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noviny obce Slaská

EUROPROJEKT BOL UKONČENÝ A VYÚČTOVANÝ

• Projekt „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci
Slaská“ bol v tomto roku
ukončený a zároveň aj vyúčtovaný. Vďaka tomuto projektu
obec získala novú techniku na
skvalitnenie separácie odpadov
na území obce. Do majetku
obce pribudol kolesový traktor
SAME EXPLORER 110 s čelným nakladačom a s lopatou
s pridržiavačom a paletizačnými
vidlami, šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 226D,
príves GRAND SUPER NS9 –
tzv. ramenový nakladač, trakPokračovanie na str. 4

RADNICA PRIPRAVUJE MODERNIZÁCIU VEREJNÉHO OSVETLENIA
• Slaská bude hľadať dodávateľa
modernizácie verejného osvetlenia vo verejnom obstarávaní.
Aj občania môžu navrhnúť miesta, kam by chceli lampy doplniť.
Úvahy o výmene verejného
osvetlenia mali poslanci predchádzajúceho volebného obdobia už pred rokom, pred voľbami, ale nechceli rozhodovať
o väčších investíciách. Modernizáciu verejného osvetlenia,
ktorá si vyžiada náklady približne 30-tisíc eur preto ponechali na svojich nasledovníkov.
Tí sa téme venovali hneď na
prvom rokovaní v roku 2019.
Modernizácia financovaná aj
z úspor

Daniel Gelien. Poslancov informoval, že eviduje záujem
viacerých firiem, ktoré ponúkajú výmenu svietidiel a vedia
garantovať úsporu na platbách
za elektrickú energiu. Zmluvy
sa podľa jeho slov uzatvárajú na 12 až 15 rokov, počas
ktorých sa o údržbu a servis
osvetlenia stará firma bezplatne. Nové osvetlenie by
obec splácala vo väčšej časti
z úspor na elektrickej energii
a z menšej časti vlastnými prostriedkami. Zástupkyňa starostu
Miriam Ťahúňová uviedla, že
bol schválený iba zámer, z konkrétnych ponúk doručených
v rámci verejného obstarávania sa bude vyberať na niektorom z nasledujúcich rokovaní
obecného zastupiteľstva.

„Osvetlenie nie je úplne zastaralé,
ale chceli by sme vymeniť Pribudne maximálne 15 lámp
lampy za LED svietidlá s väčšou
svietivosťou a nižšou spotre- Podľa poslanca Miroslava
bou energie,” vysvetlil starosta Hrica bude potrebné zvýšiť
Pokračovanie na str. 2
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OPÄŤ SME ČISTILI VSTUPY DO OBCE

• Každý rok sa snažíme pravidelne čistiť priestranstvá
v blízkosti cesty III. triedy
na vstupoch do obce. Jeden
úsek je od mosta v Dúbrave
smerom na Lutilu po kopernickú odbočku a druhý
úsek je od miestneho cintorína po tzv. lipy. Obidva
úseky sú vstupnou bránou
do obce a preto považujeme
ich vyčistenie za prirodzené,
keďže máme záujem na tom,
aby prvý dojem pri vstupe
do našej dedinky nebudil
dojem smetiska. V čase existencie systémov separácie
v každej obci nás udivuje fakt,
že stále sa nájdu ľudia, ktorí
s radosťou a s pokojným svedomím vyhodia odpad z auta.
Takémuto fenoménu sa čudujeme o to viac, keď sa medzi
Pokračovanie zo str. 1
počet svietidiel a požiadal do
podmienok verejného obstarávania zahrnúť aj povinnú
miestnu obhliadku, aby firmy
cenové ponuky neposielali od
stola, ale aby projekt prispôsobili presne pre potreby obce.

vyhodeným odpadom nájde
práve taký, ktorý sa skoro
v každej obci bezplatne zbiera
a separuje. Aj keď môžeme
s potešením skonštatovať,
že je takéhoto vyhodeného
odpadu z roka na rok menej,
nemôžeme však napísať, že
stav je uspokojujúci. V tomto roku sme takto odstránili
z okolia príjazdových ciest
do Slaskej 20 vriec odpadu.
Tento bol následne vytriedený na zbernom dvore. Ostáva nám len veriť, že tento
počet bude do budúcna klesať a že konečne väčšina ľudí
v spoločnosti pochopí, že
odpad sa dá bezplatne triediť
a likvidovať iným spôsobom,
ako ho vyhadzovať z okna
auta na priestranstvá priľahlé
pri ceste.

lámp so šetriacimi žiarovkami, ktoré dosahujú cca 2000
lumenov, pričom nové by
mali dosahovať minimálne cca
2500 lumenov. Rozdiel v svietivosti je zrejmý, čo preukázali aj skúšobne LED svietidlá
namontované v obci. Zároveň
by malo pribudnúť maximálne
Verejné osvetlenie v Slaskej po- 15 svietidiel aj na miestach, kde
zostáva v súčasnosti zo 76-tich doteraz neboli. S návrhom na

miesta, kde by sa mohli svietidlá
doplniť, sa obyvatelia Slaskej
môžu obrátiť na starostu
alebo ktoréhokoľvek z poslancov obecného zastupiteľstva.
Maximálny celkový počet svietidiel v obci by nemal presiahnuť 90 ks. Obec navrhuje
doplniť na každej ulici o jedno
svietidlo naviac. Lokality
DIELY sa tento zámer ne-

dotkne, lebo táto lokalita
je samostatne oddelená a svietidlá sú tam nové, ich výmena
by bola zbytočným plytvaním
finančných prostriedkov. Po
uplynutí životnosti svietidiel
sa nevylučuje modernizácia aj
v tejto časti obce.

Silver Jurtinus

číslo psa (pridelí
PODMIENKY DRŽANIA PSOV - evidenčné
obecný úrad),
- tetovacie číslo, alebo údaj
NA ÚZEMÍ OBCE SLASKÁ.
o čipovaní psa ,ak ho pes má,

• V zmysle Všeobecného
záväzného nariadenia
č. 3/2012 o podmienkach
držania psov na území obce
Slaská majú občania povinnosti, ktoré z tohto nariadenia
vyplývajú. Stáva sa však, že
občania sa nedostanú k týmto informáciám, aj keď sú
zverejnené na obecnej webovej stránke www.slaska.sk,
alebo pri každodenných
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povinnostiach pozabud- nú, čo musia splniť. Z týchto
dôvodov pripomíname, čo si držiteľ psa musí splniť.
Zaevidovanie psa
Vlastník psa, ktorý je starší
ako 6 mesiacov musí psa prihlásiť do evidencie psov na
obecnom úrade.
Do evidencie sa zapisuje:

- skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak psa držiteľ nepoužil
meno, priezvisko a adresa
v nutnej obrane alebo
trvalého pobytu držiteľa psa,
v krajnej núdzi.
vek psa,
rasa,
Odhlásenie z evidencie
farba,
- úhyn psa alebo strata psa
výška v kohútiku,
(na túto skutočnosť občania
miesto chovného priestoru
zabúdajú),
alebo zariadenia na chov, - predaj.
v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiest- Každý držiteľ psa je povinný
nenie nezhoduje s miestom nahlásiť zmenu skutočností
trvalého pobytu držiteľa psa, do 30 dní od zmeny.

OBEC
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Obecný úrad na základe prihlásenia psa vydá držiteľovi
psa evidenčnú známku s číslom. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
Túto je vhodné umiestniť na
obojok psa. Pri zmene údajov, odcudzení, zničení alebo strate známky je držiteľ
psa povinný túto skutočnosť
oznámiť Obecnému úradu
v Slaskej. V tomto prípade sa
mu vydá za úhradu náhradná
známka.

preukazu alebo pasu psa.

