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Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil
deň ich konania na sobotu 9.
novembra 2013. Voľby sa uskutočnia v čase od 7,00 hod.
do 22,00 hod.. Vo volebnom
obvode Žiar nad Hronom
budeme voliť 4 poslancov a
predsedu (župana).
(Pokračovanie na str. 6)

Hroby našich predkov nás stále spájajú
Drahí Slašťania!
Na Dušičky, na spomienku
na Všetkých verných zosnulých
2. novembra, málokto vynechá
návštevu cintorína a modlitbu
pri hroboch svojich príbuzných,
známych,
priateľov.
Deň
predtým slávime sviatok Všetkých svätých. Zaviedol ho pápež
Bonifác IV. v roku 609, keď ho
rímsky Panteón, kde sa uctievali všetky pohanské božstvá,
zasvätil Panne Márii a všetkým
svätým. Sviatok sa slávil v máji,
pápež Gregor III. ho presunul na
I. november.
Ľudová pranostika hovorí,
že ak na Dušičky prší, tak duše
zomrelých oplakávajú svoje
hriechy. Sviatok Spomienky na
všetkých verných zosnulých je
pre kresťanov aj sviatkom povolania k nádeji, ktorá má istotu v
Kristovi. Boh vždy slovo dodrží,
a preto sa líši kresťanská nádej
od utópii, ktorá má podložený
obsah len v túžbach ľudí. V Kristovi na kríži na nás hľadí Božia
budúcnosť spasenia, v Kristovej
smrti máme istú budúcnosť vzkriesenia.

Roľnícka nedeľa

Prišla jeseň a s ňou i zber
úrody v našich záhradkách.
Aj v tomto suchom roku sa
urodilo niečoho viac a niečoho menej. Kresťania každý
rok ďakujú za Božiu starostlivosť tradičnou Roľníckou
nedeľou. Aj v našej obci sa
táto nedeľa konala 6. októbra.
Viacerí veriaci boli ochotní
priniesť kúsok zo svojej úrody
a ruky šikovných aranžérok
dokázali z toho vytvarovať
zaujímavú výzdobu. Kňaz
pri
svätej omši požehnal

tieto plody Božej štedrosti a ľudskej práce. Vo svojej
kázni spomenul, že človek od
počiatku cítil povinnosť Bohu
ďakovať za dary a dobrodenia ako to robil Kain a Ábel a
nemal by sa báť niečo obetovať, pretože sa mu to vráti
späť v inej podobe. Po svätej
omši zahrala pre všetkých
prítomných dychová hudba
s kapelníkom pánom Petrom
Páleníkom. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave a
realizácii tejto akcie podieľali.

Pozrime sa teraz do minulosti, ako si pripomínali spomínané
sviatky naši predkovia. Najprv
v skratke na to, čo sa dialo v
spoločenskom živote, mimo cintorína. V prvý novembrový deň
sa na mnohých miestach Slovenska končilo funkčné obdobie
richtárov, boženíkov ( obecných
sluhov) a obecných pastierov.
Nasledovali voľby, ktoré ich buď
potvrdili alebo na ich miesta nastúpili noví ľudia. Okrem toho to
bol aj deň zosypu, prinášania
zrna ako naturálnej odmeny
pre obecných sluhov a pastierov. Už od sviatku Všetkých
svätých sa chodilo na hroby pri
plameni sviečky a pri modlitbe
sa spomínalo na zosnulých.
Návštevy cintorínov sa udržali
až do súčasnosti. Veľmi často
ide o jedinú príležitosť v roku,
keď do svojho rodiska zavítajú
aj ľudia zo vzdialenejších miest,
ktorí tam inak nechodievajú ani
na hody. Je veľmi symbolické,
že sa práve v týchto dňoch stretnú s ostatnými na hroboch ľudí,
ktorí ich spájajú.
(Pokračovanie na str. 2)

STRANA 2

História obce
Rok 1969
Stavba
Stavba
školy
je
pred
dokončením. Je potrebné dohotoviť ústredné kúrenie, vodoinštaláciu, parkety a nátery. Tieto
práce mohli byť ukončené už do
konca roku, keby sa miestnosti
vykurovali. Pokračovať sa bude až
v jarnom období. V budúcom roku
bude potrebné urobiť ohradu školských objektov, ale doteraz nie sú
zabezpečené finančné prostriedky.
Stavba vodovodu
So stavbou vodovodu sa nedá
v zimných mesiacoch pokračovať.
V tomto roku bolo zabudovaných
2400 bežných metrov potrubia a
bol vybudovaný základ pod vodojem. Veľmi obtiažny bol výkop ryhy,
pretože niektoré úseky sa museli aj
odstreľovať. Vodojem sa má stavať
panelový do 100 m3, ktorý zhotovuje Priemstav, národný podnik
Prievidza.
Šetrenie stavebnými pozemkami
Na zasadnutiach Rady MNV
boli riešené pripomienky občanov
o nutnosti šetrenia stavebnými
pozemkami. Potrebné je na Dielničkách pod cestou pre ZDŠ, kde
boli plánované len dva stavebné
pozemky, rozšíriť to na tri stavebné
pozemky, keďže tam ostáva dosť
voľného priestoru.
Výstavba chát
Dňa 5. júna bolo na zasadnutí
Rady MNV uložené vydať stavebné povolenie na výstavbu chát na
Starej píle týmto uchádzačom –
Anton Fronk, Jozef Lupták, Michal
Ronďoš, a Andrej Oravec.
Odmena pre obec
Našej obci bola udelená
odmena vo výške 10 000 Kčs
za umiestnenie v súťaži záväzkového hnutia z príležitosti 50.
výročia VOSR na 6. mieste.
Hygiena vody
Okresný hygienik šetrením zistil, že voda vo verejných studniach
je zdravotne závadná. Lepšia situácia nie je ani v súkromných studniach. Rozborom vody bolo zistené,
že sa v nej nachádzajú fekálie. Je
to z toho dôvodu, že v obci nie je
vybudovaná kanalizácia a povrchová voda so všetkou nečistotou
presakuje do studní.
(Uverejnené bez redakčných úprav.)
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Hroby našich predkov nás stále spájajú
(Dokončenie zo str. 1)
Spomienka na všetkých
verných zosnulých ( 2. novembra) sa slávi od roku 998, keď
opát Odilo v známom benediktínskom kláštore vo francúzskom
meste Cluny zaviedol tradiciu
večer vyzváňať zvonmi, spievať
žalmy za mŕtvych a slúžiť za ich
duše zádušnú svätú omšu.
Zvyk slávenia zádušných
svätých omší za duše zosnulých
sa v západnej Cirkvi rýchlo ujal
a rozšíril. Sviece sa na cintorínoch zapaľujú ako symbol
nesmrteľnosti duše a Božieho
milosrdenstva.
Starí Slovania verili, že telo
a duša, ktoré tvorili počas života
jeden celok, sa po smrti oddelia,
telo je pochované a duša odlieta
do záhrobnej ríši. Naši predkovia
verili, že pri skone človeka duša
odchádza ústami pri poslednom
výdychu. Aby duša mohla vyletieť, otváralo sa pri mŕtvom okno.
Táto obyčaj sa dodržiavala veľmi
dlho vo všetkých regiónoch Slovenska. Bolo zvykom, že aj po
skone človeka sa mu nechávalo
na stole jedlo, pripravovala sa
mu posteľ na spanie a nechávala sa horieť svieca. Pohreb sa
končil hostinou, ktorá sa dnes
nazýva kar. Slovania ju nazývali
tryzna alebo strava. Kar sa konal v minulosti priamo na hrobe.
Pozostalí si pripili medovinou,

tancovali, spievali, malo sa tým
odstrašiť démonov škodiacich
zosnulému i živým. Na mŕtveho
sa spomínalo na tretí, deviaty,
dvadsiaty a štyridsiaty deň po
pohrebe, ďalej po polroku odo
dňa smrti a na samotné výročie
smrti. Spomienky sa konali aj v
rodinnom kruhu.
Prijatím kresťanstva sa zmenil i pohľad na smrť a pridali sa
niektoré nové aspekty aj do
samotného obradu pochovania.
Predovšetkým to znamenalo
vznik posvätných miest, cintorínov, teda požehnanej pôdy,
do ktorej sa pochovávalo kostrovým spôsobom. Cintoríny
vznikali najprv pri chrámoch,
neskôr sa presťahovali za hradby miest. V 11. storočí sa pochovávalo na doskách. Novelizácie
pochovávania vydali Mária Terézia a Jozef II., ktorí nariadili aj
kopanie hrobov a patričnej hĺbke, čím sa malo predchádzať
šíreniu chorôb a epidémií.
zakazovalo
Kresťanstvo
pochovávať do nepožehnanej
pôdy, napriek tomu pochovávali
príbuzných v blízkosti domu, pod
prah, lebo sa verilo v ochranu a
pomoc mŕtveho predka.
Ak dnes zájdeme na cintorín
už pred Dušičkami, zaznamenáme na ňom živú aktivitu.
Všetci čistia hroby a pomníky,
na hroby sa prinášajú kvety v

