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Nevšedná návšteva nevšedného cyklistu
V druhú májovú sobotu doobeda krúžil okolo starostovho domu nevšedný cyklista so
slovenskou vlajkou na nosiči.
Na jeho prítomnosť upozornili
richtára jeho psy a tak sa rozhodol, že osobne usmerní nežiadúceho návštevníka s tým,
že otravovať ľudí v súkromí
sa nepatrí. Po pár vetách sa
situácia však zvrtla úplne inak
a už o niekoľko minút bol tento cyklista hosťom starostu
obce na obecnom úrade.

vensku. Dôkazom je pre neho
opečiatkovaná
pohľadnica
mesta a obce, alebo kancelársky papier s pečiatkou obce
a so základnými údajmi o rozlohe, počte obyvateľov a pod.
s krátkym venovaním starostov a primátorov. Prvýkrát sadol na bicykel za týmto účelom
18. januára 2010 a svoje putovanie by mal ukončiť o 3 a pol
roka, dokedy chce absolvovať
krátku návštevu každej obce
a mesta na Slovensku.

Ladislav Holub z Poše v okrese Vranov nad Topľou si dal
cieľ, že na bicykli navštívi
všetky mestá a obce na Slo-

Slaská je už na mapke tohto zanietenca zaznačená. Po
krátkej návšteve obecného
úradu sa poďakoval starosto-

vi, že si našiel na neho v sobotu čas a do obecnej kroniky
zanechal nasledovný odkaz:
„Pozdravujem všetkých zanietencov športu, milovníkov prírody, ľudí úprimných, dobrého
srdca, národovcov, všetkých
ľudí, ktorí to s týmto prekrásnym kútom sveta myslia do
budúcnosti len a len v dobrom. Veľa šťastia, zdravia, pracovných úspechov a rodinnej
pohody pracovníkom OcÚ i
obyvateľom obce Slaská praje
Laco Holub“. A Slašťania zase
želajú tomuto nevšednému
cyklistovi veľa šťastných kilometrov, aby si v zdraví a bez
nehody na dvoch kolesách

Verejná
zeleň
Žijeme v neveľkej dedinke pod
horami s nízkou premávkou
a takmer nulovým turistickým
ruchom. Aj napriek tomu sem
z času na čas zavíta nejaký rodák či návšteva, ktorá ku vám
musí prejsť určitou časťou dediny – prvý dojem.
Prvý dojem je veľmi dôležitý.
Pretože ak sem niekto „zablúdi“ s neurčitým cieľom a dedinka ho ničím nezaujme, prípadne uvidí odpadky v okolí
smetných košov a na verejných priestranstvách, poberie
sa ďalej. Darmo máte doma
za vysokým plotom nádherné
záhony, pokiaľ návšteva príde
znechutená prechodom mesačnou krajinou.
2 str. »

splnil svoj sen a absolvoval
do konca roku 2018 všetkých
2924 miest a obcí Slovenska.
A samozrejme ďakujeme za
návštevu našej dedinky.
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Pochvala patrí všetkým, ktorí
sa starajú o zeleň v blízkosti svojich obydlí, čím výrazne
prispievajú k celkovému koloritu obce. Či už udržiavaním
pokoseného trávnika, ostrihaných tují, kvetinového záhonu alebo iných ozdôb. Takto
vami udržiavaná verejná zeleň priaznivo pôsobí na pokoj
okoloidúcich, ale aj domácich,
ale najmä vás, ktorí sa o ňu
staráte.
Prajeme veľa trpezlivosti všetkým, ktorí majú alebo sa chystajú mať svoje blízke okolie
z vonkajšej strany plota krajšie. Do budúcna plánujeme
podporiť takéto aktivity.

Pribudlo nám dopravné zrkadlo
Možno ste si niektorí všimli
a možno nie, ale od apríla
nám v obci pribudlo dopravné
zrkadlo. Cieľom jeho osadenia
bolo zlepšiť bezpečnosť cestnej dopravy v stiesnenej zastavanej časti obce Slaská (pri
miestnom kostole) a tiež riešiť
bezpečnosť chodcov v danej
lokalite. Uvedené dopravné
zrkadlo pre obec zabezpečil
poslanec obecného zastupi-

teľstva Ing. Miroslav Hric, jeho
prepravu sponzorsky poskytol
náš občan Zdeno Jelža, príslušné povolenie na určenie
dopravného zariadenia vybavil Závod Žiar nad Hronom
Banskobystrickej regionálnej
správy ciest a jeho osadenie
vykonali pracovníci obecného
úradu. Spoločná spolupráca
všetkých teda nakoniec priniesla svoje ovocie a dnes

už komplikovaná zákruta pri
kostole je oveľa prehľadnejšia a prejazd v tomto úseku
bezpečnejší. Samozrejme, že
sa tak zvýšila bezpečnosť aj
chodcov, ktorí tadiaľ pravidelne navštevujú hroby svojich
blízkych na miestnom cintoríne. Keďže opatrnosti nie je
nikdy dosť, snáď aj táto malá
zmena k nej prispeje.

Na záhradkársky veľtrh zavítali aj naši seniori
Ak sme spomínali, že naši
seniori aktivitami začali tento
rok zhurta, tak sme to mysleli doslovne. Stihli už niekoľko
spoločenských sedení, brigád v obci a majú za sebou aj
prvý menší výlet. Rozhodli sa
navštíviť 20. veľtrh potrieb pre
záhradkárov v Trenčíne, ktorý

tvorili sekcie Záhradkár, Včelár, Poľovník a Zdravý životný
štýl. Odobrnú záštitu nad veľtrhom prevzalo samotné Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky. Ak tak
sa 15 účastníkov zo Slaskej
vybralo minibusom pozrieť,
čo nového v záhradkárskej

oblasti. Veľtrh ponúkal široký
sortiment záhradkárskych potrieb a pomôcok, okrasných
rastlín, letničiek, ovocných
a okrasných drevín, semien,
sadeníc, hnojív, ochranných
prípravkov, zariadení a pomôcok na zber ovocia a zeleniny. Na svoje si prišli nielen
včelári, ale aj tí, ktorí vyhľadávajú včelie produkty a nebol
to len med, ale rôzne krémy
a kozmetika a iné výrobky.
Rovnako silné zastúpenie mali
poľovníci, ktorí ponúkali nielen
vhodné oblečenie, ale aj rôzne doplnky k poľovným zbraniam, prenosné posedy, či nábytok z parožia alebo vhodnú
obuv. Zdravý zdravotný štýl
reprezentovali rôzne zdravotné zariadenia do domácností,
prípravky, čaje, ale aj prírodná
kozmetika, prírodné oleje, či

výživové doplnky. No a pre
uspokojenie gastronomických
chúťok bolo možné navštíviť
mnoho stánkov so zabíjačkovými špecialitami, chutným
mäskom na grile, ale aj s domácimi koláčikmi, či syrovými
výrobkami, vrátane bryndze.
No každý si mohol nájsť svoje.
A tak sa aj do Slaskej viezli
nové rastlinky, či okrasné
dreviny, pomôcky do domácnosti, či záhradky, rôzne semienka a hnojivá, ale aj poľovnícky sortiment. Tohto výletu
sa zúčastnil aj starosta obce
s manželkou, ktorí sa rozhodli
využiť deň dovolenky na nové
inšpirácie do záhrady. Aj tento
výlet bol dôkazom, že seniori
v aktivitách tohto roku pokračovali podľa plánu s tempom
hodným uznania.
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Mali sme jeden z najvyšších májov v okolí
Občianske združenie Pro
Slaská vzniklo aj z dôvodu,
aby obnovilo niektoré tradície v obci a medzi ne patrí aj
stavanie mája. A už niekoľko
rokov sa im obnova tejto tradície darí a každým rokom príde
viac občanov, aby si nenechali
túto spoločenskú udalosť ujsť.
Inak tomu nebolo ani tento
rok, pričom ešte aj počasie sa
nakoniec umúdrilo. Aj keď pri
zabezpečovaní mája lialo ako
z krchly, pri jeho stavaní síce
nepieklo slnko, ale dážď sa
nám vyhol. Treba konštatovať,
že dobrovoľníci sa pochlapili a zadovážili statný strom
a tak na svoje plecia prevzali

neľahké bremeno. Pripravený
máj pod potravinami Coop
Jednoty najskôr zástupkyne
nežného pohlavia vyzdobili
stužkami a krátko po 18. hod.
sa začal dvíhať k nebu. Ľahké
to nebolo, ale pomocnú ruku
pridala väčšina prítomných
mužov a tak nakoniec výsledok stál za to. Mali sme jeden
z najvyšších májov v širokom
okolí. O dobrú náladu sa postarala partia okolo Štefana
Krausa, ktorá príjemnou hudbou spríjemňovala nielen stavanie samotného mája, ale aj
posedenie potom. Každému
sa ušla slaná, či sladká dobrota z kuchyne pani starosto-

vej, rodiny Mojžišovej a rodiny
Göthovej. No a prvá runda išla
na účet starostu. Akciu sponzorsky podporilo aj pohostinstvo Tomáša Hurtíka a o jeden
z najkrajších májov sa postarali mládenci z OZ Pro Slaská
na čele s Peťom Mácelom.
Podujatie účasťou podporil aj
miestny klub dôchodcov a atmosféra do neskorej noci bola
dôkazom, že táto tradícia má
svoje miesto aj v Slaskej a vie
aspoň na pár hodín odviesť
pozornosť ľudí od každodenných povinností. Kto prišiel,
neľutoval, kto neprišiel, môže
ľutovať a prísť o rok.

