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VÝROČNÝ ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE
Úradujúci starosta
obce MIROSLAV
KOPČAN má za
sebou druhé
obdobie vo funkcii.
Je teda správny
čas zhodnotiť,
kam kráčame.
■ Po nástupe do funkcie ste netajili ambíciu
realizovať finančne náročnejšie projekty
prostredníctvom štrukturálnych fondov. Ako
veľmi sa v tomto smere na Slovensku líši
prax od teórie?
Čerpanie dotácií z eurofondov nie je zďaleka také
jednoduché, ako býva prezentované v médiách.
Realita je zložitejšia. V prvom rade treba povedať,
že každý projekt niečo stojí. Mám na mysli prostriedky vynaložené na prípravnú fázu a sprievodnú administratívnu agendu, ale aj personálne

nasadenie vrátane projektantov, auditorov a ďalších subjektov. Pritom obec ide do neistoty, či
projekt vôbec bude schválený alebo nie.
■ Čo teda vychádza z bilancie uplynulých rokov?
Vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja sme v roku 2015 zrealizovali modernizáciu
verejného osvetlenia v hodnote 123 623,28 Eur.
Taktiež ma teší, že sa nám podarilo získať vyše
sedemdesiat tisíc Eur na opravu strechy a výmenu
okien na telocvični. Popri tom sme stihli z vlastných zdrojov postaviť altánok v areáli TJ Slovan,
vymeniť okná na bytovke pri základnej škole
a nastaviť systém pasportizácie cintorína.
V ostatnom období sme spracovali tri projekty so
stopercentným krytím štátu, čiže bez finančnej
spoluúčasti obce. Samozrejme, okrem nákladov
na spracovanie, čo tiež nie je zanedbateľná položka. Hovoríme o revitalizácii cintorína, oprave domu smútku a úprave jeho okolia. Po dvoch rokoch
čakania nám bolo oznámené, že projekty neboli

schválené. Obdobná situácia sa týkala obnovy
miestnych komunikácií. Takisto sme dopadli
s náročným projektom prekrytia koryta potoka.
■ Ste po takýchto skúsenostiach stále presvedčený, že to je pre našu obec správna cesta?
Treba si uvedomiť, že Dolná Poruba nemá taký
silný rozpočet, aby si dokázala všetko realizovať
z vlastných zdrojov. Samozrejme, že pokiaľ sa
niečo podarí, povieme, že to bol dobrý krok. Ak by
sme predpokladali, že to nevyjde, finančné zdroje
investované do prípravy uvedených projektov by
nám možno vystačili na opravu dvoch ciest. Žiaľ,
na obecnom úrade nemáme vešteckú guľu, ktorá
by nám veci vopred s istotou predpovedala. Na
druhej strane, ak chceme niečo realizovať – či už
z eurofondov alebo vlastných zdrojov, projekt musíme mať pripravený v každom prípade. Nemôžeme veci robiť na kolene. Vždy treba dodržiavať
zákonné postupy vrátane stavebného povolenia.
POKRAČOVANIE ROZHOVORU NA 4. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 25. 9. 2018
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE
Starosta obce informoval poslancov OZ o:
■ zaslanej zmluve s Cukrovarom Trenčianska Teplá o odpade z cukrovaru, ktorú poslanci zobrali
na vedomie s tým, že pre našu obec je táto zmluva nereálna,
■ obhliadke verejného detského ihriska v materskej škole (ďalej len MŠ) a oboznámil ich
s odstránením nedostatkov detského ihriska v MŠ,
■ o oznámení na RÚVZ Trenčín o odstránení nedostatkov z kontroly v MŠ,
■ ústnej žiadosti poľovníckej spoločnosti Homôlka Dolná Poruba o 50 % zľavu za uskutočnenie
poľovníckej zábavy zo dňa 01. 09. 2018 v sále kultúrneho domu. Poslanci jednohlasne schválili
50% zľavu poplatku za uskutočnenú zábavu z dôvodu, že poľovníci sú vždy ochotní a nápomocní
pri rôznych akciách obce Dolná Poruba.

K BODU: VZN Č. 1/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ PORUBA
Starosta obce predložil poslancom OZ, po prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ, VZN
č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne schválili. Všeobecné
záväzné nariadenie obce č. 1/2019 nadobúda účinnosť od 01. 01. 2019.

K BODU: ČERPANIE ROZPOČTU RO A OBCE ZA 1. POLROK 2018
K uvedenému bodu podávala informácie ekonómka obce. Poslanci informácie zobrali na
vedomie a jednomyseľne schválili, že ak do 31. 10. 2018 nebude schválená dotácia z EÚ na
rekonštrukciu okien v MŠ, tak sa okná v nevyhnutnom rozsahu na MŠ vymenia a zafinancujú
z vlastných zdrojov, resp. z rozpočtu obce.

K BODU: ŽIADOSTI
Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosti:
■ Mgr. Petra Tvrdoňa o opravu odvodňovacej mreže na ulici Milošová v časti u Suchých
s vysvetlením, že táto mreža už bola opravená. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
■ Tibora Mikuša o vybudovanie prístupovej cesty v Dolinkách v časti u Suchých. Uvedenou žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo a konštatovalo, že uvedená cesta ako i ostatné inžinierske siete boli plánované pri výstavbe obecnej bytovky v časti Dolinky, ale vzhľadom k tomu,
že zo strany rodiny Anny Gallovičovej boli podané námietky voči výstavbe novej obecnej bytovky, bola výstavba bytovky, ako aj miestnej komunikácie pozastavená. Na základe informácie
podanej Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), že v súčasnosti PPA nedisponuje
s finančnými prostriedkami na opravu miestnych komunikácii, obec zaraďuje vybudovanie uvedenej miestnej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2019 a takouto formou budú opravené
postupne i ostatné miestne komunikácie v obci.
■ Tibora Mikuša o opravu osvetlenia s tým, že toto osvetlenie bolo už opravené.
■ Emílie Kopačkovej, bytom Dubnica n/V, Bratislavská 431/31 o zrušenie uznesenia o odkúpení
pozemku novovytvorenej parcele č. 862/3. OZ sa touto žiadosťou opätovne zaoberalo a prejednávalo ju už dvakrát. OZ odporúča Emílii Kopačkovej, aby doklad o vlastníctve tejto parcele
predložila a doručila na Obecný úrad v Dolnej Porube do 15 dní odo dňa doručenia tejto odpovede, resp. uznesenia.
■ Andrei Gabrišovej a Anny Rábekovej o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke. Tieto
žiadosti poslanci zobrali na vedomie a schválili predĺženie NZ na dobu jedného roka.

