zástupcu za TVK a.s. Trenčín, za účelom dohody
na spôsobe navrhnutia pripojenia bytových domov na verejný vodovod.
Uvedené informácie poslanci OZ zobrali na vedomie.
Starosta informoval poslancov OZ o tom, že bol zaslaný list na Úrad vlády
SR o finančnú výpomoc na opravu ciest po povodniach zo dňa 27. 7. 2016.
Starosta obce podal poslancom OZ informácie o vypracovaných štyroch
projektoch v roku 2016, z ktorých len jeden projekt - Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolná Poruba - bol zrealizovaný a úspešne ukončený. Na ostatné tri spracované projekty boli nástupom
novej vlády SR výzvy zrušené.
Starosta informoval poslancov o plánovanej výstavbe multifunkčného
prístrešku v areáli futbalového ihriska, zrealizovanej v prvom polroku 2017.
Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ

STANOVISKO hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Dolná Poruba na rok 2017

MIESTNE POPLATKY: VZN 1/2017 na daň z nehnuteľnosti, psa a miestny
poplatok za odpad na rok 2017 zostáva v takom znení, ako v roku 2016.
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2016 nadobudli akúkoľvek nehnuteľnosť, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2017 na základe nového
listu vlastníctva do 31. 1. 2017. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom
úrade v Dolnej Porube. Zároveň upozorňujeme majiteľov psov nahlásiť
všetky zmeny, týkajúce sa vlastníctva psa najneskôr do 31. 1. 2017.
Žiadosti o úľavu na daň z nehnuteľnosti a psa na rok 2017 môžete predložiť len do 31. 1. 2017. Žiadosť o úľavu na komunálny odpad sú povinní
predložiť študenti študujúci v SR a v zahraničí a dlhodobo pracujúci, resp.
občania zdržiavajúci sa v zahraničí. Po uvedenom termíne žiadosti
z dôvodu počítačového spracovania nebudú brané do úvahy.
Poplatky za odpad a daň z nehnuteľnosti a za psa na rok 2017 sú občania
povinní zaplatiť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 1/2017 t. j. do 15 dní odo
dňa doručenia. Obec Dolná Poruba ako správca dane oznámi daňovníkom
(vyhlásením v miestnom rozhlase), kedy si môžu prísť zaplatiť miestne
poplatky na Obecný úrad v Dolnej Porube alebo na účet obce.
OcÚ DP

Rozpočet obce Dolná Poruba pre aktuálny rok 2017 vychádzal z vývoja
hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka
2016, ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2017
v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. čl. 9 ods. 1. Rozpočet obce sa člení na:
bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 10 ods. 7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný
rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový.
Znížením počtu žiakov obec musí dofinancovávať finančné prostriedky na
prenesené kompetencie na činnosť Základnej školy s MŠ na rok 2017 vo
výške 46 973 € a pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ rozpočtuje na rok 2017 sumu 65
896 €. Celková výška určeného rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu ako
celku predstavuje výšku 239 605,- €, avšak požiadavka organizácie je vo
výške 259 756,- €.
ANNA ĎUROVCOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

NAŠIM ŽIAKOM IDE KARTA. Talent prejavili v športe i speve
V prvej polovici prebiehajúceho školského
roka 2016/2017 sa žiaci II. stupňa Základnej školy v Dolnej Porube ukázali vo výbornej športovej forme. Najskôr chlapci
postúpili z obvodného kola do okresného
kola futsalového turnaja, kde skončili na 3.
mieste.
Vrchol sezóny sme však zaznamenali koncom kalendárneho roka. Naši žiaci sa zúčastnili turnaja vo florbale, ktorý organizovalo združenie MAS Strážovské vrchy.
V kategórii žiakov sme nenašli žiadneho
premožiteľa a súperov sme s obrovským
prehľadom doslova zničili. Ani naše dievčatá sa nedali zahanbiť a v silnej konkurencii
obsadili napokon 3. miesto.
Všetkým mladým dolnoporubským športovcom gratulujeme a dúfame, že popri ostatných školských povinnostiach nás budú
i naďalej takto úspešne reprezentovať.
Zároveň ďakujeme Telovýchovnej jednote
Slovan Dolná Poruba za zapožičanie dresov
pre deti.
ĽUBOMÍRA FODREKOVÁ

