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V izbičke za oknom niečo sa chystá,
stromček už svieti, radosť je istá.
Do tichej noci vtáčiky spievajú,
pokojné Vianoce svetu želajú.
Nech čarovná melódia Vianoc
tíško znie,
nech rok 2019
vám len to dobré prinesie.
Príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
v novom roku zdravie, šťastie,
pohodu, úspechy v pracovnom
i osobnom živote
prajú starosta obce,
obecné zastupiteľstvo
a redakcia
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Ježiško príde až ráno...!
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Pamätám si tie najkrajšie Vianoce. Keďže tie naj vedia dokonale prežívať iba deti, bolo to práve vtedy.
Čakali sme ako aj tie ostatné na celom svete. Boli sme už vtedy štyria súrodenci – chlapci a tá najkrajšia chvíľa
nie a nie prísť. Keďže naši rodičia sa motkali (po našom máckali), my sme jeden po druhom statočne pospali. Ráno bolo
slzavé: Ježiško k nám neprišiel! Skonštatovali sme so slzami v očiach, až kým najstarší brat neotvoril dvere do obývačky.
Jééj, bolo to tam! Nakoniec teda predsa prišiel! Pod živým stromčekom bolo päť kôpok zabalených vo farebnom papieri. Tak
predsa! Ježiško chodí až ráno...
Nikdy som nedokázal pochopiť ľudí, ktorí na Vianoce odchádzajú zo svojho domova preč. Dali sa zviesť lákavými ponukami a mylnou predstavou, že Vianoce sú najkrajšie na horách. Možno je pravdou opak – hory sú najkrajšie na Vianoce,
ale určite nie Vianoce mimo domova.
Najkrajšie Vianoce sú doma! Ak ešte existuje v našich životoch miesto, o ktorom môžem s istotou povedať, že tu som
doma, tak tie Vianoce sú tam. Pravý vianočný duch môže byť iba ten kresťanský. Iba vtedy môžem zodpovedne prehlásiť, že
sú najkrajšími sviatkami roka. Neviem si pomôcť, ale mám taký pocit, že čím viac pribúda oslepujúcich, blýskavých svetielok, tým väčšia tma je v duši! Veľké veci sa vždy rodili nenápadne a v tichu. Vyberme si sami, aké ich chceme mať. A možno
si spomenieme aj na tých, ktorí si už sami nedokážu urobiť pekné Vianoce. Lebo už to nie je v ich silách.
Kuli s Desmodom v jednej piesni spievajú: „Zober ma, naspäť tam, kde som býval, vrátiť sa späť tam, kde som sníval...
Nimi dám sa viesť, späť domov. Tebou dám sa viesť k nám domov...“
A preto tie najkrajšie Vianoce sú tam, kde je domov a kde sú deti, alebo kde sa ešte dokážeme vrátiť na chvíľu späť a stať
sa znovu deťmi.
A nezabudnime! Ježiško niekedy chodí až ráno...
J. K., váš farár
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 28.6.2018
Uznesenie č. 276
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči  
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 24., 25. a
26. zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 277
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 278
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 279
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu  
predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OcZ o činnosti komisie.                  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 280
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.     
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová

Uznesenie č. 281
• 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. 3/2018 obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.                                                                                                                   
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 282
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie  2018
– 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná Súča:
1. Plný pracovný úväzok – 1,0
2. Rozsah výkonu funkcie starostu
- podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
- podľa ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť
najvyššieho výkonu orgánu obce
a štatutárneho orgánu obce.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 283
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018
– 2022 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Dolná Súča:
celkom 9 poslancov, ktorí budú
zvolení v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú obec.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Uznesenie č. 284
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 1/2018 – o dočasnom obmedzení alebo zákaze

užívania pitnej vody na iné účely v
čase jej nedostatku na území obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková,
Bc. Zigová
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 27.9.2018
Uznesenie č. 285
• 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 27. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Dúžek
Uznesenie č. 286
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Dúžek
Uznesenie č. 287
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
členky – predsedníčky komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
pri OcZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 288
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018 v ZŠ s MŠ R.
Hečku.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 289
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu ria-
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diteľa školy o otvorení nového školského roka 2018/2019 v Základnej
škole s MŠ R. Hečku v Dolnej Súči.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Majerská
Uznesenie č. 290
• 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 plnenie rozpočtu ZŠ s
MŠ R. Hečku Dolná Súča za I. polrok 2018 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 291
• 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 plnenie rozpočtu obce Dolná Súča za
I. polrok 2018 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 292
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k
30.6.2018.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 293
• 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. 2/2018 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná Súča v prílohe na
základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 294
• 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. 4/2018 obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 295
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovení §
29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. zloženie inventarizačnej komisie k vykonaniu
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 nasledovne:
1. Hmotný majetok
    Termín: 31.12.2018
2. Nehmotný majetok
    Termín: 31.12.2018
3. Ceniny – poštové známky, stravné lístky
    Termín: 31.12.2018
4. Pokladnica
    Termín: 31.12.2018
5. Bankové účty
    Termín: 31.12.2018
6. Zásoby
    Termín: 31.12.2018
7. Záväzky
    Termín: 31.12.2018
8. Pohľadávky
    Termín: 31.12.2018
9. Rozdiel majetku a záväzkov
    Termín: 31.12.2018
Predseda komisie: Bc. Agáta Zigová
Členovia komisie: Bc. Erika Vasková, Danka Gazdíková, Ing. Iveta
Holíčková
Zodpovedný: predseda komisie
Termín 31.12.2018
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 296
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Dolná Súča za rok
2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 297
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku obce E-KN p. č.
6127/2 k. ú. Dolná Súča vo výmere
33 m2 – trvale trávnatý porast 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
Ing. Aleny Kováčikovej, Trenčín za
kúpnu cenu 10 €/m².
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 298
• 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
– pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolná Súča, a to
konkrétne:
parcela E-KN č. 6127/2 k. ú. Dolná
Súča vo výmere 33 m2, druh pozemku trvale trávnatý porast ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a VZN
obce Dolná Súča č. 5/2012 – Zásad
hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča.
PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502, spoluvlastnícky podiel 1/1
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: Alena Kováčiková
Trvale bytom: Trenčín
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 E-KN č. 6127/2
na dobu 10 rokov odo dňa uzavretia
zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku p. č. 6127/2.
3) Poverilo starostu obce podpisom
kúpnej zmluvy a všetkých úkonov
s tým spojené.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 299
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove Služieb na
prevádzkovanie lekárenských služieb v obci – pobočka lekárne ARNICA pre LAUGARICIO PHARMACY,
s.r.o., Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona NR SR č. 138/1991Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad osobitného
zreteľa, na ktorý je potrebný 3/5 súhlas všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 300
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči:
1) Schválilo prenájom nebytových
priestorov v budove Služieb, súp.
č. 3 – prevádzkovanie lekárenských služieb v obci – pobočka
lekárne ARNICA pre LAUGARICIO PHARMACY, s.r.o., Dolný
Šianec 10 , 911 01 Trenčín, IČO:
50487922.
2) Poverilo starostu obce podpisom
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 301
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemky obce:
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 7858/5, k. ú. Dolná
Súča vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvorená parcela
registra CKN, č. p. 7858/6, k. ú.
Dolná Súča vo výmere 1 m2, druh
pozemku zastavané plochy a
nádvoria, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely registra
EKN, č. p. 7858/1 (druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 2 718 m²) geometrickým
plánom č. 36315583-022-2018 zo
dňa 10.4.2018, vypracovaný GEO
3 Trenčín, s.r.o., úradne overený
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, dňa 23.4.2018, pod
číslom 475/2018;
- novovytvorená parcela registra CKN, č. p. 696/26, k. ú. Dolná
Súča vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvorená parcela