Registrácia psov a ich majiteľov
sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat,
čo je digitálna báza. Do registra
bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania.
Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné
číslo, adresu držby zvieraťa
a telefónne číslo. V prípade
zmeny majiteľa alebo úhyObecný úrad v minulosti nu psíka je potrebné, aby to
vydával evidenčné známky pôvodný majiteľ nahlásil do 21
pre psa s označením roku, dní veterinárovi, ktorý zapíše
v ktorom zaplatil daň za psa. príslušné údaje do registra.
Od januára 2019 sa pristúpilo
k zmenám. Držiteľ psa dostane Z v i e r a t á n a r o d e n é d o
evidenčnú známku s číslom 31. 8. 2018 musia byť začipoa táto bude platiť, pokiaľ vané najneskôr do 31.10.2019.
sa vlastníkovi nevydá nová Avšak pri zmene majiteľa
známka z dôvodov uvedených , musí byť pes čipovaný ešte
v tomto článku. Žiadame pre- p r e d z m e n o u . Š t e n i a t k a
to občanov, aby si splnili svoju
povinnosť a zaevidovali alebo
odhlásili svojho psa z evidencie.

najneskôr do 12 týždňov veku.
Podľa zákona by cena za čipovania nemala byť vyššia ako
10 eur. K tomu sa pripočítava
cena za samotný čip a registráciu. Ak sa majiteľ psa nachádza v hmotnej núdzi alebo
je poberateľom minimálneho
dôchodku, tak túto čiastku za
neho uhradí štát. Ak majiteľ
nedá psa začipovať, môže dostať pokutu 50 eur.

držiteľov psov, že verejné
priestranstvá nachádzajúce
sa pred rodinnými domami
a pri iných stavbách nie sú
vyhradené na psie exkrementy. Pribúdajú nám sťažnosti,
že niektorí občania vypúšťajú psov na malú chvíľu len za
účelom, aby tieto psy vykonali svoje potreby mimo ich
dvora na verejných priestranstvách väčšinou pred domami iných občanov, resp. že
Povinnosťou majiteľa psa je niektorí občania venčia psy
aj nahlásiť zmenu údajov, či pred rodinnými domami
úhyn zvieraťa, pretože pri ne- iných spoluobčanov, avšak
dodržaní týchto povinností psie exkrementy už následne
mu hrozí pokuta od 500 do neodstránia. Preto upozorňu1200 eur, a v prípade pod- jeme držiteľov psov, aby sa
nikateľov alebo právnických takéhoto konania zdržali,
osôb to môže byť 400 až 3 500 resp. aby následne psie exeur. Čipovanie je dôležité, pre- krementy odstránili z verejtože vďaka nemu môže majiteľ n ý c h p r i e s t r a n s t i e v
nájsť svojho strateného psa.
a neznepríjemňovali nimi
život iným spoluobčanom. Za
Z á r o v e ň u p o z o r ň u j e m e pochopenie ďakujeme.

V roku 2018 bola schválená
novela zákona o veterinárnej
starostlivosti. Okrem predefinovania zvieraťa z veci
na živého tvora prináša aj
novinku v podobe povinného čipovania a registrácie
každého psíka. Označenie psa
mikročipom vykonáva iba
veterinárny lekár. Čip sa aplikuje ako injekcia do podkožia
obvykle na ľavej strane krku
psa. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí
číslo čipu a to uvedie veterinárny lekár do očkovacieho

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE OBEC POSTUPNE POSKYTUJE
• O poskytnutie dotácie na rok 2019
z rozpočtu obce požiadali dve organizácie. Jednou bolo občianske
združenie Športový klub Slaská
a druhou bola Jednota dôchodcov na Slovensku – základná
1/2019

organizácia Slaská. Obecné zastupiteľstvo v decembri schválilo
poskytnutie dotácii týmto subjektom a to pre športovcov v sume
3500 eur a pre dôchodcov v sume
1000 eur. Vo februári tohto roku

obec uzatvorila s uvedenými prijímateľmi dotácií zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. Klubu seniorov bola dotácia v plnej výške
už poskytnutá na bankový účet.
Športovcom bolo uvoľnených

OBEC

prvých 1500 eur a ďalšie financie
budú postupne poskytované priebežne do konca augusta. Takže
obidva subjekty sa môžu venovať
činnostiam, na ktoré dotácie
žiadali.
3
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torový náves BIG 7.5 – tzv.
trojstranný sklápač, štiepkovač
drevnej hmoty PEZZOLATO
PZ 140 a 6 ks závesné kontajnery 7,5 m3. K uvedenej technike boli zabezpečené príslušné
evidenčné čísla a technika je
riadne poistená. Celkový náklad
na projekt bol 299.444,00 eur,
z toho bol obci poskytnutý
nenávratný finančný príspevok
v sume 284.471,80 eur a sumou
14.972,20 eur prispela obec ako
jej spolufinancovanie projektu. Na spolufinancovanie obec
nečerpala úverové zdroje, ale
financovala ho z vlastných
zdrojov vďaka financiám ušetreným za minulé roky v rámci
hospodárenia obce. Vďaka uvedenej technike chceme systém
separácie skvalitniť. O nových
aktivitách v tejto oblasti
budeme verejnosť včas informovať.

SEPARÁCIU DREVNÉHO ODPADU OBČANIA UVÍTALI

o odovzdaní drevného odpadu
dostali príslušné potvrdenie
a mohli sme si ho započítať do
miery triedenia odpadov na
území obce. V minulom roku
sme takto odovzdali 5,4 tony
drevného odpadu. Aj tento rok
sa nám podarilo odovzdať prvý
kontajner s týmto odpadom
o hmotnosti 7,26 tony. A vyzeráto tak, že v prvom polroku
2019 ešte jeden kontajner určite
naplníme a objem vyseparovaného dreva zvýšime o 100 %
oproti roku minulému. Pre
• Rok 2018 bol tzv. pilotným V minulom roku sme však po občana to znamená možnosť
rokom, v ktorom sme rozšíri- prvýkrát separovali drevný zbaviť sa legálnym spôsobom
li systém separácie odpadov odpad oddelene a následne drevného odpadu a pre obec to
aj o drevný odpad. Dovtedy sme ho poskytli na zhod- šetrí financie za skládkovanie
r ô z n e k u s y n á b y t k o v notenie spol. Bučina DDD. odpadu a zároveň to zvyšuje jej
a drevného odpadu končili vo A tak sme už za skládkovanie mieru separácie, čím dokáže
veľkokapacitných kontajne- tohto odpadu nemuseli platiť aj v tomto roku držať povinroch, ktorých skládkovanie a náklady na prepravu znášala ný ročný poplatok v sume
sme si museli ako obec zaplatiť. odoberajúca firma. Naviac sme 3,00 eurá na osobu.