Záhradkárčenie nie je len
o využití pozemku na získanie
vlastnej zeleniny, ale pre mnohých aj relaxom a mnohokrát
umením nemožného. A keď sa
k tomu pridá priazeň prírody,
plody záhrad sú nádherné a
niekedy ich považujeme aj za
malý zázrak. Už naši prastarí
rodičia hovorievali, že príroda človeku vždy vráti to, ako
sa k nej správa a to platí aj
v záhrade. Keď pôde z času
na čas vrátite to, čo z nej beriete, tak vie poskytnúť človeku
niekedy aj bonus v podobe nezvyčajného plodu.
No a v našej dedinke sa
také zázraky diali aj tento rok
a aj túto záhradkársku sezónu
mohli niektorí ukončiť nadmieru spokojní s tým, čo zo
svojich záhrad na jeseň pozbierali. Rodinke Kucbelovej sa už niekoľko rokov darí
pestovať ohromné tekvice, ale
tie tohtoročné sú zvlášť výni-

močné svojou veľkosťou. A pritom vraj nebolo treba veľa starostlivosti, aby sa dosiahol taký
výsledok. Nech je za tým dobrá
pôda, či pravidelné zalievanie
alebo mesačný svit, isté je, že
príroda týmto tekviciam priala a
dnes sú hrdou ozdobou oplotenia, kde sa vynímajú a esteticky
dofarbujú toto jesenné obdobie.
Ani nie tak ďaleko týchto tekvíc,
sa v inej záhrade zase podarilo dopestovať skoro kilovú
paradajku. Áno, čítate správne,
takmer 93 dkg paradajka skutočne narástla a ešte aj dozrela.
No a potešila nielen pestovateľ-

črepníkoch, najčastejšie chryzantémy. Niekedy sa zdá, že
ľudia sa priam predbiehajú v
tom, ako vyzdobia hroby svojich
zosnulých.
Pokiaľ tak chcú vyjadriť svoju úctu k predkom, je to v najlepšom poriadku a nadväzujú
na krásnu tradíciu prevzatú z
minulých storočí. Niekedy sa
žiaľ, nemožno ubrániť dojmu, že
ide skôr o súťaž v predvádzaní
zámožnosti a spoločenskej
prestíže. Otec Benedikt XVI. v
encyklike Spe salvi poukazuje
na to, aké sú naše životy prepojené s tými, čo nás už opustili.
Svätý otec nás povzbudzuje, aby
sa veriaci modlili a prihovárali za
druhého človeka a to aj po smrti.
Drahí Slašťania!
Blížia sa nám sviatky Všetkých svätých a spomienka na
všetkých verných zosnulých
(Dušičky). Chcem vás všetkých povzbudiť, aby sme si v
tieto dni našli čas pre našich najbližších. A tak ako si to praje aj
pápež Benedikt XVI. aby sme sa
aj pomodlili a spájali našich zosnulých s Bohom.
Všetkých vás pozdravuje a
vyprosuje veľa viery, nádeje a
lásky pre naše rodiny.
Váš kňaz Štefan Bieľak

Komu sa nelení, tomu sa zelení

ku, ale aj nás ostatných, ktorí si
ju môžeme vďaka fotke obzrieť.
A tak jeseň bola k týmto pestovateľom štedrá a odmenila ich
za ich starostlivosť o záhradu.
Aj tieto mičurínske úspechy
môžu byť výzvou pre nás ostatných, aby sme sa na budúci
rok pokúsili o niečo podobné. A
ak sa vám to podarí, radi vás
navštívime, všetko zdokumentujeme a odprezentujeme, lebo
aj malé úspechy dokážu zmeniť
naše príbytky vo veľkom štýle a
vďaka týmto drobnostiam je vidiecky život atraktívnejší.
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Zber a triedenie odpadov po novom
Obec Slaská v spolupráci
so spoločnosťou Technické
služby – Žiar nad Hronom,
a.s. si vás dovoľujú upozorniť
na zmenu systému triedenia
a zberu separovaných zložiek
odpadu. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ekonomické a
technické podmienky zberu a
vzhľadom na zvýšenie podielu
triedeného odpadu, nastáva v
separovaní nasledovná zmena.
V zmysle zákonník povinností je obec povinná zabezpečiť na jej území separovaný
zber piatich zložiek komunálneho odpadu: papier, plasty,
kovy, sklo a bio odpad. Túto
zákonnú podmienku síce naša
obec v súčasnosti spĺňa, ale
tesne na hranici zákona, lebo
zber plastov, kovových obalov
a tetrapakov sa vykonáva ukladaním do jedného vreca. A
tu nastáva podstatná zmena,
nakoľko plasty, kovové obaly a
tetrapaky sa budú zbierať samostatne a nebude možné ich
zmiešavať. To znamená, že v
obci Slaská budeme zbierať
zvlášť plasty, zvlášť tetrapaky
a zvlášť kovové obaly. Zber
plastov je určený schváleným
harmonogramom, ktorý má k
dispozícií každá domácnosť.
Termíny zberu kovových obalov a tetrapakov budú vždy
vopred vyhlásené v obecnom rozhlase. Taktiež dôjde
k zmene zberu bio odpadu.
V súčasnosti to funguje tak,
že občania vyložia bio odpad
pred svoje rodinné domy v
termíne a čase, ktoré si určujú sami. Tým však dochádza
k situácii, že niektorý bio odpad je pred domom týždeň a
niektorý len dve hodiny, čím
na kráse našej obce neprispievame. Takže termín zvozu
bio odpadu bude vyhlasovaný
dva dni vopred a len v určenom dni bude možné bio odpad
vyložiť, resp. večer deň pred
zvozom. Ak občania budú bio
odpad vykladať mimo tieto
termíny, bude sa to považovať
za tvorbu nelegálnej skládky
odpadu a bude to zo strany
obce sankcionované.

Ako teda správne
separovať?

PLASTY
(stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš,
obalové fólie čisté, tégliky z
jogurtov, masla, potravín, plastové obaly z kozmetiky, polystyrén). Zbierať do plastového
vreca a vyložiť pred rodinný
dom v stanovenom termíne
podľa harmonogramu. Mimo
určeného termínu je možné
plasty odovzdať na zbernom
dvore prostredníctvom obecného úradu.

termíne stanovenom obcou
formou vyhlásenia v miestnom
rozhlase. Mimo stanoveného
termínu je možné tetrapaky
odovzdať na zbernom dvore
prostredníctvom
obecného
úradu.

PAPIER
(noviny, časopisy, katalógy,
letáky, telefónne zoznamy,
knihy bez väzby, zošity, baliaci
papier, kalendáre, papierové
obaly od potravín a pracích
prostriedkov, kartónové škatule). Zbierať individuálne
do papierových vriec, resp.

