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Habemus papam
Dňa 11. februára 2013 na verejnom konzistóriu vo Vatikáne, Benedikt XVI vo svojom prejave oznámil kardinálom, že po
dlhom uvažovaní sa rozhodol vzdať svojho úradu. Ako hlavný
dôvod uviedol, že vzhľadom na svoj vek nemá dosť síl na riadne
vykonávanie svojho úradu. Vo vyhlásení určil za okamih ukončenia svojej služby 28. február 2013 o 20. hodine. Po ukončení
služby Benedikta XVI. bolo nutné zvolať konkláve, aby sa zvolil
nový pápež. Dátum voľby nového pápeža bol stanovený na 12.
marca 2013. Konkláve sa už tradične konalo v Sixtínskej kaplnke
a zúčastnilo sa ho 115 kardinálov. Dĺžka trvania konkláve závisí
od počtu volebných kôl, ktoré sú potrebné na úspešný výber nového pápeža. Na to je potrebná podpora dvojtretinovej väčšiny
voliteľov, čo znamená hlasy 77 kardinálov. Voľba pápeža bola
úspešná. 13. marca, krátko po devätnástej hodine, vyšiel z komína Sixtínskej kaplnky biely dym, čo je podľa tradície signálom,
že bol zvolený nový pápež. Krátko po tom francúzsky kardinál
Jean-Louis Tauran uviedol nového pápeža tradičnou latinskou
formulou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam“
(Oznamujem vám veľkú radosť: Máme pápeža). Po týchto slovách
bol na balkóne Baziliky sv. Petra predstavený svetu nový pápež.
Stal sa ním kardinál Jorge Mario Bergoglio. Pre pontifikát si zvolil
meno František.
(dokončenie na 3. strane)

OSLAVA NOVÉHO ŽIVOTA, KTORÝM JE KRISTUS

Drahí Slašťania, Veľká
noc je o Ježišovi Kristovi, jeho
umučení a zmŕtvychvstaní.
Cieľom všetkého v kresťanskom živote je osoba samého
Krista. V neho veríme a jemu
veríme. Všetko , čo tvorí súhru
náboženských hodnôt nám
pomáha utvárať si vzťah k Ježišovi a skrze neho s Bohom.
Počas
veľkonočných
sviatkov máme príležitosť
zamyslieť sa
nad svojim
osobným vzťahom k Ježišovi
Kristovi a tiež niečo urobiť
na jeho prehĺbenie. Pod spojením slov ,,osobný vzťah ,,
treba rozumieť vzťah mojej
osoby s osobou Ježiša Krista.

Veľkonočná úvaha
Základom toho je vedomie,
že Kristus nás miluje, záleží
mu na nás, dáva sa nám, že
nás chce. A my ako odpoveď
začíname chcieť jeho. Takýto
vzťah znamená ešte aj to, že
je individuálny, nezávislý od
postojov a správania sa druhých. Ide teda o prístup , ktorý
vyrastá z vnútorného presvedčenia a nepodlieha náladám
davu. Personálny nie je však
to isté čo individuálny. Znamená to, že môj osobný vzťah ku
Kristovi je v súlade s postojom
svätého spoločenstva Cirkvi.
Dôverná náklonnosť ku Kris-

tovi sa dá zhrnúť do slova
priateľstvo, čo znamená aj angažovaný, činný, dynamický
osobný vzťah zainteresovaný
na osobe a diele Ježiša Krista.
Veľkonočné sviatky pokladáme za dni nášho zblíženia sa
s Kristom a prehĺbenie osobného vzťahu k nemu.
Pri slávení pamiatky Pánovej večere chceme urobiť
tak smerom k osobe Ježiša
Krista cez tajomstvo Eucharistie. Toto tajomstvo je darom
jeho lásky ktorú nám po prvý
raz ponúkol vo večeradle slovami:,, Vezmite a jedzte, toto

je moje telo ,, a vždy nanovo
nám ju dáva pri každej svätej
omši. Na tomto svete nás nič
nezbližuje s Kristom tak ako
Eucharistia, ako to on sám povedal. ,,Kto je moje telo a pije
moju krv, ostáva vo mne a ja
v ňom.,,
Vo svätú noc Veľkonočnej
vigílie ospevujeme nielen Kristovo zmŕtvychvstanie, ale slávime aj sviatky nášho duchovného vzkriesenia. Veď v krste sme
spolu s Kristom vstali z mŕtvych.
Nie sme akoby diktátmi Kristovho zmŕtvychvstania, ale sami
vstávame z mŕtvych, vystupujeme z hrobu hriešnikov.
(dokončenie na 3. strane)
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História obce

Miznúci sneh
odkryl odpadky

Rok 1968
Osvetová práca
So správcom osvetovej
besedy bola prerokovaná
kultúrna činnosť v obci,
pretože sa zistilo, že práca
na úseku kultúry nie je na
žiadúcej úrovni. Rada MNV
sa uzniesla zvoliť novú radu
osvetovej besedy, ktorá by
sa pravidelne schádzala, vypracovala by plán práce, do
kultúrnej činnosti by zapojila
všetky masové organizácie,
robila by sústavnú kontrolu
osvetovej práce a usilovala
by sa dosiahnuť dobré výsledky na tomto úseku.
Voľby do NF
Voľby do Národného
frontu sa konali v znamení
zvýšeného záujmu všetkých
občanov o verejný život, pretože rok 1968 bol významným z hľadiska zvýšených
otázok nielen historického,
ale aj aktuálno-politického
dosahu.
Práca NV
V roku 1968 neboli naši
poslanci oplyvnení pravicovo-oportunistickými
silami,
preto ani práca v Národnom
výbere nezakolísala. Poslanci si neprestali konať
svoje povinnosti. U členov
KSČ nedošlo k zrušeniu
členstva. Práca MNV bola
aj v tomto období zameraná
na zveľadenie obce. Cieľom všetkých poslancov NV
a spoločenských organizácii
NF bolo, aby v socialistickom
duchu rozvíjali politicko-ideovú výchovu všetkých svojich
členov a spoluobčanov. Život
v obci sa uberal správnym
smerom, pretože aj občania
pochopili, ktorý životný smer
im prinesie šťastie a spokojnosť.
Strieborná svadva
Dňa 31. marca 1968 oslávili striebornú svadbu – Mária
Pružinová a Ondrej Pružina,
Mária Krausová a Štefan
Kraus, Helena Hlaváčiková
a Ján Hlaváčik, Anna Hricová
a Štefan Hric.
(Uverejnené bez redakčných úprav.)

ROK 2013

Seniori fašiangovali

Druhú februárovú sobotu
sa konala v klube dôchodcov
v Slaskej fašiangová schôdza
základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS).
A veru disciplína našim seniorom nechýba. Krátko po 17,00
hod. sa zaplnili všetky miesta
na sedenie a predseda Mgr.
Vladislav Mikula mohol otvoriť
fašiangové sedenie. Prvé minúty, počas ktorých informoval
o zasadnutí predsedníctva
a rady Okresnej organizácie
JDS v Žiari nad Hronom, patrili
jemu. Následne poskytol informácie o možnostiach rekreácie
a kúpeľnej starostlivosti, kde
sú poskytované zľavy. Potom
prišla na rad kompletná správa
o činnosti miestnej organizácie
za rok 2012 a predloženie predstavy rozpočtu a plánu práce na
tento rok. Nechýbalo poďakovanie obci za poskytnutie financií
na činnosť, členom za spoluprácu a p. Jozefovi Tölgyesimu
za pomoc pri stavebnej úprave
priestorov klubu. Predsedu
miestnej organizácie doplnila

hospodárka p. Emília Hricová,
ktorá prítomných podrobne informovala o všetkých príjmoch
a výdavkoch za rok minulý,
s možnosťou overenia si informácií v pripravených dokladoch.
Po pracovnej časti prišlo na rad
občerstvenie vo forme chutnej
klobásky a hurky a samozrejme
na stoloch nechýbali sladké, či
slané dobroty z kuchýň samotných členiek klubu. Po dobrom
jedle nastúpila zábava, o ktorú
sa postaral ďalší člen p. Severín Fialka a jeho hudobný nástroj. A veru seniorov príjemná
hudba nenechala ľahostajnými
a v krátkom čase zaplnili parket.
Pozvánka na toto milé posedenie prišla aj starostovi obce,
ktorý medzi seniorov zavítal aj
s manželkou a richtár priniesol
i niečo voňavé do čaju. Seniori
teda bilancovali rok predchádzajúci, dali si odvážne plány
pre rok už prebiehajúci a v dobrej nálade s hudbou a tancom
zakončili svoje sedenie ešte
pred začiatkom noci tak, aby už
nerušili nočný pokoj.