K BODU: RÔZNE
■ Starosta obce informoval poslancov, že sa naňho obrátila so svojou žiadosťou Julianna Nedielková, Dolná Poruba 172 s tým, že ju jej sused Ján Matuška napáda a slovne uráža a zasahuje do
jej pozemku, teda má s ním viaceré konflikty. Poslanci OZ uložili komisii verejného záujmu, aby
danú vec doriešila miestnym zisťovaním na tvare miesta a informovala poslancov o vyriešení
tohto konfliktu v termíne po ustanovujúcom zasadnutí OZ po voľbách do orgánov samosprávy
obcí.
■ Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na vykonanie auditu obce za rok 2017. Poslanci
jednomyseľne schválili vykonanie auditu obce za rok 2017, ktorý vykoná firma Credit audit, s.r.o.
Bratislava.

K BODU: DISKUSIA A ZÁVER
V tomto bode poslanci rokovali o:
■ prevedení prác – rekonštrukcii optokáblov v našej obci, o ktorých informácie občanom podá
poslanec Mgr. Peter Martinák a vysvetlí princíp fungovania optokáblov v obecných novinách,
na základe informácie od firmy, ktorá tieto práce vykonávala.
■ zabezpečení zamykania brány na základnej škole (ďalej len ZŠ). Poslanci OZ uložili riaditeľke
ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88, aby zabezpečila zamykanie brány na ZŠ a výhľadovo do budúcna
nainštalovala monitorovacie zariadenie na objekt pri budove ZŠ.
Zapísala: DANA SUCHÁ

INFORMÁCIE Z PÁLENICE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PESTOVATEĽSKEJ
PÁLENICE SCHVÁLILO:
■ Výročnú správu účtovnej jednotky OcÚ –
Pestovateľská pálenica spol. s r.o. za účtovné
obdobie k 31. 12. 2017.
■ Riadnu účtovnú závierku spoločnosti
s ručením obmedzeným OcÚ – Pestovateľská
pálenica za rok 2017 zostavenú pre mikro
účtovnú jednotku v zmysle novely zákona
o účtovníctve č. 333/2014 Z.z. platného od
01. 01. 2015 a Opatrenia MF SR č.
MF/15464/2013-74.
■ Tvorbu rezervného fondu z čistého zisku vo
výške 216,98 EUR.
- Zvyšok zisku za rok 2017 vo výške 4 122,54
EUR použiť na vykrytie straty minulých rokov.
■ Od 01. 08. 2018 celkovú cenu za 1 la
vyrobeného alkoholu v zložení:
spotrebná daň z liehu (½)
5,40 €
poplatok za pálenie
3,20 €
CELKOVÁ CENA za 1 la vyrob. alkoholu 8,60 €
■ Od 01. 11. 2018 celkovú cenu za 1 la
vyrobeného alkoholu v zložení:
spotrebná daň z liehu (½)
5,40 €
poplatok za pálenie
3,60 €
CELKOVÁ CENA za 1 la vyrob. alkoholu 9,00 €
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PESTOVATEĽSKEJ
PÁLENICE ZOBRALO NA VEDOMIE:
■ Vyhodnotenie výroby destilátu
v Pestovateľskej pálenici spol. s r.o. Dolná
Poruba za obdobie júl 2017 – jún 2018, kde
celkovo sa vyrobilo 2 452,27 la liehu, celkové
tržby z pálenia predstavujú výšku 20 599,07
EUR, spotrebná daň z liehu, ktorá bola
odvedená štátu predstavuje sumu 13 242,26
EUR. Rozdiel sú tržby zaúčtované do výnosov
spoločnosti v celkovej sume 7 356,81 EUR.
■ Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o otvorení páleničiarskej sezóny 2018/19 dňom 19. 07. 2018.
■ Informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o vykonaných prácach na
technológii na pálenie v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. pred otvorením
páleničiarskej sezóny 2018/19, o vykonanom
repasovaní počítadla liehu značky ZEHR, ktorý
vykonala firma MESSTECHNIK ZEHR s.r.o. Jesenice-Osnice, ČR. Celkové náklady na repas
liehového meradla ZEHR MT č. 334 vrátane
dopravy boli vo výške 118 580 Kč, po prepočte to predstavovalo sumu 4 679,93 Eur.
■ Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o prijatí jedného páleníka pána
Rudolfa Beláka na základe Dohody o vykonaní
práce, ktorý má funkciu hlavného páleníka.
■ Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o zakúpení mobilného telefónu
Alcatel 2051X na Pestovateľskú pálenicu spol.
s r.o. a následnom odovzdaní mobilného telefónu p. Belákovi Rudolfovi, ktorý ho bude využívať výlučne na telefonickú komunikáciu so
zákazníkmi, colným úradom a konateľom spoločnosti počas páleničiarskej sezóny.

Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Prvý krok
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom
okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva
hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre
voľby starostu obce a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube môže volič
zakrúžkovať najviac 5 poradových čísiel kandidátov. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom
obvode je uvedený na hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

k modernej telocvični
So začiatkom nového školského roka sa modernizácie dočkala aj telocvičňa pri budove miestnej základnej školy. Zo štátnej dotácie vo výške
cca. 72 000 eur sa podarilo vymeniť starý strešný plášť aj plastové okná. PM; Foto: STROJSTAV

Stav strechy telocvične pred a po rekonštrukcii

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube (volí sa 5 poslancov)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DANIEL BEŽÁK, 34 r., mechanik – elektronik (nezávislý kandidát)
PAVOL GAGO, Ing., 40 r., projektant (nezávislý kandidát)
ZUZANA GOLÁŇOVÁ, Mgr., 31 r., sociálny pedagóg (Slovenská národná strana)
PETER MARTINÁK, Mgr., 34 r., historik (nezávislý kandidát)
MILAN SUCHÝ, 57 r., živnostník (nezávislý kandidát)
PETER ZELÍSKA, Mgr., 52 r., štátny zamestnanec (nezávislý kandidát)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Dolná Poruba
1. MIROSLAV KOPČAN, JUDr., 66 r., starosta obce (Slovenská národná strana)

OBRAZOM: Revitalizácia obce v uplynulom volebnom období
Na fotografiách zľava: altánok v areáli TJ Slovan, zmodernizované verejné osvetlenie, pasportizácia cintorína, bytovka s novými plastovými
oknami, telocvičňa s novou strechou a plastovými oknami, modernizácia verejného priestranstva vrátane prekrytia potoka Teplička
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MEDZI NAMI

DOKONČENIE ROZHOVORU so starostom obce M. Kopčanom
■ O neschválenej dotácii na revitalizáciu verejného priestranstva v centre už bola reč. Obec sa
však predsa len odhodlala uvedený zámer realizovať na vlastnú päsť.
Áno, pretože sa v rámci možností snažíme uspokojiť každú oblasť, či už financovaním základnej
školy s materskou školou alebo zveľaďovaním
obce. Momentálne sa nám dýcha trochu ľahšie,
keďže sme uspeli v prípade prehodnotenia racionalizačného opatrenia Ministerstva školstva SR
a od tohto roka nemusíme na chod školy prispievať nad rámec krytia normatívnych prostriedkov
až takou extrémne vysokou sumou. Dôkazom je
fakt, že si môžeme dovoliť niečo vybudovať aj na
konci roka. Podotýkam, že bez úveru a bez toho,
aby sme takpovediac krvácali.
Keďže sme veľmi slušne hospodárili s financiami
a stavebné povolenie na prekrytie potoka Teplička, ktoré nebolo ľahké získať, sme predlžovali už
druhý raz, rozhodli sme sa, že do konca kalendárneho roka 2018 zrealizujeme aspoň prvú etapu.
V rámci nej nová tvár verejného priestranstva
získa živicový poter, ktorý by mal byť v klimatických podmienkach odolnejší ako dlažba. Farebný
odtieň bude korešpondovať s fasádou kostola.
Súčasťou priestranstva budú okrasné kvetináče,
bezbariérový prístup pre kočíky a bicykle od kultúrneho domu, informačné panely či sedenie.
Frézovanie a asfaltový koberec v bezprostrednom
okolí by sme chceli financovať zo zdrojov Miestnej
akčnej skupiny Strážovské vrchy.
■ Pristavme sa ešte pri dvoch ďalších strategických projektoch. Môžete najprv priblížiť, aká je
aktuálna situácia v prípade výstavby novej
obecnej bytovky?
Treba otvorene povedať, že investor od pôvodného zámeru odstúpil kvôli bojkotu zo strany účastníka konania, ktorý trval na tom, že námietky
k výstavbe bytovky bude podávať doslova do
nemoty. Napriek tomu, že všetky zákonné normy
k výstavbe boli splnené. Lenže čas realizácie by sa
z uvedených dôvodov stále odďaľoval. Investor,
ktorý mal na tento účel zabezpečené prostriedky,
bol ochotný pristúpiť aj na zníženie stavby o jedno
poschodie. Ani toto sa u účastníkov konania nestretlo s pochopením. Vzhľadom na to, že mojim
cieľom je zachovanie korektných vzťahov medzi
spoluobčanmi, od výstavby na spomínanom
pozemku bolo upustené.
■ Čo z toho teraz vyplýva?
V dôsledku zámeny pozemkov rokujeme s ďalšími
investormi a hľadáme spôsoby, ako situáciu riešiť.
Je jednou z možností aj prípadná výstavba na
inom mieste než v Dolinkách, resp. v susedstve
pestovateľskej pálenice?
Nevylučujem ani túto alternatívu. Problém spočíva v tom, že investor už má záujem len o dvanásťbytový objekt, keďže podmienky, za ktorých môže
čerpať konkrétnu sumu za meter štvorcový, sú
nastavené štátom. Ja by som bol v konečnom
dôsledku otvorený aj myšlienke šesťbytovky, hoci
aj na menšom pozemku. Ale nechcem zbytočne
predbiehať. Chcem však zdôrazniť, že každý má
právo na bývanie, pokiaľ nie je porušený zákon.
A toto by mali rešpektovať všetci spoluobčania,

