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100 rokov divadla

Upracme si

Kanalizácia

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová, realizovala za spolufinancovania z Kohézneho fondu
Európskej únie projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. Súčasťou projektu bola
kompletná rekonštrukcia ČOV Nemšová a odkanalizovanie obcí Slávnica, Kameničany, Bolešov, Borčice, Ľuborča, Skalka
nad Váhom, Dolná Súča a Horná Súča. Generálnym dodávateľom Projektu bol Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo,
s.r.o., Bratislava ako vedúci člen skupiny dodávateľov a Inpek, s.r.o., Nitra ako člen skupiny dodávateľov. Stavebné práce
boli v priebehu roku 2018 ukončené a do februára 2019 boli všetky časti na základe právoplatných rozhodnutí uvedené do
skúšobnej prevádzky.
V blízkej dobe budú majiteľom nehnuteľností s vybudovaným kanalizačným odbočením doručené výzvy na pripojenie sa
na verejnú kanalizáciu. Pokyny pre správne napojenie na verejnú kanalizáciu sú popísané v metodickej príručke, ktorú je
možné vyzdvihnúť na miestnom obecnom úrade. Zároveň s metodickou príručkou je možnosť si vyzdvihnúť aj žiadosť
o pripojenie na verejnú kanalizáciu. Uvedené dokumenty sú zverejnené aj na našej stránke www.rvsvv.sk v záložke pre zákazníkov – na stiahnutie (posledné 2 dokumenty v zozname). Budúci producenti sa už teraz môžu pripájať na verejnú kanalizáciu. Po pripojení následne bezodkladne doručia vypísanú žiadosť o pripojenie na VK na príslušný obecný úrad alebo do
zákazníckeho centra RVSVV, s.r.o., na adrese J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová (pri bankomate VÚB banky) počas stránkových
hodín (pondelok 7:00 – 15:00, streda 7:00 – 16:00, piatok 7:00 – 14:00). Následne prídu pracovníci RVSVV, s.r.o. skontrolovať napojenie a doplnia a podpíšu žiadosť o pripojenie. Údaje budú zároveň slúžiť ako podklad na vypracovanie zmluvy o
odvádzaní splaškových vôd. Bližšie informácie vám poskytnú zamestnanci RVSVV, s.r.o. počas uvedených stránkových hodín
na telefónnom čísle 032 642 0996.
Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.
Upozorňujeme, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody. Do vybudovanej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať vody z atmosférických zrážok (zrážkové vody),
drenážne vody a iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami.
Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú a ekonomickejšiu likvidáciu splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ČOV). Súčasne zvýšite hodnotu vašej nehnuteľnosti a výrazne prispejete k ochrane životného prostredia aj pre ďalšie generácie.
RVS Vlára-Váh

číslo 1 • máj 2019

2

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči zo dňa
7.12.2018
Uznesenie č. 1
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení schválilo program
svojho zasadnutia dňa 7.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 15 zákona o obecnom zriadení:
1. zriadilo mandátovú komisiu v zložení poslancov Ing. Anton Holíček, Martin Kotrbčík;
2. vymedzilo úlohy mandátovej komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 15 zákona o obecnom zriadení:
1. zriadilo návrhovú komisiu v zložení poslancov Ing. Pavol Kvasnica, Alena Majerská;
2. vymedzilo úlohy návrhovej komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 15 zákona o obecnom zriadení:
1. zriadilo volebnú komisiu v zložení
poslancov Ing. Peter Oriešek, Anton Pagáč;
2. vymedzilo úlohy volebnej komisie
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči:
1. zobralo na vedomie
• výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a predloženú
správu mandátovej komisie,

• predloženú správu mandátovej
komisie,
• vystúpenie novozvoleného starostu;
2. konštatovalo, že
• novozvolený starosta obce Rudolf Pleva zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
• zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom
potvrdili zákonom predpísaný
sľub poslanca.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poverilo poslankyňu Alenu Majerskú za podmienok v citovaných
ustanoveniach zákona o obecnom
zriadení zvolať zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zriadilo komisie OcZ:
1. komisia sociálna, bytová a verejného poriadku
2. komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti
3. komisia kultúry, školstva a športu
4. komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
5. komisia na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
podľa § 15 zákona o obecnom zriadení:
1. zvolilo
a) za predsedu komisie sociálna, bytová a verejného poriadku poslanca: Ing. Peter Oriešek;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,

Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
b) za členov komisie: Ing. Iveta Holíčková, Martin Kotrbčík, Anton
Pagáč, Mgr. Ružena Šedivá, Bc.
Agáta Zigová;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
2. zvolilo
a) za predsedu komisie finančnej,
správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti poslanca: Bc.
Agáta Zigová;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
b) za členov komisie: Ing. Kamil
Breznický, Ing. Pavol Hamaj,
PhD., Alena Majerská, Bc. Erika
Vasková;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
3. zvolilo
a) za predsedu komisie kultúry, školstva a športu poslanca: Alena Majerská;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 Zdržal sa: Majerská
b) za členov komisie: Matúš Bulejko,
Miroslav Gabrhel, Martin Kotrbčík, Slávka Panáková, Vladimír
Vavro;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
4. zvolilo
a) za predsedu komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia poslanca: Ing. Pavol
Kvasnica;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 Zdržal sa: Ing. Kvasnica
b) za členov komisie: Ing. Anton Holíček, Antónia Micháliková, Rasti-
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slav Ondrišák, Ing. Peter Oriešek;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
5. zvolilo
a) za predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu poslanca: Ing.
Kamil Breznický;
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
b) za členov komisie: Anton Pagáč,
Ing. Pavol Kvasnica.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe § 11 ods. 4 písm. i/ zákona o obecnom zriadení a § 4 ods
2, 2. veta zák. č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v z. n. p. schválilo zvýšenie
minimálneho platu starostu o 30 %
s platnosťou od 1.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: Ing. Kvasnica
Zdržal sa: Ing. Oriešik, Kotrbčík, Bc.
Zigová
Uznesenie č. 10
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo za sobášiacu poslankyňu
obecného zastupiteľstva Alenu Majerskú.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok
2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
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Uznesenie č. 12
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 2. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 14.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.13
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo zmenu programu
2. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči v
zmysle návrhu starostu obce, a to
rozšírenie programu o nasledovný
bod:
4. Zrušenie uznesenia č. 321/2018
zo 6.11.2018 a poverenie starostu
obce k postupnému výberu ďalšieho
možného záujemcu o kúpu majetku
obce – Traktor: ZETOR 7245
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.14
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
6/2018 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.15
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zrušilo uznesenie č. 321/2018 zo
6.11.2018, týkajúce sa predaja
Traktora ZETOR 7245 záujemcovi
Michal Kováč, bytom Lom n. Rimavicou za sumu 7 100 EUR (slovom
sedemtisícsto eur).
Odôvodnenie:
Záujemca po obhliadke traktora
nemá záujem o jeho kúpu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
poverilo Rudolfa Plevu, starostu
obce:
1. k postupnému osloveniu záujemcov z priameho predaja – odpre-