B. Šupák, N. Marušinec, Ľ. Bežák, K. Kurinec, S. Marušinec, R. Marušinec, P. Bielik, A. Bielik, T. Bližňák

Obec zdarne reprezentovala aj futbalová
prípravka spoločného družstva žiakov Dolná
Poruba - Trenčianske Teplice. Naše najmladšie
futbalové nádeje sa pred Vianocami zúčastnili
kvalitne obsadeného halového turnaja v Novej Dubnici, kde obsadili 6. miesto. PM – PG T. Púčeková, K. Bežáková, B. Hoštáková, S. Parízková, N. Daridová, V. Tarabová, R. Nedielková, A. Vakošová
„Som veľmi hrdá na športové, kultúrne
i iné úspechy našich žiakov a žiačok pod
vedením svojich pedagógov.
Okrem okresného aj regionálneho futsalového a florbalového úspechu chlapcov
i dievčat ma potešilo šírenie dobrého mena
školy žiačkou 8. ročníka Viktóriou Tarabovou, ktorá postúpila do finále v rámci talentovej speváckej súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja „My Popstar“. Pod vedením
pána učiteľa Siekela a s podporou triednej
vyučujúcej ju do finále v Považskej Bystrici
prišli podporiť i pozvaní spolužiaci 7. a 8.
ročníka.“
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ)
◄ V. Tarabovej blahoželá spevák T. Bezdeda.
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MEDZI NAMI

Mojimi očami
Vážení spoluobčania,
minulý rok je preč, už
nedokážeme na ňom nič
zmeniť, ale mali by sme
sa z neho poučiť. V živote
je to tak, že jedno končí a
druhé začína. Určite sa
ho každý z nás snažil
naplniť tak, ako najlepšie
vedel, či už v oblasti
rodinnej, pracovnej alebo osobnej.
Pri pohľade na minulý rok musím konštatovať, že
úspechy žiakov našej základnej a materskej školy v
oblasti hudby, prednesu poézie a prózy, či v iných
oblastiach sú nemalé a právom uznávané. Tieto
úspechy zatieňuje fakt, že počet detí sa neustále
znižuje a dotácie zo štátneho rozpočtu nepokrývajú financie, ktoré do našej základnej a materskej
školy investujeme. V oblasti prenesených kompetencií dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo „koľko
pošle štát, toľko sa na ZŠ presúva.“ Znížením počtu
žiakov obec musí dofinancovať finančné prostriedky na prenesené kompetencie na činnosť
a prevádzku základnej školy na rok 2017 vo výške
46 973 €. Tieto finančné prostriedky však neustále
rastú, či už v nadväznosti s rastom miezd alebo následnom znižovaní počtu žiakov.
Poslanci OZ odporučili dofinancovať z rozpočtu obce bežné výdavky na ZŠ s MŠ vo výške 1354,15 €
na základe školou predloženého zoznamu neuhradených záväzkov ku koncu roka 2016.
Obcou zostavený rozpočet na rok 2017 z dôvodu
zníženia počtu žiakov školy, vo výške 239 605 €, je
pre rozpočtovú organizáciu nepostačujúci. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie list pani
riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná Poruba a odporučilo, že
finančné prostriedky sa budú uvoľňovať postupne
podľa finančných možností obce a podľa potreby.
Zostáva len veriť, že vláda SR prijme ďalšie kroky
na udržanie školstva v našej republike, resp.
v malých obciach s nízkym počtom žiakov.
Ako každý rok sme čistili krajnice ciest a komunikácie od hranice chotára s Hornou Porubou až po
Valaskú Belú a tiež chotár Dolnej Poruby, aj za
pomoci nezamestnaných občanov z našej obce,
sprostredkovaných Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Trenčín. V prírode sme opäť našli porozhadzované plasty, sklo, pneumatiky, práčky,
televízory, či staré autá. Niektorí nezodpovední
ničitelia prírody svojim trestuhodným správaním
devastujú prostredie, v ktorom žijeme. Ako som už
v minulosti spomínal, skúsme sa spoločne zamyslieť nad ľudovou múdrosťou „Ukáž mi, v akom
prostredí žiješ a ja ti poviem, aký si človek“.
Za pripomenutie stojí informácia o našich nádejných futbalistoch, ktorí pomaly, ale iste naberajú
skúsenosti v športe. Zo štatistiky získané informácie, že najkrajšie ženy žijú na Slovensku, dokazujú
aj súťaže krásy Miss Slovensko a Miss Reneta, v
ktorých našu obec reprezentovali dve študentky.
V júni sme si pripomenuli 90 rokov organizovaného hasičstva v obci a ocenili predstaviteľov jednotlivých generácií tunajších dobrovoľných hasičov.
V dôsledku ničivých povodní (tisícročnej vody) z