Zima bohatá na sneh
pomaly ustúpila a postupné
oteplenie decimovalo snehovú nádielku. Avšak miznúci
sneh odkrýva to, čo celú zimu
nebolo vidieť. Odpadky, špaky z cigariet, papieriky, cestovné lístky a pod.. Nemilý
pohľad zvlášť vtedy, keď na
jeseň sa priestranstvá vyčistili. Niekto si možno povie, že
je to vizitka obce. Veru nie, je
to vizitka občanov obce, ktorá sa ukázala v plnej „kráse“.
Myslíte si, že pracovníci
obce odpad pozbierajú, veď
sú za to platení. Omyl. Nie
je možné, aby sme smeti
zbierali trikrát za deň 7 dní
v týždni a robili smetiarov len
preto, že je niekto nedisciplinovaný. To nebolo a nebude
náplňou práce obecného zamestnanca. Smetné koše sú
umiestnené na najfrekventovanejších miestach obce
a pravidelne sa vysýpajú.
Tento rok možno pribudnú
ešte aj nové koše na ďalších
miestach, aby to niekomu
nebolo ďaleko. Ale aj okolo
smetných košov je plno odpadkov, špakov a iné drobnosti, takže problém nebude
v košoch, ale v ľuďoch.
Odpadové hospodárstvo
je v našej obci na dobrej
úrovni a podmienky separácie umožňujú každému
odpad riešiť normálnym
spôsobom tak, aby obec bola
čistá. Takže obec postupne
pristúpi k prísnejším opatreniam v zmysle schváleného
všeobecne záväzného nariadenia a príslušných zákonov.
No a keď sa nájde „geroj“,
čo potrebuje špaky a odpad
odhodiť na zem, bude mu to
dopriate, ale za tento luxus
si priplatí pokutou. Takto
vyzbierané „finančné dary“
(pokuty) sa následne využijú
na dokúpenie nových kamier
do obce, aby sme neprispôsobivých občanov mali podchytených pri akcii. Inej cesty
niet, keď už u niekoho prirodzené ekologické a estetické
cítenie absentuje. Odhodenie
odpadu je hanbou, ale je to aj
priestupkom a tak to budeme
riešiť, keďže u nás platí nulová tolerancia.
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František je 266 pápežom v
histórii Katolíckej Cirkvi. V stredu 19.3.2013 prebehla inaugurácia nového pápeža Františka.
Vrcholom inaugurácie bolo
odovzdanie najdôležitejších
odznakov úradu – rybárskeho
prsteňa a pália.
Kto je pápež František?
Jorge Mario Bergoglio sa
narodil v Buenos Aires ako
jedno z piatich detí talianskych
prisťahovalcov z kraja Piemont.
Jeho otec Mário José Bergoglio
bol železničným pracovníkom.
Jeho matka sa volala Regina
Mária Sívori. V roku 1967, keď
dokončil štúdium teológie prijal
kňazskú vysviacku, ktorú mu
udelil arcibiskup Ramón José
Castellano. Bolo to 13. decembra 1969. Sľuby zložil 22.
apríla 1973. Potom pôsobil ako
profesor teológie a argentínsky
provinciál jezuitov (v rokoch
1973 až 1979). V roku 1980 bol
pozvaný ako rektor seminára
v „San Miguel“. V tejto funkcii
slúžil až do roku 1986. Neskôr
pracoval v Nemecku. Potom
sa vrátil do Argentíny, aby slúžil ako spovedník a duchovný
riaditeľ v Córdobe.
20. mája 1992 ho pápež
Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa v Buenos
Aires. Biskupskú vysviacku
prijal 27. júla toho istého roku
z rúk arcibiskupa Buenos Aires
kardinála Antonia Quarracina.
V júli 1997 bol vymenovaný za
arcibiskupa. Funkcie arcibis-

kupa sa ujal 28. februára 1998
po smrti kardinála Quarracina.
Od roku 1998 bol aj ordinárom
pre východných katolíkov v
Argentíne, teda pre tých, ktorí
v krajine nemali svoju eparchiu
(biskupstvo).
Dňa 21. februára 2001 ho
pápež Ján Pavol II. menoval
za kardinála. Ako kardinál, bol
Jorge Mario Bergoglio vymenovaný na päť administratívnych
pozícií v rímskej kúrií:
Člen Kongregácie pre Bohoslužbu a sviatosti.
Člen Kongregácie pre
klérus.
Člen Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Člen Pápežskej rady pre
rodinu.
Člen komisie pre Latinskú
Ameriku.
Kardinál Bergoglio sa stal
známy pre osobnú pokoru,
dogmatický konzervativizmus
a záväzok k sociálnej spravodlivosti. Jeho jednoduchý životný
štýl prispel k jeho povesti pokory. Žil v malom byte, skôr než v
honosnej biskupskej rezidencii.
Používal verejnú dopravu namiesto limuzíny. Pri konkláve v
roku 2005 bol považovaný za
jedného z možných nástupcov
zosnulého pápeža. Od 8. novembra 2005 až do roku 2011
(dve trojročné funkčné obdobia)
bol predsedom Argentínskej
biskupskej konferencie.

Apoštol Pavol o tom hovorí: ,, Veď ste zomreli a náš život je s Kristom ukrytý v Bohu
.,, Obnova krstných sľubov je
novým krokom k Ježišovi, nie
hriechu a áno dobru, pravde,
láske, plnšie a pravdivejšie
áno Kristovi. Na Veľkonočnú
nedeľu dvíhame oči viery do
neba, kde náš Vykupiteľ, živý
a oslávený sedí po pravici
Boha. Priblížiť sa k zmŕtvychvstalému znamená hľadať, čo
je hore. Výrazom hore rozumieme nebeské, duchovné,
Božie, teda všetko, čo nás
zbližuje a spája s Ježišom.
V úsilí zblížiť sa s Kristom,
lepšie ho spoznať a viac si ho
zamilovať si povšimnime slová
anjelov: ,, Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?,, Hľadajme
Ježiša tam, kde je, nie tam,
kde ho niet. Vyberme sa do
Galiley, teda na miesto, kde sa
Kristus stretáva s ľuďmi. Tam,
kde ho počujeme v Božom
slove, pri čítaní z Písma. Pri
lámaní chleba sú ,,Emauzy,, ,
kde ho spoznávame, pri modlitbe je,, Olivová hora,, , kde
sa s ním zhovárame. Hľadať
čo je hore, znamená prijať
Ježiša, chcieť ho vidieť, počuť,
byť s ním.
Vo Veľkonočnú nedeľu
oslavujeme Život, ktorý sa volá
Kristus. Chceme ju sláviť tak,
aby sme sa priblížili k Životu,
ba čo viac, aby sa na Krista
ako náš Život, napojili a zjednotili sa s ním. ,, Veď pre mňa
žiť je Kristus a zomrieť zisk.,,
Ide o vrcholný bod nášho úsilia, o veľkonočnú duchovnú
obnovu.
Život sa často hodnotí
podľa životných prejavov,

ktoré sa už natoľko stotožňujú
so životom, že kde ich niet,
vyhlasujeme, že nejestvuje
život. Aj nový život, ktorý prijímame od zmŕtvychvstalého,
charakterizujú isté prejavy.
Kristom obnovený život sa
prejavuje v troch sférach
ľudského bytia: rozumu, vôle
a srdca. Život v Božej milosti
prináša ovocie Ducha, ako
ho vypočítava apoštol Pavol
v Liste Galaťanom: ,, Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť.,,
Kristus
svojim
zmŕtvychvstaním obnovil život
každého človeka. Naše ja
napĺňa svojim ja. Preto všetci
vykúpení môžeme so sv.
Pavlom zvolať: ,, Už nežijem
ja, ale vo mne žije Kristus.,,
Život v pravde sa odzrkadľuje
rozpoznávaním kresťanskej
múdrosti. Život ako dobro sa
v rovine našej vôle prejavuje
slobodou a zodpovednosťou.
A Kristov život v oblasti nášho
srdca a citu sa daruje konkrétnou láskou.
Milí Slašťania – zo srdca
pozdravujem všetkých vás
chorých v našej farnosti a prajem vám požehnané , radostné
Veľkonočné sviatky. Všetkým
v tejto farnosti zo srdca želám, aby nádej veľkonočného
rána bola vašou každodennou
posilou, aby sme spoločne
o nej vydávali svedectvo pred
dnešným svetom, v našej farnosti a splnili tak úlohu, ktorú
vám zveril zmŕtvychvstalý
Ježiš: Hľadajte ma pri čítaní
z Písma. Pri lámaní chleba, pri
modlitbe. Amen!
Štefan Bieľak, váš farár

