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OSTALI SME VERNÍ TRADÍCII STAVANIA MÁJA

• Na krásnu tradíciu stavania mája
sme nezabudli ani tento rok. To,
že sa opäť chystá, napovedal smrek,
ktorý siedmi statoční doviezli
v nedeľu večer z hory a uložili ho
na priestranstvo pred miestnou
predajňou COOP Jednoty, kde
čakal na slávnostné osadenie. A to
sa aj stalo v pondelok 30. apríla. Už
od rána sa všetko chystalo na milú
akciu, ktorá pravidelne priláka
občanov našej obce. Dopoludnia
sa pokosili všetky priľahlé plochy,
z niektorých kuchýň bolo cítiť
vôňu slaných a sladkých dobrôt
a na úrade už chystali horolezecké lano, drôt a iné pomôcky
na večer. Ani sme sa nenazdali
a prišiel ten čas. Priestranstvo
Pokračovanie na str. 7

AKO DOPADLA SLASKÁ V REBRÍČKU ENVI – PAK
• ENVI – PAK je organizácia
zodpovednosti výrobcov podľa
platného zákona o odpadoch.
Bola založená v roku 2003.
Jej prioritou od založenia je
neustále zefektívňovanie systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovanie jeho nákladovosti.
Do portfólia tejto spoločnosti
v roku 2017 patrilo viac ako 50 %
miest a obcí na Slovensku.
Za rok 2017 vznikol prvýkrát
rebríček sídiel podľa toho, ako
boli úspešné v triedení odpadu. Vyhodnotené boli dve kategórie a to kategória miest a obcí
s menej ako 5000 obyvateľmi
a kategória miest a obcí s viac
ako 5000 obyvateľmi. Poradové miesto v rebríčku vzniklo
kombináciou dvoch faktorov
a to efektívnosti a vyťažiteľnosti. Parameter efektivity ukazuje
koľko gramov v daných komod-

REKONŠTRUKCIA JARKU V ČASTI HLBOKÁ

itách sa vyzbiera v jednom litri.
Parameter vyťažiteľnosti ukazuje koľko kilogramov odpadu
na obyvateľa obec ročne vytriedi. Priemerná vyťažiteľnosť na
Slovensku je približne 30 kilogramov na obyvateľa ročne.
A teraz konkrétne k Slaskej.
V rámci kategórie sídel do 5000
obyvateľov sa porovnávali údaje z 1466 obcí. Slaská sa umiestnila na 71. mieste s tým, že v jej
prípade bola efektivita 56,79 g/l
a vyťažiteľnosť 51,71 kg na obyvateľa. V rámci Mikroregiónu
Žiarske Podhorie tak Slaská
skončila najlepšie, za ňou
nasleduje Kosorín na 75. mieste,
Janova Lehota na 177. mieste,
Lutila na 298. mieste a Lovčica-Trubín na 339. mieste.
V rámci okresu Žiar nad Hronom našu obec o pár miest
predbehla len Horná Ves, ktorá
skončila na 65. mieste a tak

• V časti obce Hlboká prebehla rekonštrukcia odvodňovacieho jarku
a do miestnej komunikácie bol uložený odvodňovací žľab, ktorý má
aspoň sčasti odviesť dažďovú vodu do rigolu. Stabilita jednej strany
brehu jarku bola už značne narušená a jej spevnenie bolo plánované

Pokračovanie na str. 2

Pokračovanie na str. 4
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Pokračovanie zo str. 1
Slaskej patrí v rámci okresu
druhé miesto. Treba tiež uviesť,
že výborné miesto v kategórii sídel nad 5000 obyvateľov
dosiahlo aj mesto Žiar nad
Hronom, ktoré v tejto kategórii skončilo na 7. mieste v porovnaní s ďalšími 78 mestami
a obcami. Ak však porovnáme
vyťažiteľnosť na obyvateľa, tak
má naša obec lepšie výsledky
ako samotné mesto.
Aj tento rebríček nezávisle
zostavený spoločnosťou ENVI
– PAK na základe oficiálnych
údajov zo separácie odpadov preukazuje, že naša obec
nastúpila dobrý trend v triedení
odpadov a len potvrdzuje skutočnosť, že čím viac odpadov
obec vytriedi, tým menej odpadu putuje na skládky, čo šetrí financie obce a následne zaručuje
nízky poplatok pre občana. Na
záver len uvedieme, že separácia
sa nemeria podľa veľkosti obce,
ale spravodlivo podľa objemu
separácie a počtu obyvateľov.
To sú merateľné faktory, ktoré
zaručujú objektivitu.

ABRO ZBERŇA OPÄŤ PLNÁ

• Dvakrát ročne máme zákonnú
povinnosť sprístupniť občanom
na odovzdanie elektroodpad
a nebezpečný odpad. Riešime to
vždy na jar a na jeseň prostredníctvom mobilnej zberni ABRO,

ktorá je špeciálne vyrobená na
tento druh odpadu. Zberňa je
pristavená na celý víkend, takže
každý si vie nájsť čas a zbaviť
sa bezplatne odpadu, ktorý mu
doma len zaberá miesto. Tento

ÚPRAVA POZEMKOV V EXTRAVILÁNE OBCE
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rok sme prvýkrát zberňu dali
pristaviť v tretí májový víkend
a druhýkrát zase v októbri. Bolo
možné do nej priniesť nebezpečný odpad ako sú rôzne kyseliny, staré farby a oleje, žiarivky,
odpad obsahujúci ortuť, batérie,
baterky, obaly zo sprejov a lakov a iné. Rovnako bol priestor
pre odovzdanie elektroodpadu
ako sú televízory, chladničky,
mrazničky, práčky, umývačky
riadu, sušičky, počítače, fény,
staré tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, kávovary,
kanvice, či mixéry a iná biela
alebo čierna elektronika. Do
pondelka rána bola zberňa úplné
plná. Jediným negatívom bola
skutočnosť, že niektorí techniku v zberni neukladajú, ale len
pohodia, čím zbytočne zapracú
priestor a ostatní sú nútení potom nimi dovezenú techniku
nechať pred zberňou. Následne
pracovníci obce musia v zberni odovzdané spotrebiče ručne
prechádzať tak, aby sa zmestili aj
tie čakajúce vonku. Minulý rok
sme takýto zber v obci vykonali
až trikrát.