27. 7. 2016 a následne 30. 7. 2016 sme vynaložili
úsilie na odstraňovanie škôd týmito záplavami,
kde došlo k početnému zatopeniu pivníc, poškodeniu lesných a miestnych komunikácií, ako i
zosuvu pôdy, poškodeniu striech a podobne.
Odstraňovanie následkov povodní sme zvládli
vlastnými silami a prostriedkami v spolupráci
s Urbárskou spoločnosťou Dolná Poruba. Obec
bola nápomocná pri úprave a spojazdnení lesných
ciest v časti Hlboká, ktoré realizovala Urbárska
spoločnosť Dolná Poruba. V pomerne krátkom
čase sme uviedli život v obci po záplavách do
bežného režimu. Pri týchto záplavách sa nám
potvrdilo, že vybudovanie vodozádržných polderov - hrádzok na horských potokoch bolo správnym rozhodnutím, ktoré sčasti eliminovali túto
hrozbu povodní. V súvislosti s týmito škodami po
ničivých povodniach sme na Úrad vlády SR zaslali
list, v ktorom sme požiadali o finančnú výpomoc
na opravu ciest po povodniach.
Čo sa týka čerpania finančných prostriedkov
z európskych fondov, v uplynulom roku sme
vynaložili obrovské úsilie na spracovanie štyroch
projektov, z ktorých len jeden projekt a to „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Dolná Poruba“ bol zrealizovaný a úspešne
ukončený. Touto rekonštrukciou bol opäť majetok
obce zhodnotený o ďalších 130 000 €. Ostatné tri
spracované projekty boli administratívne zrušené,
avšak čakáme na nové výzvy.
Ako som naznačil, medziľudské vzťahy, resp.
susedské spory trápia našich spoluobčanov
i naďalej. V rôznych oblastiach je obec, resp.
obecný úrad nútený riešiť náhle spory a situácie,
ktoré nám život prináša, napríklad: miestne zisťovanie a pomoc pri ubytovaní a zabezpečení dôstojného života detí a občanov našej obce; pomoc
pri vydávaní rozhodnutí o odkázaní sociálnej
pomoci a umiestnení občanov v sociálnych zariadeniach; pomoc pri konfliktoch vzniknutých pri
prácach a udržaní čistoty na miestnom cintoríne;
miestne zisťovanie pri vydávaní rozhodnutí na
výrub stromov a drevín, či znečisťovania životného
prostredia, spaľovania odpadov a pod.; susedské
spory – nadávky a napádanie spoluobčanov,
dokonca pokrvných príbuzných, ako aj bezohľadné
jazdenie na hlučných motorových vozidlách,
motocykloch aj maloletými osobami, žiaľ
v mnohých prípadoch za podpory rodičov.
Najlepšie urobíme, ak zavrieme knihu sťažností,
ktorú sme zvyknutí predkladať a skúsme radšej
nájsť okolo seba niekoľko miest, kde by sme mohli
zasiať zrnká šťastia. Urobme dobré skutky, urobme niečo spoločne, čo stále odkladáme, nesnažme
sa meniť iných, zmeňme radšej seba a vždy začínajme od seba. Zamyslime sa, či sme pri konštatovaní o iných ľuďoch a problémoch nezabudli na
seba, akí sme a čo sme pre vyriešenie problému
sami reálne urobili.
Zo strany čakateľov na byt pociťujem tlak, kedy sa
už začne stavať. Je síce pravda, že už v roku 2015
sa malo začať, ale nepredvídateľné okolnosti
s kúpou pozemku nás vrátili na začiatok. Dnes sú
všetky povolenia vydané, okrem stanoviska Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK), a.s, Trenčín.
Je ešte potrebné dohodnúť termín stretnutia
so zástupcom TVK a.s. Trenčín, za účelom dohody