registra CKN, č. p. 696/27, k. ú.
Dolná Súča vo výmere 1 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré vznikli odčlenením od
pôvodnej parcely registra EKN, č.
p. 696/2 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere
3878 m²) geometrickým plánom
č. 36315583-023-2018 zo dňa
10.4.2018, vypracovaný GEO 3
Trenčín, s.r.o., úradne overený
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, dňa 24.4.2018, pod
číslom 491/2018;
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 383/3, k. ú. Dolná Súča
vo výmere 6 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením od pôvodných parciel registra CKN č. p.
383/1 (druh pozemku záhrady vo
výmere 1 860 m²) a č. p. 383/2
(druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 605 m²) a
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 377/11, k. ú. Dolná
Súča vo výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením od
pôvodnej parcely registra CKN, č.
p. 383/9 (druh pozemku záhrady
vo výmere 103 m²)
a to geometrickým plánom č.
36315583-064-2018 zo dňa 15.5.2018,
vypracovaným GEO 3 Trenčín,
s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny
odbor, dňa 24.5.2018, pod číslom
642/2018; 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 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,
Nemšová, IČO: 36682888 za kúpnu
cenu 1 € /m².
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, ods.8, písm.
e) zákona NR SR č. 138/1991Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.
5/2012 Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča schválilo
obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 302
• 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 nehnuteľností
PREDMET PREVODU:
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolná Súča:  
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 7858/5, k. ú. Dolná
Súča vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvorená parcela
registra CKN, č. p. 7858/6, k. ú.
Dolná Súča vo výmere 1 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria;
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 696/26, k. ú. Dolná Súča
o výmere 6 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvorená parcela registra CKN,
č. p. 696/27, k. ú. Dolná Súča vo
výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
- novovytvorená parcela registra
CKN, č. p. 383/3, k. ú. Dolná Súča
vo výmere 6 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá
vznikla odčlenením od pôvodných
parciel registra CKN č. p. 383/1
(druh pozemku záhrady vo výmere 1 860 m²) a č. p. 383/2 (druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 605 m²) a novovytvorená parcela registra CKN,
č. p. 377/11, k. ú. Dolná Súča vo
výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá
vznikla odčlenením od pôvodnej
parcely registra CKN, č. p. 383/9
(druh pozemku záhrady vo výmere 103 m²)
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s VZN č. 5/2012 Zásady
hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča..
PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502, spoluvlastnícky podiel 1/1
	KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.
Sídlo: J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
IČO: 36682888
KÚPNA CENA:
1 €/m² x 21 m², čo predstavuje výslednú čiastku vo výške = 21,- €
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
2) 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: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
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Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 303
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zrušilo uznesenie č. 262/2018
zo dňa 26.4.2018, ktorým obecné
zastupiteľstvo schválilo predaj nehnuteľnosti parcela C-KN č. 696/23
vo výmere 298 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie pre
kupujúceho Stanislav Oriešek, Dolná Súča.
Hlasovanie: Za: Čičo, Dúžek, Hlávek,
Majerská, Bc. Trúnek, Vavro, Vasko,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 304
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemku parcelné č.
696/23, parcela registra CKN, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 298 m², k. ú. Dolná Súča, podľa
§ 9a, odsek 8, písmeno e) zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a
v súlade s VZN č. 5/2012 ako prípad
hodný osobitného zreteľa formou
predaja do vlastníctva Stanislava
Orieška, Dolná Súča za kúpnu cenu
10,- €/m².
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, ods.8, písm.
e) zákona NR SR č. 138/1991Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č.
5/2012 Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča schválilo
obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 305
• 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:
pozemok parcelné číslo 696/23, parcela registra CKN, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m², k. ú. Dolná Súča ako
prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona
NR SR č. 138/1991Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s VZN č. 5/2012 Zásady
hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča.
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PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502, spoluvlastnícky podiel 1/1
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: Stanislav Oriešek
Trvale bytom: Dolná Súča
KÚPNA CENA:
10 €/m², čo predstavuje výslednú
čiastku vo výške 2.980 €
2) Schválilo ako podmienku predaja zriadenie predkupného práva
k pozemku parcelné č. 696/23, parcela registra CKN, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 298 m²,
k. ú. Dolná Súča na dobu 10 rokov
odo dňa uzavretia zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k pozemku p. č.
696/23.
3) Poverilo starostu obce podpisom
kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 306
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Komunitný plán sociálnych
služieb obce Dolná Súča 20182024.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 307
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh komisie kultúry schválilo
návrh zápisov do kroniky obce za
rok 2011, 2012.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 308
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči:
1) Schválilo spôsob prevodu majetku obce a to traktora ZETOR 7245,
E. č: TN206AC, VIN / číslo motora:
26296/Z 7201, rok výroby: 1986,
podľa § 9a, odsek 1, písmeno c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov priamym predajom, za
minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom: 4.908 EUR
(slovom: štyritisícdeväťstoosem
eur). Znalecký posudok č. 4/2018,
zo dňa 19.9.2018, vyhotovil znalec Ing. Dalibor Ondrišák;
2) Poverilo starostu obce zverejnením zámeru priameho predaja majetku obce traktora ZETOR 7245,
E. č: TN206AC, VIN / číslo motora:

26296/Z 7201, rok výroby: 1986 za
minimálnu cenu vo výške 4.908,EUR (slovom: štyritisícdeväťstoosem eur) stanovenú znaleckým posudkom č. 4/2018, zo dňa
19.9.2018, vyhotoveného znalcom
Ing. Daliborom Ondrišákom.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 309
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči:
1) Schválilo spôsob prenájmu majetku obce nebytových priestorov
vo výmere 37 m², pozostávajúcich
z troch miestností, nachádzajúcich sa na prízemí budovy súpisné číslo 3, postavenej na pozemku p. č. 248/1, k. ú. Dolná Súča
(predajňa „Mäso údeniny“) podľa
§ 9a, odsek 9 zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov priamym prenájmom, za minimálne
nájomné 15 €/m²/rok stanovené
VZN č. 6/2012 o ostatných službách v obci v platnom znení článok
3, odsek 1, písmeno a);
2) Poverilo starostu obce zverejnením zámeru priameho prenájmu
majetku obce nebytových priestorov o výmere 37 m², pozostávajúcich z troch miestností, nachádzajúcich sa na prízemí budovy
súpisné číslo 3, postavenej na
pozemku p. č. 248/1, k. ú. Dolná
Súča s nasledovnými kritériami
na vyhodnotenie ponúk:
a) výška ponúknutého nájomného, minimálne však vo výške 15
€/m²/rok (bez poplatkov za spotrebu energie, vody, odvoz odpadu a pod. spojených s prenájmom), ktoré je stanovené VZN
č. 6/2012 o ostatných službách
v obci v platnom znení článok 3,
odsek 1, písmeno a),
b) účel prenájmu nebytových
priestorov: prevádzka predajne
mäsa a mäsových výrobkov,
c) preukázanie vlastnej produkcie
mäsa a mäsových výrobkov,
d) predaj mäsa od slovenských
chovateľov/farmárov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa
6.11.2018
Uznesenie č. 310
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči v
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súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 28. zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Trúnek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 311
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Vavro
Uznesenie č. 312
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na I. polrok 2019.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Vavro
Uznesenie č. 313
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie finančnej a
správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ  o činnosti
komisie.                  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Vavro
Uznesenie č. 314
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 6 k VZN č.
1/2013 – o financovaní materskej
školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča v
prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková, Vavro
Uznesenie č. 315
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k VZNO č.
2/2014 – na vykonanie   niektorých  
ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad
za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Ma-

jerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 316
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 18f,  ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce  a  finančnej komisie pri OcZ k
návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R.
Hečku Dolná Súča pre rok 2019.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 317
• 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. schválilo rozpočet Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečka  pre rok 2019
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 318
• 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 programový rozpočet Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Hečku Dolná Súča na rok   
2020 – 2021 v prílohe na   základe
predloženého návrhu.  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 319
• 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. schválilo rozpočet obce Dolná Súča pre rok 2019
v prílohe na základe predloženého
návrhu.       
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 320
• 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
programový rozpočet obce Dolná