• Vlastníctvo nehnuteľností neprináša len výhody, ale
vlastníka aj zaväzuje udržiavať
ho v primeranom stave. Dnes
nie je nič neobvyklé, že na
liste vlastníctva má vlastník
zapísaný druh pozemku orná
pôda alebo trvalý trávny porast
(lúka), ale v skutočnosti rokmi
neužívané parcely zarástli kríkmi a stromami vďaka matke
prírode, ktorá sa o to postarala. Následne vzniká situácia,
keď stav právny, teda evidovaný v katastri nehnuteľností
nezodpovedá stavu reálnemu,
resp. naopak. Zanedbanie
poľnohospodárskej činnosti po roku 1989, vymiznutie
oviec z pasienkov a nezodpovedné konanie vlastníkov
jednotlivých stredísk bývalých
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roľníckych družstiev prinies- tak v tomto prípade si realizátor
li svoju daň v podobe priam čistenia plôch ponechal drevnú
zarasteného katastra.
štiepku a obec neuhrádzala
ani cent za vykonané práce.
Už niekoľko rokov sa v našom Toto čistenie bolo vykonané
katastrálnom území tento stav výlučne na pozemkoch obce,
pomaly dostáva do normálu na základe objednávky obce
a postupne už rozoznať pasien- a malo za cieľ ukázať možnosti
ky od lesa. Deficit z minulosti nápravy pozemkov do pôvodje však ešte stále veľký a stále ného stavu.
je čo naprávať. Aj mnohé
pozemky vo vlastníctve obce Do budúcna zrejme dôjde
stihol rovnaký osud a preto k rokovaniam medzi obcou,
sme sa rozhodli urobiť prvý pozemkovým spoločenstvom,
krok. Vyčlenili sme niektoré obhospodarovateľom pôdy
pozemky v doline, vybavili a možným zhotoviteľom o čissme povolenie na výrub stro- tení ďalších zarastených plôch,
mov a odstránenie krovín čím by sa obnovili buď pôvoda objednali sme si vyčistenie né pasienky, alebo by vznikplôch do pôvodného stavu, li plochy vhodné na výrobu
teda aj s odstránením koreňov sena a senáže. Určite však je
frézovaním. Výsledkom sú záujem takto zdevastované
nové plochy, ktoré je možné plochy vyčistiť a vrátiť im
následne využiť ako pasienky kultúru, ktorú majú evidovanú
s možnosťou ich deklarácie v katastri nehnuteľností.
o dotáciu. Čo sa týka nákladov,

OBEC VYMENILA POZEMKY S DEVELOPEROM • Slaská získala pozemky s rozlohou

stav na Dieloch bol identický
viac ako päťtisíc metrov štvorcových s obcou, kde pozemky pod cesa inžinierske siete výmenou za päť- tami a s uloženými sieťami sú vo
desiatpäť metrov štvorcových.
vlastníctve obce. Je to praktické
hlavne do budúcna v prípade
Obojstranne
v ý h o d - riešenia možných havarijných
n ú v ý m e n u o d s ú h l a s i - stavov. Sú to verejné statky,
lo obecné zastupiteľstvo ktoré slúžia obyvateľom Slaskej.
v marci. Investor, akciová Investor uznal, že by mali
spoločnosť Duo Group, mal záu- patriť obci,” vysvetlil starosta.
jem o pozemok v lokalite Diely Pozemky a inžinierske siete si
s výmerou 55 m2. Ako protihod- partneri vymenili bezodplatne,
notu ponúkol všetky jeho pozem- takže obec získala do jej majetku
ky pod novými cestami, zelené nový majetok mnohonásobne
pásy medzi cestami a pozem- vyššej hodnoty ako bola hodkami súkromných vlastníkov nota zamieňaného pozemku vo
a tiež inžinierske siete, konk- vlastníctve obce.
rétne cesty s asfaltovým povrchom, dažďovou kanalizáciou, Podľa webstránky developera
v e r e j n ý m o s v e t l e n í m , projektu Diely Slaská je z tridbezdrôtovým rozhlasom a dvo- siatichôsmych pozemkov prema hydrantmi.
daných už osemnásť, rezervované sú tri a sedemnásť parciel
„Získané pozemky su pre obec na výstavbu je ešte voľných.
mŕtvym vlastníctvom, lebo ich Všetky stavebné pozemky sú naúčelom je buď miestna komu- pojené na inžinierske siete.
nikácia, alebo uloženie inžinierskych sietí. Chceli sme však, aby (SJ)
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Pokračovanie zo str. 1
dlhodobejšie. Obec priznáva, že
tieto práce mohli byť vykonané
skôr, ale problém bol v získaní
dodávateľa diela, keďže išlo
o malú zákazku a stavebné firmy
uprednostnili práce väčšieho
rozsahu u iných objednávateľov.
Koncom augusta sa stabilizácia brehu nakoniec vykonala.
Zároveň obec ešte zainvestovala
do odvodňovacieho žľabu , ktorý
bol osadený v miestnej komunikácii, aby odviedol aspoň časť

dažďovej vody v lokalite Hlboká SPODNÝ MOST V ČASTI TOMÁŠKOVÁ JE BEZPEČNEJŠÍ
do existujúceho odvodňovacieho jarku. Následne obec doviezla drobný makadam a zeminu
na úpravu priľahlého verejného
priestranstva. Aj prostredníctvomHlásnika sa chce obec
poďakovať rod. Golhovej a rod.
Zaťkovej za pomoc práve pri
definitívnej úprave pozemku.
Aj občianska iniciatíva týchto
rodín prispela k tomu, že toto
verejné priestranstvo má nový
a hlavne krajší vzhľad.

• Nestabilné zábradlie už nebude
ohrozovať chodcov.

Dodávateľskú firmu, ktorá
most opravila, obec vybrala
na zaklade prieskumu trhu a aj
Na havarijný stav mosta s ohľadom na lehotu dodania.
upozornil poslanec Miro- Najvýhodnejšiu ponuku zaslaslav Hric. „ Zábradlie na la firma GTC Slovakia – stav
jednej strane bolo nestabil- z Banskej Bystrice.
né, na druhej úplne odpadlo
a ľuďom hrozilo nebezpečen- Pracovníci firmy odstránili
stvo úrazu” dodáva poslanec pôvodné vrchné rímsy, vyčisO b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a tili podklad, osadili a ukotvili
v Slaskej. Na túto skutočnosť zábradlie nanovo. Následne
upozornil starostu obce ihneď ho zabetónovali, pričom sa
po jeho návrate z dovolenky. použil špeciálny betón určený
Následne v prítomnosti sta- pre mosty, ktorý je odolný voči
rostu a jeho zástupcu urobili mrazom i posypovej soli. Cena
obhliadku a dohodli postup na rekonštrukcie bola 2 400 eur.
odstránenie tohto negatívneho
(SJ)
stavu.