vrátane tých, ktorí sa snažia obklopiť akousi
nepreniknuteľnou zónou. Na úrade máme osemnásť žiadostí zo strany mladých ľudí a rodín, ktorí
prejavili záujem o trvalý pobyt v našej obci. Mal by
to byť pozitívny signál pre všetkých. Žiaľ, namiesto
toho, aby sme im vytvorili plnohodnotné podmienky na bývanie a ich rozhodnutie privítali
s otvorenou náručou, do popredia vystupuje sebectvo a poplašné správy o konci tradičnej dediny,
ktoré považujem za nezmysel.
■ Pohlo sa niečo ohľadom komplexnej rekonštrukcie budovy materskej školy?
Takmer denne telefonujem na príslušnú agentúru,
kde nám dookola sľubujú termíny s oznámením
konečného rozhodnutia... Vzhľadom na veľmi zlý
stav okien a blížiace sa zimné obdobie sme sa
medzitým na obecnom zastupiteľstve dohodli, že
už nie je žiadny priestor na čakanie a z vlastných
zdrojov vymeníme aspoň veľké okná v triede.
Osadíme presne taký typ, ako je naprojektovaný,
aj keď to bude spočiatku vyzerať trochu zvláštne.
Treba však počítať s plánovaným zateplením.
V prípade schválenia projektu budeme mať vďaka
tomu nárok aj na refundáciu vynaložených finančných prostriedkov. Súčasťou rekonštrukcie je
tiež výmena kúrenia, elektroinštalácie, inštalácie
rekuperačných jednotiek a podobne.
■ Ľudia opäť prejavujú zvýšený záujem o život,
dianie i bývanie v Dolnej Porube. Na rôznych
úrovniach sa stretávate aj s osobnosťami mimo
miestneho spoločenstva. Kam sa podľa Vás obec
na základe uvedených skutočností posunula?
Nerád by som sa vracal do minulosti. Každopádne, len keď začnem obecným úradom, musím
priznať, že pracovné prostredie tu v čase môjho
nástupu do funkcie nebolo celkom dôstojné. Či už
z hľadiska technického zabezpečenia, sociálnych
priestorov alebo celkového stavu exteriéru i interiéru. Hneď na začiatku sme prijali filozofiu, že ak
chceme kráčať dopredu a vyžadovať od ľudí
poriadok, v prvom rade ho musíme mať u seba.
Postupne sme vymenili autobusové zastávky,
ktoré boli v dezolátnom stave, zrevitalizovali sme
priestor pri kultúrnom dome a pred obecným
úradom, rekonštrukciou prešiel aj verejný rozhlas.
Nový šat dostalo nádvorie základnej školy, kotolňa ZŠ i areál TJ Slovan.
Súbežne sme pokročili k organizácii fašiangových
veselíc s tradičnou zabíjačkou a tiež súťaží vo varení guláša, ktoré majú slušný ohlas v celom
regióne. Vďaka týmto kultúrno-spoločenským
podujatiam sa nám podarilo posilniť medziľudské
vzťahy v komunite a zároveň prilákať množstvo
hostí a miestnych rodákov.
■ Súčasťou vašich pravidelných hodnotení a
situačných správ zo života obce sú však aj viaceré negatívne javy...
Mrzí ma, že do akcie zameranej na čistenie chotára sa zapojilo málo ľudí. Očakával by som, že im
bude viac záležať na tom, v akom prostredí žijú.
Žiaľ, stále sa do chotára vyváža odpad. Často sa
stretávam aj s tým, že niektorí ľudia zneužívajú
moje meno a tvrdia, že odpad vyvážajú s mojím
súhlasom – čo nie je pravda! Keď hovoríme o estetickom vzhľade obce, spomeniem aj všelijaké

zrúcaniny. Viackrát sme prejavili ochotu pomôcť
s ich zbúraním. Paradoxne sme sa kvôli tomu dostali s niektorými ľuďmi do rozporu zakončeného
nadávkami. Mám to však na zreteli, v nastávajúcom období začneme pri schátralých nehnuteľnostiach postupovať tvrdšie s využitím všetkých
zákonných prostriedkov.
■ Ako jediný zaregistrovaný kandidát na starostu
je de facto isté, že na čele obce budete stáť naďalej. Cítite z predvolebnej nálady, že verejnosť
očakáva dokončenie naštartovaných procesov?
Pôvodne som vyhlásil, že už kandidovať nebudem.
Pravdupovediac, chcel som si oddýchnuť a venovať sa aj inej činnosti. Tento stav zmenilo viacero
faktorov. V prvom rade to, že zatiaľ nevyšli spomínané projekty, ktoré sme mali naplánované,
pričom som to obyvateľom sľúbil. Systém s dlhými
čakacími lehotami v štáte ma napokon motivoval
daný sľub splniť a dokázať, že obec má hospodára, ktorému záleží na dobrom výsledku.
Len pre ozrejmenie musím poukázať, že pri práci
ma výrazne blokuje skutočnosť, že nikto neprejavil
ochotu pomôcť pracovať v pestovateľskej pálenici. Predpokladám, že v tomto roku tam budem
ako páleník deväť mesiacov. To je obrovské zaťaženie. Nepoznám starostu, povedzme len v rámci
Slovenska, ktorý by takto fungoval. Uvedomujem
si, že potom ani ten entuziazmus do verejnej
funkcie nie je taký, ako by človek potreboval. Na
druhej strane, bolo by veľkou škodou premrhať
finančné zdroje, ktoré pálenica obci poskytuje,
obzvlášť v tak úrodnom páleničiarskom roku.
■ Čo konkrétne občania môžu očakávať
v najbližšej budúcnosti? Na ktoré výzvy budete
s novým zastupiteľstvom klásť najväčší dôraz?
Chceme dotiahnuť to, o čom sme sa teraz rozprávali. Nech obec prosperuje. Ak nám budú hviezdy
naklonené, pokúsime sa zo zdrojov Ministerstva
školstva SR získať ešte ďalšie finančné zdroje na
modernizáciu interiéru telocvične.
Osobitne podporujem výstavbu či snahy o krajšie
bývanie. Uvedomujem si, že stavebný zákon ukladá množstvo povinností. Aj preto sa ako stavebný
úrad snažíme vychádzať v ústrety každému jednému obyvateľovi z hľadiska lehôt, povolení i poradenstva. Myslím si, že to je celkom slušná cesta,
ako tu ľudí udržať. Pretože, keď investujú do
bývania, je predpoklad že tu budú radi bývať.
Čo sa týka obecného zastupiteľstva, mal som
naozaj šťastie na jeho zloženie. Určite by som nevstúpil tretíkrát do tej istej rieky, ak by som necítil
podporu poslancov. Hodnotím ich ako ľudí, ktorí
vedia pragmaticky posúdiť stav obce z hľadiska
financií aj potrieb. U týchto ľudí je veľmi slušný a
seriózny intelektuálny potenciál. Ak aj k nejakému
problému dôjde, zakaždým sa rieši korektne a argumentačne. Vždy sa vieme dohodnúť na prioritách a vieme ich zdôvodniť. Toto je dôležité a istým spôsobom ma to vnútorne nabíja. Ak by sa to
malo uberať cestou, ako niekde, kde sa hádžu pod
nohy polená a blokuje sa rozvoj, v takom prípade
by bola pre mňa kandidatúra nepredstaviteľná.
Myslím si, že keď neodídeme od rozbabranej
roboty, podľa toho nás budú obyvatelia hodnotiť.
PETER MARTINÁK; Foto: autor
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KULTÚRNY ŽIVOT