Súča  na rok   2020 – 2021 v prílohe
na  základe predloženého návrhu.                                                                                                 
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 321
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n.
p. predaj Traktora ZETOR 7245 záujemcovi Michalovi Kováčovi, bytom
Lom nad Rimavicou za sumu 7 100
EUR (slovom sedemtisícsto eur).
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 322
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom
nebytových priestorov vo výmere 37
m², nachádzajúcich sa na prízemí
budovy súpisné číslo 3, postavenej
na pozemku p. č. 248/1, k. ú. Dolná
Súča (predajňa „Mäso a údeniny“)
záujemcovi LAPREMA TRNAVA s.r.o.
za sumu 97,30 EUR/ m²/rok.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0            Zdržal sa: Bc. Trúnek
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 323
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Program odpadového hospodárstva obce Dolná Súča
2016 – 2020 v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 324
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke k 31.12.2017.                                                                                                                                   
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 325
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo spôsob prevodu majetku
obce, a to pozemkov v k. ú. Dolná
Súča zapísaných na LV č. 1
• parcela č. C-KN 639/5, zastavané
plochy vo výmere 10 m2
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• parcela č. C-KN 644/2, záhrada
vo výmere 20 m2
• parcela č. C-KN 645/3, zastavané
plochy vo výmere 9 m2
• parcela č. C-KN 646/1, záhrada
vo výmere 47 m2
za pozemok v k. ú. Dolná Súča, ktorého je výlučným vlastníkom Marta
Macurová, Trenčín, ktorý je zapísaný na LV č. 1660
• parcela č. C-KN č.652/4, záhrada
vo výmere 84 m2
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 zámeny.                                                                                                    
Zámena pozemkov bez finančného
vyrovnania.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 326
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
v spojitosti s ustanovením § 9a ods.
8 písm. e) osobitný zreteľ) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov schválilo
prevod nehnuteľností – pozemkov
formou zámeny:                        
Účastník zámennej zmluvy
č. 1:
Obec Dolná Súča, Dolná Súča č. 2,
913 32 Dolná Súča , IČO:  31 15 02,
spoluvlastnícky podiel 1/1
Účastník zámennej zmluvy
č. 2:
Marta Macurová, rod. Krabáčová,
Trenčín, spoluvlastnícky podiel 1/1
Predmet zámeny:
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zámena nehnuteľnosti – pozemku
vo výlučnom vlastníctve účastníka
č. 1 nachádzajúceho sa v k. ú. Dolná Súča, a to konkrétne:
- parcela č. C-KN 639/5, zastavané
plochy vo výmere 10 m2
- parcela č. C-KN 644/2, záhrada
vo výmere 20 m2
- parcela č. C-KN 645/3, zastavané
plochy vo výmere 9 m2
- parcela č. C-KN 646/1, záhrada
vo výmere 47 m2
zapísané   na LV č. 1, vedenom
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č. 2., nachádzajúci sa
v k. ú. Dolná Súča, a to konkrétne:
- parcela č. C-KN 652/4, záhrada
vo výmere 84 m2 zapísaná na LV
č. 1660 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a VZN obce Dolná Súča
č. 5/2012 – Zásad hospodárenia s
majetkom obce Dolná Súča.
Finančná odplata:
Zámena pozemkov bez finančného
vyrovnania.
Účel:
Majetkové vysporiadanie a zámena
obecného pozemku, ktorý slúži  ako
časť miestnej komunikácie v k. ú.
Dolná Súča.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
poverilo starostu obce podpisom
zámennej  zmluvy  a všetkých úkonov s tým spojené.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 327
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1) zriadenie kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so
sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.:
17107/R;
2) príspevok do novovzniknutého
kapitálového fondu v spoločnosti
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
IČO: 36 682 888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 17107/R
vo výške 50.000 € vkladom peňažných prostriedkov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 328
• 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. 5/2018 obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Vavro, Hlávek, Majerská, Vasko, Bc. Trúnek, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Úplné znenie uznesení nájdeta na:
www.dolnasuca.sk

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolná Súča
konané dňa 10. 11. 2018
Počet volebných obvodov

1

Počet volebných okrskov

3

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

2473

Kandidáti na funkciu starostu obce:

P.
č.

Meno kandidáta

počet platných
hlasov

1511,
t. j.
61,1 %

1.

Miroslav Gabrhel, nezávislý kandidát

127

2.

Pavol Kvasnica, Ing., Slovenská
národná strana

426

Počet odovzdaných obálok

1511

3.

Rudolf Pleva, nezávislý kandidát

864

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva

1460

4.

Anna Tatíková, Kotleba-Ľudová
strana Naše Slovensko

20

Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť

9

5.

9

Agáta Zigová, Bc.,
nezávislá kandidátka

60

Počet zvolených poslancov

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce

1497

Do funkcie starostu obce bol zvolený:

Rudolf Pleva
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za poslancov obecného zastupiteľstva
boli zvolení:
počet platných hlasov

náhradníci:
P. č. Meno kandidáta

počet platných hlasov

P.
č.

Meno kandidáta

1.

Kamil Breznický, Ing.

638

2.

Pavol Hamaj, Ing. PhD.

622

11.

Tomáš Trúnek, Bc.

373

3.

Alena Majerská

573

12..

Ľubomír Bobák, Ing.

366

4.

Martin Kotrbčík

549

13.

Andrea Repová

366

5.

Pavol Kvasnica, Ing.

530

14.

Rastislav Kubica

335

6.

Anton Pagáč

511

15.

Milan Dužek

299

7.

Agáta Zigová, Bc.

465

16.

Radoslav Pleva

286

Štefan Hamaj

268

Miroslav Michálik (52 r.)

265

10.

8.

Anton Holíček, Ing.

389

17.

9.

Peter Oriešek, Ing.

388

18.

Matúš Bulejko

378

19.

Miroslav Michálik (38 r.)

252

20.

Marek Sliva

192

21.

Matúš Sliva

149

22.