Sväté omše v Slaskej
počas veľkonočných sviatkov
28.03.2013 – štvrtok
29.03 2013 – piatok
30.03.2013 – sobota
31.03.2013 – nedeľa
01.04.2013 – pondelok

o 17.00 hod
o 17.00 hod
o 19.00 hod
o 9.30 hod
o 9.30 hod

– Zelený štvrtok
– Veľký piatok - obrady
– Biela sobota – obrady
– Veľkonočná nedeľa
– Veľkonočný pondelok
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Slaská súdny spor neprehrala

Krajský súd v Banskej
Bystrici v konaní č. 15Co/73/
2012-407 dňa 5. decembra
2012 ako druhostupňový súd
potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom
v konaní č. 4C 17/2008-356
zo dňa 8. februára 2012, ktorý
zamietol žalobu spoločnosti
AZEX, s.r.o. voči obci Slaská
o náhradu škody vo výške
145.677,24 eur. Obidva rozsudky tak nadobudli právoplatnosť dňa 12.12.2012. Obec
Slaská bola v súdnom konaní
so spoločnosťou Azex, s.r.o.
už od roku 2008, keď uvedená
spoločnosť podala voči obci
žalobu, predmetom ktorej bolo
nedodržanie
predkupného
práva zo strany obce na viac
ako 60 hektárov pôdy z titulu nájomnej zmluvy a s tým
spojená úhrada škody, ktorú
si spol. AZEX, s.r.o. vyčíslila
v sume 145.677,24 eur.
Obec Slaská predala časť
pozemkov za symbolickú jednu korunu miestnemu pozemkovému spoločenstvu a od
nájomnej zmluvy jednostranne
odstúpila. Predmetom prevodu
pozemkov bola skutočnosť, že
na liste vlastníctva obce sa
nachádzali pozemky bývalých
urbaristov, ktorí ich vlastníctvo
preukázali dokladmi a v rámci
reštitučného zákona ich žiadali
vrátiť. Vtedy platný reštitučný
zákon však obec neurčil ako
povinnú osobu na vrátenie
pozemkov a tak sa hľadal
spôsob ako tieto pozemky
oficiálnou cestou dostať z majetku obce. Na spoločnom
pracovnom stretnutí bývalých
urbaristov dal starosta obce
prísľub, že pôdu bývalých
urbaristov obec vráti formou
prevodu na pozemkové spoločenstvo, ktorého vlastníci boli
práve potomkovia bývalých
urbaristov podľa pôvodných
podielov ich predkov. Zároveň
starosta obce prehlásil, že ak
by si obec tento záväzok voči
potomkom bývalých urbaristov
nesplnila a i naďalej by držala
v jej vlastníctve cudzí majetok,
vzdá sa funkcie starostu obce.
Tak starosta, ako aj všetci
vtedajší poslanci obecného
zastupiteľstva považovali za
správne a spravodlivé vrátiť

majetok potomkom bývalých
urbaristov a preto sa hľadal
len spôsob, keďže pochybnosti o vrátení neboli a písomné
doklady uvedené vlastníctvo
preukazovali. Keďže obec nebola povinnou osobou v zmysle
reštitučného zákona a darovať
majetok nemohla zase na základe zákonného zákazu, jedinou
formou bola symbolická kúpa za
jednu slovenskú korunu. A tak
sa aj stalo.
Týmto aktom však obec neporušila predkupné právo, lebo
v skutočnosti predávať pozemky ani nechcela, ale keďže ich
nemohla vrátiť a ani darovať,
inú možnosť ako symbolickú
kúpu ani nemala. Keby sa obec
rozhodla pozemky odpredávať
v klasickom procese predaja,
tak by zverejnila o tom informáciu, aby sa prihlásilo čo najviac
záujemcov s čo najvyššou cenou a určite nie za symbolickú
korunu. Obec však vôbec nemala záujem predávať jej pozemky,
mala záujem len previesť pozemky, ktoré síce boli právne
na jej liste vlastníctva, ale morálne patrili právnym nástupcom
bývalých urbaristov. A keďže
práve títo potomkovia bývalých
urbaristov vlastnili a vlastnia
miestne pozemkové spoločenstvo v podieloch ich predkov,
najjednoduchší spôsob vrátenia
bol prevod na uvedené pozemkové spoločenstvo. Iný zámer
na symbolickom predaji nebol
a okrem starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva to
môžu potvrdiť aj zástupcovia
miestneho pozemkového spoločenstva. Výsledkom takéhoto
prevodu bola tá skutočnosť, že
pred ním potomkovia bývalých
urbaristov boli spoluvlastníkmi
pozemkového
spoločenstva,
ktoré vlastnilo necelých 8 hektárov pôdy. Po vrátení pozemkov
formou symbolickej kúpy už boli
spoluvlastníkmi pozemkového
spoločenstva, ktoré vlastnilo
180 hektárov pôdy.
Bolo paradoxom dočítať sa
v novembri 2010 v letáku jedného zo spolupodielnikov pozemkového spoločenstva o tom ako
Slaská prehrala súdny spor, ako
obec konala protiprávne, ako
vznikne obci škoda, ako obec
zavádzala a podsúvala neprav-

divé dôkazy a podobne a pritom
aj tento spoluvlastník mal a má
podiel vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, ktoré sa
prevodom z obce zvýšilo z 8
hektárov na viac ako 180 hektárov. Aj laik si vie zrátať, že je veľký rozdiel, keď má niekto podiel
len v 8 hektároch pôdy alebo
v 180 hektároch pôdy. A pritom
sme už vtedy upozorňovali, že
sa niekto odvoláva na neprávoplatný rozsudok, ktorý nie je
posledným rozsudkom v danej
veci. No a čas dal za pravdu
nám, ktorí sme sa rozhodli
vrátiť to, čo sme aj z morálneho
hľadiska považovali za správne.
Mrzí nás len tá skutočnosť, že
za našu snahu vrátiť pozemky
potomkom bývalých urbaristov,
sme si vyslúžili nie raz kritiku
takým spôsobom, ako keby
sme majetok spreneverili a pod.
Je to však už minulosť a dva
právoplatné rozsudky sú dôkazom, že obec nikomu škodu
nespôsobila.
Krajský súd v závere svojho odôvodnenia uviedol, že
tento rozsudok o zamietnutí
žaloby spol. AZEX, s.r.o. voči
obci Slaská o náhradu škody
vo výške 145.677,24 eur považuje za správny, spravodlivý
a zákonný. Proti rozsudku
krajského súdu odvolanie nie
je prípustné. Voči rozsudku
krajského súdu bolo možné
podať dovolanie do jedného
mesiaca od právoplatnosti rozsudku krajského súdu. V tejto
zákonnej lehote spol. AZEX,
s.r.o. dovolanie nedoručila ani
na Okresný súd v Žiari nad
Hronom a ani na Krajský súd
v Banskej Bystrici.
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Protipovodňové
opatrenia zabrali
Je všeobecne známe, že keď
v roku 2010 postihla obec menšia
povodeň, hľadali sa riešenia ako
v budúcnosti eliminovať prípadné
následky zvýšenia výskytu vody.
Ako prvé opatrenie bolo vykonanie
dvoch ochranných valov a to v lesnom poraste nad Tomáškovou a na
Rihaviciach. Aj táto zima a hlavne
topiaci sa sneh ukázali, že inak
suché jarky dokážu byť vrchovate
naplnené vodou, ktorá naháňa
strach svojim objemom, rýchlosťou
a tiež zvukom, keď sa valí na dedinu. Ochranné valy sa ukázali ako
dobrý ochranca, ktorý zabraňuje vybreženiu vody na okolité pozemky,
či domy. Tento prvý krok bol účinný,
ale neuspokojili sme sa s ním a to
hlavne v časti obce Rihavice, kde
voda dosahovala abnormálne veľký
objem a rýchlosť. V rámci projektu
revitalizácie sme preto zrealizovali
na toku Brestovho potoka vodozádržné opatrenia formou drevných
prahov a hrádzí. Po kontrole môžeme konštatovať, že aj toto opatrenie
prinieslo ovocie v podobe spomalenia vody, čím sa eliminoval jej tlak
v problémových úsekoch. Vyšší objem vody tiekol pomalšie, postupne
prechádzal drevenými zábranami,
čím sa zachytával rôzny odpad,
ktorý následne neupchal priepust pri
miestnom cintoríne a nevytopil ho
ako v minulosti. Uvedené opatrenia
určite ocenili predovšetkým ľudia,
ktorí v blízkosti bývajú a ktorí poznali v minulosti kam všade sa voda
dokáže dostať. Treťou etapou a našim cieľom je úprava hlavného toku
miestneho potoka, ktorá však bez
pomoci financovania z eurofondov
nie je zrealizovateľná. Budem robiť
všetko preto, aby sme pri získavaní
financií na tento účel boli úspešní.
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Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2012