PRÍJEM Z KOVOV POKRÝVA ČASŤ VÝDAVKOV
NA LIKVIDÁCIU ODPADOV
• Ak sme pri rozbiehaní systému separácie odpadov tvrdili,
že triedením dokážeme udržať
nižší ročný poplatok, tak sme
sa nemýlili. Triedenie prináša
v podstate tri benefity. Prvým
je možnosť odovzdať väčšiu časť
odpadu z domácnosti v rámci
separácie, čím zbytočne občania neplnia ich zberné nádoby
a nemusia ich často vyvážať.
Druhým benefitom je bezplatnosť systému separovania
(okrem stavebného odpadu),
čo je ďalšou motiváciou pre
občanov, keďže tento systém
neťahá peniaze z ich vrecka. No
a tretím benefitom je príjem
obce z predaja kovov (železo,
hliník), ktorý zase pokrýva časť
nákladov spojených hlavne
s vývozom veľkokapacitných
kontajnerov zo zberného dvora, v ktorých sa ukladá nadrozmerný odpad.
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Len ešte dodáme, že
odovzdávanie kovov sa vykonáva na základe zmluvného
vzťahu so spoločnosťou
oprávnenou zhodnocovať takýto odpad. Každý jeden odvoz je
vážený a evidovaný na vážnych
lístkoch a predaj je riadne fakturovaný odberateľovi, ktorý
následne vystavené faktúry
uhrádza na bankový účet obce
bezhotovostným prevodom.
Tento predaj sa nikdy nerobil, nerobí a ani nebude robiť
formou hotovostných platieb.
Tieto informácie uvádzame
preto, aby sme vyvrátili reči
o tom, že za odvoz železa si
peniaze niekto na obecnom
úrade delí do vlastných vreciek. V dnešnej dobe, keď sa
dá krásne všetko preveriť, by
sa malo zvažovať, čo a o kom
poviete, lebo ohovárať niekoho je ľahké, ale ospravedlniť sa
OBEC
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už ťažšie a väčšinou to končí hliníka, 20 kg zmiešaného
bez overenia faktov s neprav- hliníka so železom a 22 kg
divými tvrdeniami.
hliníkových obalov. Celkový
príjem obce z tohto odvozu
V mesiaci apríl sme opäť je v sume 655,50 eur a bude
odovzdávali kovy a to v celkovej použitý na ďalšiu likvidáciu
hmotnosti 4250 kg, z toho bolo odpadov vzniknutých na území
4140 kg železa a ocele, 68 kg obce.

BUDE AJ SLASKÁ PATRIŤ MEDZI
„ZELENÉ OBCE SLOVENSKA”?

• Veľa voľných plôch na výsadbu v obcí nie je, vedenie vytipovalo lokalitu, kde by mohla
pribudnúť zeleň.

svah pri cintoríne z vonkajšej strany hraničiaci s cestou
III. triedy. Ako vysvetlil starosta Daniel Gelien, svah
musí obec kosiť, čo je v strObec bude žiadať dotáciu mom teréne technicky veľmi
z Národného projektu Zelené náročné. “Na stráni chceme
obce Slovenska. Projekt je vysadiť plazivé kríky, ktoré by
zameraný na zachovanie vytvorili rozsiahly zelený koa obnovu biodiverzity a eko- berec a z vnútornej strany cinsystémov mimo chránených torína v tejto časti pri existuúzemí. Národný projekt sa júcom oplotení, navrhujeme
zameriava najmä na zelenú in- vysadiť živý plot z hrabov.
fraštruktúru prostredníctvom Svah by sme takto ekologicky
výsadby vegetačných prvkov.
skultivovali a odpadlo by nám
tak technicky náročné koseVedenie Slaskej vytipovalo nie,” vysvetlil starosta.
lokalitu, ktorú bude chcieť
viac zazelenať. Je ňou strmý Suma finančných prostried-

kov určených na poskytnutie
podpory jednotlivým obciam
je od 7-tis. do 16 500 eur
s DPH. Spolufinancovanie sa
od obcí nevyžaduje, obec však
na vlastné náklady musí nechať
spracovať realizačný projekt,
v ktorom odborne spôsobilá osoba navrhne miesto,
spôsob, rozsah a typ vegetačných prvkov. Slovenská
agentúra životného prostredia následne zabezpečí dodávateľa zelene aj realizátora
výsadby.

V rámci presadzovania viac
zelene do obce pribudol na
oddychovej zóne obce veľký
solitér ako zelená dominanta tohto územia. Ide o Acer
rubrum sunset, ktorý po vyrastení doplní prázdne priestranstvo a zároveň vytvorí aj dostatočný tieň pre prípadných
návštevníkov oddychovej
zóny. Obec má záujem každý
rok vyčleniť finančné prostriedky na doplnenie zelene
v rôznych lokalitách, kde to
bude vhodné.

LOKALITA DIELY UŽ SVIETI
A MÁ FUNKČNÝ AJ ROZHLAS
• V lokalite DIELY už v minulom roku do vlastníctva obce
bezodplatne prešlo verejné
osvetlenie a tiež bezdrôtový
rozhlas. Následne si obec dala
vypracovať projekt prípojky
pre verejné osvetlenie, aby
mohlo byť uvedené do
prevádzky. Po odsúhlasení
bodu a podmienok pripojenia
zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a.s., po uzatvorení
zmluvy o pripojení zariadenia
do distribučnej sústavy a po
uhradení pripojovacieho
poplatku došlo k pripojeniu
elektrického prívodu a elek1/2019
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tromerového rozvádzača
k distribučnej sústave. Potom
sa už uzatvorila len zmluva
o združenej dodávke elektriny a systém sa mohol spustiť. Zo začiatku bol problém
so snímačom svetla, ktorý
bol komplet vymenený
a dnes už osvetlenie funguje.
Bezdrôtový rozhlas je viazaný
na verejné osvetlenie, ktoré
ho dobíja a tak aj rozhlas mohol byť uvedený do prevádzky
až po sprevádzkovaní osvetlenia. K dnešnému dňu sú
obidva systémy už funkčné
a v plnej prevádzke.
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SPEVNENIE SVAHU POD CESTOU

• Cesta tretej triedy v zákrute
pri miestnom kostole nie je
najbezpečnejšia a problémom
sa stáva aj zosuv krajnice
v tomto úseku, ktorá každým
rokom pomaly klesá pod
náporom ťažkých áut. V tomto úseku je cesta aj dosť úzka
a preto je prejazd dvoch áut
súčasne problémový. Cesta
je v správe Banskobystrickej
regionálnej správy ciest, a.s.,
ktorá zodpovedá za jej zjazdnosť aj bezpečnosť. V minulosti
obec zabezpečila osadenie dopravného zrkadla, ktoré obci
zabezpečil poslanec Mirko
Hric a tento prvok prispel
k bezpečnosti prejazdu. Nič to
však nezmenilo na technickom
stave cesty a havarijnom stave
krajnice.
Obec tak v minulom roku začala

iniciovať kroky, aby správca komunikácie vykonal obhliadku,
navrhol riešenie a zabezpečil
na jeho náklady rekonštrukciu.
Následne bola na mieste vykonaná obhliadka za prítomnosti
správcu cesty, projektanta,
geodeta aj geológa. Z navrhovaného postupu vyplýva, že
popri opornom múre sa musí
vykonať čiastočné odvodnenie
cesty. Na druhej strane vo svahu pribudne oporný múr z tzv.
gabiónov, ktorý jednak spevní
podložie krajnice a jednak
zabezpečí odvodnenie cesty.
Zároveň kvôli bezpečnosti by
mali pribudnúť v tomto úseku
zvodidlá a cesta by na šírku
mala spĺňať príslušné technické normy. Banskobystrický
samosprávny kraj na tento účel
v tomto roku vyčlenil financie
v sume 50.000 eur.