Anna Tatíková

136

Vážení spoluobčania.
Chcem sa vám všetkým poďakovať za prejavenú dôveru vo voľbách, je to pre mňa nielen ocenením doterajšej práce,
ale aj záväzkom do nasledujúceho volebného obdobia.
Ďakujem všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a dokázali, že osud našej obce im nie je ľahostajný. Ďakujem členom miestnej volebnej komisie, členom okrskových volebných komisií a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na príprave
a bezproblémovom priebehu volieb.
Gratulujem novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce štyri roky rozhodovať o všetkých
dôležitých otázkach diania v obci. Verím, že aj s ich spoluprácou opäť posunieme našu obec o kus dopredu.
Prajem všetkým veľa zdravia a vzájomného porozumenia v ďalšej práci.
Rudolf Pleva

Sto rokov od skončenia I. svetovej vojny
Dýchame čas – čas mierový, ale i tak dodnes pália ostne
črepín. Spomíname a nezabúdame.Bol taký čas... mnohí
opustili rodný kraj, úrodný sad a teplo rodín... Bol čas – plný
bolesti i nádejí, viery v seba a v lásku, ktorá nás mala chrániť.
Spomíname a nezabúdame, nezabúdame po rokoch na
spoluobčanov, ktorí padli v I. svetovej
vojne. Dôkazom toho bola spomienka
s odhalením pamätnej tabule v pamätníku na námestí.
Presne 11. novembra 1918 vo Francúzsku, v železničnom vagóne neďaleko
Paríža, bola pred 100 rokmi podpísaná
dohoda o prímerí medzi Nemeckom
a predstaviteľmi Dohody, čím sa skončila prvá svetová vojna.
Vojna si počas štyroch rokov vyžiadala životy miliónov ľudí. Zo 65 miliónov
vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených.
Veľká časť vojakov si z bojísk odniesla pre zvyšok života trvalé následky. V
mnohých krajinách bola fakticky zdecimovaná takmer jedna generácia mužov.
Po vojne došlo k vzniku nových štátov. Rakúsko-Uhorsko sa
rozpadlo a vznikla aj Československá republika.
Naši predkovia postavili tento pamätník v roku 1928 na počesť občanom padlým v I. svetovej vojne. Napriek viacerým
pokusom zhotoviť pamätnú tabuľu s menami padlých sa toto
bohužiaľ nepodarilo zrealizovať. Počas hľadania v archívoch

sa zistilo, že v 1. svetovej vojne zahynulo 71 občanov z obce
Dolná Súča, čo je najviac z okolitých obcí.
Až v tomto roku pri príležitosti stého výročia ukončenia I.
svetovej vojny sa podarilo z archívov získať mená padlých.
Hlavnú zásluhu na tom majú p. Cyprián Pleva a Ľubomír
Sliva, za čo im patrí veľká vďaka.
V nedeľu 11.11.2018, presne v deň ukončenia I. svetovej vojny, môžeme podotknúť, že aj
v tú hodinu podpísania sme sa stretli pred pamätníkom na námestí, aby sme si pripomenuli
našich padlých občanov a boli svedkami odhalenia pamätnej tabule. Na úvod predniesla
žiačka ZŠ Eliška Pastieriková báseň od Janka Jesenského Pri hrobe vojaka a hymnickou
piesňou Kto za pravdu horí v podaní spevokolu seniorov z Dolnej Súče otvorili slávnostnú
udalosť. K prítomným občanom sa prihovorili
starosta obce Rudolf Pleva a vdp. farár Mgr.
Jozef Kuna. Starosta obce slávnostne odhalil
pamätnú tabuľu a vdp. farár posvätil obnovený pamätník a zrekonštruovanú sochu sv.
Jána Nepomuckého. Sochu zreštauroval náš
rodák Ján Hamaj.
Napokon za tónov smútočného pochodu
v podaní DDH R. Hečka vedenie obce položilo veniec k pamätníku.
Pamätnú tabuľu venuje obec Dolná Súča na večnú pamiatku padlým spoluobčanom, ktorí položili svoje životy za
nás, za našu vlasť, za náš národ, za lepšiu budúcnosť.
Česť ich pamiatke.
   MG
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FestMlaDych 2018
FestMlaDych je nový názov Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb, ktorá
sa konala v 10. – 11. 11. 2018 v kultúrnom dome v Dolnej Súči. Súťaž je určená najmä deťom a mládeži. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Koná sa každé dva roky. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností
a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej
tvorby v oblasti dychovej hudby. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum.
Hlavnými organizátormi podujatia boli Trenčianske osve5. Cena za najlepší dirigentský výkon – Libor Zálesňák,
tové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TrenFOR Bratislava junior
čianskeho samosprávneho kraja a Obecný úrad v Dolnej
6. Cena za prevedenie povinnej skladby Karola Pádivého
Súči. Spoluorganizátor ZDHS s predsedom Vladimírom
PRVÁ POLKA – DDO RH Dolná Súča
Dianiškom.
7. Cena starostu Dolnej Súče – DDH Maguranka
Súťaž mala v sobotu 10. 11. 2018 svoju odbornú porotu,
8. Cena Svazu hudebníků České republiky – dirigent Vratiktorá dohliadla na dodržiavanie ustanovení propozícií
slav Skaličan
vyhlásenej súťaže a nad umeleckými výkonmi súťažiacich
9. Cena Svazu hudebníků České republiky – inštrumentaorchestrov, na dramaturgiu, ale aj výnimočné či pozoruhodlisti FOR Bratislava junior
né interpretačné výkony.
10. Cena Svazu hudebníků České republiky – inštrumentaPredsedom poroty bol Adam Hudec, slovenský hudobný
listi DDO ZUŠ Brezno
skladateľ, spevák a propagátor slovenskej dychovej hudby
DETSKÉ ORCHESTRE
doma i v zahraničí, členmi poroty boli dirigenti, pedagógovia,
1. DDO ZUŠ BREZNO, BB kraj – pásmo zlaté cum laude –
vynikajúci hudobníci z Považskej Bystrice, Trenčína a Košíc:
Majster
Michal Bróska, Ludvík Soukup a Peter Schürger. Nad súťa2. FOR BRATISLAVA junior, BA kraj – pásmo zlaté cum laude
žou svojím odborným pohľadom dohliadal tajomník poroty
3. DDO ROSIČKA Bánov, NR kraj – pásmo zlaté
Pavel Špaček, taktiež dirigent a umelecký vedúci dychovej
4. DDO MAGURANKA junior, ZUŠ Bojnice, TN kraj – pásmo
hudby Vištučanka.
zlaté
Súťaže sa zúčastnilo 6 detských a 2 mládežnícke orches5. DDH RUDOLFA HEČKA Dolná Súča, TN kraj – pásmo
tre, spolu okolo 300 súťažiacich zo 7 krajov.
zlaté
Po skončení súťaže, po porade porotcov a následnom
6. Mladá búranská kapela MAGDOLENKA, ZUŠ Šaštínslávnostnom vyhodnotení, si súťažiace orchestre na odbor-Stráže, TT kraj – pásmo bronzové
nom seminári vypočuli od každého člena poroty pripomienky
MLÁDEŽNÍCKE ORCHESTRE
a dobre mienené rady...
1. DH HRADIŠŤANKA Hradište – pásmo zlaté cum laude –
Spoločný monsterkoncert víťazov sa uskutočnil v nedeľu
Majster
11. 11. 2018 po slávnostnej omši a odhalení pamätnej tabule
2. KYSUČANKA junior ZUŠ Kysucké Nové Mesto – pásmo
padlým v 1. svetovej vojne na námestí v Dolnej Súči o 12.00 h.
strieborné
Porota okrem bronzového, strieborného, zlatého a zlaHudba bola a je neodmysliteľnou súčasťou nášho každotého pásma CUM LAUDE (Majster súťaže) navrhla a udedenného života. Odráža stereotyp i zmeny. Charakter kultúlila aj ďalšie osobitné ceny a ocenenia:
ry, teda aj hudby, je ovplyvnený charakterom života človeka,
1. Pozoruhodný inštrumentálny výkon – Marek a Miroslav Cvespoločenstvom, v ktorom žije...
renkárovci za sólovú hru na trúbke, DDH RH Dolná Súča
Veľká vďaka patrí všetkým priaznivcom, ktorí sa zaoberajú
2. Cena za pozoruhodný spevácky výkon od firmy Hudobakýmkoľvek hudobným žánrom, v tomto prípade v oblasti
né nástroje Beáta Balážová – Ema Kováčová, DDH Rodychovej hudby, veľkých dychových orchestrov, pretože bez
sička
nich a ich lásky k nej by žiadna hudba nebola živá ani na
3. Pozoruhodný spevácky výkon – Filip Ďuriš, DDH Hradišťanka
FestMlaDych 2018 – Celoštátnej postupovej súťaži a prehliad4. Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu –
ke detských a mládežníckych dychových hudieb.
DDO ZUŠ Brezno
Zdroj: TNOS v Trenčíne
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DFS Latovček nás reprezentoval v Taliansku
V tomto roku v júni sa DFS Latovček zúčastnil Medzinárodného festivalu v Lido di Jesolo v Taliansku.
V sobotu večer sme vyrazili plní očakávaní a tešili sa na
nové dobrodružstvo. Po príchode nás čakalo skvelé ubytovanie, príjemní ľudia a úžasné počasie, ktoré vydržalo celý
týždeň. Druhý deň nás čakalo spoločné vystúpenie všetkých
súborov z rôznych krajín (Rusko, Bulharsko, Turecko...). Voľný deň sme využili na výlet do Benátok, ktorý sme absolvovali loďou. Ďalšie vystúpenia prebehli podľa našich predstáv
a deti nám opäť dokázali, že všetko to úsilie a drina na skúškach stáli za to. Strávili sme príjemný týždeň plný povinností,
ale aj radostí, či už na pláži pri mori, alebo v okolí.
Touto cestou sa chceme poďakovať nielen rodičom za
pomoc, ale aj Obecnému úradu v Dolnej Súči za finančnú
pomoc, bez ktorej by sme festival nemohli absolvovať. Ďakujeme.
V. B.