Obec Slaská môže konštatovať, že na úseku odpadového
hospodárstva bol rok 2012 stabilný a vyrovnaný. To znamená,
že všetky náklady spojené s likvidáciou odpadov na území obce
boli pokryté z príjmov, ktoré
tvorili povinné poplatky, poplatky
za žetóny, príspevok z recyklačného fondu, príspevok z ENVI-PAK za separáciu a z predaja
papiera a kovov. Vďaka separácii a zodpovednému prístupu
väčšiny občanov sa už niekoľko
rokov výška poplatku nemení
a náklady je možné pokryť na
základe získaných príjmov. Preto
je možné konštatovať, že obec
z vlastného rozpočtu nedotuje
odpadové hospodárstvo, ale
efektívne narába s odpadmi tak,
aby boli zabezpečené všetky
služby spojené s likvidáciou
odpadov. Postupné rozširovanie
systému separácie zo strany
obce je vykonávané preto, aby
mali občania možnosť čo najviac
komodít odpadu separovať, čím
sa im znižuje objem komunálneho odpadu, ktorý je nutné
likvidovať vývozom zberných
nádob. Obec na vyseparovanom
odpade nezarába, iba vďaka
separácii dokáže stále udržať
výšku poplatku nezmenenú.
Všetky príjmy, ktoré obec v rámci
odpadov má, musí podľa zákona
použiť opäť len na odpadovú
politiku, takže takto získané
financie neputujú nikam inam
ako na ďalšiu likvidáciu odpadov,
prípadne na rozširovanie systému separovania a na likvidáciu
čiernych skládok.
V poslednom čase nám pribudla nová zákonná povinnosť
a to likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. V tejto oblasti
by sme radi zaviedli do každej
domácnosti systém vlastného
kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu, lebo nie je
únosné zo strany obce každý
týždeň odvážať od rodinných
domov zelený a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý si môžete
skompostovať doma a následne
kompost využiť na hnojenie trávnika, či ovocných stromov. Po
zavedení takéhoto systému už
nebude možné pred každým domom tvoriť bioskládku s očakávaním, že obec to odvezie. Bude
povinnosťou občanov, aby si
nimi vytvorený zelený a biologic-

ky rozložiteľný odpad skompostovali na svojom pozemku. Obec
bude hľadať finančné zdroje na
zakúpenie kompostérov, ktoré
budú následne odovzdávané do
domácností. Treba si uvedomiť,
že pravidelný zvoz biodpadu
so sebou prináša náklady spojené so spotrebovanou naftou
a mzdové náklady, ktorá sa potom premietnu do nákladov na
odpady a následne do ročných
poplatkov. Takže kompostovanie
v domácnostiach má opäť priniesť úsporu, aby sme poplatok
nemuseli zvyšovať.
V roku 2012 obec zriadila
komunitnú kompostáreň, na
ktorú sa snaží získať finančné
zdroje, aby mohlo dôjsť k jej
oploteniu a podobne. Zatiaľ je
verejne prístupná a mrzí nás,
že ju niektorí občania využívajú
namiesto zberných nádob. Na
uvedenú kompostáreň patrí
len zelený odpad bez plastov,
papierov a iných nevhodných
prvkov. Potom každý z vás hádže bioodpad hneď na začiatku,
lebo nikomu sa nechce zájsť
ďalej, ale neuvedomujete si, že
tým vytvárate bariéru na prevoz
ďalšieho bioodpadu. Pracovníci
obce to budú musieť upraviť a to
bude zase len náklad, ktorý sa
premietne do poplatku. No a radi
by sme informovali, že komunitná kompostáreň nie je smetisko
a nepatrí tam ani popol z uhlia
a ani iný odpad, ktorý sa biologicky nerozloží.
V otázke odpadov treba
záverom podčiarknuť, že akékoľvek zbavenie sa odpadov
nelegálnym spôsobom vytvorením čiernej skládky alebo
nevhodným umiestnením na
bioskládku dobehne tých, ktorí
tak činia. Prečo? Lebo náklady
obce na likvidáciu takéhoto odpadu sa koniec koncov odrazí
vo výške poplatku, ktorý platíme
všetci. Takže bolo by vhodné tak
trochu kontrolovať samých seba,
lebo ak váš sused vytvorí čiernu
skládku, jej likvidáciu zaplatíte aj
vy. Nemôžeme sa tváriť, že sa
nás to netýka, lebo akákoľvek
pokuta, ktorá bude obci udelená
zo strany štátnych orgánov za
čierne skládky odpadov vytiahne
peniaze len z vrecka občanov,
nikoho iného. Aj preto vám ako
prílohu týchto novín prikladáme
letáčik o separácii odpadov, kde

sú uvedené možnosti separácie
všetkých druhov odpadov, takže
treba postupovať podľa jeho
obsahu. V prípade akýchkoľ-

vek nejasností alebo problému
kontaktujte vždy obecný úrad.
Vieme poradiť, pomôcť a aj sa
prispôsobiť.

SEPAROVANÝ ODPAD ZA ROKY 2010 – 2012
množstvo v tonách
K O M O D I T A:

rok 2010

SKLO
PLASTY
TEXTÍLIE
VYRAD. ELEKTR. ZARIADENIA
ETERNIT
ZMESOVÝ KO - kuka nádoby
OBJEMOVÝ ODPAD - kontajnery
AKUMULÁTORY
PAPIER
KARTÓN
Fe MIX
Al MIX
Opotrebované pneumatiky
Obaly z kovu
Odpad obsahujúci NL