STROJE NA ZBER A TRIEDENIE ODPADOV SÚ UŽ V OBCI
• Ťažká technika za tristotisíc eur
čoskoro začne slúžiť svojmu účelu.

chádzania vzniku odpadov. Obec li administratívne záležitosti pri
projekt spolufinancuje v max- prihlasovaní nových vozidiel
a ich poistenie. Prebehla tiež už aj
imálnej sume 15 900 eur.
prvá kontrola pred poskytnutím
Začiatkom roka 2017 Slaská
získala od Ministerstva životného Likvidáciu odpadov obec dotovať platby EÚ.
prostredia nenávratný finančný nemusí
„Novou technikou chceme zlepšiť
príspevok v maximálnej výške
318 002 eur na nákup technológie Projekt je v súčasnosti pred dobre fungujúcu separáciu
pre triedený zber komunálnych koncom. Traktor, šmykom v Slaskej. Už tri roky totiž neodpadov. Cieľom projektu je riadený nakladač, čelný nakladač, doplácame ani jedným eurom
zvýšenie miery zhodnocovania štiepkovač a šesť kontajnerov sú z rozpočtu na likvidáciu odpadu.
odpadov so zameraním na ich už v obci, chýba už len dodanie Všetko je hradené z poplatkov
prípravu na opätovné použitie dvoch vlečiek. V ostatných za odvoz komunálneho odpadu
a recykláciu a podpora pred- týždňoch pracovníci úradu rieši- od občanov a tržieb za predaj vy4
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separovaných komodít,” povedal
starosta Daniel Gelien.
V rámci odpadového hospodárstva by obce podľa Geliena síce mali
hospodáriť tak, aby na likvidáciu
odpadu nedoplácali, nie všetkým
sa to však darí. „Nám sa to podarilo vďaka komplexnej separácii.
Nebolo by to možné, keby na
separáciu nepristúpili obyvatelia. Ľudia si však uvedomili, že
čím viac vyseparujú, tým menšie
budú náklady na odvoz komunálneho odpadu a o to nižší poplatok
na osobu,” povedal Gelien.
2/2018
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Ročný poplatok za odvoz odpadu
v Slaskej je tri eurá na osobu za
rok. Ešte pred tromi rokmi bol
vyše dvojnásobný, obec ho však
musela znížiť, lebo príjmy vysoko
prekračovali výdavky a obec nesmie na likvidácii odpadu zarábať.

va v prípade meškania platieb,”
vysvetlil starosta.

Nadmerný výskyt čiernych
skládok Slaská neeviduje. „Ľudia
nemajú dôvod voziť odpad do lesa,
keď ho môžu odovzdať v dedine
a zadarmo,” povedal Gelien. SaČierne skládky nevznikajú
motný zberný dvor obec zriadila
vďaka dotácii z Environmentál„Nová technológia kúpená z eu- neho fondu už v roku 2008.
rópskych dotácií zlepší separáciu Otvorený je na požiadanie denne
biodopadu, aby sme boli ešte viac od 7.00 do 15.00. Pre tých, ktorí
sebestační,” dodal Gelien. Podľa nemajú čas cez pracovné dni, je
jeho ďalších slov obec namiesto zberný dvor otvorený každú soodvozu konárov obyvateľom botu od 11.00 do 12.00.
ponúkne štiepkovanie drevného
odpadu priamo pri ich rodinnom Ďalších zamestnancov však
dome. Štiepku môžu ľudia použiť kvôli novej technike obec priako hnojivo.
jímať nebude. Uzatvorila dohodu s obyvateľom obce, ktorý má
Na prefinancovanie projektu na tieto stroje oprávnenie a vysi obec vzala prekleňovací úver baviť si ich chce aj sám starosta.
300-tisíc eur. Projekt je totiž fi- „Nemôžeme si dovoliť prijímať
nancovaný preddavkami aj re- zamestnancov na každý účel. Aj
fundáciou. “V prípade, že by doš- moji kolegovia v menších obciach,
lo k omeškaniu preddavkových keď je treba, sadnú do traktora,
platieb zo strany riadiaceho alebo na kosačku. V súčasnej
orgánu, vzali sme si prekleňovací dobe náročnej pre samosprávu
úver, aby sme mohli uhradiť svoje je to už pomaly nevyhnutnosť
záväzky. Administratíva a zúčto- a človek si tak dobre vyvetrá
vanie projektov trvá dlho a obec hlavu od kancelárskej práce,” uzaby nemala evidovať faktúry po vrel Gelien.
dobe splatnosti. Zatiaľ sme však
úver nečerpali, je to len rezer- Silver Jurtinus

PRIBUDLA MALÁ TECHNIKA

• Obec investovala v poslednom období do malej techniky.
Najskôr zakúpila elektrickú pílu
a uhlovú brúsku pre potreby
zberného dvora, kde sa často rozoberajú rôzne druhy nábytku, ale
aj železné konštrukcie bicyklov,
rôznych stojanov a podobne.
Nová technika má uľahčiť prácu
pri separácii odovzdaných odpadov a zrýchliť spôsob ich triedenia a následného odovzdania.
V rámci verejnej zelene sme zase
zakúpili motorový fukár, ktorý
slúži na čistenie miestnych komunikácií od pokosenej trávy
a v jesenných mesiacoch zase
2/2018

ako vysávač lístia. Dali sme na
odporúčania primátora Žiaru
nad Hronom, ktorý si túto techniku pochvaľoval, že šetrí čas
a čistenie je vďaka tejto technike rýchlejšie a nie sú potrební
viacerí ľudia a metly. Stačí jedna
osoba. Fukár už vo veľkom využívame pri čistení ciest po kosení
a uplatnenie našiel aj pri kosení
miestneho cintorína, kde sa týmto spôsobom vyčistila prístupová
cesta k domu smútku a aj celé
schodisko bez akýchkoľvek problémov. Náročnosť na obsluhu je
minimálna a výsledok jedinečný.
OBEC
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OBEC MÁ PRIPRAVENÉ PROJEKTY NA REKONŠTRUKCIU CIEST
štyri miestne komunikácie
máme pripravené, teda máme
vlastnícky vysporiadané
pozemky pod cestami, máme
ich zamerané geometrickým
plánom, máme spracovaný
technický projekt a máme
stavebné povolenie. Ďalšie
tri cesty - Dole škôlkou, Hlboká a Pri oddychovej zóne
pripravujeme a začíname
vysporiadaním vlastníctva
pozemkov pod týmito cestami,”
povedal Gelien. Ako dodal, aby
obec mohla čerpať eurofondy, musí byť vlastníkom dotknutých pozemkov, alebo ich
mať v dlhodobom nájme.