daj Traktora ZETOR 7245 do
minimálnej výšky ceny stanovenej
znaleckým posudkom;
2. podpisom kúpnej zmluvy a všetkých úkonov s tým spojených.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj, PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Ing. Kvasnica,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 28.2.2019
Uznesenie č. 17
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 3. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 22.2.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 1. a 2.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce Obecného
zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok
2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 22
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 3 k VZNO č.
2/2015 – o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
centra voľného času, školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 1/2019, ktorým
sa schvaľuje Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru
obce Dolná Súča a Štatút DHZ obce
Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku obce C-KN p.
č. 3323, k. ú. Dolná Súča vo výmere
33 m2 – záhrada podľa § 9a, odsek
8, písmeno e) zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa formou
predaja do vlastníctva Františka
Ševčíka, Dolná Súča 724 za kúpnu
cenu 10,- €/m².
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8

písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
1. schválilo predaj nehnuteľnosti:
PREDMET PREVODU:
predaj nehnuteľnosti – pozemok
nachádzajúci sa v katastrálnom
území Dolná Súča, a to konkrétne:
parcela C-KN č. 3323, k. ú. Dolná
Súča vo výmere 33 m2.
PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča, IČO: 00311502, spoluvlastnícky po-diel 1/1
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: František Ševčík
Trvale bytom: Dolná Súča 724
KÚPNA CENA: 10,- €/ m² x 33
m², čo predstavuje výslednú
čiastku vo výške = 330,- €
Poplatky súvisiace s prevodom
hradí kupujúci.
2. schválilo ako podmienku predaja zriadenie predkupného práva
k pozemku parcela C-KN č. 3323
na dobu 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku p. č.
3323;
3. poverilo starostu obce podpisom
kúpnej zmluvy a všetkých úkonov
s tým spojených.
Toto uznesenie bolo schválené
3/5 väčšinou všetkých poslancov
podľa osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2019 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p. a na základe odseku 2 písmena
a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schválilo rozpočtové
opatrenie č. 1/2019 Základnej školy s
materskou školou Rudolfa Hečka Dolná Súča v prílohe na základe predlo-

ženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 25.4. 2019
Uznesenie č. 30
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 4. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 22.4.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods.4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie informáciu predsedníčky komisie o činnosti
komisie kultúry, školstva a športu pri
OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zobralo na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 35
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča
za rok 2018 a celoročné hospodárenie školy bez výhrad s doplnením
v bode 2. Rozbor plnenia vlastných
príjmov za rok 2018 nasledovne:
„Nesúlad v ŠJ, ktorý predstavuje
sumu 13.719,47 EUR, vznikol nesprávnym účtovaním odvodu réžie
v sume 8.516,61 EUR na príjmový
účet a zvyšná suma 5.202,86 EUR
predstavuje zostatok na účte ŠJ
k 31.12.2018.“
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.36
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) zobralo na vedomie stanovisko
finančnej komisie, správy obecného majetku a podnikateľskej
činnosti pri OcZ k návrhu záverečného účtu za rok 2018,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2018 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu
Programového rozpočtu obce
k 31.12.2018 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1) prebytok hospodárenia obce za
rok 2018 v sume 166 252,24 €,
zistený podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.,
2) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%,
t. j. 166 252,24 €.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
projektová dokumentácia – zateplenie fasády a strechy budovy TJ:
2 580,00 €
asfaltovanie miestnych komunikácií
		
59 460,00 €

5
rekonštrukcia kultúrneho domu 		
		
15 000,00 €
Spolu:		
77 040,00 €
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. a na základe odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schválilo
rozpočtové opatrenie č. 2/2019 Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Hečku Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. a na základe odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p. schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019
obce Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní zobralo na vedomie
žiadosť Tomáša Truhlíka, Trenčín a
Michala Sýkoru, Trenčianska Turná
na prenájom nebytových priestorov
v budove telovýchovnej jednoty.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve kupujúceho RVS
Vlára-Váh zo dňa 28.1.2019, týkajúci sa opráv chýb v písaní a iných
zrejmých nesprávností v uznesení č. 301 a č. 302/2018 zo dňa
27.9.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 43
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 2/2019 – o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v
prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči, členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zapisovateľa OcZ s účinnosťou od 1.5.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku: novovytvorená
parcela CKN p. č. 7974/4, ostatná
plocha vo výmere 101 m², k. ú. Dolná Súča, ktorá vznikla rozdelením
pozemku parcely registra EKN, č.
p. 7974/8, ostatná plocha vo výmere 441 m² geometrickým plánom
č.47797045 – 12/2019, vyhotovený Rastislavom Ondrišákom dňa
13.2.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu
Trenčín dňa 5.3.2019 pod číslom
175/19 podľa § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa formou predaja
do vlastníctva Miroslavovi Hamajovi, Dolná Súča 290 za kúpnu cenu
10,- EUR/m².
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo
predaj nehnuteľnosti:
PREDMET PREVODU:
novovytvorená parcela C-KN p. č.
7974/4, ostatná plocha vo výmere 101 m2 k. ú. Dolná Súča, ktorá
vznikla rozdelením pozemku parcely registra EKN, č. p. 7974/8, ostat-
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ná plocha vo výmere 441 m².
KUPUJÚCI: Miroslav Hamaj, trvale
bytom Dolná Súča 290, 913 32 Dolná Súča
Kúpna cena: 10,- EUR/m², čo
predstavuje za 101 m² celkovú kúpnu cenu vo výške 1.010,- EUR (slovom: jedentisícdesať eur).
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku novovytvorená
parcela C-KN p. č. 7974/28, ostatná
plocha vo výmere 55 m², k. ú. Dolná
Súča, ktorá vznikla rozdelením pozemku parcely registra EKN, č. p.
7974/8, ostatná plocha vo výmere
441 m² formou predaja do vlastníctva Dušanovi Hamajovi, bytom ul.
28. októbra 43, 911 01 Trenčín za
kúpnu cenu 10,-EUR / m².
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo
predaj nehnuteľnosti:
PREDMET PREVODU:
novovytvorená parcela C-KN p. č.
7974/28, ostatná plocha vo výmere
55 m2 k. ú. Dolná Súča, ktorá vznikla rozdelením pozemku parcely registra EKN, č. p. 7974/8, ostatná
plocha vo výmere 441 m².
KUPUJÚCI: Dušan Hamaj, bytom
ul. 28. októbra 43, 911 01 Trenčín
Kúpna cena: 10,- EUR/ m², čo
predstavuje za 55 m² celkovú kúpnu
cenu vo výške 550,- EUR (slovom:
päťstopäťdesiat eur).
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku: novovytvorená
parcela C-KN p. č. 7974/29, ostatná
plocha vo výmere 131 m², k. ú. Dolná Súča, ktorá vznikla rozdelením
pozemku parcely registra EKN, č. p.