RIEŠENIE ČASTI OPLOTENIA CINTORÍNA

• Na celý areál cintorína je
vypracovaný kompletný projekt rekonštrukcie a obec má
k dispozícii aj právoplatné
stavebné povolenie. Problém
bol a je v tom, že k dnešnému
dňu obec nebola úspešná
v získaní finančných prostriedkov na samotnú realizáciu
a náklad na ňu je dosť vysoký.
Vzhľadom však na viaceré
podnety od návštevníkov
tohto pietneho miesta, ktorí sa
sťažovali na prítomnosť divej
zveri v areáli cintorína, sa obec
rozhodla riešiť tento negatívny
stav aj bez finančnej podpory
z fondov EÚ. Ešte v decembri
minulého roka obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok
2019 schválilo výdavok, ktorý
ma pokryť výmenu pôvodné
oplotenia zo severnej strany. Vec sme nechceli riešiť
dočasným opatrením a tak by
malo byť v tejto časti osadené
úplne nové oplotenie vo výške
6

180 cm. Aj vzhľadom na ochranu proti divej zveri sme určili, že oplotenie bude zvárané
a pogumované, aby bolo
pevnejšie a odolnejšie. Práce
by mali byť vykonané v priebehu jedného mesiaca. Len
dodávame, že toto oplotenie
nezabráni tomu, aby ho nepreliezali mačky, ktoré sa dostanú
všade, resp. aby sme vylúčili
prítomnosť plazov z priľahlého
pozemku.
Evidujeme aj zlý technický stav
schodiska a opätovne sa pokúsime riešiť areál komplexne cez
vypracovaný projekt formou
získania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Ak úspešný
nebudeme, zrejme začneme
vec riešiť postupne a každý
rok vyčleníme určitý objem
financií na rekonštrukciu jednotlivých častí, ktorú máme
v pláne, aby celý areál bol
dôstojným odpočinkom pre
našich blízkych.
OBEC
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OBEC SA PRIPRAVUJE ODKÚPIŤ ĎALŠÍ DOM

• Medzi priority sme už v minulosti dali postupné odkupovanie problémových domov,
ktoré sa v obci nachádzajú a to
z dôvodu, aby sme zabránili ich
zneužitie na ubytovanie neprispôsobivých občanov. Nie
je nič výnimočné, že v dnešnej
dobe sa skupujú staré domy
a následne ich nový vlastník

prenajme skupine osôb, ktorej
tam dá zapísať aj trvalý pobyt.
Potom je už obec bezmocná,
lebo vlastnícke právo je absolútne a vlastník určuje, čo
bude z jeho nehnuteľnosťou
ďalej.
V obci sme takto odkúpili tri
rodinné domy, dva z toho sa

nám podarilo predať v obchodnej verejnej súťaži. Nový majiteľ ich cez povolenie odstránil,
pozemok upravil a už na
danom mieste čoskoro postaví
úplne nový dom, do ktorého
sa nasťahuje mladá rodinka. A toto bolo našim cieľom.
Obec vlastní ešte rodinný dom
(u Mikulášov vpredu) a v súčas-

nosti podniká kroky na odkúpenie aj zadného domu. Tento
rok sa ľady v tejto veci pohli
a obec požiada o odkúpenie. Po
Veľkej Noci bude vypracovaný
znalecký posudok a následne
obecné zastupiteľstvo schváli
samotnú kúpu. Keď bude obec
vlastníkom obidvoch domov
spojených jednou stenou, tak
ich následne ponúkne na predaj opäť v obchodnej verejnej
súťaži. Cena za tieto nehnuteľnosti nesmie klesnúť pod
náklady, ktoré obec na vysporiadanie vynaloží.
Sme presvedčení, že tento systém ochrany intravilánu obce je
účinný a aj keď spôsobuje nadmernú administráciu a nutnosť
vynaložiť financie na získanie
nehnuteľností, výsledný efekt
uvítajú hlavne vlastníci susedných domov, ktorým nehrozí
stav, že v ich susedstve budú
bývať neprispôsobiví občania.
Tento krok obce za cieľ, aby
všetci slušní ľudia mohli v tejto
obci žiť pokojne a bez obavy
z nejakého ohrozenia týkajúceho sa ich majetku, zdravia alebo života.

REKONŠTRUKCIA POŽIARNEJ ZBROJNICE
ZAČNE OD STRECHY
• Budova požiarnej zbrojnice
už dávno neslúži svojmu účelu,
lebo už niekoľko rokov neexistuje v našej obci dobrovoľný
hasičský zbor. V súčasnosti je
táto stavba využívaná na garážovanie technicky (V3S), ktorá
bola získaná z ministerstva
obrany. Keďže aj táto technika
sa už v obci využíva minimálne,
dochádza postupne k ponukovým konanie na jej odpredaj, nakoľko uvedené garáže
sú potrebné pre novú strojnú
techniku, ktorú obec získala cez
eurofondy s využitím hlavne na
triedený zber odpadov.
1/2019

Roky sa podpísali aj na pôvodnej streche tejto budovy. Tá
je už technicky opotrebovaná
a nespĺňa základné štandardy
a už vôbec neplní svoj účel. Aj
z týchto dôvodov bolo vykonaných niekoľko obhliadok,
aby boli navrhnuté prijateľné
formy rekonštrukcie, ktoré zabezpečia ochranu stavby a tiež
dostatočnú záruku. V týchto
dňoch prebieha prieskum trhu
a očakávajú sa cenové ponuky,
na základe ktorých bude vybraný potencionálny zhotoviteľ
tak, aby samotnú rekonštrukciu
vykonal ešte v tomto roku.

Po stabilizácii strechy chce obec jej technicky a zároveň, aby
v budúcnosti riešiť aj výmenu spĺňala aj estetické požiadavky
existujúcich okien a nakoniec aj čo sa týka jej vzhľadu a nebola
opravu samotnej fasády budovy. nevhodným prvkom v existuObec má záujem, aby táto stavba júcej zástavbe.
bola využívaná na parkovanie

OBEC
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PROVIZÓRNA ÚPRAVA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE

• Cesta na Pílu je v zlom technickom stave už niekoľko
rokov a z pôvodnej komunikácie tam v podstate nebol už ani starý asfalt, len
ujazdená zemina. V letnom
období to bolo celkom pevné,
avšak na jar a na jeseň to bol
hotový tankodrom, keďže
sa zemina menila na blato.
Posledný rok nám odmietali na túto cestu cúvať aj tzv.
kukavozy zabezpečujúce
odvoz komunálneho odpadu alebo triedeného odpadu.
A tak sme teraz na jar využili

pekné počasie a uskladnený
frézing a cestu sme aspoň
provizórne upravili, aby bola
prejazdná. Ešte by sme ju
radi do leta potiahli k hlavnej
komunikácii a zvyšným
frézingom upravili aj časť
cesty „U Pieskov“. Cesta na
Pílu je projekčne pripravená
a vlastnícky vysporiadaná,
aby mohla byť rekonštruovaná z prípadných fondov
EÚ, kde sa príslušná výzva
na získanie finančných prostriedkov očakáva v mesiaci
jún tohto roku.

ADOPTUJTE SI STROM

• Už dlhodobo vnímame
požiadavku verejnosti na doplnenie verejnej zeleni v obci.
Aj keď sme v minulosti zrealizovali nové výsadby stromov a kríkov, priznávame,
že verejnej zelene vo forme
stromov a kríkov by mohlo
byť aj viac. V tomto roku sme
vysadili na veľkej oddychovej zóne nový solitér, ktorý
by do budúcna mal túto lokalitu obohatiť svojim vzrastom, ale aj farebnosťou listov,
ktorá sa bude postupne meniť
zo zelenej, cez oranžovú až
po purpurovú. Naviac po
vyrastení by mal poskytnúť
aj vytúžený tieň v letných
mesiacoch. Okrem toho sa
chceme zúčastniť projektu
„Zelené obce“, vďaka ktorému
by mohla pribudnúť ďalšia
výsadba.

vlastníctve obce a na ktorom
by bola vhodná výsadba stromov alebo kríkov. Partnerstvo by spočívalo v tom, že obec
by hľadala finančné zdroje
na kúpu drevných porastov
a kríkov a občania, ktorí lokalitu v blízkosti ich domu
navrhnú, by sa o výsadbu
starali minimálne pravidelným polievaním.