Z o Ž i v o t a š ko l y
„This is my sen“ alebo futbalisti z AS Trenčín v našej škole
Štvrtok 6.11. 2018 sa v našej škole niesol v znamení futbalu v rôznych podobách. Boli sme potešení, že na našu školu zavítali futbalisti z klubu AS Trenčín. Kým žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili na debate s hráčmi a manažérom klubu,
žiaci prvého stupňa si zase mohli vyskúšali, aké je trénovať a hrať s profesionálnymi futbalistami. Manažér klubu pán Jakub
Savara predstavil starším žiakom prítomných hráčov Fhilippa van Arnhema z Holandska a brankára Igora Šemrinca.
Dozvedeli sme sa, že meno futbalovej akadémie AS Trenčín nesie dnes už legendárny výrok Stanislava Lobotku,
ktorý povedal po podpise zmluvy s Ajaxom Amsterdam, keď
ešte nevedel dobre po anglicky. Avšak pre klub AS Trenčín
sa stalo slovné spojenie „this is my sen“ viac ako len vtipnou slovensko-anglickou skomoleninou. V osobe a kariére
Stanislava Lobotku predstavuje pre žiakov inšpiráciu a vzor
v podobe cesty odchovanca klubu do veľkého európskeho
futbalu. Aj ďalší odchovanci klubu ako Filip Hološko či Martin
Škrtel sú toho príkladom.
Hlavnou náplňou debaty však bolo rozprávanie o filozofii

klubu, v ktorom hrajú a obmieňajú sa mnohí hráči zo zahraničia. S multikulturalizmom sa na Slovensku zatiaľ len pomaly zžívame, preto bolo veľmi zaujímavé počúvať o tom, ako
funguje medzinárodná kabína v klube AS Trenčín. V tíme sú
hráči jedenástich rôznych národností. Mieša sa tam množstvo kultúr, zvyklostí a náboženstiev, čo so sebou mohlo
priniesť určité trenice. Ak však chceli futbalisti fungovať ako
jeden silný tím, museli sa naučiť rešpektovať jeden druhého
a spolupracovať. Toto je posolstvo hodné nasledovania aj
bežnom živote, v triede, práci, medzi kamarátmi...
Na záver debaty mohli žiaci položiť rôzne otázky Fhilippovi
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van Arnhemovi a Igorovi Šemrincovi. Veľmi nás potešilo, že
pri tom precvičili aj angličtinu. Odvážlivci, ktorí boli aktívni
a pýtali sa výbornou angličtinou i po slovensky, získali futbalový dres alebo lístok na zápas klubu. Kým deviataci a ôsmaci debatovali, žiaci z prvého stupňa si vyskúšali,
ako vyzerá tréning profesionálov. Pavol Straka (náš rodák)
a David Kubáň im ukázali, čo všetko musia správni futbalisti
natrénovať. Na záver si naši prvostupniari s profesionálmi
zahrali futbalový zápas.
Milí futbalisti z AS Trenčín, ďakujeme vám za krásny
zážitok.
JL

Príbeh hudby
Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravil výnimočný vzdelávací projekt pre deti a mládež. Bol to
koncert s názvom Príbeh hudby, ktorý bol streamovaný do
základných škôl. Na sledovanie koncertu sa prihlásilo viac
ako 400 škôl z celého Slovenska, čo je viac ako 40 000 detí.
Medzi nimi boli aj deti z Dolnej Súče.
V piatok 26. októbra o 10.30 hod. sme sa na dolnej chodbe
základnej školy, v počítačovej učebni a v špeciálnej učebni
biológie  pripojili k Veľkému  koncertnému štúdiu Slovenského rozhlasu. Bol to prvý koncert toho druhu na Slovensku.
Podujatie odvysielala  RTVS v priamom audiovizuálnom prenose prostredníctvom internetu.
Bratislavský chlapčenský zbor sa hlási ku filozofii spoločensky zodpovedných organizácií a chce sa spolupodieľať
na zvyšovaní hudobného vzdelania mladých ľudí na Slovensku. Moderné technológie prinášajú úžasné možnosti, ktoré
je potrebné zapájať do oblasti vzdelávania a kultúry,“ uviedla
zakladateľka a zbormajsterka telesa Magdaléna Rovňáková.

Trenčianske hodiny
Školské kolo speváckej súťaže Trenčianske hodiny sa
v našej škole uskutočnilo 5. novembra.
Porotu aj súťažiacich privítala pani učiteľka Birasová, celá
súťaž prebiehala pod jej taktovkou.
Porotu sme mali naozaj fantastickú. Veď posúďte jej zloženie: Monika Gabrhelová je speváčka dychovej hudby Vlčnovjanka, Túfaranka, Trenčianska dvanástka, Skaličané…
Danka Birasová spieva v dychovej hudbe Drietomanka, na
Morave účinkuje s dychovou hudbou Březovjané,  je príležitostnou speváčkou Komoranky a zároveň študentkou 4. ročníka operného spevu na konzervatóriu v Bratislave. Danka
často spieva slovenskú hymnu pred zápasmi KHL. Mužskú
časť poroty zastúpil Bc. Tomáš Vaňo – spevák  a bývalý kapelník dychovej hudby Textilanka, skladateľ, porotca mnohých hudobných súťaží ZUŠ Trenčín a Nemšová (bývalý
viceprimátor mesta Trenčín, poslanec). Porotu uzavrela p.
učiteľka Novomestská.
Starší i mladší žiaci predviedli oduševnené spevácke výkony a pripravili nám krásne spevavé dopoludnie.
Umiestnenie žiakov v školskom kole:

Našu základnú školu reprezentovalo 6 žiakov v troch kategóriách. V Súči sa od nepamäti
rodili dobrí muzikanti a speváci.
Porota to svojím rozhodnutím
potvrdila.
V druhej kategórii (4. až 6.
ročník) porota udelila dve druhé
miesta: Emily Gabrhelová (5. A)
a Maximilián Lukšo (4. A).
V tretej kategórii najstarších
spevákov (7. až 9. ročník) si
prvé miesto „vyspievala“ Petra
Trúnková z 9. B triedy.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentácie školy aj obce.   