6,42
7,29
2
5,17
12,84
20,85
13,82
0,8

rok 2011 rok 2012

15,05
7,30
3,3
2,12
0,96
20,92
17,26
5,11
0,45
1,46
0,06

12,76
9,63
1,5
1,05
20,21
9,94
3,16
1,06

0,82
1,42
2,49

Mikroregión ožíva

Určite máte v živej pamäti, že
obec Slaská spolu s okolitými obcami založila Mikroregión Žiarske
Podhorie, ktorý pravidelne organizoval rôzne športové podujatia
a podobné akcie. Určitý čas bol
útlm, ktorý každá jedna obec ve-

otvorila obec Kosorín organizovaním mikroregionálneho stolno-tenisového turnaja v mesiaci február.
Za každú obec mohli súťažiť 4
hráči. Našu obec reprezentovali
– Ing. Ján Marko, Stanislav Ňuňuk,
Ondrej Golha a Lukáš Bahno. Tur-

novala vlastným aktivitám a riešila
rozvoj svojho územia. S príchodom
nového roku však nastali zmeny aj
v tejto spolupráci. Starostovia sa už
pravidelne stretávajú, každá z obcí
by mala opäť organizovať nejaké
športové podujatie a čaká nás zrejme aj jeden spoločný projekt, ktorý
finančne podporí Banskobystrický
samosprávny kraj. Okrem toho
chcú obce rozvíjať spoluprácu intenzívnejšie aj formou veľkých projektov, ktoré budú zahŕňať komplet
celé územie mikroregiónu a ktoré
bude možné financovať zo zdrojov
Európskej únie.
V športovej oblasti sezónu

naj sa niesol v športovom duchu,
nechýbalo občerstvenie ani pitný
režim a každé družstvo si odnieslo
súťažný pohár veľkosťou zodpovedajúci umiestneniu. Slašťania
obsadili tretie miesto a nechýbalo
veľa, aby aj postúpili vyššie, lebo
niektoré zápasy im unikli len o vlások. Jednotlivé družstvá svojou
prítomnosťou podporili aj starostovia a starostka okolitých obcí, ktorí
v neformálnej debate riešili problémy samosprávy. Upršaná februárová sobota bola tak využitá účelne
a zdravo, opäť naštartovala dobré
zvyky mikroregiónu a dala impulz
pre budúci spoluprácu.
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Veľkonočné recepty
Hranaté vajíčka
Suroviny: vajíčka – 6 ks
Postup: Žĺtka si oddelíme
od bielkov a dáme ich do taniera. Vymiešané ich prelejeme do
igelitového sáčku a vo vriacej
vode ich v hrnci uviazané na
vareške uvaríme. Prázdnu škatuľu z trvanlivého mlieka umyjeme a odstrihneme vrchnú časť.
Ak si chceme vajíčka spestriť
inou farbou, môžeme použiť
čerstvú petržlenovú vňať, ktorú
natrháme a vložíme do bielok.
Keď sú žĺtka uvarené, vyberieme ich zo sáčku a vložíme ich
do mliekovej krabice, kde sme
predtým vyliali bielka s petržlenovou vňaťou. Bielka trochu
zamiešame, aby vňať bola
okolo žĺtka. Takto pripravenú
škatuľu vložíme do užšieho
hrnca s vodou a varíme, až je
bielok uvarený. Vychladnuté vyberieme, rozrežeme a môžeme
použiť na studenú misu.
Netradičná kuracia
roláda – z pekárničky
na chlieb
Suroviny: 6 vajíčok, soľ, 1
paprika žltá, 1 paprika červená,
3 PL špenát, 100 g strúhaný
syr
Mäsová zmes: 1ks kuracie
prsia – celé, soľ, korenie, 3 vajíčka, petržlenová vňať
Postup: Papriku nakrájame
na prúžky. Špenát si nakrájame
alebo nasekáme, nastrúhame syr.
Upečieme 3 vajíčkové
omelety. Na prvú dáme červenú
papriku a posypeme syrom. Na
druhú dáme žltú papriku a posypeme syrom. Na tretiu dáme
špenát a posypeme syrom.
Omelety stočíme do rolády.
Časť kuracích pŕs porežeme na
menšie kúsky a časť zomelieme
1:1. Osolíme, okoreníme, pridáme 3 žĺtka, trochu petržlenovej
vňate a zamiešame. Do mäsovej zmesi pridáme vyšľahané
bielka. Jemne zamiešame. Do
pekárničky vložíme 1/3 mäsovej
hmoty, na ňu položíme 2 vaječné rolády a znovu pridáme
ďalšiu tretinu mäsovej hmoty.
Potom pridáme tretiu omeletu
a poslednú tretinu mäsovej
hmoty. Pečieme 60 minút na
programe pečenie. Po upečení
necháme vychladnúť a narežeme na plátky.

Sladké vajíčka
zo škrupinky
Suroviny: 6 vajec, 10 PL
vlažná voda, 10 PL krupicový
cukor, 10 PL polohrubá múka,
1 ks prášok do pečiva
Na ozdobenie: čokoládová
poleva, vlašské orechy, ozdoby
( cukríková ryža, kokos, mandľové lupienky.. )
Postup: Škrupiny z vajíčok
neodhadzujeme, ale si ich
ponecháme s jednou väčšou
dierou. Opláchneme ich a vysušíme. Nalejeme do nich
olej a vysypeme múkou. Zo
surovín pripravíme piškótové
cesto. Cestom naplníme do
2/3 vajíčkové škrupiny. Do vajíčka vložíme kúsok vlašského
orecha. Na pečenie použijeme
formu na mafiny. Dookola vajíčka dáme alobal, aby vajíčko
nespadlo. Pečieme 10-15 minút. Ak z vajíčka vytečie cesto, to
po upečení odrežeme. Trochu
vychladnuté olúpeme. Na špajle napichneme upečené vajíčko
a okúpeme ho v rozpustenej čokoláde ( vajíčka na špajle môžeme vložiť do vyššieho hrnca a tu
nechať zaschnúť). Prizdobíme
ich kokosom, cukríkovou ryžou,
mandľovými lupienkami, alebo
inými ozdobami. Po zaschnutí
z vajíčok vyberieme špajle
a môžeme servírovať.
Žabky
Suroviny: 1 kg pol .múky,
0,5 l mlieka, 1 kocka droždia, 1
ČL cukru, soľ, vajce, 1 dcl oleja,
1 ks vajce na potretie, sezam,
slnečnicové semienka, hl. šalát,
uhorka, šunka, klobása, saláma, nátierkové maslo, cherry
paradajky, petržlenová vňať
Postup: Z mlieka, cukru,
droždia urobíme kvások. Po
vykysnutí vlejeme do múky so
soľou, vajíčkom a olejom. Vypracujeme cesto, ktoré necháme vykysnúť. Cesto vyvaľkáme
a vykrojíme malé kolieska,
ktoré potrieme vajíčkom, posypeme sezamom a namiesto
očí zapichneme slnečnicové
semienka. Upečieme. Po vychladnutí narežeme, potrieme
nátierkovým maslom a plníme:
trochu šalátu, koliesko uhorky,
koliesko klobásy ( šunky), 1⁄4
paradajky a petržlenová vňať
( kučeravá ).

Stolnotenisový turnaj

Keď sa v mesiaci apríl 2012 prvýkrát organizoval stolnotenisový turnaj
v našej obci, tak vtedy sa ešte netušilo, že to bude mať úspech a záujem
o podobnú akciu v obci sa zopakuje. Koncom roka teda neregistrovaní
hráči opäť dostali chuť zmeniť vianočnú atmosféru pohybom a tak oslovili
obec, či by sa niečo podobné stihlo ešte pred koncom roka. A veru sa stihlo.
Pár dní pred koncom roka 29. decembra sa prihlásilo 25 súťažiacich, ktorí
odohrali zápasy v dvoch kategóriách a to dospelí a deti. V kategórii dospelých prvú priečku obsadil Milan Konoradský, druhé miesto získal Peter
Jakubeje, tretie miesto Stanislav Ňuňuk a štvrtá priečka patrila Ing. Jánovi
Markovi. V detskej kategórii sa najviac darilo Marekovi Vnenčákovi, potom
Miroslavovi Baranovi a Samuelovi Pacherovi. Úspešní dospelí obdržali
víťazné poháre a k tomu samozrejme šampus. Deti zase potešila sladká
odmena. Medzi dospelými sa našli aj dve odvážne ženy a to Daniela Gelienová a Nora Fedorová, ktoré si za odvahu prevzali sladkú cenu útechy.
Pre účastníkov nakoniec čakal chutný guláš a pivko k tomu, samozrejme
pri deťoch bola namiesto piva ponúknutá malinovka. O občerstvenie sa
postarali pohostinstvo Tomáša Hurtíka a farma TOBYROW s.r.o., ktorá poskytla mäso do gulášu. Víťazné poháre sponzorovalo občianske združenie
PRO Slaská a sladké balíčky pre deti zase občianske združenie Športový
klub Slaská. Finančne akciu podporili Ing. Ján Marko, Daniel Gelien a Jozef
Hurtík. Organizovanie tohto podujatia preukázalo dobrú spoluprácu obce
s miestnymi občianskymi združeniami a tak sa aj pre budúcnosť nevylučuje
ďalšia spolupráca a nové akcie, ktoré by vidiecky život obohatili.