Veríme, že aj takéto partnerstvo by mohlo priniesť
vytúžený výsledok v podobe vysadeného verejného
priestranstva. Obci tak
pribudne viac zelene a občania môžu mať pred ich domami drevinu, ktorá sa im páči
a esteticky doladí ich životný priestor. Ak vás táto
naša myšlienka zaujala, porozmýšľajte o nej a neváhajte
nás kontaktovať osobne, telePrichádzame však aj s ponu- fonicky alebo moderne elekkou partnerstva pre občanov. tronicky cez email, či sociálne
Naša ponuka je o tom, že siete. Radi s vami osobne váš
občania nám môžu navrhnúť návrh prediskutujeme a ešte
verejné priestranstvo neďale- radšej zrealizujeme.
ko ich bydliska, ktoré je vo
8
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PREČO JE SEPARÁCIA OD ROKU 2019 DÔLEŽITEJŠIA

• Nová zákonná úprava (zákon
č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona
č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov)
priniesla úplne nový systém
úhrady poplatkov za uloženie
odpadu na skládkach. Kým
doteraz obce platili jednotnú
a rovnakú cenu za uloženie
jednej tony odpadu na skládkach, rokom 2019 sa všetko
mení od základov.

nižší poplatok za uloženie na
skládke a naopak, obec separujúca menej odpadov bude zase
platiť vyšší poplatok za uloženie na skládke. To znamená, že
obce už nebudú mať rovnakú
cenu za jednu tonu uloženého
odpadu, ale ceny pre nich budú
diferencované podľa miery ich
separácie. Okrem tohto rozdielu pribudla obciam aj nová
povinnosť a to vždy do konca
februára zverejniť mieru ich
separácie za predchádzajúci rok.

Mieru separácie si obec
nemôže uvádzať len tak z bruV tomto roku budú už obce cha, ale musí byť podložená
platiť poplatok stanovený príslušnými potvrdeniami
zákonom a to podľa výšky miery o odovzdaní odpadov (aj vyich separácie za predchádzajúci separovaných), ktoré poskyrok. Zákonodarca týmto sledu- tujú organizácie oprávnené
je hlavný cieľ, ktorým je zvýšiť nakladať s týmito odpadmi.
mieru separácie na Slovensku
a motivovať obce, aby sa do A teraz konkrétne k Slaskej.
systémov separácie zapájali vo V roku 2018 sa na území obce
väčšom rozsahu. Podľa tohto vyprodukovalo 84 814 kg
cieľa sú nastavené aj nové odpadov.
pravidlá. Podľa nich bude obec
separujúca viac odpadov, platiť Z toho sa podarilo vytriediť

1/2019

45 957 kg odpadov. Medzi vytriedené odpady patrili: papier
a lepenka 1846 kg, sklo 11 820
kg, kompozitné obaly 1595 kg,
šatstvo 280 kg, textílie 160 kg,
žiarivky s ortuťou 50 kg, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórofluórované uhľovodíky
510 kg, oleje a tuky 170 kg,
vyradené elektrické zariadenia 830 kg, vyradené elektronické zariadenia 2350 kg,
drevný odpad 5440 kg, plasty
11 707 kg, kovy 70 kg, hliník
913 kg, železo a oceľ 6060 kg
a zmiešané kovy 2156 kg.
Nevytriedených zostalo
38 857 kg. Medzi nevytriedené odpady patrili: objemný
odpad 12 300 kg, zmesový
komunálny odpad 25 707 kg,
farby 740 kg a odpady s nebezpečnými látkami 110 kg.

najnižší poplatok za uloženie odpadu v sume 7,00 eur
za jednu tonu. Tento systém
považujeme za spravodlivý,
lebo sa opiera o konkrétne
čísla z konkrétnej obce a nie
je možné to zovšeobecniť slovami, že menšia obec vytvorí
menej odpadu. Pri tomto systéme sa do úvahy berie odpad
vytvorený a vytriedený na
území konkrétnej obce, čím
sa nemôže žiadna samospráva cítiť dotknutá. Výsledok
Slaskej je výsledkom občanov,
ktorí sa do nami vytvoreného
systému zapojili a preto
im patrí naše poďakovanie.
Spoločné snaženie prinieslo
pozitívny výsledok vo forme
najnižšieho poplatku.

V separácii pripravujeme ešte
ďalšie novoty, aby sme mieru
triedenia minimálne udržali.
Už dnes vieme, že vyseparujeme viac drevného odpadu
Každý uvedený odpad má svoje ako vlani, že pridávame do
katalógové číslo. Slaská tak za separácie stavebný odpad a že
rok 2018 dosiahla mieru trie- možno pribudnú ešte ďalšie
denia odpadov 54,19 %, vďaka komodity, ktoré bude možné
čomu bude v roku 2019 platiť separovať viac.

ZAUJÍMAVOSTI
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OBEC PRVÝKRÁT VYPLATILA PRÍSPEVOK
STO EUR PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

moval starosta obce Daniel
Gelien, Slaská žiada o maximálnu dotáciu 12-tisíc eur
na rozšírenie detského ihriska v oddychovej zóne. „Spolufinancovanie projektu je stanovené na päť percent, my
sme však pripravení projekt
spolufinancovať až do výšky
jedenástich percent, preto
verím, že budeme úspešní,”
povedal starosta. Uzávierka prihlášok do výzvy bola
15. marca, komisia by mala
projekty vyhodnotiť do dvoch
mesiacov.
Čo je nové s materskou školou?

Rodinka ešte bez malého Tomiho /zdroj BF
• Slaská podniká kroky pre
rozšírenie detského ihriska aj
pre znovuotvorenie materskej
školy.

matky v obci a zapísanie trvalého pobytu novorodenca
v Slaskej. O príspevok možno
požiadať najskôr po uplynutí
28. dní života dieťaťa, najnePani Bronislava Froncová skôr však do šiestich mesiacov
sa o schválení príspevku pre od narodenia. Osobe, ktorá
novonarodené deti dozvedela dieťa opustila alebo súhlasiz Hlásnika. „V tom čase som la s osvojením dieťaťa, obec
bola tehotná, termín sme mali príspevok neposkytne. Tlačivo februári, tak ma to potešilo. vo žiadosti je zverejnené na
Boli sme prví, ktorí to využili,” webovom sídle obce a je k dispovedala mladá mamička. Sto pozícii aj priamo na obecnom
eur sa minie raz-dva, ale aj úrade.
takáto malá pomoc od obce je
podľa nej milá.
Kvôli škôlke si museli kúpiť auto
Príspevok pri narodení
dieťaťa v sume sto eur Slaská
poskytuje od januára. Ak sa
rodičom narodia súčasne dve
a viac detí, na jednorazový
nenávratný finančný príspevok má nárok každé dieťa.
Podmienkou pre poskytnutie
príspevku je trvalý pobyt
10

Prvé dieťa Slaskej roku 2019,
malý Tomi, má už dvoch
starších súrodencov – štvorročnú sestru Miu a dvojročného brata Tea. Pre výchovu detí v Slaskej by
Bronislava prijala vybudovanie multifunkčného ihriska,
zväčšenie oddychovej zóny

s preliezkami a otvorenie materskej školy. Kvôli vozeniu
detí do škôlky si totiž museli
kúpiť druhé auto. “Som rodená Slašťanka, žijem tu celý
život a do tej materskej školy
som sama chodila. Mala som
to z domu na skok. Bolo by
to fajn. Navyše dedina sa rozrastá, pozemky na Dieloch kupujú najmä rodiny s deťmi a je
predpoklad, že o pár rokov sa
to tu bude deťmi hemžiť,” uzavrela.
O ihrisku sa rozhodne do dvoch
mesiacov