II. kategória
1. miesto – Emily Gabrhelová
2. miesto – Maximilán Lukšo, Šimon Holíček
3. miesto – Laura Gabrhelová

SN

AB

Vychádzka do osady Repákovci
Vo štvrtok 20. septembra nám počasie prialo a v rámci
branného sme sa so žiakmi vybrali na vychádzku, ktorá však
mala hlbší zmysel. Žiaci 8. a 9. ročníka si pripomenuli nešťastnú udalosť v osade Repákovci, kde počas II. svetovej
vojny gestapo pripravilo o život partizánov, ale aj domácich:
14-ročnú Helenku Cverenkárovú a jej otca.
Cesta zo školy do Repákov ubiehala cez „Niestoru“ rýchlo,
niektorí si veselo pospevovali. Na mieste tragickej udalosti žiaci položili veniec a uctili si pamiatku obetí. Vypočuli si
priebeh tragickej udalosti tak, ako si ho pamätajú preživší
a zanechali nám o ňom svedectvo.
Nikdy by sme nemali zabudnúť na hrôzy nacizmu, obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa nájdu ľudia, ktorí ich zamlčiavajú alebo relativizujú.

SN

Naše úspechy a aktivity

I. kategória
1. miesto – Barbora Sabatková
2. miesto – Sabína Maradíková
3. miesto – Tadeáš Gabrhel

III. kategória
1. miesto – Petra Trúnková

Dňa 26. novembra sa v Základnej umeleckej škole Karola
Pádivého v Trenčíne uskutočnil 49. ročník žiackej súťaže
v interpretácii ľudových piesní z trenčianskeho regiónu Trenčianske hodiny.

• Naše dievčatá deviateho ročníka získali krásne 2. miesto
v základnej skupine – volejbal.
• Sára Straková vyhrala 1. miesto v behu.
• Chlapci a dievčatá 7. a 9. ročníka si preskúšali svoju kondíciu pod dohľadom Zuzany Horňákovej a Simony Plaštiakovej.
• Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili na celoslovenskom testovaní pohybových schopností.
• Starí rodičia mali možnosť prečítať si knihy so svojimi vnúčatkami v školskej knižnici a ochutnať „mafinky“ od pani
učiteľky Evky Gabrielovej.
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• Videli sme už kus sveta, máme za sebou exkurzie do Piešťan, Modry, Brezovej pod Bradlom...
• Vo výtvarných súťažiach boli úspešné žiačky: Viktoria Safari, 5. A (Vetropack Nemšová) a Eva Záhoráková, 7. B
(Príroda, životné prostredie a deti)
Všetko o nás nájdete na FB stránke školy
a školskom webe.

Žiacke práce
Učiteľská práca je krásna, napĺňajúca i vyčerpávajúca. Ak
má toto povolanie človek rád, občas sa mu dostane i pohladenie na duši, ako mne od môjho žiaka, ktorý počúval moje
spomienky a napísal mi sám od seba takéto vyznanie:
O pani učiteľke
Narodilo sa jedno dievčatko. Od malička snívalo, že bude
raz pani učiteľkou. Nie obyčajnou, ale takou, ktorá bude deťom robiť radosť. Ako rástlo, hralo sa na pani učiteľku i doma.
Skúšala rodičov, tatovi dala päťku a mame jednotku. Keď už
chodilo do školy, veľmi si vážilo svoju učiteľku, ale sa jej
i bálo. Bolo to pekné dievčatko a dobre sa učilo. Ostatní žiaci
sa jej posmievali, ale ona si povedala, že sa im to raz vráti. Neskôr si svojou dobrotou získala zlé deti za kamarátov.
Dievčatko starlo a hľadalo si nejakú robotu. O pár týždňov si
spomenulo, že chce byť dobrou učiteľkou a tak sa dobre učilo, že sa z nej tá pani učiteľka stala. Potom prešlo 30 rokov
a nás začala tá pani učiteľka učiť. No síce sme už štvrtáci, no
stále ju budeme mať radi, aj keď bude učiť nových prvákov
a budeme dúfať, že aj ona na nás bude spomínať.
MÁM VÁS RÁD.
I.S.

Nepoučiteľná dcéra
Otec tri dcérenky mal.
Domčeky im postaval.
Ale dcéry si vymysleli výhovorky.
Prvá dcéra vraví:  „To je chudoba.“
Druhá dcéra vraví: „Chytá ma z toho choroba.“
Tretia dcéra vraví: „To je hrozné.“
Otec ostal smutný.
Rozmýšľal.
Potom im nové domy postaval.
Prvá dcéra vraví: „Toto už nie je chudoba.“
Druhá dcéra vraví: „Už ma nechytá choroba“.
Tretia dcéra vraví: „Je to chudoba!“
Otec ju dal kľačať do kúta.
Teraz tam číta knižku,
takú sivú ako myšku.
Rozmýšľa nad tým,
že nie je ľahko byť bohatým.
Ani ním byť nemusí,
ale otcovu robotu si vážiť musí!
Vivien Plevová, 4. A
Dobrý syn
Mladý syn píli strom,
z toho dreva urobí nový dom.
Stretol ho malý syseľ,
povedal mu dobrý úmysel.
Stretla ich sýkorka,
veľmi známa doktorka.

Veronika Gabrielová, 4. A

ŽIVOT DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Leto sa už skončilo,
každé kúpalisko bránu zatvorilo.
Súčanská škôlka tretieho septembra však bránu otvára,
s úsmevom vítame každého škôlkara.
V šatniach, pri triedach  A a B, nové skrinky i lavičky,
čakali, kým obsadia ich nové detičky.
Chodby i schodiská novo položená guma zdobí,
všetkým sa nám po nej isto iste lepšie chodí.
I krásne vyzdobené triedy na škôlkarov čakali,
na ktorých výzdobe sa pani učiteľky cez prázdniny s radosťou podieľali.

Po príchode do tried, nie však na každej tvári úsmev svieti,
veď po prvýkrát sa od mamy museli odlúčiť tie najmenšie
deti.
I vo vyšších triedach pribudli noví škôlkari,
väčšina z nich boli hrdinovia, no niektorí tiež plakali.
Ale na tom nič nie je,
veď po pár týždňoch sa i ten najmenší škôlkarik už veselo
smeje.
Usmiate aj niektoré tekvičky deti vyrobili,
keď ich na škôlkarskom dvore s najbližšími zdobili.
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Ani október ich neobral o úsmevy z tvárí
keďže nám divadelníčky bábkové divadielko o Jankovi
a Marienke hrali.
Z ježibaby obavy sme troška mali,
ale statoční škôlkari sa jej vôbec nebáli.
My sme zasa pre deduškov i babičky
nacvičili scénky, básne i pesničky,
vystúpenia sme si pre nich pripravili,
aby sme im úsmev na tvárach vyčarili.
Veríme, že sa nám to podarilo,
a že sa im vystúpenie čo i len trošku zapáčilo.
Predškoláci sa i do domova dôchodcov vystupovať vybrali,
aby i tom babičkám, deduškom radosť urobili.
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Deti veľkú radosť mali,
keď im dravce na ruky či plecia sadali.