7974/8, ostatná plocha vo výmere
441 m² formou predaja do podielového spolu vlastníctva, každý v podiele ½ k celku, Ladislavi Vaňovi,
bytom ul. 1. mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou a Michaele Maradíkovej, bytom Dolná Súča 427, 913
32 Dolná Súča za kúpnu cenu 10,EUR/m².
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo
predaj nehnuteľnosti:
PREDMET PREVODU:
novovytvorená parcela C-KN p. č.
7974/29, ostatná plocha vo výmere 131 m2 k. ú. Dolná Súča, ktorá
vznikla rozdelením pozemku parcely registra CKN, č. p. 7974/8, ostatná plocha vo výmere 441 m².
KUPUJÚCI: Ladislav Vaňo, bytom
ul. 1. mája 67/9, 093 01 Vranov nad
Topľou a Michaela Maradíková, bytom Dolná Súča 427, 913 32 Dolná
Súča, do podielového spoluvlastníctva, každý rovnaký podiel ½ k celku.
Kúpna cena: 10,- EUR/ m², čo
predstavuje za 131 m² celkovú kúpnu cenu vo výške 1.310,- EUR (slovom: jedentisíctristodesať eur).
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovenia § 9
ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a článku 4 VZN obce
Dolná Súča č. 5/2012 – Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná
Súča nadobudnutie nehnuteľností
do majetku obce Dolná Súča.
Predmet nadobudnutia:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dolná Súča:
- novovytvorená parcela registra
C-KN č. 659/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 197 m²,
ktorá vznikla z pôvodnej parcely
registra C-KN č. 659; predávajúci: Miroslav Hamaj, trvale bytom
Dolná Súča 290, 913 32 Dolná
Súča,
- novovytvorená parcela registra
C-KN č. 665/3 – záhrada vo výmere 15 m², ktorá vznikla z pôvod-

nej parcely registra C-KN č. 665;
predávajúci: Dušan Hamaj, trvale
bytom ul. 28. októbra 43, 911 01
Trenčín,
obe novovytvorené parcely v zmysle
geometrického plánu č. 47797045 –
12/2019, vyhotovený Rastislavom
Ondrišákom dňa 13.2.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa
5.3.2019 pod číslom 175/19.
Kúpna cena: 10 €/m² (slovom:
desať eur za jeden meter štvorcový), čo predstavuje kúpnu cenu za
pozemok parcela registra C-KN č.
659/2 vo výmere 197 m² čiastku
1.970 EUR a kúpnu cenu za pozemok parcela registra C-KN č. 665/3
vo výmere 15 m² čiastku 150 EUR.
Kúpa pozemkov je pre obec hospodárna a je vo verejnom záujme.
Pozemky slúžia ako verejná komunikácia. Kúpou pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom majetkovo-právnym.
Príloha: geometrický plán s vyznačením parcely č. 659/2 a č. 665/3.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Jaroslava Zemanoviča, Horná Súča
k vydržaniu vlastníckeho práva k p.
č. 7716, k. ú. Dolná Súča a odporučilo starostovi obce vydať nesúhlasné stanovisko k predmetnej veci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Branislava Kluberta, Trenčín k odkúpeniu časti
parcely 7903/1, k. ú. Dolná Súča, časť
Repáky s tým, že nesúhlasí s predajom predmetnej parcely, nakoľko nie
je majetkovo-právne vysporiadanie
terajšej asfaltovej komunikácie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Ing. Hamaj PhD.,
Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing.
Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
• Milan Vašek, Dubnica nad Váhom
– legalizácia stavby v časti obce
Závodie – pri slatine
Obecné zastupiteľstvo k uvedenej
žiadosti neprijalo žiadne uznesenie.
Úplné znenie uznesení nájdete na:
www.dolnasuca.sk
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1919 – 2019
100. VÝROČIE ZALOŽENIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA
V DOLNEJ SÚČI
Ochotnícke divadlo v Dolnej Súči oslávilo tento rok svoju storočnicu. Pri tejto príležitosti nacvičil divadelný súbor
Giovanni predstavenie „Hrob lásky – príbeh pokračuje“. V roku 1919 sa totiž začala divadelná tradícia práve touto hrou.

Nešlo o klasické prevedenie diela Ferka Urbánka, ale
o jeho modernejšiu úpravu, o ktorú sa už tradične postarala
Mirka Micháliková. 25 ochotníkov sa stretávalo pravidelne
každý týždeň už od septembra minulého roku. Boli medzi
nami nadšenci v mladšom i staršom veku, bývalí i súčasní
členovia súboru. Mnohí z nás stáli naposledy na divadelných
doskách pred 30-mi, iní pred 20-mi rokmi.
Nechýbala nám však chuť, nadšenie, radosť a dobrá nálada, čo bolo cítiť na každej jednej skúške so sestrami Katkou
a Mirkou Michálikovými. Nesmieme zabudnúť ani na Janku
a Petra Orieškových, ktorí pripravili náročnú scénu a kostýmy a tiež Katku Václavikovú a Karin Čaklošovú, ktoré sa
podieľali na umeleckej spolupráci.
Počas víkendu 16. – 17. 2. 2019 odohral súbor Giovanni
tri predstavenia, dve v sobotu a jedno v nedeľu. Podpora
divákov bola nesmierne silná, aktívna a hlavne početná.
Bolo to cítiť najmä v nedeľu, keď hľadisko takmer praskalo vo švíkoch, za čo divákom úprimne ďakujeme, pretože
hrať pred takýmto publikom bola pre nás česť, ale zároveň aj
zodpovednosť. Po nedeľňajšom predstavení ocenil starosta
obce všetkých hercov pamätným listom, poďakoval sa

a ocenil prácu minulých aj súčasných režisérov, ktorí pôsobili v našej obci.
Herci, režiséri i pozvaní hostia sa po predstavení presunuli
do sály kultúrneho strediska, kde pre nich obec pripravila
večeru a mohli všetci spoločne stráviť príjemné chvíle rozhovormi i spomínaním so vzácnymi ľuďmi.
Počas celého víkendu bola vo vestibule kultúrneho domu
sprístupnená výstava o súčanskom ochotníckom divadle,
kde mohli návštevníci obdivovať divadelné kostýmy, fotografie, staré divadelné scenáre a všetko, čo súviselo so súčanským divadlom. O všetku túto dychvyrážajúcu nádheru sa
postarala Tonka Micháliková. Víkend ušiel ako voda, predstavenie skončilo, opona sa zatiahla, ale mnohí z nás ešte
stále používame v bežnom živote frázy typu: „A máš to na
písme?“, „Dočkaj, dočkaj...“, „Ty doma? - Div boží, veď my
sme ťa už na cinteri hľadali“, „Porada!“
V mene divadelného súboru Giovanni chceme poďakovať
obecnému úradu a všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať
toto divadelné predstavenie a prispieť k oslavám 100.
výročia.
NP
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Ako sme fašiangovali
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... znelo našou dedinou v sobotu 2. marca 2019. V tomto roku patrilo fašiangové obdobie
k tým dlhším. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od
zimy do jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí veľkonočnými sviatkami. Pre občanov a návštevníkov
obce sme pripravili bohatý kultúrny program spojený s ukážkou tradičnej zabíjačky a fašiangový sprievod.

Naša obec už po šestnástykrát pripravila fašiangové slávnosti. Hlavným organizátorom podujatia bol Obecný úrad
a komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči.
Fašiangy v tomto roku už tradične začali sprievodom s konským záprahom od rodinného domu č. 603 cez
Záriečie a smeroval k farskému úradu, kde už na sprievod
netrpezlivo čakal pán farár. Po milom prijatí na farskom úrade sprievod pokračoval cez Horný koniec na námestie. Na
námestí v tom čase koncertovala Hrabovská kapela a prebiehala ukážka tradičnej zabíjačky, ktorá potešila najmä najmladších návštevníkov.

Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril
folklórny súbor Latovec, Detská dychová hudba R. Hečku
a DH Drotári, klub seniorov a masky fašiangové popoludnie
na námestí v našej obci. Vďaka dlhoročnej tradícii tohto podujatia v našej obci prilákalo fašiangové popoludnie nielen
našich občanov, ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov folklóru,
dobrej nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia. Tradíciu,
príjemnú atmosféru i dobrú zábavu tohto fašiangového popoludnia si musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie generácie.
V kultúrnom programe vystúpili: skupina moderného tanca
a klaun zo ZUŠ Nemšová, harmonikári, Gajdoši z Kopanic
zo Starého Hrozenkova, FS Latovec, senior klub z Dolnej
Súče a na záver sa nám predstavili sestry Bacmaňákové so
skupinou Zbojná. Kultúrny program moderoval klaun, ktorý
zabával všetkých prítomných.
Na námestí organizátor pripravil stánok s občerstve-

ním a niečo na zahriatie. Pred kultúrnym domom si mohli
návštevníci zakúpiť výborné zabíjačkové špeciality, ktoré
pripravil šikovný mäsiar so svojimi pomocníkmi. Šikovným
mäsiarom je Jozef Kolínek, ktorý pripravoval tieto špeciality
už sedemnásty rok.

Počas celého fašiangového podujatia naši dobrovoľní
hasiči pomáhali zabezpečovať poriadkovú službu počas podujatia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Roztancovaní, príjemne unavení sme sa pomaly začali
rozchádzať, aby sme sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.
V spoločenskej sále do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Mistříňanka a vo vestibule kultúrneho domu
ĽH Nadšenci. Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do
rána, o čom svedčil neustále plný parket.
Touto cestou ešte raz chceme úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec, detskej dychovej hudbe R. Hečku,
DH Drotári, klubu dôchodcov a všetkým, čo sa pričinili
o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci. Ešte raz srdečne
ďakujeme.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom tohto podujatiam, ako aj ľudom, ktorí celé podujatie pripravili a pomáhali pri organizácii. Veríme, že sa tieto
tradície aj naďalej budú v našej obci zachovávať.

Tešíme sa na XVIII. ročník – 22. 2. 2020
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Zázrak v zariadení pre seniorov

Veríte na zázraky? Nie? Tak začnite veriť. Prečo? Pretože
jeden taký zázrak sa stal aj koncom roka 2018 v našom zariadení pre seniorov. Že aký? Naše zariadenie malo možnosť
sa zúčastniť projektu „Vianočný zázrak pre seniorov“.

Po šťastnom príchode do Rajeckej Lesnej sme si najskôr
pozreli vyrezávaný Betlehem, a potom sme už očakávali,
či sa stretneme s rodinou, ktorá nám ten výlet tak nezištne
uhradila.

Ide o projekt, prostredníctvom ktorého sú obdarovaní osamelí seniori v domovoch dôchodcov. S malou nádejou, že to
nie je žart, sme prostredníctvom internetu prihlásili našich
desiatich bezdetných obyvateľov. A skutočne sa stal zázrak
a každý prihlásený obyvateľ dostal darček od úplne neznámych ľudí. Dvaja dostali svoje darčeky poštou a ôsmym obyvateľom prišli osobne odovzdať darčeky ich darcovia. Bolo
to neskutočné, zázračné, milé. Je super, že sa i v dnešnej
uponáhľanej dobe nájdu ľudia, ktorí nezištne a radi pomáhajú, bez ohľadu na svoj čas i peniaze. No najväčší zázrak nás
čakal až neskôr. Pre piatich našich obyvateľov sme vysnívali
výlet k Slovenskému Betlehemu v Rajeckej Lesnej. A naozaj. Blížili sa veľkonočné sviatky a nám sa splnil „vianočný
zázrak“. Mladá rodinka z Bratislavy, ktorá ani nevedela, kde
sa obec Dolná Súča nachádza, nám zatelefonovala, že nám
ten výlet finančne zaplatí. A tak sme si zohnali väčšie auto
a dňa 12. apríla 2019 sa vybrali s piatimi obyvateľmi pozrieť
si Slovenský Betlehem do Rajeckej Lesnej.

A skutočne prišli. Po krátkom predstavení a rozhovore sme
sa spolu zúčastnili sv. omše a potom sme ešte išli na spoločný obed, ktorý nám taktiež táto neznáma rodina s malým
dieťaťom zaplatila. Prežili sme naozaj krásny i keď chladný
(ale však to bolo ešte zimné želanie) deň. Naši starkí prežili
malý zázrak. Mohli vidieť na vlastné oči vyrezávaný Slovenský Betlehem, zúčastnili sa sv. omše a nakoniec sa zastavili
i na čokoládu v Čičmanoch. Opätovne i touto cestou chceme
poďakovať mladej rodinke Farbiakovej z Bratislavy za to, že
s ich finančnou pomocou sme mohli tento výlet zorganizovať. A v neposlednom rade veľká vďaka patrí i nášmu šoférovi Jankovi Žúžimu, ktorý nás bezpečne odviezol a pomohol
pri občas náročnom nastupovaní a vystupovaní z auta.
No život v našom zariadení nie je vždy len o zázrakoch.
Častejšie sa stretávame s realitou, ktorá vždy nie je taká
krásna. Zápasíme s nevládnosťou, chorobami, netrpezlivosťou a často i s nepochopením. Možno ste si i sami všimli, že
neustále zápasíme s nedostatkom personálu, predovšetkým
toho najdôležitejšieho – zdravotníckeho. Naši obyvatelia sú
čoraz nevládnejší, vyžadujúci si obrovskú i fyzickú silu pri
ošetrovaní, kúpaní, prebaľovaní. A čoraz častejšie nevládzu
nie naši obyvatelia, ale práve tí, ktorí ich opatrujú. Obrovské
fyzické úsilie, ktoré musí vydať náš zdravotný personál, sa
odráža v tom, že zamestnanci sú častejšie dlhodobo práceneschopní alebo odchádzajú i kvôli zlému finančnému
ohodnoteniu. No napriek nedostatku kvalifikovaného personálu, únave a niekedy i syndrómu vyhorenia naše sestričky
sa maximálne starajú o všetkých i tých najviac odkázaných
obyvateľov.
Práca s každým človekom, a obzvlášť s chorým a nevládnym, si vyžaduje nesmiernu trpezlivosť, citlivý prístup,
empatiu. Práca v zariadení pre seniorov na všetkých prevádzkach (zdravotníci, upratovačky, práčky, kuchárky) je
nesmierne náročná a nedocenená. Je fakt, že je veľa takých, ktorí si našu prácu vážia, poďakujú, ocenia, avšak stále sa nájdu i občania, ktorí našu prácu podceňujú, ba priam
znevažujú. Veríme však, že je viac tých, ktorí nás podporujú
a vážia si prácu, ktorú vykonávame aj pre „ich“ najbližších.
RŠ

Upracme (si) Dolnú Súču

sa venovať aj prevencii, či už prostredníctvom vzdelávania,
alebo iných aktivít. Toto podujatie teda určite nebolo naše
posledné a spolu s obecným úradom sa budeme ďalej snažiť o čistejšiu Dolnú Súču a tak aj o čistejšie Slovensko.
Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili, ale aj obecnému úradu
za spoluprácu a pomoc pri upratovaní. ĎAKUJEME.
M. Vasková, M. Holíček