Renovovali sme parkety v sále KD
Minulý rok počas zimy obec
investovala ﬁnančné prostriedky na úplnú rekonštrukciu podlahy javiska v kultúrnom dome, ktorú poriadne
načal zub času a okrem toho,
že bolo neestetická, tak už začínala byť aj nebezpečná. Do
konca roka sa podarilo dielo zrealizovať a kultúrny dom
v tomto roku už mal podlahu
javiska ako sa patrí.
V tomto roku obec musela
pristúpiť k ďalšej investičnej
akcii a to k renovácii parkiet
podlahy v samotnej sále kultúrneho domu. Ich úplná vý-

mena neprichádzala do úvahy
z dôvodu ﬁnančnej náročnosti
a tak sme sa rozhodli pre jej
kompletnú renováciu. Túto
renováciu tvorili nasledovné
práce – výmena parkiet vo
veľmi zlom technickom stave, celoplošné tmelenie celej
podlahy, hrubé brúsenie celej
podlahy, jemné brúsenie celej podlahy a lakovanie s medzibrusom. Po vyhodnotení
verejného obstarávania sa
víťaz pustil do práce a začiatkom júna nám bola zrenovovaná podlaha sály kultúrneho
domu odovzdaná do užívania.
Náklady na renováciu pred-

Kúpa rodinných domov
Vedenie obce v marci prijalo
rázne rozhodnutie a to prijatie
úveru na nákup nehnuteľností.
Zámerom bolo mať ﬁnančnú
rezervu na nákup rodinných
domov s pozemkami, ktoré
sa nachádzajú v obci a stali
sa voľnými nehnuteľnosťami
na realitnom trhu. Obec tak
reagovala na negatívne skúsenosti iných obcí, kde sa
k vlastníctvu starších domov
dostali subjekty, ktoré ich následne prenajímali neprispôsobivým občanom a následne
vznikali problémy v spolunažívaní, znižovala sa kultúra

života, vznikali čierne skládky
odpadu a stúpol počet medziľudských nedorozumení.
Obec Slaská chcela problémom radšej predísť, ako ich
neskôr riešiť. A tak pristúpila
k netradičnej forme investovania prostredníctvom nákupu nehnuteľností – domov
a pozemkov. Cieľom obce je
takto získané domy vypratať,
odstrániť z ich blízkosti všetky čierne stavby, upraviť ich
okolie a následne tieto nehnuteľnosti ponúknuť na predaj.
Obec nemá záujem ponechať

stavovali sumu 4400 eur. Keď
zoberieme do úvahy skutočnosť, že kultúrny dom získal
za posledné roky nové okná,
novú strechu, novú fasádu,
novú podlahu javiska a zrenovovanú podlahu sály, tak
môžeme skonštatovať, že tento kultúrny stánok je na štandardnej úrovni a táto stavba
bola zhodnotená o nemalé ﬁnancie. Ako prví, sálu pokrstili
seniori z celého okresu, ktorí
v nej mali okresnú prehliadku
seniórskych speváckych zborov. A aj táto akcia bola na
úrovni vďaka vykonaným rekonštrukciám.
si vlastníctvo k týmto stavbám, lebo by išlo o mŕtvu investíciu. Cieľom je opäť tieto
domy predať dobrým hospodárom, ktorí sa vedia o svoje vlastníctvo postarať a tak
prispieť k esteticky krajšiemu
vzhľadu obce. Financie získané takýmto predajom chce
obec v budúcnosti opäť investovať do nákupu nehnuteľností, ktoré by zostali zanedbané
bez záujmu vlastníkov.
K tejto aktivite treba uviesť
ešte dva dôležité fakty. Prvým
je, že úver výnimočne obecný
rozpočet nezaťaží, nakoľko
ekonomická kondícia dediny

je na dobrej úrovni a úver v danom objeme bez problémov
zvládne. Druhým dôležitým
faktom je skutočnosť, že nami
realizovaný zámer nie je namierený proti niekomu, ale ide
o prevenciu pred niečím a to je
neprispôsobivosť. Nerobíme
rozdiel medzi občanmi. Poznáme len dve skupiny, jedni pravidlá dodržujú a druhí nie. A my
chceme nehnuteľnosti ponúknuť tej skupine, čo pravidlá
neporušuje, o svoje vlastníctvo
sa stará a tak prispieva k celkovému obrazu o obci. Takže
určite nechceme tak veľa, len
to, čo považuje väčšina z nás
za prirodzené správanie.
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UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 10. apríla 2014 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo volí:
- Ing. Arnošta Götha a Zdena Fronca za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva konaného dňa
10.4.2014.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení č. 1/2014 až
23/2014.
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo zamieta:
- Žiadosť p. Emílie Marečekovej
o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce Slaská
na predaj spoluvlastníckeho podielu
o veľkosti 7/16 na pozemku parcela č. C-KN 625, vedená ako záhrady
o výmere 381 m2 (zodpovedajúca výmera podielu – 167 m2) v k.ú. Slaská
bol zverejnený na úradných tabuliach
obce a na webovej stránke obce
v období od 24.3.2014 do 10.4.2014.
b) schvaľuje:
- Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti – spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 7/16
na pozemku parcela č. C-KN 625,
vedená ako záhrady o výmere 381
m2 (zodpovedajúca výmera podielu
– 167 m2) v k.ú. Slaská, v prospech
kupujúceho – Ing. Marián Lalo, nar.
29.9.1982, bytom Slaská č. 222,
966 22 Lutila, za kúpnu cenu 3,00
eur/m2, spolu v sume 501,00 eur.
Predaj bol schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktoré sú dané tým, že predmetný
pozemok je súčasťou oplotenej záhrady, je priľahlý k nehnuteľnostiam

vo výlučnom vlastníctve žiadateľa
a žiadateľ tento pozemok riadne obhospodaruje ako svoj vlastný.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce Slaská
na predaj nehnuteľností – pozemku
parcela č. C-KN 324/8, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 31 m2); pozemku parcela
č. C-KN 325/4, vedená ako záhrady
o výmere 138 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 138 m2); pozemku
parcela č. C-KN 324/3, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 12 m2); pozemku
parcela č. C-KN 324/5, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 17 m2); pozemku parcela č. C-KN 324/7, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
34 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera
podielu – 9 m2) a pozemku parcela
č. C-KN 325/3, vedená ako záhrady
o výmere 77 m2, spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 19 m2), všetky v k.ú. Slaská a všetky pozemky
zamerané geometrickým plánom č.
36636029-263/11, bol zverejnený
na úradných tabuliach obce a na
webovej stránke obce v období od
26.3.2014 do 10.4.2014.
b) schvaľuje:
- Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj
nehnuteľností – pozemku parcela č.
C-KN 324/8, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 31 m2),
ktorá bola vyčlenená z parcely č. E-KN
1212/1 dielom č. 14 geometrického
plánu č. 36636029-263/11; pozemku parcela č. C-KN 325/4, vedená ako
záhrady o výmere 138 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca

výmera podielu – 138 m2), ktorá bola
vyčlenená z parcely č. E-KN 1212/1
dielom č. 15 geometrického plánu č.
36636029-263/11; pozemku parcela
č. C-KN 324/3, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu – 12
m2), ktorá bola vyčlenená z parcely
č. E-KN 573 dielom č. 12 geometrického plánu č. 36636029-263/11;
pozemku parcela č. C-KN 324/5, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca
výmera podielu – 17 m2), ktorá bola
vyčlenená z parcely č. E-KN 573 dielom č. 11 geometrického plánu č.
36636029-263/11; pozemku parcela
č. C-KN 324/7, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu – 9
m2), ktorá bola vyčlenená z parcely
č. E-KN 573 dielom č. 13 geometrického plánu č. 36636029-263/11
a pozemku parcela č. C-KN 325/3,
vedená ako záhrady o výmere 77 m2,
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu – 19
m2), ktorá bola vyčlenená z parcely č.
E-KN 573 dielom č. 10 geometrického plánu č. 36636029-263/11, všetky v k.ú. Slaská, v prospech kupujúcej – Anna Kubizňová, nar. 29.9.1936,
bytom Zaturčianska č. 5, 036 01
Martin, za kúpnu cenu 3,00 eur/m2,
spolu v sume 678,00 eur. Predaj bol
schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú
dané tým, že pozemky sú súčasťou
oploteného pozemku žiadateľky, ich
časť sa nachádza pod stavbami vo
vlastníctve žiadateľky, zvyšná časť je
súčasťou dvora a záhrady a pozemky
sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľky.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 01/2014 na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
bol predaj nehnuteľností – pozemku
parcela č. C-KN 243/2, vedená ako
záhrada o výmere 70 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 70 m2); pozemku