A čo nás ešte ďalej čaká?
Necháme sa prekvapiť.
Ale najbližšie od Mikuláša
necháme sa obdariť.

V novembri zasa ujo sokoliar nás navštívil,
so svojimi dravcami nás na dvore za škôlkou zoznámil.

T

T

T
A keďže sa blíži vianočný čas,
dovoľte nám zo srdca vám zaželať.
Požehnané a pokojne prežité sviatky,
plné radosti, hojnosti a predovšetkým lásky.
S láskou i zdravie bok po boku,
nech sprevádzajú vás i v ďalšom roku.
Nový rok nech je tak vaším začiatkom,
T
na úspešnej ceste v vytúženým snom.

T
T

M. H.

Poľovnícka svätá omša má už svoju tradíciu
Už po niekoľkýkrát sa v našej farnosti 29.9.2018 uskutočnila v Kostole sv. Alžbety Uhorskej poľovnícka svätá
omša na počesť patróna poľovníkov sv. Huberta.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať nášmu dôstojnému
pánovi farárovi   Mgr. Jožkovi Kunovi za možnosť poklony
formou slávnostnej sv. omše obetovanú nášmu patrónovi sv.
Hubertovi a Diane – bohyni lovu.
Patrí mu prenesmierna vďaka za jeho pozitívny prístup
k poľovníctvu, prírode a aj ku nám – ľudom. Vážime si jeho
obetovaný vzácny čas a veríme, že i v najbližších
rokoch si budeme môcť
spolu pripomenúť túto
vzácnu chvíľu, skloniť
hlavy, vzdať úctu a hold.
Veľké ďakujeme patrí aj
všetkým farníkom, ktorí
ste sa zúčastnili tejto
slávnostnej udalosti. Veríme, že nás bude každým rokom viac a viac.
Poľovnícke
tradície,
tak ako i všetky ostatné,
je potrebné si udržiavať
a ctiť.
Ako legenda hovorí,
Sv. Hubert bol aquitánskym princom. Žil veľmi
rozpustilo a neviazaným
spôsobom holdoval lovu.
Raz sa mu však na poľovačke medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni za účelom ulovenia, zjavil ukrižovaný a povedal mu: „Hubert, prečo lovíš lesné zvieratá
v takomto neúnosnom množstve? Je už načase, aby si začal

hľadať mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol za teba
a všetkých ľudí ukrižovaný.“
Hubert sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol a povedal:
„Pane Bože, už viackrát som o Tebe počul, ale aj napriek
tomu som doteraz v Teba neveril a neuctieval som Ťa ako
pravého Boha. Povedz mi čo chceš, aby som urobil. Ukáž
mi cestu pravdy a Tvojej
vôle.“
A Ježiš mu odpovedal:
„Choď k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu
(dnešné
Holandsko),
ktorého si si už aj tak
prial vidieť. Bude ťa učiť
a povie ti, čo musíš urobiť, aby si si mohol zaslúžiť život večný.“ Keď
to Pán povedal, zmizol.
Hubert sa spoločne so
svojimi sluhami vrátil v pokore domov.
Naučil sa vážiť si
zvieratá a prírodu. Prijal
kresťanstvo, a keď r. 708
Sasi zavraždili biskupa
Lamberta, stal sa jeho
nástupcom a venoval sa
misijnej činnosti v oblasti pohoria Ardén (Luxembursko). Po
smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých
poľovníkov.
Matúš Bulejko, PZ Krásin Dolná Súča
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Mikuláš, Mikuláš...

Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči. Ani v tomto roku
nás neobišiel a v stredu 5. decembra navštívil   deti z našej obce. Stretli sa v kinosále kultúrneho domu. Dlhé chvíle
čakania na jeho príchod si deti spríjemnili pozeraním krátkych kreslených rozprávok.  A zrazu to nastalo. Otvorili sa
dvere a do dverí vstúpil za hlasného kriku detí sv. Mikuláš
s anjelom. Po čase sa k nim pridal aj čert. Po milom zvítaní  
sv. Mikuláš obdaroval deti sladkým balíčkom. Smelšie deti
zarecitovali básničku, alebo zaspievali pesničku, ale našli
sa aj deti, ktoré si aj poplakali. Mikuláš dostal od detí milé
kresbičky, ktoré mu venovali na pamiatku. Veríme, že sa sv.
Mikuláš u nás zastaví aj o rok.
Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenku na hodovú tanečnú zábavu, čím nám umožnili usporiadať toto milé
stretnutie detí so sv. Mikulášom.
MG

šport
POĎAKOVANIE
Jesenná futbalová sezóna je úspešne za nami. Úspešne
aj vďaka trénerovi dorastu Adriánovi Gajdošíkovi, ktorému
by sme sa chceli touto cestou v mene väčšiny rodičov poďakovať za skvelo odvedenú prácu.  
Je až neuveriteľné, ako svojím prístupom dokázal motivovať 16,17,18 ročných chalanov a dokázal si u  nich  vybudovať rešpekt a disciplínu. Zjednotil  ich tak, aby si na
ihrisku navzájom pomáhali , aby necítili napätie  a boli si
ako mužstvo jeden druhému oporou.
Vyžadoval však od nich, aby zo seba vydali maximum
a niekedy nebol pre neho dôležitý výsledok ale výkon.
Z pozície rodičov , ktorí sme sa na futbalových zápasoch
stretali, môžeme len potvrdiť, že ho nerozčúlila pokazená
prihrávka, alebo ak niekoho chybou stálo mužstvo gól.
V dnešnej dobe internetu, sociálnych sietí, mobilov a PC
hier je super vidieť mladých chalanov behať po ihrisku,
kde im venoval hodiny svojho voľného času, odovzdával
im svoje skúsenosti a vštepoval tak  lásku k futbalu.  Veríme, že odmenou mu bolo, že sa chalani na tréningy s ním
vyslovene tešili.
Chceli by sme však podotknúť, že nie vždy sme z futbalových zápasov odchádzali s dobrým pocitom. Nepriazeň  
niektorých bohužiaľ našich spoluobčanov – „fanúšikov,“ ak

sa im tak dá vôbec povedať, svojim nevhodným správaním
a osočovaním  znevažovali jeho prácu.
Nech sa skúsia tí, ktorých sa to týka  zamyslieť, či spôsob, akým chodili povzbudzovať   chalanov a trénera je
správny a to divadlo, ktoré bolo viackrát odohrané s posmešnými narážkami, nemá s futbalom nič spoločné.  Určite o takýchto fanúšikov nestojíme a chceli by sme poprosiť, aby si skúsili strážiť svoje emócie potúžené alkoholom,
nechali chalanov hrať, trénera trénovať.
Napriek všetkému Adrián Gajdošík aj jeho spolutréner
Patrik Trúnek  na svojom poste vydržali a vďaka ich profesionálnej  práci sa z chalanov stal jeden super tím,
ktorý reprezentuje našu obec a vďaka nim si tak zaslúžene vybojoval zatiaľ pekné druhé miesto v dorasteneckej
futbalovej tabuľke.
Aj futbal je len hra, nejde predsa o život.  Dúfajme, že
v dnešnej uponáhľanej dobe  sa budeme aj naďalej chodiť
pozerať na futbalové výkony našich detí  s radosťou, s ambíciou stretnúť sa, oddýchnuť si a hlavne podporiť našich
chalanov a trénera. A tí, ktorí si tam iba idú vybiť svoju
zlosť, nech radšej sedia doma pri TV.
Adrián, v mene rodičov ďakujeme ! Prajeme veľa úspechov a  veríme, že potiahneš chalanov aj ďalšiu sezónu.
GG ML