Striebro s príchuťou zlata pre pesničkárku Viki Tarabovú
S uzávierkou jesenného vydania obecných novín
sa vyplatilo počkať. Tretí októbrový víkend totiž
patril vyvrcholeniu 34. ročníka prestížnej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Znie to až
neuveriteľne, ale medzi tuctom netuctových
spevákov a skupín z celého Slovenska mala v
košickom Kulturparku zastúpenie aj naša obec.
Mimoriadne talentovanú hudobníčku Viktóriu
Tarabovú z Dolnej Poruby nominovala do finálového kola priamo výberová komisia.
O víťazstvo sa uchádzalo celkovo 161 prihlásených piesní. O najlepších rozhodla porota
v zložení Igor Timko, Peter Bič, Rasťo Kopina,
Juraj Vančík, Jindřich Bardon, Richard Jajcay a
riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy. Napokon zvíťazila
skladba Nebezpečenstvo v podaní skupiny Nová
dimenzia. Naše želiezko v ohni a zároveň najmladšia finalistka súťaže – šestnásťročná Viktória Tarabová obsadila fantastické druhé miesto.
Odchovankyňa Súkromnej základnej umeleckej
školy v Omšení sa predstavila s autorskou skladbou Jednoduchá. „V mojom živote som si stihla
uvedomiť, že sa nechcem porovnávať ani konfrontovať s tým, čo nemám, ale budem vďačná
za to, čo mám,“ povedala skromná a usmievavá
Viktória, ktorej hudba vyniká okrem melódie aj
hlbokým textovým obsahom. K životnému úspe-

Rýchlejší internet na dosah

chu jej blahoželáme a prajeme splnenie ďalších
(nielen) hudobných snov!
Súťaž Košický zlatý poklad vznikla v roku 1980 a
doposiaľ na nej zaznelo 373 nových, pôvodných
slovenských piesní. K jej úspešným finalistom

patrili také esá domácej popovej scény ako
Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name,
Nocadeň, Iconito, Marián Čekovský, Peter Cmorík či Tomáš Buranovský alias BuranoWski.
PETER MARTINÁK; Foto: Facebook VT

Počas uplynulého polroka sme si mohli na viacerých miestach v obci vedľa hlavnej cesty všimnúť
rozkopaný priestor s veľkými balíkmi káblov. Na
uvedených miestach postupne vyrástli zosilňovacie stanice optických káblov, ktoré dokážu
prenášať omnoho väčší objem dát ako klasické
elektrické káble. Vykonávateľom stavebných
prác pre najväčšieho slovenského poskytovateľa
služieb pevnej telefónnej linky, internetu a IPTV
bola spoločnosť TTL Group s.r.o. Ako vysvetlil
špecialista komunikácie Slovak Telekom Peter
Gálik, vďaka uvedeným úpravám budú môcť
obyvatelia Dolnej Poruby využívať niekoľkonásobne rýchlejšie internetové pripojenie než
doposiaľ, a to až do rýchlosti 80 Mbps, ale aj iné
služby, ako napríklad digitálnu televíziu Magio
šírenú cez kábel. Výhodou je, že služba nie je

viazaná len na klientov Telekomu. „Z vyšších
rýchlostí pripojenia budú benefitovať aj zákazníci alternatívnych operátorov, ktorí využívajú pre
pripojenie svojich zákazníkov našu fixnú metalickú sieť. Koncových zákazníkov sa technické
úpravy inak ako zvýšením prenosových rýchlostí
a kvality pripojenia spravidla nedotknú. Úpravy
sú totiž realizované na hlavnej trase. Existujúci
zákazníci budú využívať nové služby po existujúcich prípojkách, pre nových zákazníkov vybudujeme nové prípojné vedenie podľa reálnych
technických možností,“ doplnil Gálik. V prípade
akýchkoľvek otázok je občanom k dispozícii
bezplatná zákaznícka linka 0800 123 456, doplňujúce informácie nájdete aj na webovej stránke www.telekom.sk.
PETER MARTINÁK; Foto: pixabay.com

Vtákom roka 2018 je lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
Ornitológovia každoročne vyhlasujú v kampani 2018 sa nesie v znamení lastovičky, ktorá je
Vták roka vtáčí druh, ktorého ochrana a preži- nielen symbolom jari, ale aj živej poľnohospotie závisí v značnej miere od prístupu ľudí. Rok dárskej krajiny. Jej početnosť posledné desaťročia ubúda a poukazuje na negatívne zmeny
vidieckej krajiny.
Spomínate si na kedysi početné kŕdle lastovičiek, ktoré lovili nad lúkami, švitoriace hniezdiace páry pod strechami domov alebo migrujúce kŕdle na elektrických drôtoch?
Lastovičky spolu s vrabcami patrili v minulosti
k najpočetnejšiemu vtáčiemu druhu v našej
dedine. Dodnes hniezdia v blízkosti domov,
garáží a prístreškov, kde využívajú bezpečie
a zdroj potravy vo forme hmyzu okolo hospodárskych zvierat. Hlavným ohrozením lastovi-