na spôsobe navrhnutia pripojenia bytových domov na verejný vodovod. Ak sa tu dopracujeme
k zhode, môžeme začať s prípravami územného
konania a s prípravnými prácami.
Našu úctu a vďaku si nepochybne zaslúžia aj
seniori, ktorým sme, ako nám to dovolil rozpočet
obce, poskytli malý darček k Vianociam. Potešiť
a obdariť peňažným darom vo forme poukážky na
nákup v potravinách sme chceli občanov nad 70
rokov. Je to naozaj malý darček, ale úctu k našim
starším obyvateľom sme chceli vyjadriť aspoň
takýmto skromným spôsobom.
ČO PLÁNUJEME V ROKU 2017? Obec by mala
pristúpiť k elektronizácii verejnej správy, ktorá
vyzerá v reklamách jednoducho. V skutočnosti to
tak nie je. Kontakt medzi občanmi a verejnou
správou formou elektronizácie a iných podporných podkladov ešte nie je dokončený.
Vlani sme uskutočnili rozhodnutie, ktorým chceme
udržať tradíciu organizovania známeho podujatia
fašiangov a súťaže vo varení guláša. Preto vás už
teraz všetkých srdečne pozývam na fašiangovú
veselicu v našej obci (25. 2. 2017) na nádvorie
kultúrneho domu. Hojnosť cez fašiangy kedysi
vyplývala zo zakáľačiek. Verím, že ani tento rok
nebude chýbať kapustnica, guláš, fazuľovica,
jaternice, kaša, klobásky, oškvarky, grilované mäso
a iné zabíjačkové špeciality. Na počesť nebohého
Ivana Hofierku, rodáka z Dolnej Poruby, chceme
pripraviť aj jeho vychýrený punč. Ivan Hofierka bol
vždy ochotný nezištne pomáhať a zabezpečovať
rôzne miestne kultúrno-spoločenské podujatia, či
už fašiangy alebo súťaž vo varení guláša. Tento
punč bude po ňom pomenovaný a zaznamenaný
do kroniky obce Dolná Poruba.
Súťaž vo varení guláša bola v roku 2016 obohatená tým, že sme vytvorili priestor pre študentský
dorast z odborov gastronómie stredných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tento rok je súťaž naplánovaná
na 24. 6. 2017 a je spojená s oslavou 45. výročia
organizovaného futbalu v našej obci. Nechcem
predbiehať, ale podľa informácií z kuchyne TJ
Slovan Dolná Poruba sa fanúšikovia môžu po
piatich rokoch opäť tešiť na športovú lahôdku.
V mojom želaní do nového roka sa chcem zároveň
poďakovať všetkým sponzorom, podnikateľom a
organizáciám, všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili
o rozvoj, zveľadenie, reprezentáciu a údržbu
majetku našej obce, ako aj prispeli ku kultúre,
športovaniu a vzdelávaniu našich obyvateľov.
Našim starším spoluobčanom prajem pevné
zdravie, aby sa dožili ešte mnohých radostí v kruhu
svojich blízkych. Novonarodeným detičkám prajem rovnako zdravie, potrebné šťastie v živote,
ktorý majú pred sebou. Aktívnym obyvateľom
prajem, aby mali možnosť pracovať a zabezpečovať seba a svoje rodiny. Ďakujem zároveň poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom
obce, učiteľom a ostatnému personálu ZŠ s MŠ
Dolná Poruba za ich prácu v predchádzajúcom
roku. Do Nového roku vám všetkým prajem Božie
požehnanie a nám tak potrebné šťastie. Želám
vám a nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele,
ktoré sme si predsavzali a aby tých zamračených
dni v našich dušiach bolo čo najmenej!
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce)
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KULTÚRNY ŽIVOT

Maľovala aj v Dolnej Porube
Výraznú, i keď málo pripomínanú reprezentantku maliarskeho umenia v trenčianskom
regióne predstavuje akademická maliarka
Irena Slavinská-Schidlayová (1900 – 1973).
Jej otec, stavebný inžinier Ľudovít Schidlay,
pochádzal z rodiny usídlenej v Trenčíne.
Matka sa volala Irena Husárová. Mladší brat
Eugen Schidlay vyštudoval právo, ale venoval
sa svojej záľube – botanike, konajúc výskum
na Považí aj v iných častiach Slovenska.
Už počas štúdií na piaristickom gymnáziu sa
prejavil jej talent. Usmernil ju profesor Antal
Muszkalay, sám autor viacerých obrazov.
Ďalej študovala na súkromnej škole v Brne u
a v rokoch 1927 – 1930 na výtvarnej akadémii
v Budapešti u Oszkára Glatza, laureáta Kossuthovej ceny. Pôsobila ako učiteľka výtvarnej
výchovy na gymnáziu a na vyššej sociálnej
škole v Trenčíne, neskôr viedla výtvarné
krúžky ľudovej umeleckej tvorivosti.
Vydala sa za Ing. Alexandra Slavinského (1899
ako Alexander Singer – 1983). Z manželstva
pochádzal jediný syn Andrej, neskorší hádza-

Z galérie rodákov: EMIL SMOLKA
Medzi rodákmi z Dolnej
Poruby, ktorí sa uplatnili
v rôznych
oblastiach
spoločenského, politického, kultúrneho alebo
športového života figuruje aj EMIL SMOLKA.
Pochádzal z mnohodetnej rodiny, mal šesť
bratov (Štefan, Ondrej, Jozef, Ján, Gašpar,
Michal) a dve sestry (Mária, Anna). Narodil sa
13. januára 1938 v Dolnej Porube ako ôsme a
predposledné dieťa Gašpara Smolku (1894 –
1975) a Juliany Trokanovej (1897 – 1974).
Oženil sa v roku 1961 s Annou Šťastnou