• Štyri projekty čakajú na výzvu
z eurofondov, projekty pre ďalšie
tri cesty obec pripravuje.

miestnou komunikáciou v lokalite Dole škôlkou. Ako
vysvetlil starosta Daniel Gelien, kúpa pozemkov je prvým
Poslanci obecného zastupi- krokom k príprave projektu na
teľstva na júnovom rokovaní rekonštrukciu cesty.
schválili kúpu pozemkov
s rozlohou 138,5 m 2. Sú to „V obci sme z eurofondov zrespoluvlastnícke podiely pod konštruovali tri cesty. Ďalšie

REKONŠTRUKCIU OSVETLENIA ODLOŽILI
• Zámer modernizácie
verejného osvetlenia poslanci
prenechali novému vedeniu.
Verejné osvetlenie v Slaskej má
vyše pätnásť rokov a už nezodpovedá požadovaným štandardom. Cieľom jeho modernizácie
je lepšia svietivosť, zväčšenie
osvetľovanej plochy a úspora
na spotrebe. Obec chce projekt
riešiť v spolupráci s partnerom,
ktorý staré svietidlá vymení za
nové s technológiou LED a na
niektorých miestach lampy aj
doplní. Partner by mal systém
aj udržiavať, pričom náklady
6

Štyri hotové projekty ciest
v loklitách Dielničky, Rihavice,
Na Pílu a Dolina čakajú na výzvu z Programu rozvoja vidieka
na opravu infraštruktúry.
„Výzva mala byť zverejnená do
júna, zatiaľ však zverejnená nebola. Očakáva sa, že bude vydaná do konca roka,” povedal
Gelien.
Podľa starostu bude môcť obec
žiadať stotisíc eur, rozpočet

na rekonštrukciu štyroch
miestnych komunikácií je však
105-tisíc eur.

„Až verejná obchodná súťaž
ukáže, či dodávatelia dokážu
opraviť všetky štyri cesty za stotisíc eur. Ak bude cena vyššia,
sme pripravení rozdiel doplatiť
z obecného rozpočtu,” povedal
Gelien.
Pozemky môže obec nakupovať iba z kapitálových príjmov.
Slaská do nákupu pozemkov
pod miestnymi komunikáciami investuje peniaze z predaja
nehnuteľností, rozpočet je preto obmedzený.
„ Ďakujem všetkým spoluvlastníkom, ktorí nám vyšli
v ústrety a súhlasili so sumou, ktorú im obec mohla
ponúknuť,” povedal starosta. Dodal, že v nevyhnutnom
prípade môže obec uplatniť
aj inštitút vyvlastnenia, zatiaľ
ho však nikdy použiť nemuseli a obec sa vždy s vlastníkmi
dohodla.
Silver Jurtinus

by obec uhrádzala z úspory na rokov, prípadné súčasné
elektrickej energii. Svoje po- rozhodnutie by zaväzovalo
nuky doručili dve firmy.
budúce zastupiteľstvo a budúceho starostu,” povedal na zastuStarosta obce však na májovom piteľstve starostov zástupca Arrokovaní poslancov informoval, nošt Göth.
že so svojim zástupcom Arnoštom Göthom sa zhodli, že Poslanci sa zhodli, že transna konci volebného obdobia by parentnejšie bude počkať na
už obecné zastupiteľstvo nema- výsledky volieb. Dodávateľa
lo prijímať uznesenia fianančne rekonštrukcie osvetlenia preto
nevybrali a úlohu urobiť aktuálzaťažujúce obec do budúcna.
ny prieskum trhu, do ktorého
„Na jeseň budú komunálne voľ- sa možno zapojí viecero firiem,
by a nebolo by voči budúcim prenechali novému vedeniu
zástupcom korektné prijímať Slaskej.
akýkoľvek záväzok. Keďže
obidve ponuky rátajú so splácaním projektu na niekoľko (SJ)
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Pokračovanie zo str. 1
pred miestnym pohostinstvom sa
začalo zapĺňať ľuďmi a aj dychovka
už ladila hudobné nástroje a to
bol signál, že už to príde. Ale
ako to vlastne bolo? Pripravený
máj pod potravinami COOP
Jednoty najskôr dievčatá vyzdobili stužkami a potom už nič nebránilo tomu, aby sa o 19.00 hod.
akcia začala a máj sa dvíhal bližšie
k nebu. Pomocnú ruku podali všetci silní chlapi a ani sme sa
nenazdali a máj sa pyšne pozeral z oblohy. O skvelú náladu sa
počas celého večera postarali naši
chlapci a dievčatá zo Slašťanskej
kapely. Už tradične prvá runda
opojného moku bola na účet starostu obce. Všetkým sa ušlo aj
malé občerstvenie, či už v podobe

sladkého koláčika, alebo slaného
pagáčika. Zábava bola výborná,
o čom svedčí fakt, že v miestnom pohostinstve sa tancovalo
do neskorej noci. Príjemne nás
prekvapila účasť mladých rodín
aj s ich ratolesťami, čo môže
byť predpokladom, že tradícia
sa prenesie na ďalšie generácie.
Dúfame, že sa opäť o rok stretneme na tejto milej udalosti a že
dokonca prídu aj tí, ktorí nám dali
tento rok košom. Aby sme túto
milú tradíciu dokázali udržať je
zásluhou predovšetkým dobrovoľníkov, ktorí na úkor vlastného
voľna spravili niečo pre iných.
A preto veľké ĎAKUJEM patrí
chlapcom z OZ Pro Slaská, ktorí
máj odpílili, naložili a doviezli,
menovite Gabriel Fronc, Matej