čiek je zmena využívania krajiny, miest na
hniezdenie, zánik chovu hospodárskych zvierat
a zmena tradičného dedinského života.
Pomôžme lastovičkám aj v Dolnej Porube a
nezhadzujme ich hniezda. Strata hniezda znemožní priviesť na svet nové potomstvo. Pod
hniezda je možné dať podložky na zachytávanie trusu, aby nám neznečisťovali chodník či
dlažbu. V období sucha začiatkom hniezdenia
môžeme lastovičkám pomôcť vytvorením
kaluží na hospodárskych dvoroch, kde budú
môcť zbierať blato na stavbu hniezda. Môžeme
tiež zachovávať a chrániť mokrade, kde lastovičky lovia hmyz a počas migrácie nocujú.
PETER TVRDOŇ; Zdroj a foto: vtaky.sk
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

VEĽKÁ VEC SA
PODARILA
V nedeľu, 16. septembra, na Bukovine v Dolnej
Porube požehnali areál na slávenie sv. omše.
Krížová cesta v prírode, ktorú našej obci môžu
závidieť široko-ďaleko, vyvrcholila slávnostnou
omšou. Celebroval ju Juraj Sedláček.
„Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili výstavbu tohto areálu – mužom, ženám a mladým, ktorí obetavo
pomáhali pri prípravných etapách, pri úprave
terénu a samotnej stavbe. Ďakujeme aj tým,
ktorí nám pomohli dobrou radou, finančným
príspevkom či hmotným darom. Vďačnosť vyjadrujeme taktiež osobám, ktoré nás po celý čas
sprevádzali svojou modlitbou a obetami.
Nech celé toto dielo slúži na väčšiu Božiu česť
a slávu,“ povedal jeden z ideových otcov areálu
Maroš Ďatko.
PM; Foto: Peter Zelíska

19 NOVÝCH
BIRMOVANCOV
V nedeľu, 7. októbra 2018, sa v Kostole narodenia Panny Márie v Omšení konala sviatosť
birmovania.
Sviatosť kresťanskej dospelosti birmovancom
udelil Mons. Peter Brodek, generálny vikár
nitrianskej diecézy.
Sviatosť birmovania vo farnosti prijalo spolu 58
birmovancov, z toho 19 z našej obce.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o
pekný a dôstojný priebeh tejto krásnej udalosti. Veľká vďaka patrí pánovi farárovi Miroslavovi Lysičanovi a animátorom, ktorí pripravili
birmovancov na prijatie sviatosti.
PETER ZELÍSKA; Foto: autor

PRIŠIEL, VIDEL,
ZRANIL SA...
Po Pavlovi Kapkovi, Romanovi Suchom a Antonovi Suchom obliekla na sklonku hráčskej kariéry dres rodnej Dolnej Poruby ďalšia futbalová legenda. Peter Suchý, ktorého všetci poznajú pod prezývkou Papen, nastúpil na súťažný
zápas na ihrisku Bobota. Hoci TJ Slovan prehrala 1:4, hráč s dlhoročnými skúsenosťami z nemeckého futbalu a 68 štartmi v 1. slovenskej
lige, počas pobytu na trávniku dokázal, že
z futbalového umenia či ťahu na bránku veľa
nestratil ani po štyridsiatke. Žiaľ, práve v čase,
keď sa po jeho centri Dolná Poruba tešila
z kontaktného gólu, „Papenovi“ sa obnovilo
zranenie lýtkového svalu. Ako však konštatovali kluboví lekári na pozápasovej tlačovke, TJ
Slovan urobí všetko preto, aby sa aspoň v jarnej
časti pripomenul fanúšikom aj na domácom
štadióne.
PETER MARTINÁK; Foto: JV