BIO ODPAD
(lístie,
ihličie,
piliny,
pokosená tráva, kvety, burina,
konáre, odrezky zo stromov).
Lístie, ihličie, piliny, pokosenú
trávu, kvety a burinu zbierať
do vriec, konáre a odrezky
zo stromov skracovať na 1 m
a zviazať. Následne vyložiť
pred rodinný dom v termíne
stanovenom obcou formou vyhlásenia v miestnom rozhlase.
Mimo stanoveného termínu je
možné bio odpad odovzdať na
komunálnu kompostáreň prostredníctvom obecného úradu.
Samozrejme, že sa očakáva, že odovzdané obaly budú
čisté, nebudú znečistené potravinami, olejom, farbami,
cementom, hlinou a podobne.
V otázke bio odpadu nastáva
zmena nielen v termínoch jeho
zbierania, ale aj v spôsobe.
Drobný bio odpad už musí byť
vo vreciach a konáre musia byť
skrátené na 1 m a zviazané.
Tento systém pri bio odpade
sa určuje preto, aby bol odvoz
efektívny a nie náročný ako
doteraz, keď sa vykladali pred
domy obrovské konáre a na
nich bola vysypaná pokosená
tráva. Ak nebudú dodržané
stanovené podmienky, takýto
odpad spred vašich domov odvezený nebude.

KOVOVÉ OBALY
(konzervy,
plechovky,
hliníkové viečka z mliečnych
výrobkov, kompótové viečka,
alobal). Zbierať do plastového
vreca a vyložiť pred rodinný
dom v termíne stanovenom
obcou formou vyhlásenia v miestnom rozhlase. Mimo stanoveného termínu je možné
kovové obaly odovzdať na
zbernom dvore prostredníctvom obecného úradu.
TETRAPAKY
(obaly z mlieka a džúsov).
Zbierať do plastového vreca
a vyložiť pred rodinný dom v

zväzovať a vyložiť pred rodinný dom v termíne stanovenom
obcou formou vyhlásenia v miestnom rozhlase. Mimo stanoveného termínu je možné papier odovzdať na zbernom dvore
prostredníctvom
obecného
úradu.

SKLO
(sklenené obaly rôznej
farby bez uzáverov a črepy z
nich, tabuľové sklo, sklenené
poháre). Zbierať individuálne a
odovzdávať nepretržite počas
celého roka do stanoveného
veľkokapacitného kont., ktorý je
pristavený pri zbernom dvore.

Veríme, že tento spôsob
zberu triedených odpadov sa
ukáže ako správny a efektívnejší, pretože aj doterajšie
výsledky v oblasti separácie
odpadov neboli najhoršie.
Nový systém triedenia a zberu
bude možno pre samotného
občana zo začiatku trošku
náročnejší, ale v spolupráci
s nami to zvládnete a dedina
bude opäť o niečo čistejšia.
Takto môže každý z nás prispieť svojim konaním k čistému
prostrediu, v ktorom chceme
žiť.
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Zásady protipožiarnej bezpečnosti
Vážení občania !
Vzhľadom na neustále
sa opakujúci výskyt požiarov ktorý vzniká
vo vykurovacom období hlavne od
komínov resp. od palivových
spotrebičov Vám Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom chce toto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré
je potrebné dodržiavať vo
vykurovacom období. Počas
používania lokálnych palivových spotrebičov je povinný
každý užívateľ rešpektovať
všeobecne záväzný právny
predpis – vyhl. MV SR č.
401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej
bezpečnosti pri inštalácii
a prevádzkovaní palivových
spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania
a pri výstavbe a používaní
komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Pred začiatkom zimného
vykurovacieho obdobia je
povinný každý užívateľ palivových spotrebičov vykonať
kontrolu a zamerať sa hlavne
na :
inštaláciu
vykurovacích
telies , sporákov apod. osobami s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
dodržovanie bezpečných
vzdialenosti horľavých materiálov od vykurovacích
telies a dymovodov podľa
pokynov výrobcu resp. podľa
vyhl. MV SR č.401/2007 Z.z.
inštaláciu
vykurovacích
telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným
výrobcom
vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne
do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
Pri
prevádzkovaní
vykurovacích spotrebičov je
potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
 nepoužívať
pri
rozkurovaní horľavé kvapaliny,

najmä benzín, petrolej alebo
denaturovaný lieh
 dbať aby nedochádzalo
k prekurovanie vykurovacích
telies
 neskladovať
horľavé
materiály v blízkosti vykurovacích telies
 udržiavať poriadok na
povalách v blízkosti komínov
a v pivniciach
 používať len palivové
spotrebiče udržiavané v dobrom technickom stave
 konať tak, aby nedošlo
k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných
spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných
spotrebičov, pri skladovaní
, ukladaní a pri používaní
horľavých látok a pri manipulácii s otvorený ohňom
Pri kontrole a čistení
komínov a dymovodov je
potrebné dodržiavať nasledovné požiadavky :
 komín treba udržiavať
v dobrom technickom stave a
zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie, pred
uvedením do prevádzky musí
túto činnosť vykonať osoba
s odbornou spôsobilosťou,
 komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť
v určených lehotách (podľa
výkonu
palivových
spotrebičov
pripojených
na
komínové teleso):
do 50 kW
1. raz za štyri mesiace, ak sú
do komína pripojené palivové
spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
2. raz za šesť mesiacov, ak
sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez
vložky,
3. raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče
na plynné palivo a ak ide
o komín s vložkou,
nad 50 kW
1. raz za dva mesiace, ak sú

do komína pripojené palivové
spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
2. raz za šesť mesiacov, ak
sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné
palivá.
komíny
v
občasne
užívaných stavbách treba
kontrolovať a čistiť najmenej
raz za dva roky,
Upozorňujeme na fakt, že
pravidelné čistenie a kontrola komínov sa už nedáva za
povinnosť vykonávať osobám
s odbornou spôsobilosťou,
vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
455/1991 Zb. o živnosteanskom podnikaní (živnostenský zákon)., ale aj napriek
tomu doporučujeme aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho
obdobia
vykonala
osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri
komínoch od spotrebičov na
tuhé palivo
Samostatnou kapitolou je
vypaľovanie
komínov,
pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich
kontrolovaným spaľovaním.
Môžu sa vypaľovať iba vo
výnimočných prípadoch, ak
nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom.
Komíny môže vypaľovať iba
kominár alebo revízny technik komínov, s pomocou
najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa
oznamuje obci.
Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete
možnému vzniku požiarov vo
Vašich domovoch. Želáme
Vám aby celá Vaša rodina
prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
pplk. Ing. Slavomír Búci
Vedúci oddelenia požiarnej
prevencie
Okresné riaditeľstvo HaZZ
V Žiari nad Hronom

Požiadavka na opílenie
drevín
Opätovne žiadame všetkých vlastníkov pozemkov, na
ktorých rastú dreviny, aby zabezpečili ich opílenie v častiach, kde presahujú za hranice
pozemku. Väčšina vlastníkov
vysadila dreviny v tesnej blízkosti hraníc pozemku, ktoré
následne svojimi konármi zasahujú do priechodnosti miestnych komunikácií. Takto
prerastené konáre bránia riadnemu užívaniu komunikácií,
obmedzujú tzv. kukavozy pri
zbere komunálneho odpadu
a opadnutým ovocím a lístím
znečisťujú verejné priestranstvá. V zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vlastník pozemku aj vlastníkom dreviny vyrastenej na ňom a preto opílenie
takejto dreviny je povinnosťou
vlastníka. Opílenie je možné
vykonať do 31.3.2014, kedy je
mimovegetačné obdobie a je
možné upravovať, resp. vypilovať dreviny.
Dreviny, ktoré občania vysadili
svojvoľne na verejné priestranstvá bez súhlasu obce ako
vlastníka pozemku, budú upravené obcou bez toho, aby
túto skutočnosť oznamovali
osobám, ktoré dreviny vysadili.
Rovnako obec vykoná opílenie
aj v prípade drevín v súkromných záhradách, ak vlastník
pozemku neurobí úpravu sám
a tieto dreviny budú presahovať za oplotenia nad verejné
priestranstvá.
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Kampaň 2013 – Odstráň obezitu!