parcela č. C-KN 820/4, vedená ako
trvalé trávne porasty o výmere 99
m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu –
99 m2) a pozemku parcela č. C-KN
820/9, vedená ako trvalé trávne
porasty o výmere 171 m2 (zodpovedajúca výmera podielu – 171 m2),
všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44562578-002/2014 v k.ú.
Slaská, s výsledkom vyhodnotenia:
víťazný návrh účastníka – Jaroslav Mikula, nar. 9.12.1968, bytom
Slaská č. 191, s kúpnou cenou v celkovej sume 1.020,00 €.
- Podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a na základe výsledkov obchodnej
verejnej súťaže č. 01/2014 predaj
nehnuteľností – pozemku parcela
č. C-KN 243/2, vedená ako záhrada
o výmere 70 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 70 m2), ktorá bola
vyčlenená z parcely č. E-KN 257/34
dielom č. 1 geometrického plánu
č. 44562578-002/2014; pozemku parcela č. C-KN 820/4, vedená
ako trvalé trávne porasty o výmere
99 m2, vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 99 m2), ktorá bola vyčlenená
z parcely č. E-KN 257/34 dielom č.
2 a z parcely č. E-KN 1211/10 dielom č. 3 geometrického plánu č.
44562578-002/2014 a pozemku
parcela č. C-KN 820/9, vedená ako
trvalé trávne porasty o výmere 171
m2, vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 171 m2), ktorá bola vyčlenená
z parcely č. E-KN 1211/10 dielom
č. 5 a z parcely č. E-KN 257/31
dielom č. 4 geometrického plánu č.
44562578-002/2014, všetky v k.ú.
Slaská v prospech kupujúceho – Jaroslav Mikula, nar. 9.12.1968, bytom
Slaská č. 191, 966 22 Lutila, za kúpnu cenu spolu v sume 1.020,00 €.
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 02/2014 na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
bol predaj nehnuteľnosti – pozemku
parcela č. C-KN 617, vedená ako záhrada o výmere 365 m2, vlastnícky
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podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 365 m2), zapísaná
na LV č. 1 v k.ú. Slaská, s výsledkom
vyhodnotenia: víťazný návrh účastníka – Gabriel Fronc, nar. 16.9.1989,
bytom Slaská č. 224, 966 22 Lutila, za
kúpnu cenu spolu v sume 1.095,00 €.
- Podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže č. 02/2014 predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela č. C-KN
617, vedená ako záhrada o výmere
365 m2, vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 365 m2), zapísaná na LV č. 1
v k.ú. Slaská v prospech kupujúceho
– Gabriel Fronc, nar. 16.9.1989, bytom Slaská č. 224, 966 22 Lutila, za
kúpnu cenu spolu v sume 1.095,00
€.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce
Slaská: pozemok parcela č. E-KN
257/1, vedená ako lesné pozemky
o výmere 5144 m2; pozemok parcela č. E-KN 698, vedená ako orná
pôda o výmere 491 m2, pozemok
parcela č. E-KN 916, vedená ako
TTP o výmere 559 m2 a pozemok
parcela č. E-KN 918, vedená ako TTP
o výmere 339 m2, všetky zapísané
na LV č. 256 v k.ú. Kopernica, obec
Kopernica, okres Žiar nad Hronom.
- Prevod uvedeného prebytočného majetku na základe uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pre úspešného
uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o ma-
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jetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod nehnuteľného majetku obce Slaská:

úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený
obecným zastupiteľstvom.

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia
na úradných tabuliach obce Slaská,
na webovom sídle obce Slaská a v
regionálnej tlači. Písomné cenové
ponuky je treba doručiť Obecnému
úradu v Slaskej v zalepenej obálke
s označením OVS – 03/2014 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Ponuky sa
môžu predkladať len v slovenskom
jazyku. Písomný návrh musí obsahovať – obchodné meno, resp. meno
a priezvisko navrhovateľa; IČO, resp.
dátum narodenia navrhovateľa;
sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa;
parcelné číslo pozemku a jeho výmeru; veľkosť spoluvlastníckeho podielu a jemu zodpovedajúca výmera;
návrh ceny za jeden m2 pozemku; termín a spôsob platby kúpnej
ceny. Ak predmetný návrh nebude
obsahovať uvedené údaje, nebude
zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote. Navrhovatelia
nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou na súťaži. Po
doručení nemožno návrh meniť,
dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ
sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného
návrhu obecným zastupiteľstvom
oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na
webovom sídle vyhlasovateľa. V tej
istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje
oznámiť prijatie vybraného návrhu
úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí
v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa
odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené
návrhy. Písomné návrhy je možné
doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný

Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 (zodpovedajúca výmera podielu – 167 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 70, vedená ako záhrady o výmere 502 m2, zapísaná na LV
č. 133 v k.ú. Slaská od predávajúceho
- Ľubomír Lalo, nar. 10.8.1958, bytom
Slaská č. 222, 966 22 Lutila, za kúpnu
cenu spolu v sume 501,00 eur.
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 35 m2) na pozemku parcela č. C-KN 193/1, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 1170
v k.ú. Slaská; vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 93 m2) na pozemku parcela č.
C-KN 188, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 a rodinný dom súp. č. 91 postavený na
pozemku parcela č. C-KN 188, obidve
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1169
v k.ú. Slaská od predávajúcej – Daniela Hubačeková, nar. 20.12.1978,
bytom M. Chrásteka č. 511/23, 965
01 Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu
spolu v sume 10.000,00 eur.
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 10/24 (zodpovedajúca výmera podielu – 159 m2),
spoluvlastnícky podiel o veľkosti

1/4 (zodpovedajúca výmera podielu
– 95,5 m2) a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 95,5 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 68, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2, zapísaná na LV č. 307
v k.ú. Slaská a rodinný dom súp. č.
170 postavený na pozemku parcela
č. C-KN 543, zapísaný na LV č. 1563
v k.ú. Slaská od predávajúceho –
Štefan Kraus, nar. 26.7.1945, bytom
Slaská č. 199, 966 22 Lutila, za kúpnu cenu spolu v sume 8.500,00 eur.
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 z podielu 3/24, čo
predstavuje spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/32 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 48,4 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 573,
vedená ako TTP o výmere 1548 m2,
zapísaná na LV č. 1014 v k.ú. Slaská
od predávajúcej – Anna Kubizňová,
nar. 29.9.1936, bytom Zaturčianska
č. 5, 036 01 Martin, za kúpnu cenu
spolu v sume 156,00 eur.
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vyhodnotenie verejného obstarávania vo veci realizácie diela „Renovácia parkiet v sále KD“ s víťazným
návrhom od Ing. Roman Holub, IČO
– 34 770 429, s miestom podnikania
Kpt. Nálepku 1, 966 81 Žarnovica,
s cenou za dielo v sume 3.800,00
eur, vrátane DPH.
Za správnosť:
Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.
Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 12. júna 2014 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo volí:
- Ing. Miriam Ťahúňovú a Ing. Petra Hrica za overovateľov zápisnice
obecného zastupiteľstva konaného

dňa 12.6.2014.
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení č. 24/2014
až 37/2014.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na ve-

domie:
- Plnenie
k 31.5.2014.