FUTBALOVÁ
SVADBA ROKA
Výnimočná svadba v tunajších zemepisných
šírkach niesla futbalový rukopis. V druhú októbrovú sobotu si svoje „áno“ povedali Laura
Suchá a Jozef Vlado. Mladomanželia sú úzko
spätí s dolnoporubskou TJ Slovan. Laura to napokon dotiahla až do juniorskej reprezentácie
SR, Jozef je aktuálne hráčom treťoligových
Trenčianskych Teplíc. Blahoželáme!
PM
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE
ŠKOLSKÝ ŽIVOT Z PRVEJ RUKY
Školský rok 2018/19 je v poradí 56., v ktorom sa
majú možnosť vzdelávať deti v terajšej budove
školy, a z ktorej možno počuť školský ruch. V ZŠ
sme v novom školskom roku privítali štyroch
prváčikov (Jarmilu Bežákovú, Tomáša Cucora,
Hanu Kováčikovú, Petra Smolku).
Pri plnej kapacite materskej školy je v obci predprimárne vzdelávaných 24 detí, na I. stupni ZŠ
v spojených ročníkoch 27 žiakov, druhý stupeň
navštevuje 33 žiakov (z toho 1 žiačka je vzdelávaná
v zahraničí). Školský klub pri ZŠ navštevuje k 15. 9.
2018 aktuálne 22 žiakov.
Zmeny vo vzdelávaní na základnej škole pokračujú
v nadväznosti na minulé tri roky a tak sa podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu začali
od tohto septembra vzdelávať žiaci celého prvého
i druhého stupňa, okrem 9. ročníka, v ktorom pokračuje vzdelávanie v súlade s pôvodným Štátnym
i školským vzdelávacím programom.
Minulý školský rok bola žiakom 9. ročníka s celoslovenskou pôsobnosťou povinne uložená ďalšia
vyučovacia hodina dejepisu. To znamená, že žiaci
sa venujú vzdelávaniu v predmete dejepis tri hodiny týždenne i v tomto školskom roku.
Disponibilné hodiny Rámcového učebného plánu,
ktoré školám dáva Ministerstvo školstva k dispozícii, sú na našej škole využité na upevňovanie
vedomostí z daných predmetov na I. stupni na
hodiny matematiky, prvouky, slovenského jazyka
a literatúry; na II. stupni na vyučovanie predmetov
anglický a nemecký jazyk, slovenský jazyk, matematika a dejepis. Disponibilné hodiny na vytvorenie nového predmetu Človek v prírode využila
škola v 5., 6. a 7. ročníku.
Krúžkovú činnosť môžu žiaci využívať v hudobnopohybovom, stolnotenisovom, matematickom,
športovo-turistickom či krúžku slovenského a anglického jazyka. Vo vzdelávacom programe MŠ
„Dúhou k poznaniu“ sa naši najmenší vzdelávajú
prostredníctvom učebných osnov, ktoré sú tvorené z výkonových a obsahových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu v jednotlivých vzdelávacích oblastiach: jazyk a komunikácia, matematika s prácou s informáciami, človek a príroda,
človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie
a kultúra, zdravie a pohyb. V podmienkach jednotriednej materskej školy, kedy sa treba venovať
mladším i starším a zároveň i predškolákom je
náročné tento Štátny i školský vzdelávací program
uskutočňovať. Ako riaditeľ školy oceňujem, že
pedagogickým zamestnankyniam záleží na nových
vzdelávacích inovovaných metódach a formách
vzdelávania, ktoré v tomto školskom roku budú
prostredníctvom seminárov a workshopov absolvovať často mimo svojho pracovného času a nové
poznatky budú využívať v edukačnom procese detí.
Priestory základnej školy využíva ku vzdelávaniu
žiakov tradične Súkromná základná umelecká
škola. Okrem zabehnutého overovania vedomostí
žiakov 9. ročníka Testovanie - 9 čaká už v novembri
žiakov 5. ročníka taktiež celoplošné testovanie
z predmetov slovenský jazyk a matematika.
Novinkou je na základe Zákona č. 440/2015
o športe a Koncepcie práce so športovo-talentovanou mládežou na roky 2015–2020 v ZŠ prostredníctvom usmernení Ministerstva školstva ce-

loplošné testovanie pohybových predpokladov
žiakov 1. ročníka. Cieľom testovania nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom
a ich rodičom druhy športových disciplín, v ktorých
môžu byť deti úspešné alebo by ich vykonávanie
daného športu mohlo zaujímať. Celoplošné testovanie žiakov tretích ročníkov sa uskutoční o tri roky
u žiakov, ktorí boli testovaní už v prvom ročníku.
Špeciálny softvér k priebehu testovania bude mať
možnosť vytlačenia certifikátu pre deti s výsledkami, ktoré dieťa dosiahlo a odporučením minimálne piatich druhov športov, na ktoré má dieťa
predpoklady. Certifikát bude zároveň obsahovať
zoznam športových klubov v regióne, na ktoré sa
môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport.
Škola sa tento školský rok zapojila do dvoch nových vzdelávacích projektov pre žiakov II. stupňa.
Prvým je vzdelávací projekt geografie „Svet okolo
nás“, ktorého cieľom je žiakov kreatívne vzdelávať
z regionálnej geografie prostredníctvom projekcie,
diskusie i pracovných listov.
Druhým projektom je „Expedícia Fenomény sveta“ neziskovej vzdelávacej organizácie Edulab.
Inovatívne vzdelávanie prostredníctvom medzi
predmetovej výučby je jeden z najmodernejších
spôsobov vyučovania. Informácie nezískavajú žiaci
izolovanie v rámci jednotlivých predmetov, ale
podľa zvolenej témy ucelene v súvislostiach presne tak, ako by mali nazerať na problémy a ich
riešenie aj neskôr bežnom živote. Vzdelávacie
expedície pre žiakov, počas ktorých spoznávajú
témy, ktoré formujú svet okolo nás – Voda,
Vzduch, Slnko, Kultúra a Komunikácia – sú kompletne spracované materiály v digitálnej a tlačenej
podobe. Prínosom pre žiakov bude vzdelávanie
založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré im
sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou.
Vnútorná štruktúra jednotlivých tém a ich didaktické spracovanie sú predurčené na to, aby rozvíjali dispozície žiakov vnímať kľúčové javy tohto sveta
vo vzájomných súvislostiach. Medzinárodný rozmer dáva projektu spolupráca s britskou BBC. Žiaci
sa tak budú nepriamo vzdelávať aj v angličtine.
Za necelé dva mesiace žiaci zažili i mnohé aktivity,
z ktorých vyberám: plavecký výcvik I. stupňa
v Trenčianskych Tepliciach, aktivity ku Dňu gramotnosti, Účelové cvičenie II. stupňa, historickú
exkurziu žiakov 7. a 8. ročníka v Trenčíne, divadelné predstavenie žiakov 1.–5. ročníka v Žiline, návštevu burzy SŠ Stredoškolák v Trenčíne žiakov 8.
a 9. ročníka, stolnotenisový turnaj žiakov v Tren-