Vanka, Filip Jelža, Michal Multán,
Juraj Multán, Jaroslav Látka a Peter Mácel. Za dobroty, ktoré sa
podávali a že naozaj chutili, patrí
vďaka Anetke Göthovej, tete Staniakovej, Anke Hurtíkovej, Milke a Zuzke Mojžišovým. A keďže
prvá runda bola na vrub starostovej peňaženky, tak ďakujeme aj
Danielovi Gelienovi. Za výbornú
náladu patrí zase vďaka Slaštanskej kapele a za obsluhu pohostinstvu Hurtík. Jediným negatívom
tejto akcie bola skutočnosť,
že všetky čerešne už odkvitli a tak
dievčence a žienky zostali asi prvomájovými teliatkami bez bozku pod rozkvitnutou čerešňou.
Nuž príroda si vždy robila to, čo
sama chcela. Snáď o rok…

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2017 SKONČILA OBEC S PREBYTKOM

• Na májovom rokovaní
obecného zastupiteľstva
boli v programe aj výsledky hospodárenia obce za rok
2017, keďže obecné zastupiteľstvo malo na stole návrh
Záverečného účtu obce za rok
2017. Okrem spracovaného
návrhu záverečného účtu materiál obsahoval aj odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k tomuto návrhu a tiež
správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej
závierky.

5 827,50 eur, príjmy z finančných operácií boli v sume
3 699,00 eur a výdavky z finančných operácií boli v sume
16 118,16 eur. Celkové príjmy
boli v sume 165 774,66 eur
a celkové výdavky boli v sume
142 700,57 eur. Prebytok hospodárenia dosiahol sumu
23 074,09 eur. Na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva celý prebytok prechádza
do rezervného fondu obce.

Celkový dlh obce k 31.12.2017
bol v sume 31 041,97 eur. TenTeraz pár konkrétnych čísiel. to dlh tvoria dva úvery. Jeden
Bežné príjmy boli v sume bol prijatý na úhradu spolufi140 075,66 eur, bežné vý- nancovania projektu EÚ (protidavky boli v sume 120 754,91 povodňové opatrenia) a druhý PÚŤ KU KAPLNKE
eur, kapitálové príjmy boli bol prijatý na financovanie
v sume 22 000,00 eur, ka- nákupu opustených domov • Už oddávna boli púte považopitálové výdavky boli v sume a pozemkov.
vané za prostriedok kajúcnosti
a duchovnej obnovy. Tak ako
každý rok, tak aj 15. septembra
sa ,,hŕstka“ putujúcich odhodlala na pešiu púť ku kaplnke
nad dedinkou, aby obetovali
modlitby, námahu a ťažkosti
pešej túry do strmého kopca
za úmysly, ktoré chceli pred2/2018
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niesť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Odmenou im
bol okrem duchovného zážitku aj krásny výhľad na Slaskú
a čerstvý vzduch slašťanskej
prírody. Po modlitbe krížovej
cesty, svätého ruženca, korunke k Božiemu milosrdenstvu
a požehnaní od pána farára
sa všetci rozišli do svojich domovov obohatení o Božie slovo
a vnútorné zamyslenie.
7
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POĎAKOVANIE KŇAZOM

• Mesiac jún je čas vysviacky
kňazov. Aj v našej obci sa 25. júna
vo farskom kostole sv. Gála
konala malá slávnosť. Traja
kňazi, rodáci z našej farnosti, si
tu pripomenuli svoje primičné
omše a odslúžili sv. omšu pri
príležitosti svojich jubileí za asistencie miestneho dôstojného
pána farára.

Černák do 30.6.2018 pôsobiaci
vo farnosti Nitrianske Pravno
a od 1.7.2018 pôsobiaci vo farnosti Bzenica pripomínajúci si
11. výročie kňazstva.

a ostatných veriacich. Vo svojom príhovore sa prihovoril
sprevádzal od fary ku kosto- ku Šimonovi ako k futbalistovi,
lu slávnostne vyobliekaného ktorý nemôže hrať futbal bez
Šimona Ťahúňa k slávnosti lopty, pretože by spôsobil chaprvého svätého prijímania. os v hre. Tak aj život kresťana
Vyzdobeným chrámom znela sa nemôže odohrávať bez Boha.
pieseň Holúbkov z Kríža. Pred Celý obrad bol veľmi slávnosoltárom pán farár privítal prvo- tný, za čo patrí poďakovanie
prijímajúceho, jeho rodičov pánovi farárovi a Šimonovi tiež,

pretože svojim prejavom dával
najavo ako túži prvýkrát zažiť
živého Ježiša.

Sme radi, že si našli čas a prišli
medzi nás, aby nás povzbudili a zároveň, aby spolu s nami
aj pospomínali na časy minulé.
I naďalej sa budeme za nich modSvojou prítomnosťou nám uro- liť a prosiť sv. Gála a Máriu, matbili radosť - Miroslav Hlaváčik ku kňazov, aby zotrvali v jedv súčasnosti pôsobiaci vo farno- note s Kristom, aby aj naďalej
sti Horná Ves (okres Prievidza) boli mužmi modlitby a Eupripomínajúci si 25. výročie charistie a aby svojim životom
kňazstva, ďalej Vladimír Páleník sprítomňovali Pána a šírili
v súčasnosti pôsobiaci vo far- okolo seba pokoj, radosť, lásku,
nosti Socovce pripomínajúci si dobrotu a ľuďom sprítomňovali
15. výročie kňazstva a tiež Oliver Božie milosrdenstvo.

PRIJATIE EUCHARISTICKÉHO KRISTA
• Druhú májovú nedeľu naše
mamičky oslavujú Deň matiek.
V našej farnosti však jedna mamička prežila ešte jednu oslavu.
Jej syn prijal prvýkrát eucharistického Krista.
13. mája malý sprievod veriacich

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH - DUŠIČKY
KDE KONČIA NAŠE DUŠE PO SMRTI