Hubárska sezóna nám
vyvrcholila v októbri
Hubárska sezóna tohtoročnej
jesene nechala na seba
čakať. Tak ako sa všetci tešili, že si prídu s príchodom
septembra na svoje, tak
nás počasie trochu zaskočilo. Práve v septembri, keď
sa väčšina z nás tešila na
jesennú sezónu hríbov, prišlo
ochladenie, ktoré zapríčinilo,
že na hríbovú nádielku sme
si museli počkať. Nakoniec
však počasie dostalo rozum
a ešte v septembri otvorilo
brány hôr pred nedočkavými
hubármi. Sezóna, ktorá sa
črtala byť krátka, nakoniec vydržala až do októbra a podľa
naplnených košíkov môžeme
konštatovať, že vrcholila
práve v októbri. No a tento rok
bola hora veru štedrá a do-

priala každému, kto si našiel
čas a mal hlavne trpezlivosť.
Stačilo len prechádzať sa,
mať oči na stopkách a hľadať
v lístí malé hnedé klobúčiky,
ktoré sa skrývali poza bučky,
poza peň. Jesenná hubárska
sezóna má svoje čaro. Stromy sa pripravujú na zimný
spánok, lístie hrá všetkými
možnými farbami a slnečné
lúče majú ešte svoju silu.
Preto niet divu, že september
a október sa to hubármi len
tak hemžilo a v okolí obce bol
problém zaparkovať auto. No
snáď všetci našli to, čo hľadali a snáď si všetci z vďaky k
prírode z nej odniesli aj plastové fľaše a iné „pozdravy“,
ktoré tam hubári zvyknú akosi
zabudnúť.

Púť k Panne Márii

Každoročne sa skupinka ľudí
vyberie na púť ku kaplnke nad
našou dedinkou. Nebolo tomu
inak ani 15. septembra, kedy
sme si pripomenuli sviatok
Sedembolestnej Panny Márie.
Na výzvu pána farára, že sa uskutoční púť k Panne Márii, sa v
nedeľu popoludní po obci zozbierali skupinky ľudí a spoločne
pri kaplnke sa pomodlili svätý
ruženec, litánie k Panne
Márii, korunku k Božskému
Srdcu a po adorácii dostali i požehnanie. Na záver sa
prítomným asi 30 kresťanom,
niektorým i z Kosorína, ušla i
sladkosť na cestu domov.

„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti a nebáť sa námahy.“
(Hippokrates)
Nadváha a obezita sa v ktorý je v problematike detskej
súčasnosti stávajú jedným z nadváhy kľúčový. Viac času
najhlavnejších rizikových fak- trávia sedavým spôsobom
torov pre vznik zdravotných života – počítač, televízna obraproblémov u našej populácie. zovka, dokonca ani do školy
Počet obéznych ľudí sa ce- mnohé nechodia pešo. Nevelosvetovo neustále zvyšuje a dia, alebo ani nechcú prijať
práve Slovensko patrí medzi ako fakt, že pohybová aktivita
krajiny s vysokým výskytom zohráva v detskom veku naobezity vo všetkých vekových jvýznamnejšiu úlohu pre upekategóriách.
vňovanie súčasného a budúceKilá navyše nie sú len chy- ho zdravia, že je dôležitá pre
bičkou krásy, ale prinášajú zvyšovanie telesnej zdatnosti
celý rad závažných zdravot- a vytrvalosti, na udržiavanie
ných a psychických problémov. optimálnej hmotnosti, na podSpomedzi iných rizikových porovanie kvalitného spánku, k
faktorov pre vznik vysokého lepšiemu vstrebávaniu vápnika
krvného tlaku, cukrovky, vy- do kostí a i.
sokej
hladiny
cholesteroPohyb znamená pre život
lu, problémov s pohybovým približne takú potrebu ako jedlo
aparátom je obezita jednou z a tekutiny. Všade kde je pohyb,
prvých v poradí. Najčastejšie k tam je energia a život.
vzniku obezity vedie nedostatok
Riešenie nie je zložité
fyzického pohybu, nepravidel- ani náročné. Je potrebné sa
né stravovanie, nevyrovnanie zamyslieť nad úpravou strapríjmu s výdajom energie, nízka vy a stravovacích zvyklostí a
konzumácia ovocia a zeleniny. zvýšenie pohybovej aktivity.
Väčšina ľudí s nadváhou neje V prvom rade si je treba uvez pocitu hladu, ale prijímaním domiť, že detský organizmus
potravy reaguje na rôzne pod- sa vyvíja a musí prijať v strave
nety z okolia – depresie, stres, všetky potrebné živiny pre rast
nudu, televíziu, nečinnosť. A a vývoj, takže úpravou stravy
kilá pribúdajú...
sa nemieni prísna diéta. Deti
Málokedy je príčinou tučno- treba naučiť jesť pravidelne,
ty vrodená dispozícia alebo obľúbiť si zeleninu a ovocie a
ochorenie. Vo väčšine prípa- mať za deň toľko pohybu, aby
dov je obezita dôsledkom ne- spálili toľko energie koľko prijali.
správnej životosprávy.
Jednou z možných ciest ako
Súčasným
vážnym upozorniť na tento závažný
problémom sa stáva nárast súčasný problém a odborne
obezity nielen u dospelých, poradiť je intervencia formou
ale je zvlášť u detí. Tučné deti „Kampaň 2013 – „Odstráň
postihujú choroby, ktoré by obezitu!“. Je výzvou na vytsme očakávali až u dospelého vorenie prospešného systému,
– zvýšená hladina cholester- ktorý povedie k zníženiu nadolu v krvi, vysoký krvný tlak, váhy a obezity v populácii.
ochorenia pohybového ústroKampaň 2013 “Odstráň
jenstva či porucha látkovej obezitu!“ bude prebiehať v deň,
premeny cukrov. Dieťa je ohro- kedy si pripomíname „Svetový
zené poruchami rastu a vývoja, deň výživy“. Na Regionálnom
predčasnou pubertou, astmou, úrade verejného zdravotníctchorobami pečene a žlčníka.
va v Žiari nad Hronom, dňa
Deti s nadváhou sa stáva- 16.10.2013 od 7.00.- 10.00.hod
jú terčom posmeškov, sú od- v priestoroch Poradne zdravia
mietané v kolektíve a ťažšie na ulici Cyrila a Metoda 23 vám
si nájdu kamarátov. Až z 80% pracovníčky oddelenia podpotučných detí sa stávajú tuční ry zdravia poskytnú vyšetrenie
dospelí, ohrození predčasným hladiny cholesterolu z kavznikom kardiovaskulárnych pilárnej krvi, meranie celkového
ochorení, cukrovky, zhubných telesného tuku a predovšetkým
nádorov i ďalších civilizačných odborné poradenstvo.
Pre
chorôb.
objektívnosť výsledku by bolo
Pre našu súčasnú mládež vhodné byť nalačno, ale nezaje typický nedostatok pohybu, búdať na pitný režim.
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Výzva pre nájomcov
hrobových miest

Voľby do VÚC
(Dokončenie zo str. 1)
Za
poslancov
budú
spomedzi všetkých kandidátov zvolení tí štyria, ktorí
obdržia od voličov najviac
hlasov. V prípade, že predseda nebude zvolený v prvom
kole, druhé kolo sa bude
konať dňa 23.11.2013. Ak sa
chcete zúčastniť volieb do
orgánov samosprávnych krajov, ale sa nemôžete dostaviť
do volebnej miestnosti zo
zdravotných dôvodov (zasadačka Obecného úradu
v Slaskej), budete môcť
požiadať volebnú komisiu o
prenosnú volebnú urnu.