nársky tréner družstva žien v Trenčíne. Od
detstva žila v rodinnom dome s veľkou záhradou neďaleko Trenčianskeho hradu, ktorý
maľovala v početných obmenách a vo všetkých ročných obdobiach.
Tvorba Slavinskej-Schidlayovej sa s uznaním
stretla u výtvarného teoretika Mariána Várossa, historika umenia Mariána Veselého,
pedagóga Gregora M. Medveckého i kolegov
maliarov Ľudovíta Bránskeho, Jána Mudrocha
a Jána Želibského. Je žánrovo pestrá: krajinky,
kytice, zátišia, etnografické motívy (z dedín
Dolná a Horná Súča, Omšenie, Selec, Valaská
Belá). V päťdesiatych rokoch 20. storočia
vytvorila niekoľko obrazov s vtedy povinnou
budovateľskou tematikou. Prvýkrát samostatne vystavovala roku 1958 v Bratislave.
Nasledovali výstavy v Dubnici nad Váhom
(1960) a v Trenčíne (1960 a 1970). Zaujímala
sa o problémy svetla, ktoré predstavuje náladu tvoriaci činiteľ v mnohých jej obrazoch
a zbližuje ju s impresionistami. Rudolf Dobiáš
veľmi príznačne pomenoval jej tvorbu „slnečným svetom“.
Spomedzi Slavinskej obrazov so vzťahom k D.

Porube uvádzame: Gazdovský dvor v Porube
(1957, olejomaľba, 44 x 33), Zimné ráno
v Dol. Porube (1958, olejomaľba, 43 x 29),
Zima v Dolnej Porube (1967, olej – čiernobiela
reprodukcia na obrázku), Dolná Poruba
(1959, olej, 49 x 59, roku 1970 majetok čs. št.
kúpeľov Trenčianske Teplice) a Homôlka
(1966, olej, 46 x 68).
V polovici 60-tych rokov 20. storočia kvôli
chorobe nemohla ďalej maľovať. Zomrela 2.
12. 1973 v Trenčíne a pochovaná je na tamojšom evanjelickom cintoríne.
MARTIN MALO (Trenčianske múzeum
v Trenčíne); ZDROJ: Akad. maliarka Irena
Slavinská. Oblastná galéria M.A. Bazovského v Trenčíne. September 1980. [katalóg]

(*1938 v Dolnej Porube). Z manželstva pochádzajú dvaja synovia. Titul doktor sociálnych vied (RSDr.) nadobudol v 60-tych rokoch
20. storočia. Mal iba 26 rokov, keď ho v máji
1964 zvolili za predsedu MNV obce Horná
Súča! Funkciu vykonával do apríla 1973.
V období rokov 1973 – 1989 pôsobil ako
tajomník ONV Trenčín. V niekdajšom meste
módy spolu s rodinou žil od roku 1971. Zomrel po ťažkej chorobe 31. mája 1998. Miesto jeho posledného odpočinku je na cintoríne
Trenčín-Juh.
Sestry Emila Smolku Mária Žabková (1931 –
2014) a Anna Piešťanská (1934 – 2014) boli
dlhoročnými členkami dolnoporubskej folklórnej skupiny, založenej v roku 1975. Švagro-

via Štefan a Jozef Šťastní hrali v dedinskej tzv.
starej kapele. Iný švagor – Ján Kopčan bol
vyše dvadsaťročným predsedom MNV Dolná
Poruba.
Emil Smolka bol v istom období svojho života
činný tiež ako učiteľ ako v Hornej, tak
i v Dolnej Súči, v Hornej Súči ako predseda
dobrovoľného hasičského zboru a člen dedinského ochotníckeho divadelného súboru.
MARTIN MALO
(Trenčianske múzeum v Trenčíne)
Za poskytnuté údaje autor príspevku ďakuje
Ing. Sebastiánovi Smolkovi.
FOTO: kol. autorov. Horná Súča. Monografia
obce. 1. vyd., neuvedené : Vydavateľstvo
FOMI s.r.o., 2014, s. 9.

Návšteva u rodákov v domovoch dôchodcov
Vianoce v každom z nás prebúdzajú pocity spolupatričnosti, lásky, pokoja a spomienok,
keď sa stretáva celá rodina. Spomienky sa prebúdzajú aj u tých, ktorí žijú mimo rodnej
obce - v zariadeniach pre seniorov.
Každoročne navštevujeme našich občanov v domovoch dôchodcov. Dňa 20. decembra
2016 sme opäť medzi nich zavítali a odovzdali im malý darček spoločne s vianočným
a novoročným vinšom.
Občania, ktorým to zdravie dovolilo, nás srdečne privítali a porozprávali zážitky
a spomienky z mladosti, keď ešte vládali robiť na poliach, pásavať kravy, husi a kozičky.
Pracovali ťažko a do úmoru, niekedy až do noci, ale vedeli si aj zaspievať a zabaviť sa pri
tanci. Pri týchto spomienkach sa niektoré babičky neubránili ani slzám, ktoré odzrkadľovali ich pokoru a starobu.
To, že na nich každý rok pamätáme, je pre nich veľkým povzbudením do ďalších dní strávených v spomínaných zariadeniach. Ak budete mať cestu okolo, zastavte sa u nich
a zaspomínajte. Budú vďační za každú chvíľku strávenú v spoločnosti svojich rodákov.
Sú to títo občania: Štefan Marušinec (v Hornom Srní), Alžbeta Čupalková (v Púchove),
Anna Kopčanová (v Dubnici n/V), Mária Kapková (v Novej Dubnici), Emília Bližniaková
(v Novej Dubnici), Amália Beláková (v Trenčianskych Tepliciach), Štefana Bližňáková (v
Trenčianskych Tepliciach), Anna Púčeková (v Trenčianskych Tepliciach).
DANA SUCHÁ