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 27.4.2019 po celom Slovensku konalo podujatie Upracme (si) Slovensko, ktorého cieľom
bolo odpratať z ulíc a z prírody odpad a nelegálne skládky.
Do tohto podujatia sa zapojila aj naša obec Dolná Súča a jej
obyvatelia, pretože nám záleží na našej rodnej zemi.
Konkrétne sa tejto akcie zúčastnilo približne 200 dobrovoľníkov a vyzbierala sa viac ako 1 tona odpadu z okolitej prírody. Najviac bolo plastového odpadu, no našli sa tiež staré
elektrospotrebiče, pneumatiky, nábytok, matrace, oblečenie,
sklenené fľaše a dokonca aj staré lyže.
Snáď je dobrá správa to, že väčšina dobrovoľníkov boli
DETI, či už mladí futbalisti (žiaci a dorast), skauti, žiaci z materskej alebo základnej školy – vyrastá nám uvedomelá generácia! Ale ani my dospelí by sme sa nemali nechať zahanbiť a byť im príkladom. Veď všetci sa chceme prechádzať
po čistých námestiach a lúkach, či vyliezť napr. na Hrehuš
alebo Krásin bez toho, aby sme okolo seba videli krabičky
od cigariet či vyhodené plechovky od piva.
Slovensko ako krajina recykluje málo a sme na chvoste
spomedzi krajín Európskej únie. Uvedomujeme si, že čistiace podujatia nie sú riešením problému a máme v pláne

číslo 1 • máj 2019

10

Komunálny odpad v roku 2018
Tak ako v predchádzajúce roky, aj tento vám predkladáme stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej obci. Náklady na
zabezpečenie odpadového hospodárstva za rok 2018 predstavovali sumu 77 986,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad
boli vo výške 53 092,- €, strata 24 894,- € bola uhradená z rozpočtu obce. Strata oproti roku 2017 výrazne stúpla. Ceny za
vývoz odpadov a skládkovanie sa každým rokom zvyšujú. Je potrebné znižovať množstvo odpadu vyvážaného na skládku. To
sa dá iba separovaním.
Obci bol v r. 2018 schválený projekt na zabezpečenie kompostérov do domácností, momentálne je v štádiu realizácie, čakáme na dodanie kompostérov od dodávateľa. Po dodaní na obec budú tieto následne vydané do domácností – na jedno číslo
obývaného rodinného domu pripadne 1 ks kompostéra.
Od r. 2019 je obec povinná vypočítať úroveň vytriedenia komunálneho odpadu, od čoho sa následne odvíja sadzba poplatku
za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku. Táto cena za tonu odpadu je závislá od % vyseparovania, takže cenu si určujú obyvatelia sami tým, ako triedia odpad. Za r. 2018 je v našej obci úroveň vytriedenia 24,8
%, t. j. sadzba poplatku 10,- €/tona. Ak sa úroveň vytriedenia počas roku 2019 nezvýši, bude táto sadzba 22,- €/tona.
Ak pôjdeme naďalej touto cestou a nezvýšime úroveň triedenia odpadu na ≥ 60 %, budeme nútení zvýšiť poplatky za
odpad.
Najväčším problémov sú čierne skládky v katastrálnom území obce, za čo obci hrozia vysoké finančné pokuty z inšpektorátu
životného prostredia. Momentálne sa obec borí aj s problémom so stavebným odpadom, výkopovou zeminou, nakoľko nemá
vhodnú lokalitu na umiestnenie takéhoto odpadu, ktorá musí byť schválená úradom životného prostredia.
prevádzkové hodiny
zberného dvora

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na
zberných miestach v obci v roku 2019
PLASTY

9. apríla; 23. apríla; 7. mája; 21. mája; 4. júna;
18. júna; 2. júla; 16. júla; 30. júla; 13. augusta;
27. augusta; 10. septembra; 24. septembra;
8. októbra; 22. októbra; 5. novembra; 19. novembra; 3. decembra; 17. decembra

SKLO

18. apríla; 30. mája; 24. júna; 31. júla; 21.
augusta; 17. septembra; 24. októbra; 18.
novembra; 10. decembra

PAPIER

17. apríla; 29. mája; 26. júna; 24. júla; 21.
augusta; 18. septembra; 16. októbra; 13.
novembra; 11. decembra

VKM

29. mája; 28. augusta; 27. novembra

KOVY

10. apríla; 17. júla; 9. októbra

Zberný dvor
(na Závodí,
vedľa TJ)

Zimný
prevádzkový
čas

Utorok

14:00 – 17:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

Sobota

8:00 – 12:00

Letný
prevádzkový
čas
15:00 – 18:00

15:00 – 18:00

8:00 – 12:00

Do zberného dvora je možné odovzdať aj batérie a akumulátory, a to olovené, niklovokadmiové a alkalické batérie.

Jednotlivé druhy odpadu s tonážou si môžete porovnať
podľa posledných šiestich rokov v tabuľke
Druh odpadu

r. 2018
r. 2017
r. 2016
r. 2015
r. 2014
r. 2014 Spôsob likvidácie
v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách

Zmesový komunálny odpad

415,43

411,59

411,39

432,81

441,34

505,59

Vývoz na skládku

Objemný odpad

125,01

134,74

103,44

103,31

101,26

90,28

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

38,67

35,59

25,57

39,62

21,90

10,99

Ďalšie spracovanie

Sklo

48,39

47,10

46,88

44,76

40,34

39,74

Ďalšie spracovanie

Viacvrstvové materiály
(tetrapaky)

2,12

0,67

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Plasty

37,58

31,84

30,78

33,65

26,59

27,58

Ďalšie spracovanie

Textil, šatstvo

1,915

3,1

3,9

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Kovy - železný šrot

19,84

20,39

26,78

12,28

6,44

2,76

Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia,
chladničky/klimatizácie

12,81

12,32

13,06

5,59

5,27

3,52

Ďalšie spracovanie

Drevo

16,78

-

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Jedlé oleje a tuky

0,09

-

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

718,64

698,34

661,80

672,02

600,38

680,46

Celkom

OcÚ

číslo 1 • máj 2019
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Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje
Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne
zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje
každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov
balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné
triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Materiál,
z ktorého sú plechovky a konzervy vyrobené, je odolný a v
prípade ich vyhodenia vo voľnej prírode sa proces rozkladu
odhaduje na niekoľko desiatok rokov. Napríklad, spomínaná
hliníková plechovka sa v prírode rozloží až za 60 rokov. Naopak, recykláciou kovov sa prírodné zdroje a energia významne zachovávajú. Pred vyhodením plechoviek do zbernej
nádoby by sa mal takýto odpad stlačiť, aby sa ich objem
zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru.
Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znehodnotené od farieb, chemikálií či lepidiel, ale
aj obaly, ktoré sú kombinované s iným materiálom, napríklad

obaly od zubných pást.
Po vytriedení prejde kovový odpad rôznymi technológiami úpravy: strihaním, lámaním, lisovaním, drvením, briketovaním. Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa
pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky
potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C.
Roztriedený a zlisovaný kov sa odváža na ďalšie spracovanie, kde dostane nový život v podobe kľúčov, rámov na
bicykel či plechovky.
A nezanedbateľné je aj šetrenie prírodných zdrojov. Napríklad na výrobu jednej tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije o 1,5 tony menej železnej rudy, ušetrí sa
500 kilogramov uhlia, vody o 40 % a energie o 75 %. Zníži
sa znečistenie ovzdušia o 86 %, znečistenie vody o 97 %
a zníži sa i ťažobný odpad o 97 %.
Preto je dôležité nezabúdať aj na triedenie kovových obalov – o všetko ostatné sa postará OZV ENVI - PAK.