Opatrnosti nie je
nikdy dosť
Našťastie bez žiadnych
zranení sa skončila dopravná
nehoda, ktorá sa stala v
našej obci v stredu 2. októbra
v popoludňajších hodinách.
Nehoda sa stala neďaleko
obecného úradu a miestneho
kostola. Došlo k zrážke autobusu a osobného automobilu
značky Ford. Podľa informácií
Dopravného inšpektorátu v
Žiari nad Hronom vodič osobného automobilu značky Ford
Explorer nezvládol riadenie a
v ľavotočivej zákrute sa čelne
zrazil z autobusom značky
Iribus crossway. Uvedená dopravná nehoda bola vyhodnotená ako škodová udalosť,
keďže výška škody nepresiahla sumu 3990 €. Počas
dokumentovania
dopravnej
nehody a odstraňovania jej
následkov bola cesta medzi
obcami Slaská a Kosorín uzavretá na nevyhnutne potrebný
čas. Vodiči by mali byť preto
ostražití a zbytočne nepreceňovať svoje schopnosti, lebo
opatrnosti nie je nikdy dosť a
zle sa rýchlo stane. Táto nehoda sa našťastie zaobišla bez
zranených.

ROK 2013

Dobrovoľné brigády
sa pomaly vytrácajú
Skôr narodení nám dajú
určite za pravdu a dobre si
isto pamätajú na časy spred
roka 1989, keď boli brigády
a pracovné soboty cti bežnou
súčasťou nášho života. Niekomu sa môže zdať a bude
dokonca tvrdiť, že brigády
patria do minulosti aj s režimom, ktorý tu bol. Ale keď
sa nad tým zamyslíte, mnohí
prídu nato, že svoj význam to
predsa len malo. Tak predovšetkým sa ľudia spolu stretli.
Čo dnes býva už zriedka,
väčšinou sa všetci niekam
ponáhľame a väčšinou nič
nestíhame. Stretnutia ľudí
sú nám pomaly cudzie a
spomenieme si na ne až vtedy, keď niekto z toho života
navždy odíde. Potom nás
mrzí, prečo sme neboli tam
alebo tam, veď sme sa ešte
mohli stretnúť, porozprávať,
jednoducho
komunikovať.
Dnes nás však konzumný
spôsob života ženie nebezpečným tempom, ale vieme
vôbec kam sa to ženieme?
Čo také vlastne zmeškáme?
A o čo vlastne prídeme, ak
zastavíme? No neprídeme
o nič, ani nič nezmeškáme
a ženieme sa takýmto tempom len do priepasti zdravotných problémov. A preto s
odstupom času sa dajú nájsť
pozitíva aj na nedobrovoľných
dobrovoľných akciách, akými
brigády boli. Okrem toho, že
sa stretla určitá skupina ľudí
fyzicky, nie iba online cez
internet, tak spolu urobili aj
kus roboty a nakoniec si viac
vážili spoločné veci akými sú

napríklad verejné priestranstvá, lebo si ich zveľaďovali svojpomocne brigádami.
A preto chceme práve v
tomto smere vyzdvihnúť aktivitu miestneho klubu dôchodcov v Slaskej. Nepotrebovali
internet a ani príkaz nato, aby
sa jednoducho medzi sebou
dohodli a v mesiaci august
formou brigády kompletne
vyčistili výsadbu troch zátiší v
oddychovej zóne blízko Coop
Jednoty. Títo čiperní seniori
pochopili, že obecný úrad má
obmedzené možnosti, obmedzený počet pracovníkov a
dosť iných verejných priestranstiev, ktorým sa venuje. A
tak si zobrali na mušku oddychovú zónu a tri vysadené
zátišia vyčistili od nežiadúcej
buriny, presvetlili ju prestrihaním jestvujúcich kríkov a
stromov a urobili toto miesto
krajším. Naplno prejavili ich
záhradkárske zručnosti a sú
v tomto pozitívnym príkladom
aj pre iné organizácie v obci.
Nám ostáva len veriť, že si z
tejto činnosti urobia tradíciu
a že táto brigáda nebola ich
poslednou. No a aj touto cestou sa im chceme poďakovať
za dobrý nápad, za jeho zrealizovanie a za ukážku toho,
že keď chceme zmeniť naše
okolie k lepšiemu, netreba
nato ani financie a ani zázraky, stačia dve pracovité ruky
každého z nás a chuť urobiť
niečo zadarmo bez nároku
na odmenu. Takže milí naši
dôchodcovia za tento čin
vás všetkých zúčastnených
chválime.

Od 1. januára 2013 je v
našej obci platné a účinné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slaská č. 2/2013,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Slaská. V zmysle
tohto nariadenia vzniká právo
užívať hrobové miesto až uzatvorením nájomnej zmluvy. Za
prenájom hrobového miesta
na 10 rokov sa uhrádza nasledovné nájomné – v prípade
jednohrobu v sume 8,00 eur,
v prípade dvojhrobu 15,00
eur, v prípade detského hrobu
4,00 eur a v prípade urnového
hrobu 5,00 eur. Preto vyzývame príbuzných, ktorí ešte
s obcou neuzavreli príslušné
nájomné zmluvy na hrobové
miesta, aby tak učinili najneskôr do konca roka 2013. V
prípade, že sa vyskytnú hroby,
na ktoré nebudú uzatvorené
nájomné zmluvy bez záujmu
príbuzných, obec bude postupovať v zmysle schváleného
nariadenia a takéto hroby
bude považovať za opustenú vec. Následne dôjde k
ich zrušeniu. Povinnosť uzatvárať nájomné zmluvy na
hrobové miesta vznikla zo
zákona už dávnejšie, ale obec
Slaská sa rozhodla spoplatniť
pietne miesta našich predkov až od roku 2013. Preto
očakávame ústretovosť aj zo
strany príbuzných a k prípadnému zrušeniu hrobu chceme
pristúpiť citlivo až vtedy, keď
sa skutočne nenájde v rodine
pozostalých nikto, kto by chcel
uhrádzať za hrobové miesto
príslušné nájomné. Taktiež
treba brať ohľad na to, že
suma nájmu je cca 80 centov
na jednohrob na rok, v ktorej
je zahrnuté kosenie cintorína
4-krát ročne (vrátane pozametania hrobov, pohrabania
trávy a jej odvozu), prístup k
vode na polievanie a úprava
okolitých priestranstiev cintorína, vrátane čistenie prístupovej cesty a schodov pri miestnom cintoríne od snehu v
zimnom období. Obec nemá
záujem na nájme hrobových
miest zarábať, chce len
dodržať platný zákon v tejto
oblasti a za symbolický poplatok udržiavať toto pietne miesto. Agendou hrobových miest
je poverená pracovníčka OcÚ
sl. Mojžišová (045/6726132),
ktorá
všetky
náležitosti
každému ochotne vysvetlí.
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Pribudli nové
odpadkové koše