Dňa 15. 12. 2016 sa v Omšení pod vedením Eleny
Buranovej, riaditeľky Súkromnej základnej umeleckej školy, konal vianočný koncert, na ktorom
vystupovali aj žiaci z D. Poruby. PETER ZELÍSKA
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

Spoločná fotografia s Mikulášom ´2016
pripojenie na internet, sú moderné, úsporné,
ekologickejšie, komfortnejšie, bezpečnejšie –
každé sedadlo má bezpečnostný pás. Vybavené sú bočnými elektronickými tabuľami pre
zlepšenie orientácie cestujúcich. Spĺňajú
najnovšiu európsku normu EURO 6. Celková
kapacita modrých autobusov Crossway je od
76 do 88 cestujúcich.
Dôležitým prvkom je aj komfort vodiča. Ten
strávi stovky hodín mesačne na sedadle,
ktoré je už vyhrievané. Autobusy majú integrovaný vykurovací systém.
Aj do Dolnej Poruby jazdia dva takéto nové

modré autobusy Crossway, ktoré vozia našich
občanov. Potešujúce je aj to, že cena cestovného lístka sa zatiaľ nebude zvyšovať.
PETER TVRDOŃ, Foto: Radovan Stoklasa (TSK)

rokov od narodenia patróna nášho kostola,
sv. Martina z Tours.
Jeden z najznámejších a najpopulárnejších
svätcov rímskokatolíckej cirkvi sa narodil
Minuloročné hody v Dolnej Porube mali okolo roku 316 v dnešnom Szombathely
o jeden výnimočný prívlastok navyše. Pri- v Maďarsku pohanským rodičom. Keď prijal
pomenuli sme si významné jubileum – 1700 krst (okolo roku 339), zriekol sa vojenského

života a stal sa pustovníkom v Ligugé
v prvom kláštore na území Galie. Bol žiakom
svätého Hilária. Neskôr bol vysvätený za
kňaza a za biskupa v Tours. Bol príkladom
dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory,
vychovával kňazov, hlásal evanjelium chudobným.
Zomrel v roku 397 vo francúzskej obci Candes-Saint-Martin.
Sv. Martin je považovaný za patróna vinohradníkov, paradoxne aj za patróna abstinentov, za patróna vojakov, kováčov, krajčírov, tkáčov, mlynárov, rukavičkárov, klobučníkov, chudákov a žobrákov.
Na povznesenie úcty k svätému Martinovi a
na prehĺbenie osobnej duchovnosti bola
v našom kostole dňa 13. novembra 2016
slávená slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Rajmund Klepanec (na fotografii).
V tento deň si miestni veriaci zároveň uctili
relikvie sv. Martina z Tours i peruánskeho
svätca Martina de Porres.
Svätý Martin patrí na Slovensku medzi starobylých patrónov. Naši predkovia si ho
vybrali za patróna obce, o čom svedčí aj erb
D. Poruby. Túžili ho napodobňovať a snažili
sa nasledovať jeho príkladný životný príbeh.
PETER TVRDOŃ, Foto: Peter Martinák

Tridsať nových autobusov
v SAD TRENČÍN
V novembri 2016 pribudla do vozového parku
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, a.s.,
tridsiatka nových autobusov. Z ciest tak vymiznú posledné vozidlá, ktoré nespĺňali európske normy.
Modré autobusy novej generácie budú jazdiť
v prímestskej doprave. Priemerný vek autobusov bol doteraz 8 rokov, teraz je to 6,82
roka. Nové autobusy majú klimatizáciu, wi-fi

1700 rokov od narodenia
NÁŠHO PATRÓNA
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