Informácia o zámere obce
otvoriť opäť materskú školu sa vďaka p. Braňovi
Čerňanskému dostala k vlastníčke súkromnej materskej školy Guliver v Banskej Štiavnici, k pani Janke Tynkovan.
Zámer znovuotvorenia škôlky
ju zaujal a na jej náklady nechala vypracovať architektonickú
štúdiu budúcej rekonštrukcie
škôlky. V súčasnosti sa už
pracuje na technickom projekte pre stavebné povolenie,
ktorý rovnako ako aj štúdiu,
v plnom rozsahu uhradí
p. Janka Tynkovan. Za touto
jej pomocou nie je jej záujem
prevádzkovať ďalšiu škôlku,
ale jej úprimná snaha pomôcť
obci, aby mohla disponovať
kvalitným projektom a mohla
sa v budúcnosti uchádzať aj
o prípadné finančné zdroje
EÚ na samotnú rekonštrukciu. Starosta obce aj touto cestou ďakuje p. Čerňanskému
a p. Tynkovan za doterajšiu
pomoc, ktorú si obec nesmierne váži.

Obec podala žiadosť o dotáciu
na Úrad vlády Slovenskej
republiky v programe Podpora rozvoja športu na rok
2019. Jedným z cieľov výzvy
je podpora projektov zameraných na výstavbu a údržbu
detských ihrísk. Ako infor- Silver Jurtinus
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DRUHÝ NAJVYŠŠÍ POČET HLASOV VO VOĽBÁCH
POSLANCOV ZÍSKAL PRISŤAHOVALEC

prisťahovalec a vidíte, získal
som druhý najvyšší počet
hlasov.
Zaujímali ste sa o dianie
v obci od začiatku?

Poslanec Jozef Malý s manželkou Erikou / zdroj JM
• Manželia Malí najprv chceli
v Slaskej chatu, potom víkendový domček a nakoniec sa do
dediny nasťahovali natrvalo.
Do mesta by sa už nevrátili.

Prečo ste si vybrali Slaskú?

Hľadali sme veľký pozemok,
aby sme sa od susedov
nemuseli oddeľovať plotom.
Ešte za éry bývalej starostAko dlho žijete v Slaskej?
ky, pani Mácelovej, sme si
v Slaskej kúpili šesťárový
V Slaskej bývame trinásť pozemok. Pôvodne sme si
rokov. Manželka aj ja sme chceli postaviť chatu, potom
v Žiari nad Hronom bývali sme sa rozhodli postaviť dom
štyridsať rokov, prisťahova- ale s tým, že tam nebudeme
li sme sa sem, keď naše deti trvalo bývať, ale budeme
dospievali. Pre prípad, že by ho využívať ako chatu. Nasme si na nové prostredie koniec sme sa tam nasťahovanezvykli, sme si v Žiari ne- li a neľutujeme. Deti sa osachali byt. Po siedmych rokov mostatnili a už s nami nežijú.
života v Slaskej však manžel- Moja manželka je lekárka
ka prehlásila, že do mesta by a koľkokrát, keď máme v prása už nevrátila, tak sme náš ci ťažký deň, prídeme, sad„záložný” byt predali.
neme si na lavičku v záhrade,
sedíme vedľa seba, pozeráme
1/2019

sa do hory a počúvame
vtákov, ako spievajú. Sme
tu nadmieru spokojní. Noví
obyvatelia obce z Dielov sa
ma pýtali, ako vychádzame so
starousadlíkmi, ako nás prijali. Musím povedať, že máme
fantastických susedov a všetci sú to starousladlíci, Slašťania. Napríklad, my máme
len okrasnú záhradu a keďže
trávime veľa času mimo
domu, ráno ideme preč a vraciame sa večer, koľkokrát ani
nevieme od koho, nájdeme
na bráničke tašku s jabĺčkami, alebo zeleninou. Naozaj
nemôžem povedať, že by nás
ľudia neprijali. Keď som kandidoval, viacerí známi zo Žiaru sa ma pýtali, či si myslím,
že ma ľudia zvolia, keď som

ROZHOVOR

Áno, obaja aj s manželkou
sme aktívni ľudia. Vždy sme
mali dobré vzťahy so susedmi
aj s poslancami zastupiteľstva
a priznám sa, keď sa mi niečo
nepozdávalo, tak som šomral. Ešte predtým, než sa poslancom stal náš sused Miro
Mikula, naša časť obce nemala v obecnom zastupiteľstve
zastúpenie. Mal som pocit, že
pri všetkom, od kosenia po
odhŕňanie snehu je naša časť
tá posledná. Už predtým sa
ma viacerí ľudia pýtali, či by
som nechcel ísť do zastupiteľstva, ale keď sa tam dostal Miro Mikula, necítil som
potrebu kandidovať. Keď sa
však zostavovala kandidátka
do ostatných volieb, Miro za
mnou prišiel s tým, že má
veľa aktivít a že už to nestíha,
či by som nechcel poslancovať ja. Myslím si, že je dobré,
keď je v zastupiteľstve niekto
z každej časti obce, takže som
súhlasil. Teraz môžem priamo
ovplyvňovať beh udalostí.
Čo by ste chceli v zastupiteľstve dosiahnuť?
Pre našu ulicu je dôležitá oprava cesty, ktorá je v zlom stave.
Bol tam problém s vysporiadaním časti pozemku pod cestou, ale viem, že starosta už
podniká kroky, aby aj tento
úsek nezostal bez rekonštrukcie. Na ostatné časti bude
obec v najbližšom období
žiadať dotáciu z EÚ, podklady
k tomu má pripravené. Bol
by som rád, keby sa podarilo
urobiť chodníky. Určite som
za to, aby sa rozšírilo detské
ihrisko v centre obce, aby sme
zrekonštruovali materskú
11
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školu a vybudovali zariadenie pre seniorov, to však nie
sú nápady z mojej hlavy a na
nich už obecné zastupiteľstvo
pracuje. Páčia sa mi obecné
akcie, stavanie mája, jánska
vatra, alebo štefánska zábava.
Bol by som rád, keby kultúrno-spoločenských podujatí
bolo aj viac, aby sme sa mohli
stretnúť a v tejto rýchlej
a hektickej dobe trochu „vypustiť paru.”

Ing. Jozef Malý, (1965). Vyštudoval odbor Technológia spracovania dreva na Drevárskej
fakulte Technickej univerzity
vo Zvolene. Od roku 2011
pracuje v polygrafickom priemysle, aktuálne ako obchodný
manažér spoločnosti ForPress
NITRIANSKE TLAČIARNE
s.r.o. Je ženatý, má syna a dcéru. Nie je členom žiadnej
politickej strany. Poslancom
zastupiteľstva obce Slaská je
prvé volebné obdobie.

Silver Jurtinus

NOVOU ZÁSTUPKYŇOU STAROSTU
SLASKEJ JE MIRIAM ŤAHÚŇOVÁ

• Mojou ambíciou je pomôcť, kde
sa pomôcť dá, nie napľňať život
funkciami, hovorí nová zástupkyňa starostu.
Ste rodená Slašťanka, alebo
ste sa do Slaskej vydali?

Poslankyňou obecného zastupiteľstva ste tretie volebné obdobie. Kedy ste sa začali
zaujímať o veci verejné?