Dotácie obec už poskytla
Už niekoľko rokov je v našej
obci v platnosti všeobecne záväzné
nariadenie o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce. Toto nariadenie
konkrétne upravuje podmienky
žiadosti, poskytnutia dotácie i následného vyúčtovania. Spočiatku
o dotáciu požiadalo len občianske
združenie Športový klub Slaská,
ale neskôr sa okruh záujemcov
rozšíril primerane aktivitám, ktoré
sa v obci začali realizovať. V súčasnosti o dotáciu pravidelne okrem
športovcov žiada aj občianske združenie PRO Slaská, či miestny klub
Jednoty dôchodcov Slovenska.
Pravidlá poskytnutia a vyúčtovania
sú prísne a tak každý rok si obec
overuje využiteľnosť dotácii. Môžeme skonštatovať, že aj za značného príspevku obce tieto tri subjekty
vyvíjajú činnosti v prospech rozvoja
vidieka u nás a skvalitňujú bežný ži-

vot. V roku 2013 obec už predmetným subjektom poskytla schválené
dotácie a to v sume 3320 eur pre
OZ Športový klub Slaská, 1320 eur
pre OZ PRO Slaská a 1000 eur pre
miestny klub JDS. Takže aj v tomto
roku sa môžeme zrejme tešiť na
novú futbalovú sezónu, či letný
futbalový turnaj o pohár starostu,
na stavanie mája i pálenie jánskej
vatry, opravu ďalších obecných
studní a seniori zase na množstvo
podujatí a posedení, možno aj zájazdov, ktoré organizuje ich miestny
klub. Obec sa pre poskytovanie dotácii rozhodla preto, aby motivovala
dobrovoľnú činnosť občanov a aby
občania prišli s návrhmi ako si predstavujú tráviť svoj voľný čas a čo sú
ochotní preto urobiť. Posledné roky
sú dôkazom, že tento systém je
správy a život v obci je atraktívnejší
ako predtým.
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Zo života ZŠ Janova Lehota
J Pre najúspešnejších žiakov chystáme výlet
za odmenu. Kam? Kedy? Do centra Atlantis v Leviciach, kde je plno zaujímavých vecí. Vypravíme
sa za nimi v júni.
J Nezaháľame a po dedinách, z ktorých
k nám dochádzajú deti, sme rozmiestnili reklamy
našej školy s vyčíslenými úspechmi. V Janovej
Lehote sa tento poster nachádza na obecnom
úrade.
PhDr. Zdena Jaššová
Keďže sa blíži máj, lásky čas, začítajte sa do
pohľadov našich žiakov na LÁSKU:
Láska
Láska je slovo časté,
poznanie však hmlisté.
Často kričia – tu je, tam je,
no láska to vôbec nie je.

Ako? V čom?
J Naši DEVIATACI uspeli v cvičnom testovaní zo slovenčiny najlepšie z okresu!!!!!!!!!!!!!!!!
A zároveň sa ocitli medzi 25% najlepších škôl zo
Slovenska!!! Budeme zvedaví, ako im dopadne
samotné testovanie.
J Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku:
Pavol Műller – 2. miesto
J Okresné kolo olympiády z dejepisu: 2.
miesto: Jakub Sigeti, Radka Hindická
J Okresné kolo olympiády z geografie: 1.
miesto: Veronika Španová, 3. miesto: Monika
Balúnová, 5. miesto: Terka Lehotská.
J 10.4. tiahneme do boja na poli geografickom.
Koná sa krajské kolo, do ktorého postúpila najlepšia „zemepisárka“ okresu Veronika Španová.
J Rovnako ideme krajské bojové pole navštíviť
aj z dejepisu: Kubo Sigeti.
J V celoslovenskej matematickej súťaži
PYTAGORIÁDA sa centrálne zadanými úlohami
prebojovalo až 8!!! našich žiakov a postúpili do
Žiaru na okresné kolo. Budeme zvedaví, ako
dopadnú.
J V medzinárodnej (česko-slovenskej) matematickej súťaži TAKTIK sme približne na 38. mieste
z takmer 320 škôl!!!
J Náš šachový krúžok vyrazil 13.3. na
Šachový turnaj mládeže o pohár mesta Banská
Bystrica.
Okrem toho nezaháľame a... :
J Na voliteľnom predmete literárno-dramatická výchova pripravujeme ku Dňu detí netradičné
divadelné predstavenie s názvom RYTIERSKE
SEDMORO. Keby nás nebola „sklátila“ chrípková
epidémia, stihli by sme aj divadelnú súťaž v Žiari.
J Stále usilovne a tvorivo pracujeme aj na
ostatných super zaujímavých voliteľných predmetoch. Napr. podnikatelia chystajú pre rodičov
netradičné rodičovské združenie, na ktoré sa už

môžu tešiť... Určite naň nepríďte najedení...☺
Podnikatelia však nezaháľajú a honba za ziskami
ich vybičovala až ku tomu, že každé utorkové poobedie a stredajšie ráno obetúvajú príprave školského bufetu – svojej zárobkovej činnosti. Na čom
si môžu v škole všetci pochutiť? Obložené rožky,
muffiny, sladkosti, džúsy... Prestávkový štart žiakov
ku stolíku bufetu by tromfol aj Usaina Bolta☺
J Po dvoch rokoch opäť začína na škole tanečný kurz pre 8. a 9. roč., takže naše chodby sa
budú hudbou a tancom len tak otriasať!
J Už sme takí slávni, že u nás bola aj Slovenská televízia, vlastne už RTVS! Pobehali našu
školu, podebatovali s deťmi a snáď sa uvidíme
v správach z regiónov.
J V rámci prebúdzania nových vedeckých
talentov pripravujeme už 2. ročník atraktívneho
podujatia MLADÝ VEDEC. Tento rok ho spojíme
s oslavou Dňa vody. Všetkým žiakom z druhého
stupňa sa bude až „z kečiek pariť“! Strávia totiž
časť vyučovania v pracovných vedeckých tímoch,
ktoré budú bádať na poli chémie, fyziky, geografie, biológie, matematiky a informatiky. Ktovie, či aj
niečo prevratného nevymyslia J.
J Pripravujeme exkurziu do Oswienčimu pre
žiakov 8. a 9. roč. Jedná sa o dokončenie projektu,
ktorým sme pre našu školu získali 1500 eur od Nadácie Orange z jej programu Školy pre budúcnosť.
Pre pripomenutie: Spomedzi viac ako 400 projektov vybrala Nadácia Orange len okolo 110!
J Pripravujeme ďalší ročník futbalovej súťaže
o pohár starostky obce Janova Lehota a veríme,
že ho opäť vyhráme.
J Už od januára prebieha príprava našich
recitátorov na okresné kolo Hviezdoslavovho
Kubína. Deň D bude 26. a 27.3. 2013 v Centre
voľného času v Žiari nad Hronom.
J Pripravujeme sa na celosvetovú matematickú súťaž Klokan, ktorá vypukne 25.3. Držte
nám palce!

Sebectvo vystúpilo na najvyšší stupienok,
láska predsa zostáva najčistejší mok.
Je večná, skromná, obetavá stále,
tíško kvitne ako sedmokráska v tráve.
Vika Nagyová, 8. roč.
Pohľad nie je poklad
V jeden deň, keď sme sa stretli,
naše pohľady sa pretli.
Tuším, že do niečoho som spadla
a okolitý svet nevnímala.
To niečo bolo láska,
tá záletná kráska.
Všetko sa točiť začalo
a aj to rýchlo skončilo.
No tvoj pohľad za to stál,
modré oči, pekná tvár.
Úsmevom si ma omámil,
z hlavy mi ťa už nik neodstránil.
Čo spôsobil jeden pohľad?
Aj v najväčšom blbcovi videla som poklad.
Katka Bahnová, 8. roč.
My aj snívame, takže...
Sen o novom svete
Prišiel som zo školy ako každý deň iný,
ľahol som si unavený.
Fantázii som brány otvoril
a predstavy o ideálnom svete som si vytvoril...
V tom svete si boli všetci rovní,
všetci boli milí a skromní.
Každý by dal aj z posledného,
neboli problémy dňa všedného.
Všetko vôkol bolo rozkvitnuté a krásne,
džbány s problémami boli prázdne.
No v tom som si uvedomovať začal,
že som sa zasníval a zasa sklamal.
Jakub Sigeti, 8. roč.
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UZNESENIA