TJ Slovan
Menšie štatistiky:

V tejto sezóne zasiahlo do súťažného diania v štyroch rôznych súťažiach (U-9, U-11, U-13, U-15) 48 detí od 5 do 15
rokov. Sú to tieto deti (počet gólov v súťažných stretnutiach):  
Brankári: Matúš Hlávek, Šimon Hlávek, Michal Šagát,
Richard Frgelec
Hráči: Leo Tadeáš Chupáč (3), Oliver Sedláček (2), Nikolas Novomeský (4), Tomáš Trúnek (1), David Gajdošík (38),
Gabriela Ondrišáková, Martin Motola, Sebastián Jarábek
(41), Samuel Rožník (2), Patrik Mazán, Samuel Sliva, Marián Holíček, Kristián Lukšo, Marek Kolman, Jakub Hanek,
Ján Jarábek, Lukáš Kolman, Natália Hrobárová (1), Ema
Holíčková (8), Matej Panák, Michal Kiac, Victoria Safari,

Sebastián Hlávek (1), Paula Mikolášová, Štefan Gabrhel,
Tadeáš Gabrhel (1), Svetozár Droba (2), Branislav Frgelec
(14), Kristián Bartoš (6), Miroslav Ludvík (3), Marek Maradík,
Michal Maradík (11), Kornélia Miklasová, Richard Pastierik
(4), Šimon Bršlica (7), Nikolka Bartošová, Šimon Trúnek, Filip Fábry, Matúš Valigura (2), Mattias Hanzel, Patrik Bahno,
Vratislav Chupáč (1), Filip Vojtáš, Dominik Vališík.  
  Ak by sa dalo, tak by som sa chcel v mene celého klubu
TJ Slovan Dolná Súča poďakovať rodičom za celú jesennú
časť sezóny 2018/2019 za ich ochotu a snahu pomôcť deťom napredovať a zvlášť za účasť na domácich či vonkajších zápasoch a veľkú pomoc pri doprave detí.
S pozdravom Michal Gazdík
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Dolný rad zľava: Tomáš Trúnek, Ján Jarábek, Ema Holíčková, Victoria Safari, Lukáš Kolman, Gabriela Ondrišáková,
Sebastián Hlávek, Sebastián Jarábek.
Horný rad zľava: Marián Holíček, Michal Gazdík (tréner),
Jakub Hanek, Dušan Predanocy (tréner brankárov), Paula
Mikolášová, Matej Panák, Andrej Kučerák (tréner), David
Gajdošík.

Dolný rad zľava: Marek Maradík, Matúš Valigura, Richard
Pastierik, Nikola Bartošová, Kristián Bartoš, Šimon Trúnek,
Svetozár Droba, Šimon Bršlica, Filip Fábry, Michal Maradík,
Sebastián Hlávek, Branislav Frgelec ml.
Horný rad zľava: Michal Šagát, Tadeáš Gabrhel, Michal
Gazdík (tréner U-11), Vratislav Chupáč, Štefan Gabrhel, Miroslav Ludvík, Dušan Predanocy (tréner brankárov), Natália
Hrobárová, Ema Holíčková, David Gajdošík, Branislav Frgelec st. (tréner U-9), Sebastián Jarábek, Richard Frgelec.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmene neskorších predpisov je potrebný
súhlas dotknutej osoby.
NARODENIE:
narodilo sa 27 detí, z toho chlapcov 15, dievčat 12

ÚMRTIE:
Zomrelo 21 občanov

ŽIVOTNÉ JUBILEUM 90 rokov života oslávili

50 výročie manželstva oslávili

Anna Mastešová

Mária Hupčíková

Štefan Gabriel a Zdenka,
r. Pastieriková

Ján Bulko a Agáta,
r. Oriešková

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Verin: Prehra
Ferrante: Príbeh stratenej dcéry
Ferrante: Tí, čo odchádzajú
Harphamová: Kľukatá cesta za šťastím
Pivarčiová: Láska zvoní vždy dvakrát
Nesbo: Polnočné slnko
Ferrante: Príbeh nového priezviska
Ferrante: Geniálna priateľka
Martin: Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu
Cantor: Stratený list
Varáčková: Drž ma za ruku
Gillerová: Aprílové slnko
Martincová: Šepot motýľov

Vasilková: Mama
Dán: Uzol
Štefan: Odkaz slnečnice
Lonsdalová: Všetko, čo nám zostalo
Freeman: Nočný vták
Fitzek: Terapia
Fabiaschiová: Bavilo ma žiť
Červenák: Ohnivé znamenie
Hepworthová: V spleti tajomstiev
Careyová: Dom pri jazere
Hydeová: Zober ma so sebou
Larsson: Dievča, ktoré sa hralo
s ohňom

Dán: Nehanebné neviniatko
Havranová: Labuť
Hamárová: Ruleta života
Archer: Splnené želanie
Wilsonová: Najlepšie kamarátky
Skovajsa: Trenčianske povesti
Dobiášová: Do školičky do školy
Demitrová: Príbehy z Trdelníkova
Stoličný: Hlúpy Jano v sieti
Disney: 365 najkrajších príbehov
Staré grécke povesti a báje
Rozprávky na dobrú noc
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Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča srdečne pozýva na

Štefanskú poľovnícku zábavu
26. 12. 2018 o 20.00 hodine v kultúrnom dome v Dolnej Súči.
Do tanca hrá dychová hudba ŽADOVJÁCI.
Na všetkých čaká chutný poľovnícky guláš.
Predpredaj vstupeniek na OcÚ Dolná Súča. Tešíme sa na vašu účasť...
PZ Krásin Dolná Súča

Vážení občania,
pozývame vás
31. 12. 2018 o 23. hodine
na námestie v Dolnej Súči,
spoločne sa rozlúčime so starým rokom
a pripomenieme si 26. výročie
vzniku Slovenskej republiky.
Pri reprodukovanej hudbe, teplom čaji
a v dobrej nálade spoločne privítame
NOVÝ ROK 2019.

Obecný úrad v Dolnej Súči
pozýva priaznivcov dobrej zábavy na
Fašiangové popoludnie
a Fašiangovú krojovanú tanečnú zábavu
2. marca 2019 • námestie a spoločenská sála kultúrneho domu
Dolná Súča
Na tanečnej zábave do tanca a na počúvanie bude hrať
DH Mistříňanka (ČR)
Všetkých srdečne pozývame
Predpredaj vstupeniek bude na Obecnom úrade v Dolnej Súči

Oznam pre daňovníkov
Obec Dolná Súča upozorňuje daňovníkov, že všetky zmeny, ktoré u nich nastali v roku 2018 – týkajúce sa nehnuteľností,
t. j. nehnuteľnosť – stavbu alebo pozemok v k. ú. Dolná Súča kúpili, predali, zdedili, darovali, sú povinní do 31. januára
2019 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Priznanie sa podáva správcovi dane – obci Dolná Súča na predpísanom tlačive.
Občania, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psa, ktorého nadobudli alebo im uhynul v roku 2018, sú povinní do 31. januára
2019 podať priznanie k dani za psa alebo ohlásiť úhyn psa.
Každý pes musí byť označený registračnou známkou. Občania, ktorých pes nemá registračnú známku, si ju vyzdvihnú
na obecnom úrade.
J. P.
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