Od PRÍBEHU LESA po
ZIPPYHO KAMARÁTOV
V piatok 25. 11. 2016 sme mali v základnej
škole ďalšie blokové vyučovanie nášho nového predmetu PRÍBEH LESA. Keďže bolo výborné počasie, vybrali sa žiaci 6. - 9. ročníka spolu
s vyučujúcimi a pánom starostom Miroslavom
Kopčanom do lesa na Háj, aby zostrojili solisko
pre vysokú zver. Chlapci pomáhali s upevňovaním a dievčatá hľadali vhodné kamene pre
lepšie ukotvenie. Následne pán starosta prekvapil deti obrovskou vatrou a opekačkou.
Počas celého programu prednášal deťom
o poľovníctve zaujímavé a dych berúce informácie. Nechýbali zážitky z poľovačky, pútavé
príbehy či poľovnícky psík. Spolupráca s
miestnou poľovníckou skupinou je pre nás
veľká česť a za skúsenosti a vedomosti, o ktoré
sa s nami jej členovia podelili, patrí veľké
poďakovanie. Okrem spomínaného pána
starostu i poľovníkovi Miroslavovi Slivkovi.
V školskom roku 2016/2017 začali deti v
našej základnej škole, konkrétne v prvom a
druhom ročníku, počas vyučovacieho času
ŠKD pracovať podľa programu ZIPPYHO
KAMARÁTI. Tento program je zameraný na
to, ako sa dá predísť zlyhaniu vo forme
agresívneho správania, či úniku do závislostí
na alkohole, drogách, alebo iných veciach?

Pohľad na štatistiky ukazuje, že v posledných
rokoch bol v našom kultúrnom okruhu tiež
zaznamenaný nárast počtu depresií a to v
stále mladšom veku. Aj preto sa práve tento
program jednoduchými aktivitami a príbehmi v šiestich moduloch snaží učiť deti
zvládať napríklad stres, hnev, nervozitu
alebo závažné životné straty. Rovnako tiež

ky žiakov 6. – 9. ročníka. Sokoliari, návšteva
gazdovstva Uhliská v Trenčianskej Závade,
návšteva Štiavnických Baní a nezabudnuteľné
vzdelávacie a činnostné aktivity v lese za
podpory a účasti pána starostu i zástupcu
poľovníkov tvoria hodnotové postoje a vedomostné kompetencie našich žiakov nielen
na pozadí prírodovednej gramotnosti.

ŠKOLSKÝ ŽIVOT
Len nedávno som písala o začiatku školského
roka a už máme za sebou prvý polrok. A tento
polrok bol veru úspešný! Ako riaditeľka som
hrdá na športové, kultúrne a iné úspechy
našich žiakov pod vedením svojich pedagógov.
Každá výchovná či vzdelávacia aktivita je
zachytená vo fotografiách na webovej stránke
školy. Z dôvodu priestorových možností vyberáme z množstva aktivít základnej a materskej
školy napríklad návštevu divadla, dopravnú
výchovu s prenosným dopravným ihriskom,
plavecký výcvik I. stupňa, zábavné fyzikálne
pokusy, aktivity ku Dňu gramotnosti, spev
vianočných kolied detí MŠ v Tr. Tepliciach,
testovanie vedomostí Komparo, matematickú
súťaž Pytagoriáda. V adventnom čase vyústili
výchovno-vzdelávacie aktivity do krásnych
vianočných besiedok v MŠ, ZŠ a ŠKD, tradične
nezabudnuteľného podujatia v miestnom
kostole, kde deti oduševneným spevom kolied
potešili nielen Mikuláša, ale i najbližších.

deti učí, aby boli viac empatickejšie a vedeli
o svojich problémoch hovoriť a počúvať
druhých. Tento program je certifikovaný a
sprevádzaný odbornými školeniami pod
záštitou Ligy za duševné zdravie, realizovaný
už v tridsiatich krajinách sveta.
KRISTÍNA CUCOROVÁ, JANKA SÁDECKÁ
Foto: archív ZŠ s MŠ Dolná Poruba

Som rada, že množstvo našich žiakov som
stretla počas vianočných prázdnin pri športovej činnosti na zimnom štadióne v Dubnici
nad Váhom, keď prostredníctvom pána farára
Lysičana mali spolu s rodičmi priestor pre
korčuľovanie len a len pre seba.
Okrem okresného aj regionálneho futsalového a florbalového úspechu chlapcov i dievčat
ma potešilo šírenie dobrého mena školy
úspešným postupom zo semifinále do finále
žiačky 8. ročníka Viktórie Tarabovej v rámci
talentovej speváckej súťaže Trenčianskeho
samosprávneho kraja „My Popstar“. Pod
vedením pána učiteľa Siekela a s podporou
triednej vyučujúcej ju do finále v Považskej
Bystrici prišli podporiť i pozvaní spolužiaci 7.
a 8. ročníka.
Nový predmet „Príbeh lesa“ sa stal nielen
priestorom pre nadobúdanie nových vedomostí, zručností a postojov, ale i priestorom
na nevšedné, hlboké a nezabudnuteľné zážit-