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 12. decembra 2012 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 75/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 76/2012
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Petra Hrica a Ing. Miriam Ťahúňovú za overovateľov
zápisnice obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2012.
Uznesenie č. 77/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva č. 59/
2012 až 74/2012.
Uznesenie č. 78/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce
k 30.11.2012.
Uznesenie č. 79/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 v sume
3.320,00 € pre žiadateľa: OZ
Športový klub Slaská, IČO –
45 017 638, Slaská č. 17, 966 22.
Uznesenie č. 80/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 v sume
1.320,00 € pre žiadateľa: OZ
PRO SLASKÁ, IČO – 42 193 320,
Slaská č. 17, 966 22.
Uznesenie č. 81/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2013 v sume
1.000,00 € pre žiadateľa: Jednota dôchodcov na Slovensku
– Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku Slaská, IČO – 00 897 019, číselný
identifikátor – 00897019 637,
Slaská č. 213, 966 22.
Uznesenie č. 82/2012
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí:

- V mene obce Slaská s vyjadrením podľa § 63 písm. a)
ods. 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
zapísaným na LV č. 140, 1254,
1255 a 1604 v k.ú. Slaská v podieloch právnej predchodkyne
(Mária Lalová, rod. Páleníková)
v prospech: Ing. Miriam Foltánová, rod. Sliacka, nar. 1.2.1976,
bytom Hviezdoslavova 33/17,
965 01 Žiar nad Hronom. Toto
vyjadrenie nebráni nikomu, kto
sa cíti byť dotknutý na svojich
právach, aby sa domáhal ochrany v občiansko-právnom konaní
na súde.
Uznesenie č. 83/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej
činnosti za II. polrok 2012.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na I. polrok 2013.
Uznesenie č. 84/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- VZN obce Slaská č. 1/2013
o miestnej dani z nehnuteľností
na území obce Slaská.
Uznesenie č. 85/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- VZN obce Slaská č. 2/
2013, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Slaská.
Uznesenie č. 86/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Štatút obecných novín
Hlásnik.
Uznesenie č. 87/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Finančný rozpočet obce na
rok 2013 podľa predloženého
návrhu.
- Programový rozpočet obce
na rok 2013 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 88/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Návrh finančného rozpočtu
obce na roky 2014 a 2015 podľa
predloženého návrhu.
- Návrh programového rozpočtu obce na roky 2014 a 2015
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 89/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č.
3/2012 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 90/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom pôdy (orná
pôda, trvalý trávny porast, lesné
pozemky) vo vlastníctve obce
nadobudnuté v roku 2012 a to
v prospech nájomcu – Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov
a urbárnikov obce Slaská, IČO
– 37 996 592, Obecný úrad
Slaská, Slaská č. 17, 966 22
Lutila za nájomné v sume 25,00
Eur/ha/ročne splatné vždy do
15. decembra príslušného roka
na dobu určitú a to od 1.1.2013
do 31.12.2020 s podmienkou, že
sa nájomca zapíše ako nájomca
do katastra nehnuteľností a bude znášať daň z nehnuteľností
za prenajaté pozemky. Dôvod
hodný osobitného zreteľa v prípade tohto prenájmu obec zdôvodňuje tým, že je sama podielnikom právnickej osoby nájomcu
a dohodnutý nájom je najvyšší
v rámci k.ú. Slaská. Zámer prenajať pozemky týmto spôsobom
obec zverejnila dňa 23.11.2012
na svojich úradných tabuliach
obce a na svojom webovom sídle
www.slaska.sk počas celej doby
od 23.11.2012 do 12.12.2012.
„Za“ hlasovali všetci poslanci
obecného zastupiteľstva, čím
bola splnená podmienka trojpätinovej väčšiny.
Uznesenie č. 91/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v pro-

spech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu
– 10,5 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 450, vedená ako orná
pôda o výmere 42 m2, zapísaná
na LV č. 1006 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8
(zodpovedajúca výmera podielu
– 150,5 m2) na pozemku parcela č. E-KN 109, vedená ako TTP
o výmere 1204 m2, zapísaná na
LV č. 936 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
(zodpovedajúca výmera podielu
– 56 m2) na pozemku parcela č.
E-KN 54, vedená ako zastavané
plochy a nádvoria o výmere 112
m2, zapísaná na LV č. 385 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/2 (zodpovedajúca
výmera podielu – 343,5 m2)
na pozemku parcela č. E-KN
578/3, vedená ako orná pôda
o výmere 687 m2, zapísaná na
LV č. 672 v k.ú. Slaská, od predávajúceho p. Mariana Fronka,
nar. 7.9.1948, bytom Hviezdoslavova 280/16, 965 01 Žiar nad
Hronom, za kúpnu cenu spolu
v sume 304,35 Eur.
Uznesenie č. 92/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8
(zodpovedajúca výmera podielu
– 3,75 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 414, vedená ako orná
pôda o výmere 30 m2, zapísaná na LV č. 154 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/16 (zodpovedajúca výmera
podielu – 8 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 26, vedená ako
záhrady o výmere 128 m2, zapísaná na LV č. 795 v k.ú. Slaská;
spoluvlastnícky podiel o veľkosti
7/48 (zodpovedajúca výmera
podielu – 10,79 m2) na pozemku parcela č. E-KN 28, vedená
ako záhrady o výmere 74 m2,
zapísaná na LV č. 974 v k.ú.
Slaská a spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 90/480 (zodpovedajúca výmera podielu – 70,31 m2)
na pozemku parcela č. E-KN
147/1, vedená ako orná pôda
o výmere 375 m2, zapísaná na
LV č. 155 v k.ú. Slaská, od predávajúcej p. Rozálii Černákovej,
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nar. 21.4.1937, bytom Slaská č.
15, 966 22 Lutila, za kúpnu cenu
spolu v sume 25,11 Eur.
Uznesenie č. 93/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici

HLÁSNIK
v konaní č. 15 Co/73/2012-407
zo dňa 5.12.2012, ktorým bol
potvrdený rozsudok Okresného
súdu v Žiari nad Hronom v konaní č. 4C/17/2008-356 zo dňa
8.2.2012, ktorý zamietol žalobu
spol. AZEX, s.r.o. o zaplatenie
škody vo výške 145.677,24 eur
voči obci Slaská.

Uznesenie č. 94/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o nástupe starostu obce ako poslanca Banskobystrického samosprávneho
kraja dňa 20.12.2012 a o jeho
účasti na zasadnutiach zastupiteľstva
Banskobystrického
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samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 95/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Mimoriadnu odmenu hlavnému kontrolórovi obce JUDr.
Jánovi Beličkovi za rok 2012
v sume 200,00 eur brutto.

UZNESENIA

z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 14. marca 2013 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Miroslava Hrica a Zdena Fronca za overovateľov zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.3.2013.
Uznesenie č. 3//2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce
k 28.2.2013.
Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 1/2013.
- Záznam hlavného kontrolóra obce o následnej finančnej
kontrole č. 2/2013.
- Záznam hlavného kontrolóra obce o následnej finančnej
kontrole č. 3/2013.
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Správu z inventarizácie majetku obce Slaská k 31.12.2012
podľa predloženého návrhu.
- Vyradenie majetku na základe výsledkov inventarizácie
majetku za rok 2012 podľa
predloženého návrhu v celkovej
hodnote 10.022,89 eur.
Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu o výsledkoch
odpadového hospodárstva obce
za rok 2012.

Uznesenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
- Návrh starostu obce Slaská na určenie výšky finančných
prostriedkov z výnosu dane
z príjmov FO na 1 dieťa navštevujúce záujmové činnosti
v sume 65,00 eur/rok/dieťa.
B. schvaľuje:
- Poskytnutie finančných
prostriedkov z výnosu dane
z príjmov FO na 1 dieťa navštevujúce záujmové činnosti
v sume 65,00 eur/rok/dieťa.
- Poskytnutie finančných
prostriedkov na deti s trvalým
pobytom v obci Slaská (13
detí) navštevujúce záujmové
vzdelávanie v Centre voľného
času, IČO – 37 831 411, M.R.
Štefánika 17, Žiar nad Hronom
na obdobie od 1.1.2013 do
31.12.2013 jednorázovou splátkou v sume 845,00 eur v termíne najneskôr do 30.4.2013.
- Poskytnutie finančných
prostriedkov na deti s trvalým
pobytom v obci Slaská (4 deti)
navštevujúce záujmové činnosti v Centre voľného času pri
Základnej škole s materskou
školou Štefana Moysesa, IČO
– 00 622 605, A. Kmeťa č. 1,
Žiar nad Hronom na obdobie
od 1.1.2013 do 31.12.2013
jednorázovou splátkou v sume
260,00 eur v termíne najneskôr
do 30.4.2013.
Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12
(zodpovedajúca výmera podielu
– 87,5 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 554, vedená ako TTP
o výmere 1050 m2, zapísaná
na LV č. 913 v k.ú. Slaská;

vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu
– 774 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2254, vedená ako TTP
o výmere 774 m2, zapísaná
na LV č. 1393 v k.ú. Slaská;
vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu
– 573 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2855, vedená ako TTP
o výmere 573 m2, zapísaná
na LV č. 1393 v k.ú. Slaská
a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 677/5785 (zodpovedajúca
výmera podielu – 677 m2) na
pozemku parcela č. C-KN 2090,
vedená ako lesné pozemky
o výmere 5785 m2, zapísaná
na LV č. 1613 v k.ú. Slaská, od
predávajúceho p. Pavla Páleníka, nar. 5.12.1964, bytom Pod
Donátom 2/46, 965 01 Žiar nad
Hronom, za kúpnu cenu spolu
v sume 610,86 eur.

o výmere 988 m2, zapísaná na
LV č. 1450 v k.ú. Slaská, od predávajúceho p. Ľubomíra Hlaváčika, nar. 2.1.1954, bytom Nová
č. 396/19, 976 96 Medzibrod,
za kúpnu cenu spolu v sume
317,07 eur.

Uznesenie č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/9
(zodpovedajúca výmera podielu
– 222 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2009, vedená ako lesné pozemky o výmere 2000 m2,
zapísaná na LV č. 1234 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/3 (zodpovedajúca
výmera podielu – 347 m2) na
pozemku parcela č. C-KN 1614,
vedená ako TTP o výmere 1040
m2, zapísaná na LV č. 1450
v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/3 (zodpovedajúca výmera podielu – 227
m2) na pozemku parcela č.
C-KN 2183, vedená ako TTP
o výmere 680 m2, zapísaná na
LV č. 1450 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3
(zodpovedajúca výmera podielu
– 329 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2708, vedená ako TTP

Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 1.095,93 eur
na nákup nehnuteľností - pozemkov.

Uznesenie č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
(zodpovedajúca výmera podielu
– 56 m2) na pozemku parcela č.
E-KN 54, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere
112 m2, zapísaná na LV č. 385
v k.ú. Slaská, od predávajúcej
p. Veroniky Demačekovej, nar.
17.7.1953, bytom Nábrežná
24/20, 038 61 Vrútky, za kúpnu
cenu spolu v sume 168,00 eur.

Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo
zamieta:
- Žiadosť dychovej hudby
Slaštianka, reg. č. v ZDHS
61 302, o vyradenie majetku
obce.
Uznesenie č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Členstvo obce Slaská
v Miestnej akčnej skupine „Žiarska kotlina“.
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
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ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci
k 31.03.2013 – 485
do 15 rokov – 98
občania nad 15 rokov – 387
chlapcov- 41
dievčat- 57
mužov- 192
žien - 195
priemerný vek - 41
Narodení:
Gabriela Rozinajová
Patrik Rozenberg
Zomrelý:
Katarína Hárezníková
rodáčka:
Margita Pavlová, rod.
Šusterová
Odhlásený:
Miroslav Beniak

Jubilanti
našej obce

HLÁSNIK

Koncesionárske poplatky
Od 1.1.2013 nastali zmeny
v platbe úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv.
koncesionárske poplatky). Platiteľom je fyzická osoba, ktorá je
evidovaná dodávateľom elektriny
ako odberateľ elektrickej energie
v domácnosti v odbernom mieste
pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Pri viacnásobnom
odberateľovi elektriny, tento neplatí poplatok za ďalšie odberné
miesto, ak už platí úhradu za
jedno odberné miesto.
Od poplatku je oslobodený
platiteľ, ktorý žije v občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom občan s ťažkým zdravotným postihnutím má
adresu trvalého bydliska totožnú
s adresou odberného miesta
platiteľa. Úhradu neplatia ani
občania, ktorí sú sami osobami
s ŤZP. Nárok na oslobodenie od
platenia sa preukazuje kópiou
preukazu občana s ŤZP alebo
rozhodnutím ÚPSVaR o uznaní
za občana s ŤZP.
Ak je platiteľ poplatku poberateľom dôchodku a nemá iný
príjem zo zárobkovej činnosti
a nežije s inou osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, má
nárok na zníženú sadzbu úhra-

50 rokov
Miroslav Báťo
Lýdia Báťová
55 rokov
Milan Zverka
Emília Rozinayová
60 rokov
Anna Futáková
65 rokov
Oľga Jelžová
70 rokov
Anna Köszegyová
Jozef Vanka
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Hlásnik
NOVINY OBCE SLASKÁ

dy na 2,32 eur. Nárok preukáže
dôchodca kópiou rozhodnutia
o poberaní dôchodku a čestným
vyhlásením, že nemá príjem
(okrem dôchodku) a nežije
s osobou s príjmom.
Platiteľ
poplatku,
teda
odberateľ elektriny, ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej
núdzi alebo je osobou spoločne
posudzovanou, ak poberanie
dávky preukáže potvrdením
z ÚPSVaR, ktoré obsahuje,
odkedy je poberateľom dávky
a poberanie dávky naďalej trvá,
má nárok na zníženie sadzby
úhrady na 2,32 eur.
RTVS spustila do prevádzky
infolinku na pomoc občanom
v súvislosti s úhradami poplatkov. Infolinka s telefónnym
číslom 18288 je k dispozícii 7
dní v týždni od 8,00 do 20,00
hod. RTVS bude predkladanie
požadovaných dokladov akceptovať v termíne až do 30. júna
2013. Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na
úľavu, získajú túto úľavu spätne
od začiatku roka 2013. Po tomto
termíne (30.6.2013) už nebude
možné so spätnou platnosťou
akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.

ROK 2013

Humor
V škole sa učiteľka pýta
Jožka: „Povedz nám, koľko vojen viedli v 18.storočí
Habsburgovci?“ „Päť.“ „Výborne a teraz nám ich vymenuj.
„Jeden, dva, tri, štyri, päť.“
„Jean,“ hovorí lord sluhovi, „dnes mám chuť trošku
pracovať. Dnes si vajíčko
olúpem sám.“
Psychiater si pozval pani
Novákovú na posedenie.
„Váš manžel ma požiadal, aby
som vás vyšetril. Vraj chodíte
večer po byte so zdvihnutými
rukami a s roztiahnutými prstami. Môžete mi na to niečo
povedať?“ „Ale áno. Čakám,
až mi zaschne lak na nechty.“
Idú dôchodcovia po ulici
a jeden sa obzrie za peknou babou. „Francku, tiež by si chcel,
aby si mal zase 20 rokov?“ „No
určite. Pre päť minút zábavy
s nejakou buchtou chodiť zase
štyridsať rokov do fabriky.“
„Máte problém s alkoholom?“ pýta sa reportérka
bezdomovca. Bezdomovec:
„Nie, ale bez neho áno.“
Príde policajt k doktorovi
so spálenými ušami. „To sa
vám ako stalo?“ „Ale žehlím si
uniformu, zazvoní telefón, tak
si tú žehličku zo zvyku priložím k uchu a hovorím: Počúvam.“ „No dobre, ale od čoho
máte spálené to druhé ucho?“
„To som volal záchranku.“
„Fero, choď zablahoželať
pánovi riaditeľovi, narodilo sa
mu dieťa!“ „A čo má?“ „Fínsku
vodku.“
„Odkedy vlastne nosíš
v uchu náušnicu?“ pýta sa
Mišo prekvapene svojho
kolegu. „No, odvtedy, ako ju
moja manželka našla v našej
posteli!“
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