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!
Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad,
prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia
na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď
aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.
Ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že
vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné
zdroje aj zásoby nerastných surovín.
Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje
viacero typov zberných vozidiel, ktoré
majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť
používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného
odpadu. Najčastejšie na Slovensku
prebieha zber vytriedených zložiek
odpadu po jednotlivých druhoch. Auto
odvezie podľa zberového kalendára
napríklad papier a to isté auto sa iný
deň prázdne vráti a vyzbiera plasty.
Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový
odpad.
Existujú však i také zberové vozidlá,
ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú
rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť
do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.
Táto forma k životnému prostrediu
priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát.

Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí
aj na menšej produkcii skleníkových
plynov. Rovnako to platí i v prípade
odpadu zbieraného do vriec. Vrecia aj
po naložení na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred
tým, aby sa pomiešal.
Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí
podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad
plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18
druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty,
ktoré do triedeného zberu nepatria.
Občas však skutočne môže odpad
z farebného kontajnera alebo vreca
skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený
odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového
odpadu, nie je možné jeho následné

dotriedenie (či už z finančného, alebo
hygienického hľadiska).
Ak správne triedime, svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru
modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie
na obale.
• Riaďte sa pravidlami triedenia svojej
obce. Len vytriedený odpad sa dá
zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to.
Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
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Stavanie mája
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov. Zvyk a túžba prejaviť lásku svojej milej
postavením mája a tým jej dať najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva, to nám ostalo a tento zvyk sa zachováva
doteraz ako jeden z krásnych tradičných obradov a zvykov.
Pamätáme sa, že máj sa staval
v noci či nad ránom ako prekvapenie
pre dievčinu, pred ktorej domom ráno
vyrástol. A tiež sa pamätáme, že medzi
mládencami bola rivalita, ktorý z nich
postaví vyšší máj svojej vyvolenej. Ale
nech bol máj akýkoľvek, vari každú
dievčinu potešil.
Dnešné stavanie májov je už bez
tajností. Stavanie mája, je to tradícia,
ktorú sa oplatí zachovať a udržiavať.
Na konci apríla sa stavanie mája na
námestí uskutočnilo za nie príliš priaznivého počasia, ale aj napriek tomu
priaznivcov tejto tradície pribúda.

Pracovníci obce vztýčili už pripravený
a vyzdobený máj, ktorý obci venovalo
Urbárske pozemkové spoločenstvo
z našej obce.
O bezpečnosť celého podujatia sa
postaral Dobrovoľný hasičský zbor,
ktorým touto cestou veľmi ďakujeme.
Šikovné dievčence z detského folklórneho súboru Latovček nádherne
vyzdobili máj krásnymi mašľami a o príjemnú atmosféru sa postarala naša
domáca dychová hudba.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
M.G.

Šetrenie pitnou vodou!!!!
Vážení občania,
z dôvodu klimatických zmien, ktoré nastali v posledných rokoch, t. j. sucha, nedostatku dažďa a vlahy, klesajú aj zásoby
vody v našej obci. Je preto potrebné, aby sme si všetci uvedomili, aká je voda vzácna a neplytvali ňou.
Nepoužívajme pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie áut a priemyselných strojov, napúšťanie
bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a pod. Nestavajme sa k tomuto problému tak, že veď ja si tie kubíky vody
zaplatím. Zaplatiť za pitnú vodu nie je všetko. Keď to takto pôjde ďalej a vyčerpáme si zdroje pitnej vody, nebudeme mať
vodu na pitie a základné hygienické potreby, v takomto prípade už nebude za čo „zaplatiť“. Ak je to možné, zachytávajte
dažďovú vodu, ktorú využívajte na polievanie trávnika, záhrad, príp. stavebné účely.
Dávame vám do pozornosti, že od júla 2018 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku. V zmysle tohto VZN môže byť pri poklese
výdatnosti vodného zdroja z akéhokoľvek dôvodu alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, pri ohrození života, zdravia ľudí
alebo majetku vyhlásené dočasné obmedzenie alebo úplný zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely,
ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Ďakujeme za pochopenie a veríme, že s pitnou vodou budeme hospodáriť správne.
											
OcÚ

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Naposledy do Nového roku sme si šťastie i lásku priali,
podaktorí možno aj nejaké to predsavzatie si dali.
My v materskej škole sme si taktiež jedno predsavzatie dali,
aby sme pre vás k 30. výročiu otvorenia našej materskej
školy oslavu nachystali.
Spolu s deťmi sa na prípravách ustavične podieľame,
a týmto vás dňa 7. júna, do areálu materskej školy,
o 15. hodine srdečne pozývame.
A čo sa dialo v našej škôlke po novom roku?
Už v januári prišli nové deti do „A“ triedy a neskôr jeden
chlapec na predškolskú.
Vo februári bola radosť veľká,
z bábkového divadla, v ktorom spoznali sme Janka Polienka.
Radosť a zábava neutíchala, veď v maskách sa konal bál,
V „B“ triede pod svetelnými guľami mali sme karneval.
Na ňom kuchári, námorníci, autá, kvety i motýle sa zabávali,
i Máša s medveďom Miškom s ostatnými maskami
spievali a tancovali.
Prišlo ďalšie divadlo, v ktorom sa nám predstavilo zvieraťa kus,
verte či neverte, navštívil nás posledný dinosaurus.

Marec mesiac knihy nás pozval do knižnice prezrieť si
knižné poličky,
v škôlke zasa pred spánkom čítali deťom rozprávky naše
milé babičky.
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Cez jarné prázdniny väčšina tried zívala prázdnotou,
ale deti, čo zišli sa v malej triede sa nenudili ani náhodou.
Veľkáči s malkáčmi sa spolu pekne hrali,
sem tam sa poškriepili, no nakoniec sa usmievali.
Po oddychu v apríli, prišiel deň veľký, premilý,
keď predškoláci zápisu do 1. ročníka základnej školy
sa zúčastnili
a pani učiteľkám predviedli, ako sa perfektne pripravili.
V apríli sme tiež maľovali vajíčka, spievali i korbáče
stužkami zdobili,
aby sa deti s veľkonočnými tradíciami oboznámili.
Po veľkej noci sme s úsmevom začali,
mamičkám i babičkám krásny program k sviatku
pripravovali.
Vždy sa naň veľmi tešíme,
pretože naše mamičky i babičky moc ľúbime.

A čo nás v ďalšom mesiaci čaká a neminie?
Určite sa spolu zabavíme na Deň detí,
v rámci ktorého 30. výročie materskej školy oslávime.
A tiež na noc v škôlke s predškolákmi sa tešíme,
ktorú zavŕšime za dňom, v ktorom sa poriadne vybláznime.
Bude to rozlúčka, možno i so slzičkou na líci,
no či chceme či nechceme od septembra budú sedieť ako
prváci v školskej lavici.
A po júni, čo nevidieť nás leto navštívi
a s ním i letné slnečné prázdniny.
Prajeme vám preto krásne dovolenkové chvíle,
plné oddychu a radosti,
nech načerpáte nové sily a deti vyšantia sa do sýtosti.
MH
Elokované pracovisko
MATERSKÁ ŠKOLA
ako súčasť ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku
Dolná Súča
Vás srdečne pozýva
na oslavu 30. výročia otvorenia
novej budovy Materskej školy v Dolnej Súči,
ktorá sa uskutoční v piatok 7. júna 2019.
Začiatok pre širokú verejnosť
o 15:00 v areáli Materskej školy.