Veľké poďakovanie v prvom školskom polroku patrí Obecnému úradu v Dolnej Porube
(p. starostovi, ako aj poslancom), všetkým
zamestnancom ZŠ s MŠ Dolná Poruba, miestnej farnosti, rodičom aj Rade školy. Dúfam, že
druhý školský polrok bude prinajmenšom
taký úspešný, ako ten prvý. Na záver mi dovoľte zaželať všetkým zo ZŠ s MŠ v Dolnej
Porube i obyvateľom našej obce, aby rok
2017 priniesol do ich života čo najviac chvíľ,
ktoré budú dôvodom na radosť, spokojnosť,
úsmev a k tomu samozrejme veľa potrebného zdravia!
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka školy)
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MOZAIKA

FAŠIANGOVÁ VESELICA

V DOLNEJ
PORUBE

25. 2. 2017 • od 11.00 h • nádvorie kultúrneho domu
PODUJATIE PLNÉ HUDBY, TANCA, ĽUDOVÝCH ZVYKOV A ZÁBAVY
 kultúrny program  príprava tradičných zabíjačkových výrobkov 
 grilované špeciality  guláš  kapustnica  fazuľovica  grog  pálenka 

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!

032/6597257
dolnoporubskyhlas@centrum.sk

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 1. 10. - 31. 12. 2016

DANE Z NEHNUTEĽNOSTI, PSA A ODPADU
Obec Dolná Poruba v zmysle § 52 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejní v budúcom vydaní obecných novín zoznam daňových dlžníkov za daň z nehnuteľnosti, psa a komunálny odpad.
Spravidla ide každoročne o tých istých občanov. V zostave neplatičov evidujeme 5 daňovníkov, resp. daňových dlžníkov.
Neplatiči môžu medzitým svoje nedoplatky uhradiť na obecnom
úrade v Dolnej Porube v úradných hodinách.
OcÚ DP

OZNAM PRE CHOVATEĽOV
A DRŽITEĽOV KOŇOVITÝCH ZVIERAT
-----------------------------------------------------------------------------------

▪ sa medzi nás narodila: NIKOLKA CMARKOVÁ;
▪ navždy nás opustili: MÁRIA KAPKOVÁ (rod. Kapková), ANNA
ĎURAČKOVÁ (rod. Horňáková);
▪ sa prisťahovali do obce: Ing. PAVOL VIDIŠ (prihlásený z Trenč.
Teplíc), JANA NEDIELKOVÁ (rod. Galiovská), MARKUS NEDIELKA
(obaja z Omšenia), MIROSLAV VASIĽ, MARIANNA VASIĽOVÁ (rod.
Kušnírová), ŠIMON VASIĽ, SVETLANA VASIĽOVÁ, KAROLÍNA
VASIĽOVÁ (všetci z Ľubotíc, okres Prešov);
▪ sa odsťahovali z obce: MUDr. EVA MÚČKOVÁ, OTO MÚČKA,
VOJTECH JANÍČEK, ALŽBETA JANÍČKOVÁ (VŠETCI DO BORČÍC).
▪ POČET OBYVATEĽOV: 791 (412 mužov, 379 žien).

VÝZVA NA UHRADENIE NEDOPLATKOV

OCÚ DP

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V R. 2017
21. 3. | 20. 6. | 26. 9. | 14. 12. (všetky o 14.00 h)

ZIMNÝ VÝVOZ
KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2017
MODRÉ NÁLEPKY: 2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2.,
27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. 2017.
Letný vývoz začne 10. 4. 2017.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3. 2017.
Letný vývoz začne 10. 4. 2017.

POVINNOSŤ REGISTRÁCIE A IDENTIFIKÁCIE CHOVU
KOŇOVITÝCH ZVIERAT
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trenčín Vám
oznamuje, že podľa s Vyhlášky č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára
2012 o identifikácií a registrácií koňovitých zvierat, je každý držiteľ zvierat (aj jedného zvieraťa) povinný zaregistrovať chov koňovitých zvierat na tlačive Registrácia chovu (vzor je uvedený v
prílohe č. 2 Vyhlášky č. 16/2012 alebo je možnosť osobne si ho
vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín). Na základe tohto tlačiva
schváleného RVPS Trenčín Centrálna evidencia hospodárskych
zvierat Žilina pridelí každému žiadateľovi registračné číslo chovu.
Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa v centrálnom registri
hospodárskych zvierat zabezpečí držiteľ do 14 dni od vydania
pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa zaslaním hlásenia do
centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (vzor hlásenia je
uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 16/2012).
Zároveň upozorňujeme chovateľov, aby po splnení týchto povinností požiadali súkromného veterinárneho lekára o zabezpečenie
odberu vzoriek na ochorenie Infekčná anémia koní resp. kontaktovali RVPS Trenčín, ktorá ich o postupe bude informovať (MVDr.
Dagmar Kopřivová: 0905 856 301, MVDr. Viera Bartošová: 0918
868 422, MVDr. Eva Matejková: 0905 736 753).
OĽGA REHÁKOVÁ
riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
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