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810 rokov obce Dolná Súča

To je môj rodný kraj
V priezore, medzi lístím stromov,
stojím sťa prikutý v nemom úžase.
S dojatím pozerám na svoj domov –
dedinku s kostolom, chalúpky belasé...
Hľa, je tu dolina, sťaby vráska Matky Zeme,
v nej zubaté skalisko dominuje kraju!
Sú tu všetky krásy sústredené
a veru, pravdou je – pekne vyzerajú...
Dolinou sa sunú sivé oblaky,
no vŕšky kopcov sú v nádhernom slnku.
Nie často tu človek vidí zázraky,
Kto však hľadí srdcom – nenájde škvrnku.
Príboj času už zmenil tvár chotára,
odkedy doň človek vniesol svoj osud.
Postupné stále, stále ju dotvára...
A či ku prospechu? Nuž, priateľ posúď!
Pozri na Krásin! K nebu sa týči
ako ten rytier v hrdej paráde...
Nedbá on veru na pokrik ničí,
ani sa cudzej nekloní nadvláde.
Tam lesy s vôňou húb a jemnej živice
lemujú horizont girlandou zelene...

Pod nimi lúky, kde kvetov tisíce
a ďalej polia – brázdami zvrásnené...
Úbočia hýria záplavou kvetov a vôní...
Pátravým zrakom tu pastovka jastrí
pokraji, kde skala si votkala do fazóny
hviezdičku púpavy, či žltej astry.
Škovránok trilkujúc kĺže sa z oblohy.
Vábivo znejú tóny kapely...
Tu dobrá pieseň dvíha ľud na nohy,
implantujú život čarovne skalpely...
To je môj rodný kraj – to môjho srdca raj...
Dušou ho vidím, srdcom ho cítim.
On u mňa má iba všetko naj...
Jemu chcem patriť i ja, svojím žitím.
Ďakujem ti Bože, že si mi dal život
a možnosť svet uzrieť v tejto krásnej zemi,
kde koleso času potláča svoj škripot,
aby nerušilo šťastie v jeho snení.
Ukladám si v pamäť črty jeho tváre
veriac, že obraz ten, sa vo mne nestratí.
Navždy mi učaril lúč z jej žiare
a tak mu dnes prisahám na večné návraty.

Lúčne kvety spod Krásina od Janka Miklasa
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 8. 12. 2017
Uznesenie č. 224
• 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 21.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 225
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 226
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Súča na I. polrok 2018.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 227
• 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,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 228
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 5 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, Majerská, Bc.
Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: Hlávek
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 229
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 2 k

VZNO č. 2/2015 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole
a o výške príspevkov v materskej
škole a školských zariadení v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 230
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
1/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 231
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 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 2018.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 232
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 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 2018
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 233
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 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 roky
2019 – 2020 v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová

Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 234
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schválilo Rozpočet obce Dolná Súča pre rok 2018
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 235
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 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 roky 2019 – 2020
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 236
• 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. 3/2017 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná
Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 237
• 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. 4/2017 obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu s doplnením nasledovne:
PROGRAM 5:
Odpadové hospodárstvo a MK
- Samonakladací sypač 6.000,- €
PROGRAM 4:
Bezpečnosť, poriadok, prostredie
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pre život
- Údržba vodovodu
• elektrocentrála
2.600,- €
- Rekonštrukcia vodovodu
• vlastné prostriedky
- 8.600,- €
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 238
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo použitie rezervného
fondu vo výške 143 307,60 € nasledovne:
Traktor s príslušenstvom 61 906,80 €
Traktorový jednoosí
12 297,60 €
príves
Šmykom riadený
69 103,20 €
nakladač
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 239
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči po prerokovaní neschválilo
poskytnutie finančnej dotácie na
činnosť skautingu v obci Dolná
Súča v mene skautov 117. zboru
sv. Františka z Assisi, Horné SrnieNemšová na rok 2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 240
• 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:
predaj nehnuteľnosti – pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolná Súča, a to konkrétne:
parcela C-KN č. 368/13 vo výmere
150 m2, druh pozemku orná pôda
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.
Obec Dolná Súča je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Dolná Súča, obec
Dolná Súča, okres Trenčín parcela
C-KN č. 368/13 vo výmere 150 m2,
druh pozemku orná pôda, zapísaných na LV č. 1, vedenom Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor.
PREDÁVAJÚCI:
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Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: Ján Trúnek
Trvale bytom: 913 32 Dolná Súča
KÚPNA CENA:
10,- €/ m² x 150 m², čo predstavuje
výslednú čiastku vo výške = 1.500,- €
ÚČEL:
majetkovo-právne vysporiadanie
pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Poplatky súvisiace s prevodom
hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 241
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči pri výkone svojich práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného
podielu v spoločnosti Regionálna
vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s.r.o., skratka názvu: RVSVV,
s.r.o., so sídlom J. Palu 2/3, 914 41
Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R ( § 9 ods.1 písm.
f) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov)
A) schválilo prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke, na prípadné
budúce pohľadávky vyplývajúce
zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/08
zo dňa 15.3.2016, v znení neskorších zmien a doplnkov, uzatvorenej medzi spoločnosťou
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., skratka
názvu: RVSVV, s.r.o., so sídlom
J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro,
Vložka číslo: 17107/R a Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky, Námestie
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 v zastúpení Slovenskou agentúrou
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00626031 za účelom financovania projektu: „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh
a intenzifikácia ČOV Nemšová“,
B) poverilo svojho zástupcu v spoločnosti Regionálna vodárenská

spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,
skratka názvu: RVSVV, s.r.o.,
so sídlom J. Palu 2/3, 914 41
Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R,
Rudolfa Plevu, starostu obce,
aby na valnom zhromaždení
spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh,
s.r.o., skratka názvu: RVSVV,
s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914
41 Nemšová, IČO: 36682888,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R
hlasoval za prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a za schválenie Zmluvy
o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 242
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo za kronikárku obce
Dolná Súča Vlastu Trúnkovú, Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 243
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči prerokovalo žiadosť Stanislava Orieška, Dolná Súča č. 245 o odkúpenie pozemku C-KN č. 696/23
k. ú. Dolná Súča, ako i odporúčacie
stanovisko komisie výstavby, ÚP
a ŽP pri OcZ v Dolnej Súči, ktorá
súhlasí s odpredajom predmetnej
parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči predbežne súhlasilo so zverejnením oznámenia o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za predpokladu, že parcela bude zameraná novým geometrickým plánom podľa
skutočnosti na náklady žiadateľa.
Cena pozemku za m2 10,- €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 244
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora č. Pd 269/17/3309-5
zo dňa 24.11.2017 proti VZN obce
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Dolná Súča č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na
území obce Dolná Súča, schváleného Obecným zastupiteľstvom
v Dolnej Súči uznesením číslo 76OZ/2015 zo dňa 3.12.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2015, ktorý bude v súlade so
zákonom ako i s upozornením prokurátora č. Pd 269/17/3309-5 zo
dňa 24.11.2017.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta obce a prednosta úradu
Termín: najbližšie zasadnutie OcZ
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 245
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
nesúhlasilo s podaním návrhu na
vyradenie Základnej umeleckej
školy, Dolná Súča 252 zo siete škôl
a školských zariadení SR v zmysle
§ 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
•••
Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 15. 2. 2018
Uznesenie č. 246
• 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 22.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 247
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0

Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 248
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie súhrnnú
správu hlavnej kontrolórky obce
z kontrolnej činnosti za rok 2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 249
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na
rok 2018.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 250
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Plány práce jednotlivých komisií pri OcZ na rok 2018.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 251
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
3/2015 – o umiestňovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí na území obce Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 252
• 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. 1/2018 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 253
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
A) schválilo v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPK-