• Drahí Slašťania, slávnosť
všetkých svätých spoločne
so spomienkou na všetkých
verných zosnulých sú príležitosťou na zamyslenie sa nielen
nad našim životom, ale aj
nad otázkou, čo bude s našou
dušou, keď zomrieme. Dnes
ľudia v rozšírenej miere veria
reinkarnácii a rôznym iným
názorom. Učenie Katolíckej
cirkvi nám hovorí, že v Cirkvi
je istá postupnosť, podľa ktorej
môžeme zadefinovať, kde
končia ľudské duše.
Prvým momentom je chvíľa
smrti. Katolícka náuka vylučuje
8

akúkoľvek možnosť posledného
rozhodnutia sa pre Boha, alebo
proti Bohu, teda bezprostredne
po smrti končí akákoľvek
možnosť rozhodovať sa. Katolícka náuka od čias Benedikta
XII ( 1334 – 1342) vyhlásením
bully Benedictus Deus, dogmaticky potvrdzuje, že po smrti
čaká človeka osobitný súd.
Výsledkom osobného súdu sú
tri možnosti: očistec, nebo alebo
peklo. Už Origenes, Tertulian,
Ján Zlatoústy, prví cirkevní
otcovia hovorili, že každý človek
pôjde do očistca. Tí, ktorí zomrú v smrteľnom hriechu, tak tí
idú priamo do pekla, ale tí, ktorí

zomrú v milosti posväcujúcej,
tak tí idú do očistca. Tam im
je na základe osobného súdu
vymeraný trest, ktorý musia
odpykať, aby sa očistili a mohli
vstúpiť do neba. Spomínaná
náuka o očistci sa vyvíjala veľmi
dlho. Prvé zmienky už máme
síce v treťom storočí, avšak po
prvý raz bol termín očistec zavedený až 12. storočí. To, že existuje, bolo definitívne stanovené
až na Druhom lyonskom koncile
(1439) a Tridentskom koncile
(1547). Koncily vyjadrili náuku
Cirkvi, že očistec nechápeme
ako miesto, ale ako stav duše,
ktorá prežíva očisťovanie.

KULTÚRA

Ďakujeme vám, drahí rodičia,
že ste prejavili dôveru nášmu
kňazovi a tak sme boli svedkami slávnosti prvého svätého
prijímania v našej farnosti
znovu po 3 rokoch.

V dnešnej modernej dobe je
módne veriť rôznym názorom, kde končia ľudské duše.
Niektorí ľudia veria v reinkarnáciu a to je v rozpore s učením
Cirkvi. Keď si zoberieme
štatistiku medzi rokmi 2001
až 2010, zistíme, že na Slovensku ročne zomrelo v priemere
53 tisíc ľudí. Je to 140 denne
a približne 6 osôb za hodinu. To
znamená, že otázka, kde končia
duše po smrti je aktuálna. Lenže
dnes ľudia na základe informácií
z internetu a médií, ktoré nie sú
pravdivé, si vytvárajú určitú formu náboženstva, ktoré nemá nič
spoločné s katolíckou náukou.
Jedným z nich je reinkarnácia,
teda návrat do pozemského
života, ale v inom tele, či už
v ľudskom, zvieracom, prípadne
2/2018
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ako rastlina, pričom sa odvoláva
na indické náboženstvá. Tieto
náboženstvá však chápu reinkarnáciu ako trest duše, ktorá
neučinila dostatočné pokánie za
svoje činy a musí naprávať to, čo
počas existencie v pozemskom
tele pokazila. Aj Katolícka cirkev
verí v posmrtnú existenciu. Jedna vec je oproti všetkým iným
náboženstvám, či konkrétne
voči reinkarnácii rozdielna. Je
to istota, že po smrti dostaneme
naše pozemské telo, ktoré bude
nové, vzkriesené a oslávené.
Toto je to, čo nás obohacuje,
nové oslávené telo, ktoré dostaneme. My kresťania veríme,
že naša existencia sa neskončí
smrťou, definitívnym zánikom,
ani reinkarnáciou.

dovolenia. Nie je v ich moci
konať zázraky. Svätí za nás orodujú v nebi, sú našimi zástupcami a na základe toho môže Boh
udeliť potrebnú milosť. No Boh
svoju milosť udeľuje vždy, ale
z našej strany musí byť ochota
prijať ju.

A čo sa týka modlitieb za
zosnulých, tak už v Kalixtových katakombách v Ríme
z 3. storočia nájdeme nápisy, kde
sa vyzýva na modlitbu za tých,
ktorí nás predišli do večnosti. Aj
matka sv. Augustína, sv. Monika, povedala, aby sa za ňu modlili. Čiže modlitba za zomrelých
je veľmi dôležitá. Modlime sa
preto za našich zosnulých. Tu sa
dá predpokladať, že Boh môže
milosť plynúcu z našej modlitDrahí Slašťania, v týchto dňoch by použiť pre inú dušu v očistci,
budeme oslavovať všetkých alebo Boh ju môže udeliť aj nám,
svätých a budeme spomínať na ktorí sa za tú dušu modlíme.
našich zosnulých. A čo hovorí Cirkev teda dáva možnosť získaCirkev o úcte k svätým a zos- nia odpustkov. Počas ôsmych
nulým? Svätí, ktorí nám spros- dní, môžeme získať odpusttredkúvajú nejakú milosť, ko- ky pre našich zosnulých. Tu
najú iba na základe Božieho máme dve možnosti. V dňoch

1. a 2. novembra možno získať odpúšťané tresty, ale nie saúplné odpustky pre duše motná vina, to je veľmi dôležité
v očistci. Musí byť splnených vedieť. Vina je vždy odpustená
niekoľko podmienok. Prvou je pri sviatosti zmierenia, ale trest
sv. spoveď, musíme byť ostáva a musíme si ho odpykať.
v posväcujúcej milosti, musíme Čiastočné odpustky môžeme
prijať eucharistiu, navštíviť kostol, získať niekoľkokrát cez deň,
pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.
napríklad čítaním sv. písma,
modlitbou liturgie hodín, modOd 1. do 8. novembra môžeme litbou sv. ruženca atď. Úplné
získať odpustky pre duše v očist- iba raz. Obidvoje pritom iba za
ci raz denne. Musíme navštíviť určitých podmienok, o ktorých
cintorín a aspoň mysľou sa po- som už písal vyššie.
modliť za zosnulých. Môžeme
sa modliť aj za konkrétnu dušu Drahí Slašťania, katolícka cirkev
a získať pre ňu milosti. Milosť verí v posmrtnú existenciu. Je
sprostredkúva Cirkev. Cirkev to istota, že po smrti dostaneme
nie je len viditeľné ale aj nevi- naše pozemské telo, ktoré bude
diteľné telo. Nie je to tak, že nové, vzkriesené a oslávené. My
pápež vlastní tú milosť Božiu, vieme a veríme, že smrťou sa náš
on ju len udeľuje, ale Cirkev je život nekončí, ale pokračuje.
Kristovým tajomným telom, je
totožná s Kristom a na základe Všetkým vám prajem, i sebe, aby
tejto milosti rozdáva odpustky.
sme počas dušičkových dní pomohli mnohým našim blízkym
Čiže je to sám Kristus, ktorý a známym dostať sa do svetla
rozdáva odpustky. V Cirkvi Božej slávy.
máme úplné odpustky ale sú aj
čiastočné odpustky. Na základe To vám vyprosuje váš kňaz Štefan
čiastočných odpustkov sú nám Bieľak