Veci verejné ma zaujímali od
začiatku. Zo Slaskej pochádza
moja mama a máme tu veľa
Narodila som sa v Slaskej, ale príbuzných, takže prirodzene
krátko potom sme sa odsťa- som vnímala aj to, ako predhovali. Neskôr som sa do chádzajúca starostka obce
Slaskej vydala a žijem tu už zápasí s rozsiahlymi probdevätnásť rokov.
lémami, ktoré sa vyskytli.
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Veľmi som si vážila rozhodnutie Daniela Geliena, ktorý
sa napriek zložitej situácii
rozhodol kandidovať
a následne prevziať zodpovednosti spojené s vykonávaním
úradu starostu. S odstupom času dnes vidíme, že to
bolo naozaj dobré rozhodnutie. Obec sa pod jeho vedením postupne dostala zo
vetkých zložitých okolností
a možno aj preto som nikdy
neuvažovala nad tým, sa do
riadenia obce zapojiť. S ponukou kandidovať ma oslovil
Daniel a až vtedy som si pomyslela, že za pokus by to možno stálo. Teraz som rada, že
som sa na to dala. Aj keď človek
sa stretne s rôznymi reakciami,
neľutujem to.

ľudia dlhodobo očakávajú rekonštrukciu cintorína a domu
smútku. Tým, že nevyšla vhodná výzva a obec nemá toľko
peňazí, aby do toho mohla
investovať, je to cieľ, ktorý sa
posúva z jedného obdobia do
druhého. V tomto roku však na
náklady obce bude zrealizované
nové oplotenie zo severnej
strany a tiež rekonštrukcia interiérovej steny domu smútku.
Ostatné bude musieť počkať na
prípadnú výzvu z fondov EÚ.
Ale naopak, zberný dvor sme
predovšetkým vďaka časovo aj
rozsahovo precízne vykonanej
práci starostu a zamestnankýň
obecného úradu dokázali vybaviť technikou za tristotisíc
eur v tak krátkom čase, ktorý
by málokto predpokladal, že to
zvládneme.

Mali ste nejaké ciele,
s ktorými ste do zastupi- Od februára ste sa stateľstva išli? Podarilo sa vám li zástupkyňou statostu.
ich naplniť?
S akými pocitmi ste funkciu prebrali?
Nemala som a ani dnes nemám
individuálne ciele. Zakaždým, Mojou ambíciou je pomôcť,
pred každými voľbami, sme si kde sa pomôcť dá, nie napľňať
ako obecné zastupiteľstvo spolu život funkciami. Keď za mnou
so strarostom stanovili nejaké s touto ponukou Daniel prišiel,
ciele, ktoré sme sa následne dlho som zvažovala. Noško
snažili dosiahnuť. Neboli to bol veľkým prínosom pre obec
však predvolebné sľuby jed- a mal množstvo skúseností. Ja
notlivcov, išli sme do toho ako som pracovne zaneprázdnená
tím so spoločnými – a hlavne a nemám rada polovičnú ros reálnymi cieľmi. Nechceli sme botu v práci ani doma. Preto
ľuďom maľovať vzdušné zámky, som dlho zvažovala, či to vôale naplánovať reálny cieľ, ktorý bec časovo zvládnem. Nakoniec
sa dá za reálne peniaze a v reál- som po dlhšej úvahe súhlasila.
nom čase dosiahnuť. Sľubovať
ľuďom modré z neba dokáže
Ing. Miriam Ťahúňová (1976).
každý, potom sú však ľudia
Vyštudovala odbor Environsklamaní a frustrovaní. Keď nie
mentalistika na Technickej
je splnené, čo sa sľúbilo, je situá- univerzite vo Zvolene. Od roku
cia veľmi nepríjemná. Naše sľu- 2006 je konateľkou spoločnosby boli reálne a vždy sa dostalo
ti Enviroservis, s.r.o., ktorá
na ich plnenie. Netvrdím, že to
pôsobí v oblasti životného
bolo vždy v čase, ktorý bol na
prostredia. Je vydatá, má dvoch
začiatku naplánovaný. Väčši- synov. Nie je členkou žiadnej
na vecí, ktoré sa v samospráve
politickej strany. Poslankyňou
robia, závisí od rôznych výziev, obce Slaská je tretie volebné
dotácií a grantov a tie ovplyvniť
obdobie. Od februára 2019 je
n e d o k á ž e m e . N a p r í k l a d , zástupkyňou starostu obce.

ROZHOVOR
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ABY SME SA PRE NAŠU FARNOSŤ STÁVALI POKLADOM

• Tohtoročné sviatky Veľkej
noci sú novou výzvou
a príležitosťou pre každého
z nás. Treba sa však otvoriť
Božej zachraňujúcej moci a vedome prijať Ježiša do svojho
života ako Pána a záchrancu.
Milí čitatelia Hlásnika, novín
obce Slaská.
Máme za sebou veľký pôst,
štyridsaťdňové obdobie duchovnej prípravy na tohtoročné slávenie tajomstiev
Veľkej noci. Modlitba, pôst
a dobré skutky nám mali
i v tomto roku pomôcť očistiť si svedomie a pripraviť
naše srdcia na nové stretnutie
s Ježišom. Ak sme sa o to
snažili, potom je tu nádej, že
aj slová tohto veľkonočného
pozdravu sa nezošmyknú ako
kvapka vody po mastnom liste,
ale budú schopné dotknúť sa
našich sŕdc, oživiť a naplniť ich
opravdivou veľkonočnou radosťou. Pán Ježiš Kristus, naša
nádej, prekonal smrť a znovu
žije, radujme sa. Aleluja!
Už v začiatkoch existencie
cirkvi napomínal apoštol
Pavol veriacich v Korinte:
,,Akože niektorí z vás hovoria,
že zmŕtvychvstania niet? Veď
ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale
1/2019

ak nebol Kristus vzkriesený,
potom je márne naše hlásanie
a márna je aj naša viera. Ak
len v tomto živote máme nádej
v Kristovi, sme najúbohejší
zo všetkých ľudí. Ale Kristus
vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“
Viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie a jeho činnú prítomnosť
medzi nami má moc meniť ľudí.
Dejiny nás učia, že takáto viera
dodáva chuť k novému životu,
pomáha veriacim prekonávať
životné problémy, únavu
i všetky straty a sklamania.
Menila obyčajných ľudí na
hrdinov. Pán Boh nás pozýva
žiť naše kresťanské povolanie
v dobe, ktorá ponúka človeku
lákavé, ale falošné posolstvá
o tom, čo je zmyslom našej existencie, kde môžeme nachádzať
svoje naplnenie a šťastie. Veľa
našich oklamaných bratov
a sestier sa nezmyselne pachtia
za vecami, alebo inými pôžitkami, v ktorých dúfajú nájsť
aspoň odrobinky šťastia, no
zažívajú iba stále väčšiu prázdnotu a sklamanie.
Milí Slašťania, tohtoročné sviatky Veľkej noci, to je nová
výzva i príležitosť pre každého
z nás. Šanca zastaviť sa, reštartovať svoj duchovný život, aby
sme sa tak mohli stať darom pre