rozpočtu

obce

Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce
o výsledkoch kontrolnej činnosti za I.
polrok 2014.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo
A) vyhlasuje:
- Voľbu hlavného kontrolóra obce
s termínom konania 21.8. 2014.
B) schvaľuje:
- Podrobnosti o spôsobe a vyko-
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naní voľby hlavného kontrolóra obce
Slaská a o náležitostiach prihlášky
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu za
rok 2013 s odporúčaním schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Správu nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce Slaská
k 31.12.2013.
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2013 bez
výhrad.
- Vrátenie prebytku z ﬁnančných
operácii za rok 2013 vo výške 100
% (5. 761,46 Eur) na účet rezervného fondu.
- Záporný hospodársky výsledok
nákladov a výnosov za rok 2013 vo
výške 16.851,96 Eur a jeho zaúčtovanie na účty MD 428 a DAL 431.
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Plat starostu obce v zmysle §
4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov,
zvýšený o 55 % v zmysle § 4 ods.
2 predmetného zákona s účinnosťou
od 1.7.2014.
Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48 (zodpovedajúca
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výmera podielu – 57 m2) na pozemku parcela č. E-KN 120/2, vedená ako
TTP o výmere 907 m2, zapísaná na
LV č. 926 v k.ú. Slaská a vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 531 m2) na pozemku parcela č. C-KN 1573, vedená ako
TTP o výmere 531 m2, zapísaná na LV
č. 1360 v k.ú. Slaská od predávajúceho - Slavomír Janík, nar. 9.5.1972,
bytom Jilemnického č. 15/62, 965
01 Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu
spolu v sume 304,00 eur.
Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/24 (zodpovedajúca
výmera podielu – 32 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 68, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
382 m2, zapísaná na LV č. 307 v k.ú.
Slaská; vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu –
192 m2) na pozemku parcela č. C-KN
545, vedená ako záhrady o výmere
192 m2, zapísaná na LV č. 1131 v k.ú.
Slaská a vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 35 m2) na pozemku parcela č.
C-KN 546, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 35 m2,
zapísaná na LV č. 1131 v k.ú. Slaská
od predávajúcej – Alena Ballová, nar.
22.9.1974, bytom Pod Donátom č.
897/10, 965 01 Žiar nad Hronom, za
kúpnu cenu spolu v sume 777,00 eur.
Uznesenie č. 49/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca výmera podielu – 38 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 37, vedená ako záhrady o výmere 460 m2,
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zapísaná na LV č. 36 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/12 (zodpovedajúca výmera podielu – 49 m2), na pozemku parcela
č. E-KN 594, vedená ako orná pôda
o výmere 585 m2, zapísaná na LV č.
404 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca výmera podielu – 58 m2), na
pozemku parcela č. E-KN 415, vedená ako orná pôda o výmere 696 m2,
zapísaná na LV č. 918 v k.ú. Slaská
od predávajúcej – Žoﬁa Demirel, nar.
10.1.1951, bytom Holzstrasse č. 58,
1/7, 4020 Linz, Rakúsko, za kúpnu
cenu spolu v sume 85,89 eur.
Uznesenie č. 50/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 03/2014 na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
bol predaj nehnuteľností – pozemku
parcela č. E-KN 257/1, vedená ako
lesné pozemky o výmere 5144 m2,
vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 5144
m2); pozemku parcela č. E-KN 698,
vedená ako orná pôda o výmere 491
m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu –
491 m2); pozemku parcela č. E-KN
916, vedená ako TTP o výmere 559
m2, vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu - 559 m2) a pozemku parcela č.
E-KN 918, vedená ako trvalé trávne
porasty o výmere 339 m2 (zodpovedajúca výmera podielu – 339 m2),
všetky zapísané na LV č. 256 v k.ú.
Kopernica, s výsledkom vyhodnotenia: víťazný návrh účastníka – JÄGER–SK, s.r.o., IČO – 46 895 647,
so sídlom Kopernica č. 137, 967 01
Kremnica, s kúpnou cenou v celkovej sume 1.376,05 €.
- Podľa § 9a ods. 1 písm. a) záko-

na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže č. 03/2014 predaj nehnuteľností – pozemku parcela č. E-KN
257/1, vedená ako lesné pozemky
o výmere 5144 m2, vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 5144 m2); pozemku parcela č. E-KN 698, vedená ako orná
pôda o výmere 491 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 491 m2); pozemku parcela č. E-KN 916, vedená ako
TTP o výmere 559 m2, vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu - 559 m2) a pozemku parcela č. E-KN 918, vedená ako
trvalé trávne porasty o výmere 339
m2 (zodpovedajúca výmera podielu
– 339 m2), všetky zapísané na LV
č. 256 v k.ú. Kopernica v prospech
kupujúceho – JÄGER-SK, s.r.o., IČO
– 46 895 647, so sídlom Kopernica
č. 137, 967 01 Kremnica, za kúpnu
cenu spolu v sume 1.376,05 €.
Uznesenie č. 51/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Čerpanie dovolenky starostom
obce v období od 16.6.2014 do
22.6.2014 s miestom pobytu mimo
územie SR, počas ktorej ho bude
v plnom rozsahu zastupovať jeho
zástupca v rozsahu poverenia zo dňa
10.1.2011 udeleného starostom obce
v zmysle § 13b ods.1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Za správnosť:
Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.
Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 21. augusta 2014 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 52/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 53/2014
Obecné zastupiteľstvo volí:
- Ing. Miroslava Hrica a Zdena
Fronca za overovateľov zápisnice
obecného zastupiteľstva konaného

dňa 21.8.2014.
Uznesenie č. 54/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o plnení
uznesení č. 38/2014 až 51/2014.
Uznesenie č. 55/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

- Plnenie
k 31.7.2014.

rozpočtu

obce

Uznesenie č. 56/2014
Obecné zastupiteľstvo
A) volí:
- Ing. Luciu Borošovú, nar.
13.1.1987, bytom Bukovina č. 282,
966 01 Hliník nad Hronom, do funkcie
hlavného kontrolóra obce Slaská na
dobu určitú od 1.9.2014 do 31.8.2020.

B) určuje:
- Dĺžku pracovného času hlavného
kontrolóra obce ako 0,15 úväzku
z celkového pracovného času, t.j.
nerovnomerný pracovný čas 22,5
hodín mesačne.
- Plat hlavného kontrolóra obce
v zmysle § 18c zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
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Uznesenie č. 57/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (kód výzvy OPŽP-PO2-14-1)
na realizáciu projektu „Protipovodňové opatrenia v obci Slaská“
s výškou celkových výdavkov na
projekt v sume 1 355 029,92 Eur,
s výškou celkových oprávnených
výdavkov na projekt v sume 1 350
996,44 Eur, s výškou neoprávnených
výdavkov vo výške 4 033,48 Eur.
- Spoluﬁnancovanie vyššie uvedeného projektu vo výške 67 549,82
Eur z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (z
rozpočtu obce).
Uznesenie č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje:
- Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Slaskej pre celé volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle
§ 11 ods. 3 písm. b) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 5
poslancov.
- Rozsah výkonu funkcie starostu obce Slaská ako plný pracovný
úväzok pre celé volebné obdobie
2014 – 2018 v zmysle § 11 ods. 4
písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 60/2014

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a) ods. 1 a 2
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, že obec nemá
výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním k nehnuteľnostiam
zameraným geometrickým plánom
č. 17796580-39/2014 vyhotoviteľa
– GEODET-ŽŇAVA za ﬁnančnú náhradu v prospech obce spolu v sume
640,50 eur, v prospech: Ondrej Poliak, nar. 31.1.1948, bytom Slobodné
č. 22, 966 22 Lutila.
Uznesenie č. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 11 m2) na
pozemku parcela č. E-KN 9, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 175 m2, zapísaná na LV
č. 870 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/6 (zodpovedajúca
výmera podielu – 3 m2) na pozemku parcela č. E-KN 23/6, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, zapísaná na LV č. 972
v k.ú. Slaská, spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/6 (zodpovedajúca výmera podielu – 22 m2) na pozemku
parcel č. E-KN 46/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
132 m2, zapísaná na LV č. 979 v k.ú.
Slaská a vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 1121 m2) na pozemku parcela č. C-KN 2445, vedená ako trvalé

trávne porasty o výmere 1121 m2,
zapísaná na LV č. 1245 v k.ú. Slaská
od predávajúceho – Libor Nemčok,
nar. 30.8.1967, bytom Horná Ves č.
44/D, 967 01 Kremnica, za kúpnu
cenu spolu v sume 356,67 eur.
Uznesenie č. 62/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 35/120 (zodpovedajúca
výmera podielu – 548 m2), na pozemku parcela č. E-KN 557, vedená
ako trvalé trávne porasty o výmere
1879 m2, zapísaná na LV č. 929 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 21/756 (zodpovedajúca výmera
podielu – 22 m2), na pozemku parcela
č. C-KN 1470, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 789 m2, zapísaná
na LV č. 1200 v k.ú. Slaská; vlastnícky
podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 1427 m2), na
pozemku parcela č. C-KN 2448, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1427 m2, zapísaná na LV č.
1314 v k.ú. Slaská a vlastnícky podiel
o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera
podielu – 1670 m2), na pozemku parcela č. C-KN 2451, vedená ako trvalé
trávne porasty o výmere 1670 m2,
zapísaná na LV č. 1314 v k.ú. Slaská
od predávajúcej – Anna Ihringová, nar.
30.1.1958, bytom Cesta k nemocnici
č. 27, 974 01 Banská Bystrica, za kúpnu cenu spolu v sume 990,09 eur.
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obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/24 (zodpovedajúca
výmera podielu – 18 m2), na pozemku parcela č. E-KN 75, vedená ako
záhrady o výmere 63 m2, zapísaná
na LV č. 140 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7/24 (zodpovedajúca výmera podielu – 50 m2),
na pozemku parcela č. C-KN 152,
vedená ako ostatné plochy o výmere
173 m2, zapísaná na LV č. 140 v k.ú.
Slaská a vlastnícky podiel o veľkosti
1/1 (zodpovedajúca výmera podielu 1389), na pozemku parcela č. C-KN
2565, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1389 m2, zapísaná na
LV č. 1255 v k.ú. Slaská od predávajúcej – Anna Tóthová, nar. 12.3.1937,
bytom Sokolovská č. 2565/3, 974 05
Banská Bystrica – Kráľová, za kúpnu
cenu spolu v sume 477,03 eur.
Uznesenie č. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/16 (zodpovedajúca
výmera podielu – 383 m2), na pozemku parcela č. E-KN 555, vedená
ako trvalé trávne porasty o výmere
2042 m2, zapísaná na LV č. 928 v k.ú.
Slaská od predávajúceho – Ondrej
Poliak, nar. 31.1.1948, bytom Slobodné č. 22, 966 22 Lutila, za kúpnu cenu
spolu v sume 574,50 eur.

Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech

Za správnosť:
Zuzana M o j ž i š o v á, v.r.
Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce

Voľby do orgánov samosprávy obce
Miestna volebná komisia v Slaskej pre voľby do orgánov samosprávy obcí
zaregistrovala na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 nasledovných kandidátov:
Kandidát na funkciu starostu obce:


t %BOJFM(&-*&/ S TUBSPTUBPCDF OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU

Kandidáti na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva:





t
t
t
t
t

;EFOP'30/$ S MFTOâUFDIOJL OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU
"SOPÝU(½5) *OH S UFDIOJL OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU
.JSPTMBW)3*$ *OH S TUBWFCOâJOäJOJFS OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU
.JSPTMBW.*,6-" S UFDIOJL OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU
.JSJBNĠ")ÁĔ07« *OH S ÝQFDJBMJTUBQSFÇ1 OF[ÈWJTMâLBOEJEÈU

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7.00 hod.
do 20.00 hod. Volebnou miestnosťou v obci Slaská bude zasadačka obecného úradu.
V obci Slaská sa volí starosta obce a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.
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Čas pre tekvice
Tekvicové fašírky
Suroviny: 1 kg tekvica, 150 g
strúhaný syr, 100 g strúhanka,
1 ks vajcia, 100 g syr ementál,
50 g maslo, soľ, korenie.
Trojobal: podľa potreby múka
hladká, 2 vajcia, podľa potreby strúhanka.

Postup: Tekvicu rozrežeme na
hrubšie časti, neokrajujeme,
zabalíme do alobalu a dáme
zmäknúť asi na hodinku (záleží od veľkosti tekvice) do rúry
vyhriatej na 200°. Tekvicu necháme vychladnúť, zbavíme ju
šupky a popučíme na kašu.
Tekvicovú zmes dáme na
panvicu a za stáleho miešania
„vysušíme“, aby sa čo najviac
odvodnila. Keď bude tekvica
dostatočne suchá, pridáme
maslo a strúhaný syr a miešame, kým sa maslo neroztopí.
Podľa chuti osolíme a okoreníme a necháme vychladnúť.
Do vychladnutej tekvicovej
kaše pridáme 1 vajce a strúhanku. Môže sa použiť aj
striedku z toastoveho chleba,
namočeného v troche mlieka
a potom vmiešame do tekvice. Všetko dobre pomiešam
a začneme robiť fašírky, do
každej dáme kocku syra.
Fašírky obalíme v klasickom
trojobale - múka, vajcia, strú-

poukladáme plátky lasagní
a nanesieme tekvicovú zmes.
Vrstvy opakujeme a necháme
si trochu ochutenej smotany
navrch. Dáme do rúry a upečieme do zlatista.
hanka a vypražíme. Treba dať
pozor, aby syr zostal v strede
fašírky, inak by mohol pri vyprážaní vytekať.
Pečené mleté hovädzie
s gaštanmi a tekvicou
Suroviny: 150 g gaštanov
(pečených a ošúpaných), 150
g tekvice na pečenie, 400g
mletého hovädzieho, 150g
mletého bravčového, 1 veľká
cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 1
hrsť čerstvého tymiánu, soľ
a čerstvo mleté čierne korenie, 20g masla, 80g jemnej
varenej slaniny.

Postup: Očistíme tekvicu
a pokrájame ju na kocky.
Rovnako pokrájame pečené
a ošúpané gaštany. V panvici
na masle opečieme pokrájanú cibuľku a cesnak, pridáme
tekvicu a keď zmäkne pridáme
gaštany a necháme vychladnúť. Posolíme, okoreníme
a zmiešame s mäsom a posekanými bylinkami. Formu na
srnčí chrbát vyložíme plátkami
jemnej varenej slaniny, naplní-

me zmesou a pečieme prikryté alobalom asi 60 minút na
180°C. Na posledných 10 minút odokryjeme. Podávame so
zemiakovým pyré, zmiešaným
s masťou z údenej slaniny.
Tekvicové lasagne
Suroviny: 1kg tekvice (lepšia
hokkaido), olivový olej, 2 pochúťkové smotany, 250 g lučiny, 50 g parmezánu, lasagne,
soľ, korenie.

Postup: Rúru zahrejeme na
200°C. Tekvice prekrojíme
a zbavíme semienok. Polejeme olejom a dáme piecť do
rúry. Pečieme zhruba 20 - 30
minút (tekvica musí byť zmäknutá a zlatistá). Tekvicu necháme vychladnúť, potom ju ošúpeme (hokkaido nemusíme).
V jednej miske vymiešame
smotanu s polovicou nastrúhaného parmezánu a v druhej
miske zmiešame lučinu s druhou polovicou parmezánu.
Tekvicu nakrájame na menšie
kúsky a zmiešame s lučinovou
zmesou. Dno zapekacej misy
potrieme trochou smotany,

Tekvicové maffiny
Suroviny: 1 a 2/3 hrnčeka polohrubej múky, 1 čajová lyžička sódy bikarbóny, 1 čajová
lyžička kypriaceho prášku, 3
čajové lyžičky „pumpkin spice“ korenia (tekvicové korenie
– 4 ČL zázvor, 4 ČL škorica,
1-2 ČL muškátový orech, 4
rozdrvené klinčeky), ½ čajovej lyžičky soli, 1 hrnček nakrájanej oranžovej tekvice, ½
hrnčeka mlieka, 2/3 hrnčeka
masla,½ hrnčeka hnedého
cukru, 2 vajcia, 1 čajová lyžička vanilkovej esencie.

Postup: Tekvicu nakrájajte
na malé kúsky a odstráňte
šupku (prípadne aj jadierka).
Rozmixujte ju s mliekom na
kašu. Pridajte roztopené maslo, biely aj hnedý cukor, vajcia
a vanilkovú esenciu. V druhej
nádobe zmiešajte múku, sódu
bikarbónu, kypriaci prášok,
soľ a korenie. Nakoniec obsahy oboch nádob zmiešajte
spolu. Rozdeľte do mafﬁnových košíčkov a pečte cca 20
minút na 180 stupňoch.

Trojkombinácia fazuľa, tekvica a kukurica:
v záhrade predstavuje samé plusy
&LP[ÈISBELÈSJ Bŭ QFTUPWBUFMJB 
ktorí sa snažia produkovať
zeleninu bez používania syntetických hnojív a chemických
ošetrujúcich látok, poznajú
systém polykultúr. Ide o pestovanie viacerých druhov zeleniny a bylín spolu na rozdiel
od klasického monokultúrneho pestovania, kde má každá

plodina svoje políčko. Veľmi jednoduchou a úspešne
rastúcou polykultúrou v našich podmienkach je trojica
plodín, ktorú poznali už Indiáni. Ide o „tri sestry“ – fazuľu,
kukuricu a tekvicu.
Prečo práve „tri sestry“?
Trojkombinácia fazuľa, ku-

kurica a tekvica je vhodnou
skupinou plodín na spoločné pestovanie, pretože tvorí
navzájom symbiózu a využíva efektívne všetky dostupné podmienky. Zároveň sa
dopĺňa a tým prináša úrodu
s malým podielom nutných
záhradníckych prác. Dôležitá
je príprava hriadky a výsadba,

potom už ide všetko „samo“.
Tekvica veľmi skoro vytvorí
veľké listy, ktoré zatienia pôdu
a tým poskytnú ochranu pred
vysušením i rastom burín. Kukurica slúži ako vhodná opora
pre popínavú fazuľu a fazuľa
ako bôbovitá rastlina dodá
do pôdy dostatok potrebného
dusíka. Rozdelením zelene do
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rôznych výškových stupňov
dokážu rastliny oveľa lepšie
využiť na spoločnej ploche
slnečné svetlo pre fotosyntézu ako pri pestovaní jedného
druhu. Táto spolupráca je výhodná pre všetky tri plodiny,
vytváraním vlastnej mikroklímy znižuje nároky na zálievku
a odmení sa vám nielen pekným pohľadom na zelenú kvitnúcu divočinu v záhradke, ale
i dobrou úrodou.
S prípravou hriadky začnite
už teraz
Vhodné stanovište pre pestovanie polykultúry „Tri sestry“
je dobré pripraviť si už na jeseň. Na slnečnom mieste vykopte koncom októbra až začiatkom novembra ešte pred
príchodom mrazov, rigol hlboký asi 40 cm, široký 50-60 cm,
s dĺžkou podľa priestorových
podmienok. Ideálna orientácia je východ-západ. Do tohto rigolu zhromažďujte počas
jesene a zimy rastlinné zvyšky