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

• Prvú októbrovú nedeľu sa
v našej farnosti konalo poďakovanie za úrodu. Tohtoročná
výzdoba sa niesla v duchu blahoslavenej Anny Kolesárovej,
50. výročia úmrtia pátra Pia
z Pietrelciny a k ružencovej
Panne Márií. Obetavé žienky vytvorili výzdobu z plodov,
ktoré priniesli farníci ako obetu

2/2018

za úrodu, ktorú mohli zo svojich záhrad pozbierať. Pri svätej
omši dôstojný pán farár posvätil
dary zeme a poďakoval Pánu
Bohu za požehnaný úrodný rok
ovocia a zeleniny. Ovocie a zelenina následne skrášlili Boží
chrám ešte na niekoľko týždňov
a boli peknou dekoráciou aj na
slávení hodovej omši.

KULTÚRA
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KVIETKY NA IHRISKU V SLASKEJ AKO OSLAVA MDD

• Ani sme sa nenazdali a opäť
prešiel rok a nás opäť čakalo
zorganizovať akciu pre naše milované deti pri príležitosti ich
veľkého dňa. V našej obci sa
Medzinárodný deň detí oslavuje hrami, súťažami a rôznymi
atrakciami. Každý rok je téma
tohto výnimočného dňa daná
a tento rok nebol výnimkou.
Všetci zúčastnení sa mali obliecť
do kvetinkového oblečenia, resp.
mali mať na oblečení kvetinový
doplnok, lebo deň detí toho roku
bol vyhlásený ako kvetinkový
deň. V sobotu 2. júna bolo už
od skorého rána na futbalovom
ihrisku rušno, čo nasvedčovalo tomu, že sa všetko chystá
na to, aby tento deň vyšiel na
jednotku. O 10.-tej hodine už
bolo ihrisko zaplnené deťmi
a oslava sa mohla začať. Deti
najskôr museli prejsť registráciou, kde dostali papierik, na
ktorý im po absolvovaní súťaže
dali organizátori pečiatku a to
znamenalo, že úspešne absolvovali úlohy, ktoré boli pre nich
pripravené. Deti ukázali svoju
odvahu a do súťaží sa pustili s plným nasadením a jednu
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výzvu za druhou zvládali. Po
odsúťažení deti a aj rodičov
čakal chutný gulášik a následne
na to detičky za svoj snahu dostali tašku plnú sladkostí a tento
rok aj tričko s erbom obce Slaská.
No a čo by to bola za oslava, keby
na nej chýbal klaun. Aj na tú
našu klaun Filip dorazil a spolu
s deťmi stváral také kúsky, pri
ktorých aj rodičom tuhla krv.
Dokázal zabaviť deti a rovnako
aj dospelých a jeho vystúpenie
bolo takou čerešničkou v rámci
tohto milého dňa. Spokojnosť
a úsmev detí nasvedčoval tomu,
že naša snaha spríjemniť im ich
deň nebola márna a že táto akcia
má zmysel.

Sladkosti do balíčkov darovali – Za najlepší guláš skláňame
Coop Jednota Žarnovica, Milka klobúk šéfkuchárom Milke
Mojžišová.
Mojžišovej a Milankovi
Ďurkovi.
Naše poďakovanie patrí nasledovným dobrovoľníkom – Nika Ako vždy, srdcom akcie bola ZuzGöthová, Anetka Bartošová, ka Mojžišová, ktorá to vždy všRoman Bartoš, Anetka Figulio- etko musí vymyslieť, premyslieť
vá, Viki Gašparovičová, Janka a organizovať. Ale ako ona
Ďurková, Paťa Ďurková, Matúš sama hovorí, môžete sa tešiť už
Ďurkov, Maja Činčurová, Kristín- teraz na tie ďalšie oslavy, ktoré
ka Jelžová a Lenka Bahnová. Bez budú opäť venované deťom.
nich by to už ani nebolo ono.

Takúto oslavu by sme nemohli
zorganizovať, keby nebolo
pomoci či už finančnej, materiálnej ale aj tej ľudskej. Preto veľké ĎAKUJEM patrí za
finančnú pomoc Maťkovi
Vankovi, Zdenkovi Jelžovi, Jarkovi Mikulovi, Pozemkovému
spoločenstvu, OZ Pro Slaská a
Dankovi Gelienovi. Malinovku
pre deťúrence bezplatne poskytlo pohostinstvo Maťo Hurtík.

KULTÚRA
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TERMÁLNU VODU V ŽIARSKEJ KOTLINE NENAŠLI
• Do skúmaného územia patrili aj
pozemky v katastri Slaskej.

Spoločnosť bola držiteľom prieskumného územia od roku 2014.
Územie malo rozlohu 183 km2,
Ministerstvo životného prostre- z toho približne dve percentá
dia zrušilo prieskumné územie tvorili aj pozemky v katastri
Žiarska kotlina na vykonávanie obce Slaská. Podľa rozpočtu geohydrogeologického priesku- logickej úlohy boli náklady na
mu geotermálnych vôd. Ako prieskum stanovené na 955-tisíc
vysvetlil hovorca ministerstva eur. „Hydrogeologický prieskum
Tomáš Ferenčák, o zrušenie bol financovaný zo súkromných
prieskumného územia požiadal zdrojov, výšku vynaložených
sám držiteľ prieskumného finančných prostriedkov preúzemia - akciová spoločnosť to ministerstvo nezverejňuje,”
Terra Vis. Dôvodom bolo ne- uzavrel Ferenčák.
preukázanie perspektívnosti
cieľa geologickej úlohy.
Silver Jurtinus