Pred tým, ako si mamičky a babičky program
k ich sviatku pozreli,
prišli do škôlky na zápis budúci škôlkari, aj preto,
aby si škôlku obzreli.

Program:
15:00 – Slávnostné otvorenie
Kultúrny program detí MŠ
16:00 – Športovo-zábavné aktivity pre deti a rodičov
17:00 – Bábkové predstavenie:
„Princezná Rozmarínka“ (Teatro Pimprlo)
17:45 – Tombola a voľná zábava detí

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
DEŇ ZEME

Dňa 17. apríla 2019 sme pri príležitosti Dňa Zeme (22.
apríla) zorganizovali pre žiakov 1. stupňa zaujímavý program. Netradične sme sa vybrali na výlet do účelového zariadenia lesnej pedagogiky a rekreácie v Antonstále. Privítali
nás lesní pedagógovia, ktorí sa žiakom počas dňa venovali.
Pre žiakov mali pripravené rôzne aktivity. Milým prekvapením bola pre deti diviačia rodinka. Strávili sme tu krásne a
poučné dopoludnie. Chceme sa touto cestou poďakovať za
čas strávený s našimi deťmi a odovzdané vedomosti. S radosťou si takýto výlet zopakujeme aj o rok.
AP

Dňu Zeme sa venovali aj žiaci 2. stupňa. Aktivity mali rozdelené do dvoch dní. V jeden deň sa zapojili do čistenia okolia obce a veru, vrecia na odpad neraz nestačili. Smer bol
dopredu určený, každá trieda šla svojou trasou.

Druhý deň boli pre žiakov vytvorené kontinenty s aktivitami: Antarktída – upozornenie na roztápanie ľadovcov, Austrália – nedostatok vody, extrémne sucho, požiare, Afrika –
nedostatok vody a podvýživa, Európa – nezáujem zapájať
sa do riešenia (nielen) environmentálnych problémov, Amerika – „Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú 4 roky
života“ (A. Einstein), Ázia – vysoké hodnoty smogu. Body
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mohli žiaci získať nielen za vypracovanie úloh na jednotlivých kontinentoch, ale aj za správne roztriedenie odpadu.
Nedávno sme oslávili krásny sviatok – Deň matiek. Prečítajte si práce, ako vidia svoju mamu naši žiaci.

MAMA (charakteristika)
Moja mama sa volá Dagmar. Vlasy má krátke, ale vždy
pekne učesané. Na svoj vzhľad si potrpí, preto každý mesiac
chodí ku kaderníkovi. Nosí okuliare, ktoré jej pridávajú na
serióznosti. Je pokojná, nikam sa neponáhľa, všetko sa snaží spraviť ako najlepšie vie. Pracovala ako zdravotná sestra
v nemocnici a neskôr v domove pre seniorov. Tu pracuje už
viac ako 30 rokov, čo znamená, že je tam najdlhšie pracujúcou sestrou. Je úprimná, ale nekritizuje, preto je v práci
obľúbená. Má priateľskú povahu, takže má veľa kamarátok.
Každému sa snaží pomôcť. Nie je namyslená, práve naopak,
snaží sa ľudí povzbudiť pochvalou. Obdivujem ju, pretože na
ľuďoch hľadá to pozitívne, negatívnymi vecami sa nezaoberá. Koníčkami sú pre ňu varenie, nakupovanie, príroda s turistikou a veľa ďalších. Mamu mám skrátka veľmi rád.
Na mojej mame vás zaujmú kratšie vlasy hnedej farby.
Pod nimi sa skrýva príjemná tvár s nemiznúcim širokým úsmevom. Spozorujete aj veľké okrúhle zelenožlté oči. Zelená
farba žiari už z diaľky, žltú, naopak, spozorujete až v úplnej
blízkosti. Hrubší krk a mohutnejšiu postavu nesmiem zabudnúť – mama má krásne veľké a silné objatie. Doma nosí
najčastejšie pohodlné čierne tepláky s modrým tričkom bez
vzorov. Čierne papuče s ponožkami sú jej nevyhnutnou dennou súčasťou. Moja mama je veľmi milá osoba. Sem-tam
sa na nás nahnevá, ale to je skôr výnimkou. Nikdy to netrvá
dlho. Mami, veľmi ťa ľúbime.

Biblická olympiáda 2019

Dňa 21.3.2019 sa v Nemšovej konalo dekanátne kolo
Biblickej olympiády. Ide o postupovú súťaž, ktorej cieľom
je prehĺbenie vedomostí a vzťahu k Svätému písmu a formovanie životných postojov žiakov. V tomto roku boli vybrané
tieto knihy: Kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev: Spojená katolícka škola
Nemšová, ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča, ZŠ s MŠ
Michala Rešetku Horná Súča, ZŠ Omšenie a ZŠ Václava
Mitúcha Horné Srnie.
Žiaci našej školy už piatykrát za sebou vybojovali 1. miesto.Tento rok nás úspešne reprezentovalo družstvo v zložení:
Patrícia Dobošová 9. A, Jakub Oriešek 9. B a Emily Gabrhelová 5. A. Toto družstvo potom reprezentovalo náš nemšovský dekanát na XVIII. ročníku Biblickej olympiády v Nitre.

10.4.2019 sa v kňazskom seminári sv. Gorazda pod záštitou MŠVVaŠ SR a Konferencie biskupov Slovenska konalo
diecézne, teda krajské kolo Biblickej olympiády. Naši žiaci si
merali sily v obrovskej konkurencii 15 ZŠ Nitrianskej diecézy.
Ich schopnosti hodnotila päťčlenná porota. Nechali za sebou
družstvá z Chynorian, Nitry, Topoľčian, Vrábel a skončili na
úctyhodnom 4. mieste.

Pri svätej omši otec biskup Viliam Judák vyzdvihol ich snahu a označil všetkých za víťazov. Víťazmi sa stávajú už tým,
že zoberú do rúk posvätnú knihu nášho náboženstva a sú
ochotní ju študovať.

Niektoré z našich úspechov v roku 2019:

Kľúče od zlatého mesta (Zlaté Moravce), literárna súťaž:
Gabriela Ondrišáková (6. B) získala čestné uznanie za báseň „Moja dedinka – môj raj“.
Súťaž CHKO Biele Karpaty: literárna súťaž – podarilo sa
nám vyzbierať všetky ceny!
1. miesto – Patrícia Dobošová – „Prázdniny so Sašou.“ (9. A)
2. miesto – Miloš Vasko – „Môj brat.“(9. B)
3. miesto – Andrej Hrobár – „Siba.“ (8. A)
– Jaroslav Panák – „Speváci v zime.“ (7. A)
2. miesto chlapci (Handlová) – krajské kolo basketbal
2. miesto dievčatá – okresné kolo basketbal
3. miesto dievčatá – volejbal, okresné kolo
3. miesto chlapci – gymnastika, okresné kolo
Envirosúťaž „vták roka 2018“ – Michaela Pastoráková
(3. A), Stanislava Holbova (3. B). (ŠKD)
Ostatné aktivity školy a výsledky súťaží si môžete prečítať
na FB stránke školy alebo na školskom webe.