číne, florbalový turnaj žiakov v Omšení, historickoliterárnu exkurziu v Trnave spojenú s divadelným
predstavením v divadle J. Palárika žiakov 6. a 7.
ročníka, aktivity ku téme zdravej výživy v niektorých predmetoch i ŠKD, aktivity ku téme zdravej
výživy v predmete Človek v prírode.
Naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa
športu, ktorý na Slovensku koordinuje Národné
športové centrum organizovanými športovými aktivitami. Zároveň sa dlhodobo podieľame na zbierkovej činnosti Únie slabozrakých a nevidiacich Biela pastelka, kedy sa žiaci učia prosociálnemu cíteniu
i spracovaniu kladných či negatívnych skúseností.
Počas prázdnin boli za finančného prispenia Združenia rodičov pánom školníkom Š. Smolkom zrenovované parkety a pánom M. Suchým vynovená
maľovka v poslednej triede podľa dohodnutého
stanoveného plánu. Sponzorsky sa uskutočnilo
osadenie nových sietí na brány futbalového ihriska
za budovou ZŠ.
Cez prázdniny bola zriaďovateľom v časti školskej
kuchyne a herne MŠ zabezpečená oprava poškodených stien a stropov s novou maľovkou. Efektívnejšiu a pracovne uľahčujúcu funkciu bude plniť
konvektomat na prípravu jedál zabezpečený taktiež obecným úradom. V priestoroch herne môžu
deti využívať novú nábytkovú stenu s plastovými
úložnými priestormi na hračky. Germicídny žiarič
sa stará o účinnejšiu dezinfekciu miestnosti.
Radosť všetkým určite priniesla prebiehajúca čiastočná rekonštrukcia budovy telocvične, s položením novej strechy a osadením nových okien.
S plným finančným prispením Združenia rodičov
pri ZŠ budú v tomto školskom roku zakúpené do
tried 1.–4. ročníka nové školské lavice a stoličky.
V školskom klube sa vymenia nové okenné žalúzie.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na zabezpečení 55. výročia vzdelávania
v stávajúcej budove školy. Nemôžem opomenúť
poďakovať za upratovacie práce a kosenie THP
zamestnancom i všetkým rodičom a priateľom
školy, bez ktorých by budova a okolie ZŠ a MŠ neboli dostatočne pripravené k začatiu prevádzky.
Takto krok za krokom, už niekoľko rokov je spoločne s Obecným úradom, Radou školy, všetkými
zamestnancami, Združením rodičov pri ZŠ a MŠ
i priateľmi školy vytváraný priestor základnej i materskej školy pre plnohodnotné vzdelávanie a výchovu detí našej obce.
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ)
Foto: archív ZŠ
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Od septembra už nie je pálenie ako pálenie. Čo ukáže prax?
V prvý októbrový štvrtok navštívila Dolnú Porubu delegácia starostov obcí Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy. Kolegov na úrovni
vedenia samospráv privítal a pohostil domáci starosta Miroslav Kopčan. Hostia neobišli ani miestnu pestovateľskú pálenicu, kde sa na
vlastné oči presvedčili o výrobe chýrnej dolnoporubskej pálenky.
Trochu z iného súdka v tomto prípade vyznieva novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorú v septembri definitívne schválila
Národná rada SR. Na jej základe si ľudia budú môcť súkromne vyrábať destiláty z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu. Budú však
musieť dodržať zákonom presne stanovené podmienky, inak im môže hroziť sankcia.
Podľa novely sa bude môcť súkromná výroba destilátu predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na
osobu za kalendárny rok. Výroba by sa mohla realizovať výhradne v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení. Vyrobený alkohol sa
nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Kontrolu bude mať pod palcom colný úrad, ktorý páleničiarom odplombuje aj zaplombuje destilačné zariadenie.
PM; Foto: MAS / Daniel Pavlačka

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 5. 7. – 22. 10. 2018...

V DOLNOPORUBSKOM HLASE!

▪ sa medzi nás narodili: ŠIMON BEŽÁK, MATHIAS HORŇÁK, MILLY
OLIVIA CREMIN, TOBIAS BEŽÁK, ROMAN BEŽÁK;
▪ navždy nás opustili: MÁRIA MALOVCOVÁ (rod. Masárová), JÁN
SUCHÝ, KAROLÍNA BEŽÁKOVÁ (rod. Žabková), EMIL MITICKÝ;
▪ sa prisťahovali do obce: MICHAL ĎATKO, JARMILA ĎATKOVÁ
(rod. Bližniaková) – obaja z Dubnice n/V, st., DANIEL HOMOLA
z Omšenia, LADISLAV ONDREIČKA, OĽGA ONDREIČKOVÁ (rod.
Kupková) – obaja z Dubnice n/V, MARTINA KRŠKOVÁ, MARTIN
KRŠKA, LUKÁŠ KRŠKA (všetci z Veľkých Uheriec);
▪ sa odsťahovali z obce: TOMÁŠ MARTIŠKA do Ladiec, KATARÍNA
RÉVAYOVÁ (rod. Suchá), KAROLÍNA RÉVAYOVÁ – obe do Ivanoviec;
▪ sa zosobášili: KATARÍNA SUCHÁ a MAROŠ RÉVAY, LAURA SUCHÁ
a JOZEF VLADO.

POČET OBYVATEĽOV: 807 (425 mužov, 382 žien).

INZERUJTE

OCÚ DP

032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk

UPOZORNENIE PRE NEPLATIČOV
Obec Dolná Poruba oznamuje občanom, že bude na svojej webovej stránke, vo vývesných skrinkách a na úradnej tabuli pri Obecnom úrade v zmysle
§ 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov zverejňovať zoznam daňových dlžníkov za daň
z nehnuteľnosti, psa a komunálneho odpadu. Nedoplatky môžete uhradiť
na obecnom úrade v úradných hodinách najneskôr do 31. 10. 2018.

ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2018
MODRÉ NÁLEPKY: 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12.,
17. 12., 24. 12., 31. 12. 2018.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 12. 2018.
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