VYKUROVACIA SEZÓNA ZAČALA.
STARÁTE SA O KOMÍN DOBRE?
• Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte
veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia
sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to,
že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy
a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov,
pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac
o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám,
ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete, o ktoré chyby
		 vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je
najčastejšie ide?
		 to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry
		 prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je
		 a pod.)!
		 určený!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
		 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým 		 len kominár alebo revízny technik komínov)!
			 tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať
			 - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
			 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín pozornosť a dôkladne sa oň starať.
				 bez vložky,
			 - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných
povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dy				 s vložkou.
		 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým movodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu
			 tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
			 - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
				 kvapalné palivá,
			 - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa
			 - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej a Vašich blízkych.“
12
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PREBYTOK OVOCIA
• Už jarný pohľad na rozkvitnuté stromy naznačoval, že
tento rok by mohla byť úroda
ovocia bohatšia ako po roky
minulé. Nikto si však s istotou
nedovolil tvrdiť, že to tak bude,
lebo májové mrazy vedeli vždy
prekvapiť. Tento rok však neprekvapili. Všetky kvety boli
opelené a naviazalo sa plodov
ako sa hovorí požehnane. Stabilné dažde, ktoré striedali slnečné lúče, prispeli k tomu, že
plody rástli a stromy sa priam
ohýnali pod ťarchou ovocia.
Niektoré konáre tento nápor
ani nezvládli a štiepili sa od
kmeňa ako po zásahu bleskom.
Keď nadišiel čas dozrievania
a zberu, vyzeralo to tak, akoby ovocie po nociach dorastalo a zo stromov nič neubudlo.
Presne ako sa nemíňala soľ
v hrnčeku rozprávky Soľ nad
zlato, tak sa nemíňalo ani ovo-

cie. Aj obecná ovocná záhrada
bola obdarená hojnosťou. Aj
keď si z nej občania nejaké
to jabĺčko zobrali, nebolo to
ani vidieť, stále bolo ovocia
dostatok. A to padalo hlava
nehlava a namiesto trávnika
bol pod stromami ovocný koberec. Aj ovocie je dar z nebies
a bolo nám ľúto nechať ho len
tak hniť a robiť hostinu pre
osy alebo sršne a tak sme ho
poctivo zbierali. Vďaka ochote
miestneho horára Zdena Fronca mala hostinu aj divá zver,
lebo vrecia pravidelne vozil
do lesa. A tak dúfame, že ani
jedno jabĺčko nevyšlo na zmar
a že si možno tam ďaleko v lese
aj medveď hladkal bruško nad
dobrotou, ktorú sme mu poslali. Veď sa patrí aj rozdeliť. Ako
bude o rok, nik netuší, ale ak
bol toto rok hojnosti, možno
nás čaká rok pôstu. Veď nevadí, zásoby máme, prežijeme
a snáď vďaka nám aj lesná zver.

ANONYMNÝ PODNET DORUČENÝ NAKA
• Začiatkom roka bol Národnej
kriminálnej agentúre doručený
anonymný podnet, v ktorom
občan Slovenskej republiky
a nespokojný občan obce Slaská
upozorňoval na podozrivé predaje majetku obce Slaská do
súkromného sektora, pričom
sa podľa neho jednalo o predaje nehnuteľností (pozemkov)
a taktiež strojného zariadenia
(traktor a nákladné vozidlo
V3S), na ktoré neboli vyhlásené
žiadne verejné súťaže a podľa
pisateľa ceny predaja boli
podozrivé.

fyzicky v obecných garážach.
Pri pozemkoch bolo zistené, že
za posledné roky obec predala
nehnuteľnosti len formou obchodnej verejnej súťaže.

Tieto skutočnosti by zistil
aj pisateľ anonymného podnetu, keby si riadne preštudoval zverejnené uznesenia obecného zastupiteľstva,
zverejnené záverečné účty za
jednotlivé roky a zverejnené
správy o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou
obce. Stačí pár klikov na webovej stránke obce a každý
Polícia vykonala v obci prevere- zistí, či bol nejaký majetok
nie tohto podnetu, pričom jej predávaný, za akú cenu a komu.
boli sprístupnené všetky písom- Alebo stačí zájsť na obecný úrad
nosti a tiež obhliadka strojového a požiadať o nahliadnutie do
parku. Výsledok preverovania dokladov obce. Ak má niekto
bol taký, že obec žiadny trak- záujem niečo vedieť, nemusí
tor ani nákladné vozidlo V3S podávať anonymný podnet,
nepredala, má ho v majetku a aj stačí sa opýtať.
2/2018

„Za 18 rokov starostovania som
si na anonymné podnety už
zvykol. Sú ľudia, čo majú záujem dozvedieť sa informácie
o obci a sú ľudia, ktorí majú
potrebu písať na druhých bez
akéhokoľvek overenia pravdivosti. Ale anonymy tu vždy
boli, sú a budú. Pre mňa to bola

ZAUJÍMAVOSTI

síce čistá strata času poskytovať
polícii potrebné podklady, ale
aj polícia si robila len svoju prácu. Pri výkone funkcie starostu
s takýmito útokmi jednoducho
už počítam,“ dodal na záver
starosta Gelien v reakcii na
anonymný podnet.
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Hlásnik
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k 17.10.2018

474

Deti do 15 rokov
Občania nad 15 rokov
Chlapcov
Dievčat
Mužov
Žien
Priemerný vek

62
412
37
25
207
205
45

č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Právo voliť

Odhlásení
Prihlásení
Narodení
Zomrelí

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej
republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý
pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

9
15
0
2

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
V obci Slaská bude možné dňa 10.11.2018 voliť vo volebnej
miestnosti (zasadačka obecného úradu) v čase od 7,00 do 22,00 hod.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Slaská

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slaskej

Obec Slaská uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
Obec Slaská uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidá- niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa tov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce
jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov
politickej strany
1. Zdeno Fronc, 54 r., lesník, nezávislý kandidát
2. Arnošt Göth, Ing., 55 r., výrobný riaditeľ, nezávislý kandidát
3. Miroslav Hric, Ing., 51 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
4. Jozef Malý, Ing., 53 r., vedúci obchodnej skupiny, nezávislý kandidát
5. Miriam Ťahúňová, Ing., 42 r., vedúca odboru ŽP, nezávislý kandidát

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov
politickej strany
1. Ján Fríbert, 41 r., zámočník, nezávislý kandidát
2. Daniel Gelien, Mgr., 43 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
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SNP 600/94, Žiar nad Hronom, 965 01

Sociálny taxík
Prevoz občanov do zdravotných zariadení
v BB kraji od januára 2018
- odvoz občanov s nepriaznivým zdravotným
stavom a ZŤP
- možnosť prevozu občana aj s invalidným
vozíkom
- možnosť preplatenia dopravy cez Úrad práce
- objednávanie 2 dni vopred

kontakt: 0903 558 929 - SČK ZH
0915 047 351 - SČK vodič
mail: ziar@redcross.sk

www.ziarnadhronom.redcross.sk
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