HLÁSNIK

z jesenných prác a organický
kuchynský odpad. Zužitkujete
tak:
t SBTUMJOZQPPCSBUÓQMPEPW
t [WÊEOVUÏLWFUZ
t QPLPTFOÞUSÈWV[ŭLPTBĲLZ
t [WZÝLZQPĲJTUFOÓPWPDJB
a zeleniny
t ĲBKPWÏWSFDÞÝLB
Všetko sa namiesto odpadu
stane užitočným zdrojom živín
v pôde. Väčšie kusy je potrebné nasekať asi na 10 cm. Na
jar, keď začne pôda rozmŕzať,
prikryte všetko fóliou a okraje upevnite. Vlhké rastlinné
zvyšky sa pri nedostatočnom
prístupe vzduchu rozkladajú a produkujú teplo. Neskôr,
keď už nehrozia mrazy, fóliu
odstráňte, povrch posypte

vrstvou zeminy, alebo kompostu a môžete vysiať všetky
tri plodiny. Termoﬁlné baktérie
prítomné v pôde produkujú
rozkladom zvyškov teplo, čím
ju prehrejú a pomôžu rastlinkám vyklíčiť i ochrániť ich pred
prípadným ranným mrazíkom.
Výsev
Fazuľa, kukurica i tekvica sa
v tejto polykultúre vysievajú
koncom apríla až začiatkom
mája priamo na stanovište,
rastlinky sú pri dobrej príprave hriadky silné a odolné.
Najskôr vysejte kukuricu v rozostupoch asi 15 cm. Keď
sú rastliny vysoké 12-15 cm,
zasejte fazuľu a tekvicu. Ak je
potrebné, pomôžte rastlinkám
uchytiť úponky na stonky ku-
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kurice. Spôsobov výsevu je
viac:
t EP SJBELV o EPQSFEV [ŭ KVä
nej strany zasejete tekvicu, za
ňu fazuľu a úplne dozadu kukuricu
t EPTLVQÓOoOBISJBELFWZ
tvorte kopčeky vysoké asi 10
cm s priemerom 40-50 cm, do
stredu vysejte kukuricu, okolo
nej do kruhu fazuľu a úplne po
okraji tekvice
Rozostupy medzi semenami
závisia od použitého druhu,
na jednu rastlinu kukurice by
sa mali popínať 2 fazule, tekvice vyžadujú väčšie rozostupy.
Myslite na to, že tekvice sa
počas vegetečného obdobia
rozlezú po záhrade a vyhraďte im dostatok miesta. Voľte
polopopínavé odrody fazule,
ktoré nerastú do výšky viac
ako 2 metre, aby umožnili rásť
aj kukurici. Z tekvíc je mimoriadne vhodná oranžová hokaido, ale i rôzne druhy cukety
prevzaté - internet

Čas na regeneráciu tela i duše
Ten čas ale letí. Pred nedávnom sme vítali Jar a tešili sa
z krásne rozkvitnutých stromov, z ktorých sa šírila vôňa
po celom okolí, zbierali sme
jarné bylinky a robili priesadky
do našich záhrad. Teraz je už
Jeseň v plnom prúde, z tých
istých stromov opadávajú
krásne sfarbené listy, bylinky
máme nasušené a úrodu zo
záhrady uskladnenú. Ročné obdobia nám stále pripomínajú, že čas plynie veľmi
rýchlo a preto si treba užívať
hlavne prítomnosť. Ak si neužijeme prítomnú chvíľu, už
nikdy nebudeme mať možnosť zažiť to isté druhý krát.
Naše telo je veľmi inteligentné a aj ono sa pripravuje na
chladnejšie obdobia. Jeseň
je charakteristická úbytkom
denného svetla, kolísaním
teplôt, pochmúrnym počasím,
ktoré môže viesť k zlej nálade,
depresiám alebo podráždenosti. Vo veľkej miere môžeme telu pomôcť detoxikáciou

organizmu, ktorá zbaví telo vírusov, baktérií a toxínov, ktoré
sa v tele nazbierali. Zároveň
posilní imunitný systém a našej psychike prinesie pohodu
a vyrovnanosť.
Detoxikácia nie je náročná
a zmenu v tele určite spozorujete. Je mnoho spôsobov ako
ju zrealizovať. Každý si môže
vybrať spôsob, ktorý mu vyhovuje najviac. Všeobecné
kroky sú: dodržiavať pitný režim, pohybovať sa, prechádzky v prírode upevňujú zdravie,
dopriať si kvalitný spánok počas noci a relax počas dňa.

K detoxikácií organizmu patrí
v neposlednom rade úprava
stavy. Je dobré do svojho jedálnička zaradiť veľa surového
ovocia a zeleniny. Veľa hrozna
a jabĺk výrazne pomôže očiste nášho tela. Odporúča sa aj
pitie ovocných a zeleninových
štiav.
Keďže je naše fyzické telo
prepojené s našou psychikou,
táto očista bude mať priaznivý
vplyv aj na nášho ducha. Tak
ako vplýva zmena ročného
obdobia na telo, tak isto vplýva aj na myseľ. Pripravujeme

sa na obdobie „zimy a tmy,“
v ktorom sa každý z nás ponorí do seba, zregeneruje si
bunky a bude využívať energiu, ktorú načerpal z leta. Aj
toto obdobie prežívajme s radosťou a nadšením z toho, čo
nám Matka Zem ponúka. Pozrime sa okolo seba a buďme
vďačný za všetko čo máme,
pozrime sa von a buďme
vďačný za miesto kde žijeme,
buďme vďačný za počasie,
ktoré bolo dneska, pretože už
nikdy nebude tak ako dnes.
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Rok sedembolestnej Panny Márie
Úcta Slovákov k Sedembolestnej
Drahí Slašťania!
Matka Božia Mária sa nám
ukazuje v historických prameňoch evanjelií a apoštolskej
tradície ako osoba bohatá
na udalosti, ktoré priťahujú
pozornosť. Stačí spomenúť
názvy, ktoré jej dávame: Panna, Nepoškvrnená, Matka
s dieťaťom, Bohorodička, trpiaca, Bolestná Matka, Nanebovzatá, Kráľovná neba a iné.
Loretánske litánie pridávajú
celý zoznam jej titulov a vlastností, ktoré sa stali oslavou i
prosebnou modlitbou.
Sobota 30. augusta bola
dňom púte Banskobystrickej
diecézy do Šaštína pri príležitosti Roka Sedembolestnej
Panny Márie. Našu farnosť
Slaská na tejto púti zastupovali tri rodiny. Anny Hurtíkovej, Lýdie Köszegyovej, Terézie Tölgyesiovej. Púť začala
modlitbou radostného ruženca. Dôležitou súčasťou bola
možnosť pristúpiť k svätej
spovedi. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že to boli
krásne spovede, ktoré aj mňa
povzbudili. Na spoveď prišli
mnohí aj po dlhšom období.
Počnúc príchodom až po koniec púte mali veriaci možnosť

prijať Pánovo odpustenie.
Hlavným bodom programu
bola slávnostná svätá omša,
v ktorej sa celá diecéza pripojila k Sedembolestnej Panne
stojacej pod krížom. Hlavným
celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Marián
Chovanec. V homílii upriamil
pozornosť na diecézu, ktorá
je ako miestna cirkev súčasťou jednej Kristovej Cirkvi.
Opierajúc sa o slová apoštola Pavla: ,,Kto nás odlúči od
Kristovej lásky? Azda súženie,
úzkosť alebo prenasledovanie?,, Spomenul aj pohoršenia
v rámci Cirkvi, aj v rámci miestnej cirkvi, najmä pohoršenia
zo strany kňazov. Ani tie nás
však podľa biskupa Mariána
neodlúčia od Kristovej lásky.
Povzbudil veriacich, aby im
toto vedomie pomáhalo prijímať Cirkev aj s jej bolesťami
a slabosťami jej členov. Zároveň ich poprosil o odpustenie za spôsobené pohoršenia
a slabosti. Ako príklad vernosti Cirkvi dal Sedembolestnú
Matku, ktorá neušla od kríža
a stála pri počiatkoch Cirkvi.
V závere svätej omše, do slávenia ktorej sa rôznou formou
zapojili všetky dekanáty diecézy, sa biskup Chovanec

spolu s veriacimi pomodlil
modlitbu zverenia diecézy
pod ochranu Sedembolestnej
Panny Márie. Po svätej omši
púť pokračovala predstavovaním jednotlivých dekanátov
a banskobystrický biskup sa
stretol s rodinami z jednotlivých miest diecézy. V rámci
ďalšieho programu mali veriaci priestor na osobný rozhovor s nebeskou Matkou a na
stretnutia s ľuďmi.

Drahí Slašťania!
Úcta k Sedembolestnej sa už
tradične viaže na dátum 15.
septembra. Vytvorila sa tak
zviazanosť, ktorá je dôležitejšia ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca
zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k Sedembolestnej patrónke Slovenska má už svoje tradície
a je aktuálna. Je aktuálna, lebo
nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko
má svoju patrónku, ochrankyňu a pomocníčku. Je aktuálna, lebo zápas o zachovanie
kresťanskej viery a mravnosti
sa neskončil.
Veľký pápež, náš priateľ
a dnes svätý Ján Pavol II., nás

pri svojej návšteve v Šaštíne
v roku 1995 vyzval, aby sme
tak ako evanjelista Ján prijali
Bolestnú Pannu k sebe, do
vlastného domu, a vyhlásil, že
tu je dom, v ktorom býva Panna Mária, Matka Slovákov, a v
tomto dome sa všetci cítia ako
v matkinom dome. K tomu
ešte pridal dôležitú výzvu:
,,Ona túži, aby ste ju prijali
do svojho domu, do každého
slovenského domu, do celého
života nášho národa.,,
Takéto prianie mohol vysloviť
iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.