Odvodňovací jarok
z časti upravený

Spotreba obyvateľov napriek
svetovým finančným problémom
narastá a s tým priamo súvisí aj
nárast komunálneho odpadu. A
to nielen v domácnostiach, ale
aj na verejných priestranstvách.
Po správnosti by si mal každý
návštevník verejného priestranstva odpad ním vytvorený zobrať
so sebou a vytriediť doma, ale
tak to funguje len u veľmi málo
jedincoch. Zvlášť deti a mládež
priam s radosťou odhodia obal
zo sladkosti na zem a čo je najsmutnejšie, ani prítomní rodičia
väčšinou nezasiahnu a deti od
malička nevedú k starostlivosti o
životné prostredie. A tak sa obec
snaží postupne „vybaviť“ aj verejné priestranstvá odpadkovými
košmi.
No a medzi verejné priestranstvá určite patrí miestny cintorín
a tiež parčík v strede obce. Preto
obec umiestnila esteticky vhodné smetné koše na cintoríne a
v parčíku, aby drobný odpad –
obaly neboli pohodené práve na
miestach, kde sa buď očakáva
pietna atmosféra, alebo v prípade
parčíka úroveň prostredia hodná
centra obce. Nové kovové protikorózne upravené odpadkové
koše so strieškou sú osadené
pol metra v zemi v betónovom
lôžku. Na miestnom cintoríne sa
nachádzajú tri kusy a to pri vrchných vstupných bránach a dole
neďaleko domu smútku. A jeden
pribudol v miestnom parčíku.
Tieto aj pôvodné smetné koše
sú určené výlučne na drobný
tvorený okoloidúcimi návštevníkmi cintorína alebo parčíka a
nie odpad z domácností. Ten je
povinný každý riešiť vo vlastnej
réžií vo vlastnej zbernej nádobe.
Okrem toho sú v cintoríne za
domom smútku pristavené dva
1100-litrové kontajnery na plasty
a komunálny odpad. Rovnako
sa tam nachádza nádoba na odpad zo skla a bioodpad je možné
umiestniť na priestranstvo pri
týchto kontajneroch. Preto aj na
cintoríne je nutné odpad triediť.
Samotné odpadkové koše
na verejných priestranstvách
treba používať v súlade s týmito
pravidlami, aby nedochádzalo k
ich preplňovaniu odpadom, ktorý
tam nepatrí. Ľudovo napísané,
odpadkové koše na verejných
priestranstvách si netreba zamieňať so zbernou nádobou, ktorú
máme doma. Len zodpovedným
prístupom k prírode a nášmu
okoliu sa priblížime o krôčik
bližšie k štandardu čistej obce,
čo je v mnohých štátoch Európy
samozrejmosťou.

V miestnej časti obce „Priehrada“ bol v minulosti popri ceste
vybudovaný
odvodňovací
jarok. Ten slúžil predovšetkým
na odvedenie vody z prítoku
Andulka a asi v polovici sa do
neho napájal odvodňovací
rigol z neďalekého lesa. V
roku 2010 bola v tomto úseku
úplne zrekonštruovaná miestna komunikácia z finančných
prostriedkov Európskej únie
a časť cesty bola odvodnená
povrchovým rigolom tiež do
spomínaného odvodňovacieho
jarku.
V
prípade
návalových
dažďov alebo pri rýchlom topení
sa snehu na jar, prechádzalo
týmto jarkom nadmerné množstvo vody, čo v úseku tesne pod
mostíkom spôsobilo vymytie
základového podkladu. A práve
postupné vymývanie podkladu
dosť podstatne narušilo statiku
panelov, z ktorých bola spodná
časť jarku vyhotovená. Stav bol
tak vážny, že hrozilo nielen spadnutie panelov, ale aj vymytie
značnej časti brehu, do ktorého
voda narážala. No a to by mohlo viesť k upchatiu prietoku a k
záplavám okolitého územia. Aj
preto obec na konci roka 2012
v rozpočte na rok 2013 schválila finančné prostriedky na krytie
nákladov vyregulovania tejto
časti odvodňovacieho jarku.
Obecný rozpočet však pokrýval
len nákup väčšej časti materiálu
a jeho dopravu. Práce a s tým
spojené náklady na elektrickú
energiu a podobne už finančne
pokrytý nebol a to teda dobrovoľnícky zabezpečil vlastník
susednej nehnuteľnosti, ktorý by
bol v prípade záplav vytopený
ako prvý, aj keď je odvodňovací
jarok vlastníctvom obce. Spolupráca obce a občanov sa v
tomto prípade osvedčila a priniesla žiadúci výsledok.
V budúcom roku chce obec
riešiť spevnenie brehu a opravu
chodníka pri tzv. Šmikni, ktoré
boli poškodené tiež vplyvom
veľkej vody a rovnako chce
zafinancovať projektovú dokumentáciu na opravu havarijného
stavu mostíka nachádzajúceho
sa práve v miestnej časti Priehrada. Okrem toho je v roku 2013
v pláne tiež oprava časti brehu
jarku pri kaplnke v Hlbokej a stabilizácia značnej časti svahu pri
ceste v tej istej lokalite, keďže
tam dochádza k zosuvu pôdy.
Materiálne by tieto budúce projekty mali byť pokryté ešte tento
rok. Na práce sa budú hľadať finančné zdroje v budúcom roku.

Kapela hrala verejnosti
Nie je to tak dávno, čo sa podarilo sformovať dobrovoľných
hudobníkov, ktorí sa nakoniec
združili v Slašťanskej kapele.
Títo hudobníci prispeli k spríjemneniu atmosféry už v decembri minulého roka a to na
Mikulášskom prípitku starostu
obce, keď sme si pri horúcom
punči a mrazivom počasí mohli
vypočuť melódie vianočných
kolied. Odvtedy pretieklo viac
vody, došlo k dohode o názve
zoskupenia a kapela má od
obci k dispozícii aj vlastné priestory na skúšanie.
V letných mesiacoch prišla kapela s návrhom na spríjemnenie nedeľného popoludnia v obci a to koncertom na

miestnom futbalovom ihrisku.
Koncert bol venovaný širokej
verejnosti a bol takým malým
experimentom, či o tento žáner
bude záujem. A veru postupne
sa tribúna zapĺňala a tak ľudová
hudba pritiahla v augustovú
nedeľu svojich priaznivcov. Dve
hodiny zneli dedinkou ľudové
melódie a spríjemnili tak krásnu
slnečnú nedeľu.
A takáto akcia vraj posledná
nebola. Ak bude záujem verejnosti, tak sa zopakuje opäť.
No a starosta s kapelníkom sa
pohrávajú aj s myšlienkou organizovať raz v Slaskej festival
dychových hudieb a kultúrne
tak pozdvihnúť život v obci o
krôčik ďalej.

Stredisko pre separáciu
Už niekoľko rokov sa v
našej obci separujú rôzne druhy odpadov a za týmto účelom
bol vybudovaný aj zberný dvor.
Práve v jeho priestoroch sme
sa snažili doteraz realizovať
separáciu viacerých druhov
odpadov. Separovanie piatich
zložiek odpadu obciam prikázal
zákon a tak aj v Slaskej separujeme papier, plasty, kovy, sklo
a bio odpad. Z toho práve
štyri zložky chceme sústrediť
v rámci zberného dvora, lebo
doteraz sa sklo odovzdávalo
do kontajnera odstaveného
neďaleko kultúrneho domu. No
a tu nastáva zmena. Obec v
zmysle vypracovaného projektu zberného dvora objednala
vytvorenie spevnenej plochy
pri jeho vstupe a to z dvoch
dôvodov. Prvým bolo spevniť
príjazd do zberného dvora aj
pre ťažšie mechanizmy a druhým dôvodom bolo vytvorenie
miesta pre kontajner na sklo,

aby nešpatil pri kultúrnom
dome, ale zároveň, aby bol
verejnosti dostupný a pritom by
bol súčasťou strediska separácie odpadov. A toto sa podarilo
vytvorením spevnenej plochy
práve pri zbernom dvore.
Takže sklo už budeme nosiť síce do toho istého kontajnera, ale o pár metrov ďalej.
I naďalej platí zákaz ukladať
odpad k zbernému dvoru a
je nevyhnutné sa s obecným
úradom dohodnúť na odložení
separovaného odpadu. Dá sa
tak urobiť cez pracovnú dobu,
ale po dohode i mimo nej a
dokonca aj v sobotu. Niektorí
sa snažia robiť z priestranstva
pri zbernom dvore smetisko
a zatiaľ sa nám poza chrbát
smejú, ale aj tu príde k zmene,
nakoľko obec plánuje investíciu
do kamerového systému a jednou z lokalít, ktorá bude monitorovaná, bude aj zberný dvor a
jeho okolie.
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UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej
zo dňa 4. júna 2013 vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvovolí:
- Ing. Petra Hrica a Ing. Miriam Ťahúňovú za overovateľov
zápisnice obecného zastupiteľstva
konaného dňa 4.6.2013.
Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra
obce o plnení uznesení č. 1 až
13/2013.
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k
30.4.2013.
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce
o výsledkoch kontrolnej činnosti za
I. polrok 2013.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013.
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného
účtu za rok 2012 s odporúčaním
schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Správu nezávislého audítora z

overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia obce Slaská k
31.12.2012.
Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2012
bez výhrad.
- Výsledok hospodárenia za rok
2012 s prebytkom vo výške 14
440,11 Eur.
- Použitie prebytku hospodárenia
za rok 2012 vo výške 100 % (14
440,11 Eur) na tvorbu rezervného
fondu v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov.
- Kladný hospodársky výsledok
nákladov a výnosov za rok 2012
vo výške 343 015,57 Eur a jeho
zaúčtovanie na účty MD 431 a DAL
428.
Uznesenie č. 22/2013
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 1.7.2013.
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce
Slaská: pozemok parcela č. C-KN
1585, vedená ako ostatné plochy o
výmere 1690 m2, zapísaná na LV
č. 1389 v k.ú. Slaská, obec Slaská,
okres Žiar nad Hronom, Správa
katastra Žiar nad Hronom.
- Prevod nehnuteľného majetku
obce Slaská: pozemok parcela
č. C-KN 1585, vedená ako ostatné plochy o výmere 1690 m2,
zapísaná na LV č. 1389 v k.ú.
Slaská, obec Slaská, okres Žiar nad
Hronom, Správa katastra Žiar nad
Hronom 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
majetku obcí v znení neskorších
predpisov na prevod nehnuteľného
majetku obce Slaská:
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
– 01/2013 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; 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 úrad Slaská, súp.
č. 17, 966 22 Lutila. Vyhlasovateľ
oznamuje, že nehnuteľnosť odpredá len ako celok bez možnosti
jej drobenia.

Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti v prospech
obce Slaská a to spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 1/12 (zodpovedajúca výmera podielu – 51 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 41,
vedená ako záhrady o výmere
615 m2, zapísaná na LV č. 834 v
k.ú. Slaská, od predávajúceho p.
Ľudevíta Lalu, nar. 24.2.1925, bytom Slaská č. 117, 966 22 Lutila,
za kúpnu cenu spolu v sume 76,50
eur.
Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to pozemku parcela č. C-KN 1841, vedená ako orná
pôda o výmere 2835 m2 a pozemku parcela č. C-KN 2129, vedená
ako ostatné plochy o výmere 1146
m2, obidve zapísané na LV č. 1476
v k.ú. Slaská, od predávajúceho p.
Ing. Jána Páleníka, nar. 27.8.1963,
bytom M.R. Štefánika č. 10, 962
12 Detva, za kúpnu cenu spolu v
sume 1074,87 eur.
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to pozemku parcela č. C-KN 1221, vedená ako orná
pôda o výmere 915 m2, pozemku
parcela č. C-KN 1519, vedená ako
TTP o výmere 3940 m2 a pozemku parcela č. C-KN 1953, vedená
ako TTP o výmere 773 m2, všetky zapísané na LV č. 1634 v k.ú.
Slaská, od predávajúcej p. Veroniky
Nárožnej, nar. 15.9.1941, bytom Ul.
Nová č. 9, 966 22 Lutila, za kúpnu
cenu spolu v sume 1519,56 eur.
Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v
sume 2.670,93 eur na nákup nehnuteľností - pozemkov.
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Uznesenie č. 28/2013
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 nehnuteľnosti – pozemok parcela č. C-KN
2474, zapísaná na LV č. 1619 v
k.ú. Slaská v podiele právnej predchodkyne (Mária Mikulová, rod.
Hlaváčiková) v prospech: Terézia
Tölgyesiová, rod. Mikulová, nar.
20.8.1950, bytom Slaská č. 179,
966 22 Lutila. Týmto vyjadrením
sa nikomu nebráni, kto sa cíti byť
dotknutý na svojich právach, aby
sa domáhal ochrany v občiansko-právnom konaní na súde.
Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu, že pre stavbu „Rekonštrukcia strechy budovy športového areálu“ bolo vydané už
kolaudačné rozhodnutie, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa
28.12.2012.
UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej
zo dňa 15. augusta 2013 vo
volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s obsahom, ktorý je
uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo volí:
- Ing. Miroslava Hrica a Ing. Arnošta Götha za overovateľov zápisnice
obecného zastupiteľstva konaného
dňa 15.8.2013.
Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra

obce o plnení uznesení č. 14 až
29/2013.
Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu obce k
31.7.2013.
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 01/2013 na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
bol predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela č. C-KN 1585, vedená
ako ostatné plochy o výmere 1690
m2, zapísaná na LV č. 1389 pre k.ú.
Slaská, s výsledkom vyhodnotenia:
víťazný návrh účastníka – Jaroslav
Mikula, nar. 9.12.1968, trvale bytom
Slaská č. 191, s kúpnou cenou v
celkovej výške 3.718,00 Eur.
- 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. 01/2013 predaj
nehnuteľnosti – pozemku parcela
č. C-KN 1585, vedená ako ostatné plochy o výmere 1690 m2,
zapísaná na LV č. 1389 pre k.ú.
Slaská v prospech kupujúceho –
Jaroslav Mikula, nar. 9.12.1968,
trvale bytom Slaská č. 191, 966 22
Lutila, za kúpnu cenu 2,20 eur/m2,
spolu v sume 3.718,00 Eur.
Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce
Slaská na predaj spoluvlastníckych
podielov o veľkosti 3/48, 2x1/16 a
2x1/20 v pozemku parcela č. E-KN
26, vedená ako záhrady o výmere
128 m2, zapísaná na LV č. 795 pre
k.ú. Slaská, bol zverejnený na úradných tabuliach obce a internetovej
stránke obce od 29.7.2013 do
15.8.2013.
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj

nehnuteľností – spoluvlastníckych
podielov o veľkosti 3/48, 2x1/16
a 2x1/20 v pozemku parcela č.
E-KN 26, vedená ako záhrady o
výmere 128 m2, zapísaná na LV
č. 795 pre k.ú. Slaská v prospech
kupujúcej – Elena Zaťková, nar.
11.12.1951, trvale bytom Sládkovičova č. 501/40, 965 01 Žiar
nad Hronom, za kúpnu cenu 3,00
eur/m2, spolu v sume 111,00 eur.
Predaj bol schválený z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré
sú dané tým, že sa jedná o priľahlý
pozemok nachádzajúci sa v tesnej
blízkosti stavby rodinného domu
vo vlastníctve kupujúcej, tento
pozemok je súčasťou záhrady uvedeného rodinného domu a na jeho
časti je postavená pivnica vo vlastníctve kupujúcej. O predaji rozhodlo
obecné zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou.
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Vypožičanie nehnuteľností vo
vlastníctve obce v k.ú. Slaská
uvedených v návrhu zmluvy o
výpožičke, ktorá je súčasťou materiálov obecného zastupiteľstva za
účelom uloženia inžinierskych sietí
pri realizácii projektu „Slaská-Diely,
riešenie lokality IBV“ v prospech vypožičiavateľa – spol. DUO GROUP,
a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom
Nám. Matice slov. 8, 965 01 Žiar
nad Hronom na dobu od 16.8.2013
do 31.12.2015 za podmienky, že
pozemky obce budú následne
uvedené do pôvodného stavu,
resp. do vyhovujúceho stavu podľa
požiadaviek obce. Odovzdanie a
vrátenie pozemkov sa uskutoční
na základe uzatvoreného protokolu po miestnej obhliadke za účasti
starostu obce a dvoch poslancov
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľnosti 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 trvalé trávne porasty o výmere 1050 m2, zapísaná
na LV č. 913 v k.ú. Slaská, od
predávajúceho – Jozef Bahno, nar.
5.4.1945, bytom Tajovského č. 26,
965 01 Žiar nad Hronom, za kúpnu
cenu spolu v sume 23,63 eur.
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Kúpu nehnuteľností v prospech
obce Slaská a to spoluvlastníckych
podielov o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 483 m2)
na pozemku parcela č. E-KN 596,
vedená ako orná pôda o výmere
1932 m2, zapísaná na LV č. 107
v k.ú. Slaská a o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 610
m2) na pozemku parcela č. E-KN
118/1, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 2440 m2, zapísaná
na LV č. 941 v k.ú. Slaská, od
predávajúcej – Mária Gottliebová,
nar. 9.3.1954, bytom J.J.Boora č. 1,
908 51 Holíč, za kúpnu cenu spolu
v sume 295,11 eur.
Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Rekonštrukciu javiska kultúrneho
domu podľa varianty uvedenej v
zápisnici obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Čerpanie dovolenky starostom
obce v dobe od 23.8.2013 do
31.8.2013 s miestom pobytu mimo
územie SR, počas ktorej ho bude
v plnom rozsahu zastupovať jeho
zástupca na základe generálnej
plnej moci.