šport
TJ Slovan Dolná Súča

Cez zimnú prestávku sa naše mládežnícke družstvá od úplne najmenších až po pätnásťročných zúčastnili na
množstve halových turnajov.
31. marca sa naše deti do 9 rokov zúčastnili turnaja v Púchove a obsadili pekné 3. miesto. Michal Šagát sa zároveň
stal najlepším brankárom turnaja.

Dolná Súča 1:1 Lednické Rovne
Gól: Michal Maradík

Výsledky:
Dolná Súča 6:0 Nemšová
Góly: Branislav Frgelec 2, Šimon Bršlica 2, Sebastián Hlávek, Vraťo Chupač

Zostava hráčov:
Michal Šagát, Adam Hanek – Branislav Frgelec, Svetozár Droba, Dominik Vališík, Sebastián Hlávek, Michal
Maradík, Marek Maradík, Vraťo Chupáč, Šimon Bršlica,
Nikolka Bartošová, Kristián Bartoš, Richard Frgelec,
Filip Vojtáš.

Dolná Súča 2:2 Ilava
Góly: Marek Maradík, Richard Frgelec

Dolná Súča 0:4 CFT Academy

číslo 1 • máj 2019

15
brankára turnaja bol vyhlásený Michal Šagát a najlepším
strelcom turnaja sa stal Branislav Frgelec s 5 gólmi spoločne so Samuelom Bělejom z Lednických Rovní. Všetkým
hráčom a aj rodičom patrí veľká vďaka za účasť na turnaji.
Dolná Súča 2:4 Nemšová
Góly: Adam Sedláček, Šimon Bršlica
Dolná Súča 5:3 Fut. akad. Róberta Hanka
Góly: Branislav Frgelec 4, Richard Frgelec
Dolná Súča 4:0 Lednické Rovne
Góly: Michal Šagát, Branislav Frgelec, Šimon Bršlica,
Kristián Bartoš
Dolná Súča 3:4 Záblatie
Góly: Michal Šagát, Šimon Bršlica 2

Turnaj prípraviek U10 a turnaj starších žiakov. Opäť na
ihrisku nechýbala veľká bojovnosť našich detí.
Turnaj prípraviek 2009 a mladší 23.2.2019:
Zápasy:
Dolná Súča 3:3 Svinná
góly: Branislav Frgelec 3

Hráči na tomto turnaji:
Richard Pastierik, Viktória Hlávková, Michal Šagát, Richard
Frgelec, Filip Vojtáš, Šimon Trúnek, Sebastián Pleva, Branislav Frgelec, Vraťo Chupáč, Filip Fábry, Kristián Bartoš,
Nikolka Bartošová, Tadeáš Gabrhel, Michal Maradík, Marek
Maradík, Adam Sedláček, Šimon Bršlica.

Dolná Súča 1:3 AS Trenčín
gól: Sebastián Hlávek
Záblatie 6:3 Dolná Súča
góly: Sebastián Jarábek, Branislav Frgelec 2
Hrádok 3:5 Dolná Súča
góly: Sebastián Jarábek 4, Branislav Frgelec
o 7. miesto
Dolná Súča 4:1 Drietoma
góly: Kristián Bartoš, Branislav Frgelec 2, Sebastián Jarábek
Hráči:
Sebastián Jarábek (6 gólov), Štefan Gabrhel, Sebastián
Hlávek (1 gól), Adam Sedláček, Tadeáš Gabrhel, Branko
Frgelec (8 gólov), brankár Michal Šagát Sveťo Droba, Kristián
Bartoš (1 gól) a Richard Frgelec.

Dňa 2. februára sme odohrali turnaj mladších žiakov v Bošáci. Kde sme skončili na výbornom druhom mieste po prehre „vo finále“ proti Záblatiu. Veľká vďaka patrí rodičom
a najmä ich deťom za výbornú reprezentáciu nášho klubu!
Najlepším strelcom turnaja sa stal Samuel Rožník, ale výborné výkony podali všetci títo hráči a hráčky: Šimon Hlávek,
Tomáš Trúnek, Matej Panák, Branislav Frgelec, Patrik
Mazán, Gabika Ondrišáková, Viki Safari.
Výsledky:
Dolná Súča 4:1 Bošáca
Góly: Samuel Rožník 3, Branislav Frgelec
Dolná Súča 2:1 Hrádok
Góly: Samuel Rožník 2
Dolná Súča 1:3 Záblatie
Gól: Patrik Mazán

Turnaj starších žiakov v Novej Dubnici 24.2.2019
Zápasy:
Dolná Súča 0:4 Svinná
Dolná Súča 0:0 Selec
Dolná Súča 1:2 Bobot
Gól: Samuel Rožník
Dolná Súča 1:3 Motešice
Gól: David Gajdošík
Dolná Súča 0:1 Nová Dubnica
Dolná Súča 0:3 Kolačín
Dňa 10. februára sme odohrali turnaj najmenších detí
v Nemšovej proti veľmi kvalitným súperom. Po výborných
výkonoch sme obsadili krásne 3. miesto. Za najlepšieho
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Obec Dolná Súča
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja
pozývajú priaznivcov dychovej hudby na

47. ROČNÍK

Obec Dolná Súča
srdečne pozýva na

Hodovú tanečnú zábavu
16. 11. 2019 o 20:00 h

FESTIVALU DYCHOVÝCH HUDIEB

HEČKOVA SÚČA 2019
1. júna 2019 o 16.00 h
námestie v Dolnej Súči

kultúrny dom v Dolnej Súči

Do tanca hrá dychová hudba Túfaranka
Predpredaj vstupeniek na OcÚ Dolná Súča
Tešíme sa na Vás
Obecný úrad a komisia kultúry, školstva
v spolupráci s obecným úradom
Vás pozývajú na

Účinkujú:
Dychová hudba Krásinka Dolná Súča
Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečka Dolná Súča
Dychový orchester Morava zo ZUŠ v Hulíne (ČR)
Dychová hudba Kamaráti Horná Súča
Dychová hudba Legrúti (ČR)
a mažoretky z Bystřice pod Hostýnem (ČR)
Po skončení festivalu sa na námestí uskutoční
tanečná zábava. Do tanca hrá: DH Legrúti.
Pre návštevníkov je pripravené
bohaté občerstvenie a grilované špeciality.
Pre deti bude pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár.

Vianočný bazár

v sobotu dňa 14. decembra 2019 o 14.00 h
na námestí v Dolnej Súči
Občania z našej obce,
ktorí majú záujem prezentovať a zároveň predávať
svoje výrobky a produkty, napr. včelí med,
vianočné oblátky, medovníky, sušené ovocie a iné,
aby sa v prípade záujmu informovali
na obecnom úrade.
Pre návštevníkov bude pripravený
bohatý kultúrny program a vianočné špeciality.
Príďte sa naladiť na pravú vianočnú atmosféru.

Srdečne Vás pozývame.

SPoločenská Kronika
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v zmene
neskorších predpisov je potrebný
súhlas dotknutej osoby.

90 rokov života oslávili
Eva Novomeská

Agnesa Oriešková

NARODENIE:
Narodilo sa 9 detí
z toho chlapcov 2, dievčat 7
ÚMRTIE:
Zomrelo 10 občanov
50. výročie manželstva oslávili
Ján Trnavský a Júlia, r. Plevová

Ján Pastierik a Julianna, r. Zahoráková

Jozef Podolák a Antónia, r. Trúnková
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