Drahí Slašťania!
Aj naše rodiny v tejto farnosti
počuli výzvu svätého pápeža
Jána Pavla II. ,,Ona túži, aby
ste ju prijali do svojho domu.“
Aj my sme sa po deväť večerov, deväť mesiacov stretávali
v rodinách a vzdávali sme úctu
Sedembolestnej Panne Márii.
Sedembolestná Panna Mária,
naša patrónka, vyprosuj našej
farnosti Slaská duchovné ovocie viery u svojho Syna.
Váš kňaz, Štefan Bieľak

Diecézna púť do Šaštína
Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska
je rok 2014 na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny
Márie. Jeho vrcholom bude
slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie počas
národnej púte 15. septembra
2014 v Šaštíne. Rok Sedembolestnej Panny Márie je tak
príležitosťou prehĺbiť duchovný život v rodinách, farnostiach a farských spoločenstvách i úctu voči Panne Márii.
V rámci Banskobystrickej diecézy a prostredníctvom organizovania púte do Šaštína
farníkmi z Lutily, sa niektorí

pútnici zo Slaskej zúčastnili 30. augusta na svätej omši
a zverili sa tiež spoločnou
modlitbou pod ochranu Sedembolestnej. I keď od začiatku sv. omše pršalo, veľmi pútavý príhovor biskupa Mariana
Bublinca, tento nečas zatienil.
Po svätej omši sa pútnici zhromaždili ešte v bazilike, kde sa
každý individuálne mohol zamyslieť, pomodliť, poďakovať,
prosiť.
Nakoľko sa jednalo o diecéznu púť, stretli sme aj našich
„známych“, Olivera Černáka,
Ladislava Zajaca, s ktorými
sme sa trochu porozprávali

a samozrejme pozdravujú Slašťanov. Pred návratom domov
sa s nami rozlúčilo aj slniečko,
ktoré začalo vykúkať spoza
oblakov.

Cesta autobusom bola príjemná, pretože pán farár z Lutily
a niektorí spolucestujúci sa
postarali nielen o osvieženie
ducha, ale i tela.
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Púť do Ostrihomu
Veriaci z Lutily, Slaskej a KoTPSÓOB TB WZEBMJ  OB
púť do Ostrihomu a Pannonhalmi.
V Ostrihomskej bazilike sme
mali sv. omšu v kaplnke sv.
Štefana, ktorý sa tam narodil, bol korunovaný a je aj
pochovaný. Dnes je to svätostná kaplnka chrámu, ktorú
môžu navštíviť len modliaci
sa veriaci. Svätú omšu slúžili

naši kňazi vdp. Štefan Bieľak
a vdp. Michal Slašťan.
Bazilika je povýšená nad všetky ostatné uhorské kostoly: ,,Hlava, Matka a Učiteľka
uhorskej cirkvi.“ Po prehliadke
baziliky i hrobiek v jej podzemí
sme odišli do Pannonhalmi. Aj
tu je bazilika, škola a internát
pre študentov. Navštívili sme
aj knižnicu so starými a vzácnymi knihami. Poďakovanie

za púť a príjemne prežitý deň
patrí organizátorovi pánovi
Sedliakovi s manželkou a našim kňazom, ktorí nás sprevádzali.
Vďační pútnici

Skvelý úspech
nádejného
cyklistu

Slaská hostila seniorov z celého okresu
Spev a hudba chytia každého
človeka za srdce. Nemusí rozumieť slovám, stačí melódia,
ktorú si neustále pohmkávame. Už ako deti si pamätáme,
že najkrajšie pesničky nám
spievali staré mamy. Možno
práve preto každoročne realizuje ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku prehliadku speváckych súborov
seniorov. Vždy je poverená
jedna miestna organizácia,
aby uskutočnila toto milé podujatie. Tento rok bola vybratá
práve miestna organizácia
z naše obce. A tak sa predsedníctvo Jednoty dôchodcov zo Slaskej v spolupráci
s obcou Slaská pustili do
práce a riešili všetky potrebné záležitosti, aby všetko dopadlo k najväčšej spokojnosti.
Všetky prípravy prebehli hladko a tak sa v piatok 11. júla
ozýval po celej Slaskej spev
a dobrú náladu bolo cítiť na
každom kroku. Dôchodcovia
nám predviedli, že aj napriek

vyššiemu veku sú stále plný
života, dobrej nálady a chuti
spievať. Prekvapením pre nás
všetkých bola informácia, že
aj seniori zo Slaskej založili
spevácky zbor s názvom „Samorast“. Čisto mužské obsadenie tak hneď na úvod spevom otvorilo celé podujatie
a boli by ste všetci prekvapení, ako dobre im to išli a veru
Slaskej hanbu neurobili. Možno aj preto, že starosta sa nakoniec dobrovoľne nasilu rozhodol nespievať, aj keď veľmi
chcel. Po predvedení výkonov
jednotlivých súborov starosta obce spolu s predsedom
miestnej organizácie Mgr. Vladislavom Mikulom odovzdali
každému speváckemu súboru darček a diplom za účasť
na tomto podujatí. Neskôr
sa všetci občerstvili skvelým
gulášom, poprípade slaným
alebo sladkým pečivom. Po
všetkých oﬁcialitách prišla
všetkým seniorom zahrať Slašťanská kapela a keďže išlo

spevácku prehliadku, kapela
nehrala len do tanca, ale aj do
spevu. Svoje nadanie a piesne predviedli v tento deň spevácke súbory: Senior z Dolnej
Ždane, Vyhnianka z Vyhieň,
spevácka skupina ZO JDS
z Hornej Ždane, Tepličanka
zo Sklených Teplíc, Seniori
optimisti zo Žiaru nad Hronom
a Samorast - najmladšia mužská spevácka skupina, ktorá
zastupovala práve našu obec.
Sme radi, že sme toto milé
podujatie mohli zorganizovať
a prežiť tak jeden pekný deň
v tomto uponáhľanom svete.
Poďakovanie patrí predsedovi miestnej organizácie, ktorý
nabral odvahu zobrať na svoje plecia túto akciu a všetkým
jej členom, ktorí akokoľvek
prispeli k tomu, že Slaská
úrovňou zdvihla latku o niečo
vyššie. A to nie je náš subjektívny pocit, ale hodnotenie
účinkujúcich, ktoré nám adresovali.

Dňa 3.10.2014 usporiadalo
mesto Žiar nad Hronom pod
záštitou primátora mesta Petra Antala v spolupráci s Cyklistickým klubom MŠK Žiar
nad Hronom Detské cyklistické preteky, ktoré sa konali
v areáli IV. základnej školy.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: ročníky narodenia 2002
a 2003 a ročníky narodenia
2004 a 2005. Tejto súťaže
sa zúčastnilo spolu 25 pretekárov, medzi nimi i Andrej
Rozenberg zo Slaskej, ktorý
sa vo svojej kategórii umiestnil na krásnom 2. mieste. Pre
Andreja je to veľký úspech,
nakoľko mnohí súťažiaci boli
na profesionálnej úrovni, zatiaľ čo on berie cyklistiku len
ako rekreačný šport. Doteraz
svoj bicykel dral len po slašťanských cestách a chotári.
Práve tieto preteky boli previerkou, aby deti ukázali čo
v nich drieme. Lebo v každom
dieťati sa skrýva nejaký talent,
len je na rodičoch a učiteľoch,
aby ho objavili a ďalej rozvíjali.
A nie je určite nič lepšie, ako
keď dieťa trávi svoj voľný čas
športovaním. Dúfame, že Andreja tento úspech nakopne
a bude sa cyklistike venovať
na vyššej úrovni. K úspechu
mu gratulujeme, ďakujeme za
šírenie dobrého mena Slaskej
a držíme mu palce, nech raz
tú striebornú medailu vymení
za zlatú.

STRANA 12

HLÁSNIK

2/2014

Deti svoj deň oslavovali
v štýle AR DECO
Tak ako každý rok, tak aj
tento nebol výnimkou a 1.
jún tradične patrí naším ratolestiam. Obec Slaská úž
niekoľko rokov organizuje
oslavu MDD a inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu
31. mája sa skoro ráno na
ihrisku v Slaskej začali prípravy, aby tento deň dopadol k spokojnosti všetkých
detí.

Pálenie jánskej vatry
Už niekoľko rokov OZ Pro
Slaská obnovuje tradíciu pálenia jánskej vatry a inak tomu
nebolo ani v tomto roku. Pred
posledným júnovým víkendom OZ Pro Slaská zabezpečilo dovoz vhodného dreva
a samotnú výstavbu vatry a vo
večerných hodinách potom
už nič nebránilo tomu, aby
vzbĺkla aj tá naša slaštianska.
A aj sa tak stalo. Vatru tradične podpaloval starosta obce,
ale tentoraz bola prítomná aj
technika, vďaka ktorej sa vatra
rozhorela v sprievode pesničky „Na kráľovej holi“. Potom
sa už pomedzi zúčastnených
ponúkali slané a sladké dobroty zabezpečené obecným
úradom a nechýbal ani povestný starostov batôštek,
v ktorom sa našlo za kalištek
medicíny pre každého. V príjemnej atmosfére pobudli občania pri vatre do neskorých
nočných hodín a žiaru našej
vatry bolo vidno naďaleko. Za
organizáciu ďakujeme OZ Pro

Slaská, za dobroty obecnému
úradu, za nečakanú techniku
ozvučenia Ivovi Rozenbergovi a Jánovi Kokovi a farme
TOBYROW za pokosenie priľahlých lúk, aby sme sa k vatre nemuseli brodiť vysokou
trávou. Tradícia jánskej vatry
si už našla svoje miesto v kalendári podujatí Slaskej a tak
nebude chýbať ani o rok.