STRANA 10

ŠTATISTICKÝ
PREHĽAD
OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci
k 30.09.2013 – 490
Deti do 15 rokov – 102
Občania nad 15 rokov – 388
Chlapcov
- 43
Dievčat
- 59
Mužov
- 192
Žien
- 196
Priemerný vek - 41 rokov
Prihlásení:
Jozef Fekiač, Janka Fekiačová, Jozef Janov, Daniela
Hubačeková, Helena Hubačeková, Frederika Hubačeková, Viktória Hubačeková,
Sofia Hubačeková, Vanesa
Hubačeková, Karol Hubaček,
st., Karol Hubaček, ml., Peter
Baran, Táňa Mališová
Odhlásení:
Lucia Varsová
Sofia Bojková
Narodení:
Marián Záslav
Filip Polťák
Navždy nás opustili:
Michal Futák
Ing. Pavol Burcl
Povedali si „ÁNO“:
Jaroslav Fríbert a
Alena Gašparíková

Jubilanti našej obce
50 rokov
Janka Windischová
55 rokov
Jozef Vanko
Jaroslav Fríbert
Ľubomír Lalo
60 rokov
Gabriel Féher
65 rokov
Anna Šnábelová
Anna Lalová
70 rokov
Mária Fialková
75 rokov
Oľga Janovová
85 rokov
Anna Fronková
Všetkým našim jubilantom
srdečne blahoželáme!

Hlásnik

NOVINY OBCE SLASKÁ

HLÁSNIK

JESENNÉ HODOVANIE
Roláda so zeleninovou
plnkou
Suroviny: 500 ml. mlieko, 3
ks vajce, 80 g hrubá múka,
100 g tvrdý syr, mleté čierne
korenie, soľ, 250 g karfiol, 200 g brokolica, 100 g
kaleráb, 100 g mrkva, 1 PL
solamyl, mlieko, soľ, 100
ml majonéza, 100 g chren,
petržlenová vňať.
Postup: Cesto: V mlieku
rozšľaháme 3 žĺtky, osolíme,
okoreníme, vmiešame tuhý
sneh z 3 bielkov, pridáme
múku a postrúhaný syr.
Cesto vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie
a upečieme pri teplote 180°
C. Po upečení papier z cesta
stiahneme.
Plnka: Umytý, očistený karfiol a brokolicu rozoberieme
na ružičky, kaleráb a mrkvu
pokrájame na menšie kúsky.
Zeleninu uvaríme v mierne
osolenej vode, okoreníme
mletým čiernym korením a
zahustíme lyžicou solamylu,
ktorý najprv rozmiešame v
troške mlieka. Horúce cesto potrieme plnkou a zvinieme do rolády. Vychladnutú
roládu pokrájame na 1 cm
hrubé kolieska a poukladáme
na taniere a ozdobíme nasekanou petržlenovou vňaťou.
Podávame s majonézou vymiešanou s chrenom.
Jahňacina s hubami
Suroviny: 300 g mrazených
dubákov, 125 g masla, 50
g cibule, 1 l šľahačky 33%,
300g jahňacie kotlety, 100
g šampiňónov, soľ, vegeta,
olej, biele korenie mleté.
Postup: Na masle speníme
cibuľu pridáme mrazené
dubáky a krátko opečieme.
Pridáme soľ, vegetu, šľahačku a na malom plameni varíme cca 1hod. Hotovú polievku rozmixujeme.
Jahňacie kotlety osolíme,
okoreníme a dáme piecť do
rúry na 7 min. pri 200°C.
Hotové kotlety naporcujeme
a vložíme do dubákového
krému tak, aby trčala kostička von z polievky. Nakoniec dozdobíme hubovými

chipsami, ktoré si pripravíme
tak, že na tenké plátky nakrájané šampiňóny vložíme
na 2 min. do vriaceho oleja.
Kačica s pomarančom
Suroviny: 1 ks kačka, 2 ks
pomaranč, korenie biele
mleté, soľ, 1 PL med, 1PL
šťava z pomaranča. Omáčka - 3ks pomarančov, 2 PL
kukuričná škrobová múčka, 2 dl vývar, 20 g masla,
2 PL kryštálový cukor, 1 ks
cesnak, klinčeky, škorica,
soľ.
Postup: Umytú a osušenú
kačicu osolíme a okoreníme
z každej strany. Jeden
ošúpaný pomaranč dáme
do jej brucha a z druhý
odšťavíme. Kačku podlejeme na pekáči teplou vodu,
prikryjeme a občas ju polejeme výpekom. Pečieme
ju asi 1 hodinu pri 180
stupňoch. Potom ešte pol
hodinu pečieme odkrytú.
Ak je mäso hotové kačicu
potrieme zmesou medu a
pomarančovej šťavy a ešte
chvíľu necháme v rúre.
Omáčka: Pripravíme si karamel z masla a cukru, ktorý
zalejeme teplým vývarom.
Pridáme pretlačený cesnak,
šťavu z druhého pomaranča, soľ, koreniny a chvíľu
miešame. Nakoniec môžeme
pridať plátky pomarančov
a celé zahustíme múčkou.
Kačku podávame na tanieri podliatu pomarančovou
omáčkou.
Červený lev
Suroviny na 10 šálok: 1
pomaranč, 4 lyžice cukru, 1 l
silného čierneho čaju,1 l červeného vína,1 štipka mletých
klinčekov, 1 l ríbezľového
likéru.
Postup: Pomaranč špirálovito olúpeme a odšťavíme.
Čaj, šťavu, víno, cukor a
mleté klinčeky uvedieme do
varu. Potom pridáme ríbezľový likér a zohrejeme. Nevaríme. Rozdelíme do štyroch pohárov a ozdobíme
špirálou z kôry pomaranča.

HUMOR
Príklad pre deti na základnej
škole. V 5.A sa učiteľka pýta:
„Dežo, Demeter a Kevin si
majú rozdeliť 160 eur. Koľko
metrov koľajníc chýba na
dráhe Kysak-Margecany?“
Učiteľka nadáva žiakom: Ak
sa z matematiky nezlepšíte,
prisahám, že 80 % z vás nechám prepadnúť!“ Zo zadnej
lavice sa ozve so smiechom:
„Cha-cha, veď toľko nás tu
ani nie je.“
Pobúrený hosť sa obracia
na čašníka: „V polievke som
našiel dve muchy. Čo to má
znamenať?“ „Neviem, nie
som veštec.“
Jeden Číňan predal diablovi
dušu. Do troch dní sa pokazila.
Sudca v rozvodovom konaní presviedča manželku:
„Pani navrhovateľka, ale
niečo predsa len muselo
byť na vašom manželovi
pozitívne...“ „No to áno, ale
to sme už do posledného
centa minuli.“
Viete, čo nové sa podarilo
Chuckovi Norrisovi? Údajne
dokázal žiť mesiac zo slovenskej minimálnej mzdy. Ale
už to bolo len tak-tak...
Viete, aké je najväčšie
prekvapenie muža po štyridsiatke? Keď čaká na druhý
dych a príde prvý infarkt.
Môj sused je skutočný džin.
Otvorím fľašku a mám ho v
byte.
Horí mi dom! Horí mi dom!?
Požiarnik hovorí: „Dobre, dobre, hneď tam budem. A ako
sa k vám dostaneme?“ Muž
zmätene: „A vy už nemáte tie
veľké červené autá?“
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