mať hodnotu milión dolárov.
Záleží na tom. Kto ju má
v rukách. Ak by mi Peter Sagan
dovolil osedlať svoj bicykel,
možno by som si privodil tak
akurát svalovú horúčku, kým
on možno jedno z veľkých
víťazstiev. Naozaj záleží na
tom, kto to má v rukách. Prak
v mojich rukách je detskou
hračkou. V rukách Dávida
znamenal porážku Goliáša
a všetkých Filipíncov. Záleží
na tom, kto to má v rukách.
Obyčajnou palicou sa môžem
podopierať. Mojžiš obyčajnou
palicou rozdelil Červené more
nás samých i pre naše rodiny. a vyslobodil tak svoj národ
Krstom sme raz navždy spojili z egyptského otroctva. Záleží
svoje životy s Ježišom Kristom. na tom, kto to má v rukách.
Prosme ho v tento milostivý S niekoľkými klincami môžem
čas o schopnosť a dar byť mu azda opraviť plot alebo urostále viac podobnými. Stávať biť vtáčiu búdku. No niekoľko
sa opravdivými kresťanmi, klincov v rukách Ježiša Krista
akými boli Panna Mária, svätý znamenalo spásu pre celé ľudJán Bosco, sv. Matka Tereza, stvo. Záleží na tom, kto to má
sv. Ján Pavol II., či blaho- v rukách.
slavený Títus Zeman. Prosme
Ježiša, aby sme sa i my stávali Všetko čo mám, čo vlastním,
osobnosťami, schopnými os- nemá samo osebe nejakú exloviť a meniť ľudí okolo nás tra veľkú hodnotu. Ale keď sa
k lepšiemu. Dá sa to vôbec? odovzdám do Božích rúk i so
A ako?
všetkým, čo som a čo mám,
všetko sa odrazu podstatne
Prvou podmienkou je ot- zmení a nadobudne úžasnú
voriť sa Božej moci, vedome hodnotu. Stanem sa pre rodiprijať Ježiša do svojho života nu, farnosť pokladom v Božích
ako Pána a záchrancu. Ak to rukách.
urobíme a necháme sa viesť
ním a jeho cirkvou, bude nám Moji drahí Slašťania, modlím
denne ukazovať pre nás prime- sa za všetkých vás a vaše
rané cesty a prostriedky nášho rodiny. Želám a vyprosujem
rastu i účinnej pomoci našim vám milosť prežiť tohtoročnú
blížnym. Druhou podmienkou Veľkú noc ako nový objav
je, že žiadna vec nepridá Božej premieňajúcej lásky.
človeku nič k jeho veľkosti Nech naše srdcia naplní hlboká
a dôležitosti, ale aj tie najjed- veľkonočná radosť z Ježišovho
noduchšie veci sa môžu stať v í ť a z s t v a n a d h r i e c h o m
veľkými a vzácnymi v rukách a smrťou i silná skúsenosť
človeka, ktorý takto pochopil osobného odovzdania sa do
a prijal Boží plán. Záleží na Božích rúk. A zároveň vás
tom, kto to má v rukách. Ak prosím o modlitby za seba
vezmem do ruky hokejku, má a mne zverenú farnosť Slaská.
hodnotu možno niekoľko desia- Amen.
tok eur. No ak ju má v rukách
napr. Marián Gáborík, môže Mgr. Štefan Bieľak, farár

KULTÚRA

13

Hlásnik

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - SLASKÁ
Výsledky v obci Slaská vo voľbách prezidenta SR – 1. kolo

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku s hlasovacím lístkom:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:

405
217
217
216

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Béla BUGÁR, Ing.,
4 hlasy
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.,
66 hlasov
3. Martin DAŇO,
1 hlas
4. Štefan HARABIN, JUDr.,
44 hlasov
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD
6 hlasov
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.,
38 hlasov
7. Milan KRAJNIAK, Bc.,
14 hlasov
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.,
0
9. František MIKLOŠKO, RNDr.,
4 hlasy
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.,
2 hlasy
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.,
38 hlasov
12. Róbert ŠVEC, Mgr.,
1 hlas
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.,
0
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.,
0
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.,
0
53,58%

Percentuálna účasť za obec Slaská:

Výsledky v obci Slaská vo voľbách prezidenta SR – 2. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku s hlasovacím lístkom:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:

407
158
158
156

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.,
91 hlasov
2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.,
65 hlasov
38,82%

Percentuálna účasť za obec Slaská:

SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV POČAS VEĽKEJ NOCI
Kosorín

18:15

† R. Š. a syn Peter

Slaská

17:00

† Anna, Ľudevít a syn Jozef

Veľký piatok
slávenie utrpenia
a smrti Pána

Kosorín

15:00

Obrady

Slaská

17:00

Obrady

Sobota
20.04.2019

Biela sobota
Veľká sobota
slávnosť s oktávou

Kosorín

16:30

Na úmysel celebranta

Slaská

19:15

† R. J. a rodičia

Nedeľa
21.04.2019

♦ Veľkonočná nedeľa
nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
slávnosť

Kosorín

08:00

† Š. Č., manž. Margita
a syn Stanislav

Slaská

09:30

Za veriacich farnosti

Kosorín

08:00

† V. M. a rodičia
Ján a Božena

Slaská

09:30

† L. H.

Štvrtok
18.04.2019

Zelený štvrtok
Pánovej večere

Piatok
19.04.2019

Pondelok
22.04.2019
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Veľkonočný pondelok
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ŠTATISTICKÝ PREHĽAD OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov v obci k 09.04.2019

483

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

70
413
39
31
206
207
45

Odhlásení
Prihlásení
Narodení
Zomrelí

1
3
1
2

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ – SLASKÁ
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
409
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
142
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku s hlasovacím lístkom: 142
Počet platných lístkov odovzdaných pre voľbu poslancov OZ: 142
Celková účasť:
34,72 %

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva podľa poradia
na hlasovacom lístku:
33 hlasov
109 hlasov

Ing. arch., Ľuboš Červenák:
Mgr. Martin Sklenka:
Za poslanca obecného zastupiteľstva bol zvolený:
Mgr. Martin Sklenka

• Obec Slaská a dychová hudba
Slašťanská kapela Vás pozýva
dňa 14.júla 2019 o 17.00 hod.
na futbalové ihrisko v Slaskej,
kde odohrá letný koncert pod
názvom Hudba spája generácie. V rámci tohto podujatia
vystúpia aj žiaci Základnej
umeleckej školy zo Žarnovice
a naši seniori. Príďte si oddýchnuť a vypočuť si tóny skladieb,
ktoré vám budú určite známe.
Všetci ste srdečne pozvaní. Na
stretnutie s vami sa tešia všetci
hudobníci zo Slašťanskej kapely a jej pozvaní hostia.

Projekt je podporený z Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina.
Obci Slaská bola schválená
žiadosť o grant v rámci výzvy
č. 01/GPZK/2018 a budú jej na
tento účel poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 400 eur.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 1/2019
• Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z.z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019.
V obci Slaská sa tieto voľby
budú konať od 07.00 hod.
do 22.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu v Slaskej.

na päťročné volebné obdobie. Do schránok domácností bude doručené oznámenie
o mieste a čase konania volieb
a taktiež zoznam kandidátov
za jednotlivé politické strany.

• Obec Slaská vyhlásila obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj hnuteľných
vecí – automobil P-V3S a motocykel Babeta. Viac informácii
nájdete v oznamoch na we-

bovom sídle www.slaska.sk
pod názvom Obchodná verejná
súťaž 1/2019 alebo sa môžete
informovať osobne priamo na
obecnom úrade. Uzávierka na
doručovanie cenových ponúk
je dňa 26.4.2019, vrátane dňa
26.4.2019 do 15,00 hod

Podľa zákona o voľbách do Európskeho parlamentu územie
Slovenska tvorí jeden volebný obvod, v ktorom volíme
14 poslancov. Tí sú volení
1/2019
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5 pohárov
z 30-tich PET fliaš

stačí na výrobu vázy

môže byť fleecová bunda

10 časopisov
sa môže zmeniť
na krabicu na TV

z 2 nápojových kartónov
zo 670
hliníkových plechoviek

sa dá vyrobiť 1 m2
kuchynských utierok

sa môže stať rám na bicykel

Ak správne triedime, svet je krajší
1.

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan

neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV
ENVI - PAK.

www.envipak.sk | www.triedime.sk
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