Tento ročník sa niesol v štýle
"3 %&$0  ĲP [OBNFOBMP  äF
po ihrisku netrpezlivo pobehovala hromada detí s trakmi
na oblečení a klobúkom na
hlave. Deň sa pre deti začal
vystúpením kúzelníckeho dua
QPE OÈ[WPN %60 #&45"
Kúzelník dokázal vyčarovať
v detských očiach iskričky,
na tvárach úsmev a nadšenie
z kúziel, ktoré im predviedol.
Šikovnosť kúzelníka obdivovali nielen deti, ale aj ich rodičia, ktorí sa snažili odhaliť tajomstvo mágie a kúziel. Toto
príjemné spestrenie všetci
prítomní ocenili hlasným potleskom. Po kúzelníckom vystúpení sa už deti nedočkavo presunuli na ihrisko, kde
na nich čakali rôzne súťažné
disciplíny a úlohy na jednotlivých stanovištiach. Po ihrisku
bolo počuť detský smiech,
občas plač od najmenších, ale
hlavne bolo cítiť radosť detí,
ktoré oslavovali svoj deň. Po
ukončení všetkých súťaží na
deti už tradične čakal chutný
guláš a malinovka. Neskôr sa
deťúrencom, ktoré absolvovali všetky stanovištia, odovzdali
balíčky, plné sladkých dobrôt
a detských hier.
Túto oslavu pre deti by sme
však nemohli zorganizovať,
keby medzi nami nežili ľudia,
ktorí sú nám nápomocní, či
už ﬁnančne, materiálne alebo
akoukoľvek pomocou. Naše
veľké ďakujem preto za ﬁnančnú pomoc patrí Martinovi
Vankovi, Pozemkovému spoločenstvu zo Slaskej, Zden-

kovi Jelžovi, OZ Pro Slaská,
OZ Športový klub Slaská, Jaroslavovi Mikulovi, Danielovi
Gelienovi a Marekovi Petorovi. Malinovku deťom poskytlo
pohostinstvo Tomáša Hurtíka a čapovacie zariadenie p.
Gahír zo Žiaru nad Hronom.
Mäsko do guľášu sponzorovala spol. TOBYROW s.r.o.
(Miloš Gelien) a zemiaky tradične darovala rodina Göthová. Sladké odmeny do balíčkov venovali – Coop Jednota
Žarnovica SD a Anka Topoľanová. Naše ďakujem za
pomoc patrí aj nasledovným
dobrovoľníkom: Maťka Koková, Barbarita Koková, Veronika Zimanová, Paťka Ďurková, Matúš Ďurkov, Anetka
Bartošová, Majka Činčurová,
Marianka Gelienová, Kristínka Jelžová, Anetka Göthová,
Martinka Gelienová. Chutný
guláš nám navarili opäť tety
kuchárky a to Milka Mojžišová
a Zlatka Figecká. No a ďakujem adresujeme aj Zuzke Mojžišovej, ktorá je dušou celej
akcie a dokáže vybaviť na tento deň ešte aj počasie.
Medzinárodný deň detí tu
bude aj o rok, aj o rok sa budeme snažiť pripraviť niečo
milé a pestré a aj o rok bude
príležitosť zobrať svoje deti
na ihrisko a venovať im spolu s nami čas, aby si do dospelosti zobrali aj milé zážitky
z detstva.
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Jubilanti našej obce
50 rokov
Nadežda Stolárová
Valéria Červenáková
Zdeno Fronc
Miroslav Hlaváčik

55 rokov
Stanislav Ňuňuk
Peter Rozinay
Tibor Gašparík
Jiřina Látková

60 rokov
Ľudmila Mojžišová

65 rokov
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Hlavného kontrolóra vystriedala hlavná
kontrolórka
Funkčné šesťročné obdobie
doterajšieho hlavného kontrolóra obce JUDr. Jána Beličku
končilo 31.8.2014 a tak v júni
obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra, aby sa novozvolený hlavný
kontrolór mohol ujať funkcie
hneď od 1.9.2014. Na zverejnenú výzvu o voľbe hlavného
kontrolóra zareagovali tri ženy,
ktoré sa včas do výberové-

Mária Fríbertová
Anna Vitteková

75 rokov
80 rokov
Anna Ondríková

85 rokov
Anna Hlaváčiková
Mária Hricová
Margita Pacalová

Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!
Navždy nás opustila:
Petronela Morvayová

Narodení:
Barbora Nina Záslavová
Tomáš Grolmus
Alexej Vanka
Alexandra Látková
Štatistický
prehľad obyvateľov
Počet obyvateľov v obci
k 30. 09. 2014: 481
Deti do 15 rokov: 99
Občania nad 15 rokov: 382
Chlapcov: 44, Dievčat: 55
Mužov: 189, Žien: 193
Priemerný vek: 41
Odhlásení:
Karol Hubaček, Daniela Hubačeková, Karol Hubaček, ml.,
Frederika Hubačeková, Helena
Hubačeková, Soﬁa Hubačeková, Vanesa Hubačeková,
Viktória Hubačeková, Daniela
Gelienová, Ivan Gelien
Prihlásená:
Monika Páleníková

ho konania aj prihlásili. Voľba
sa konala v auguste, kde sa
uchádzačky osobne prezentovali na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanci
nakoniec voľbou rozhodli, že
hlavnou kontrolórkou bude
Ing. Lucia Borošová. Obec
Slaská uzatvorila s úspešnou
uchádzačkou pracovnú zmluvu na dobu 6 rokov a tak od
1.9.2014 má obec Slaská na-

miesto hlavného kontrolóra
hlavnú kontrolórku.
Starosta obce a poslanci
obecného zastupiteľstva prostredníctvom Hlásnika vyjadrujú poďakovanie doterajšiemu hlavnému kontrolórovi
JUDr. Jánovi Beličkovi za jeho
prácu v prospech obce so želaním príjemného oddychu na
dôchodku.

COOP JEDNOTA
zmena otváracích hodín

70 rokov
Rudolf Zavažan
Oľga Futáková
Margita Páleníková
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Vedúca predajne COOP Jednota - predajná jednotka Slaská
oznamuje zákazníkom, že počnúc dňom 1.10.2014 po prerokovaní
a schválení návrhu na COOP Jednota Žarnovica bude miestna predajňa
potravín otvorená v pracovných dňoch do 16.-tej hodiny.

História obce: SPL
Ovocný sad
Vedenie
základnej
školy
a miestneho národného výboru sa dohodli, že v okolí novej
školy vysadia ovocné stromčeky. Sadenice stromčekov
boli zakúpené v Bojniciach.
Samotné vysádzanie sa uskuUPĲOJMPOPWFNCSB

Dokončovacie práce
V jesenných mesiacoch sa
prevádzali v novej škole,
v školskej bytovke a v okolí školy rôzne úpravy a dokončovacie práce: vonkajšia
kanalizácia, chodníky, školská studňa, natieranie zvodových rúr, náter dvier, ktoré
boli značne poškodené pri
doprave. V mesiaci december sa previedla montáž žalúzií v škole i školskej bytovke.
Montovali ich dvaja pracovníci
zo závodu Rolﬁx Žiar nad Hronom. Hlavný odpad bol tiež
VLPOĲFOâWŭEFDFNCSJ

Kultúrna činnosť
Na úseku kultúry dobre pracuje hudobný krúžok, ktorý vy-

stupuje na rôznych kultúrnych
podujatiach i na verejných
oslavách a rôznych pamätných politických výročiach.
Kino ukončilo svoju činnosť –
prestali sa premietať ﬁlmy, nakoľko táto činnosť nebola rentabilná. Bude potrebné oživiť
divadelnú činnosť ochotníkov
aspoň v zimných mesiacoch.
Ďalej je potrebné nájsť nového
kronikára pre vedenie obecnej
kroniky, pretože doterajší kronikár p. Černák odišiel do cudziny a zápisy nikto nevedie.

svadbu – Františka Páleníková a František Páleník, Mária
Filúsová a Imrich Filús, Anna
Hricová a Michal Hric. Dňa
18. októbra slávili striebornú
svadbu – Anna Petorová a Ján
1FUPS  &NÓMJB -BMPWÈ Bŭ ÀUFGBO
Lalo, Anna Šusterová a Ondrej Šuster, Mária Hricová
a Jozef Hric.
(Uverejnené bez redakčných
úprav.)

Národ deťom
V tomto roku prebiehala akcia
pod názvom „Národ deťom“.
Bola to akcia, v ktorej mali našim deťom vytvoriť najlepšie
podmienky pre šťastný život
v mieri. V našej obci sa zapojili mnohí občania do úpravy
okolia novej školy, aby vytvorili svojim deťom príjemné prostredie počas návštevy školy.

Strieborná a zlatá
svadba
Dňa 29. júna slávili zlatú
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