ZP-PO1-SC111-2016-10/96 zo
dňa 2.1.2017 (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“) a článkom
13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP Všeobecné
zmluvné podmienky k Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme
vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky
pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej
len „Poskytovateľ“) v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica, IČO:
00 626 031, poštová adresa
Slovenská agentúra životného
prostredia, Sekcia fondov EÚ,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: „Intenzifikácia triedeného zberu v
obci Dolná Súča“, kód projektu
ITMS2014+:310011B575;
B) poverilo Rudolfa Plevu, starostu obce podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke
a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 254
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Stanislava
Orieška, Dolná Súča č. 245 o predaj pozemku v k. ú. Dolná Súča,
parcely C-KN č. 696/23 vo výmere
298 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
1. prerokovalo návrh realizácie
predaja nehnuteľného majetku
podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
3/5 súhlas všetkých poslancov;
2. schválilo v zmysle § 9a ods.
8, písm. e/ zákona NR SR č.
138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru na predaj pozemku v k. ú. Dolná Súča, parcela
C-KN č. 696/23 vo výmere 298
m2 – zastavaná plocha a nádvorie pre Stanislava Orieška, Dolná
Súča za cenu 10,- €/m2;
3. schválilo ako podmienku pre-
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daja z dôvodu hodného osobitného zreteľa zriadenie vecného
bremena k pozemku parc. č.
696/23 – obmedzenie prevodu
do 10 rokov odo dňa uzavretia
zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k pozemku p. č. 696/23.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
•••
Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 26. 4. 2018
Uznesenie č. 255
• 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 23.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 256
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 257
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie o činnosti komisie kultúry, školstva a športu pri
OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 258
• 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 2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
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Uznesenie č. 259
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Záverečný účet Základnej školy s MŠ R. Hečku Dolná
Súča za rok 2017 a celoročné hospodárenie školy bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 260
• 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 2017,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 261
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo
1. prebytok hospodárenia obce za
rok 2017 v sume 209 018,55 €,
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. 209 018,55 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 262
• 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. 696/23 o výmere 298 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 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.
Obec Dolná Súča je výlučným
vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území
Dolná Súča, obec Dolná Súča,
okres Trenčín, parcela C-KN č.
696/23 vo výmere 298 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaných na LV č.
1, vedenom Okresným úradom
Trenčín, katastrálny odbor.
PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502
KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: Stanislav
Oriešek
Trvale bytom: 913 32 Dolná
Súča 245
KÚPNA CENA:
10,- €/ m² x 298 m², čo predstavuje výslednú čiastku vo výške =
2.980,- €
ÚČEL: Predajom pozemku
vznikne usporiadaný celok vo
vlastníctve žiadateľa. Poplatky
súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Toto uznesenie bolo schválené
3/5 väčšinou všetkých poslancov podľa osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 263
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Aleša Čulena a
manž. Lucie Čulenovej, rod. Michalcovej, Dolná Súča č. 137 o predaj
pozemku v k. ú. Dolná Súča, parcely C-KN č. 982/27 vo výmere 144
m2 – trvale trávnatý porast
1. prerokovalo návrh realizácie
predaja nehnuteľného majetku
podľa § 9a ods. 8, písm. e/ 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,
2. schválilo v zmysle § 9a ods.
8, písm. e/ zákona NR SR č.
138/1991Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
zverejnenie zámeru na predaj
pozemku v k. ú. Dolná Súča,
parcela C-KN č. 982/27 v o výmere 144 m2 – trvale trávnatý
porast, ktorá vznikla odčlenením
z pôvodnej parcely číslo 982/26,
druh pozemku trvale trávnatý po-
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rast vo výmere 293 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Dolná Súča, obec Dolná Súča,
okres Trenčín, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1, novým Geometrickým plánom číslom 36335924151-17, vyhotoviteľ Súkromná
geodézia, Piaristická 273/21, 911
01 Trenčín, overeným pod číslom
386/2018 dňa 3.4.2018 pre Aleša
Čulena a manž. Lucie Čulenovej,
rod. Michalcovej, Dolná Súča 137
za cenu 10,- €/m2;
3. schválilo ako podmienku predaja zriadenie predkupného práva
k pozemku, parcela č. 982/27 na
dobu 10 rokov odo dňa uzavretia
zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k pozemku, p. č. 982/27.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 264
• 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. 1/2018 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná
Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 265
• 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. 2/2018 obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 266
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017.

Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 267
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie predložený investičný zámer k výstavbe
„športovo-rekreačného objektu“ na
p. č. 6141/10 a 7974/13, k. ú. Dolná
Súča pre žiadateľa JUDr. Františka
Ondrišáka, Dolná Súča č. 902 a z
8 prítomných poslancov 4 poslanci
odporúčajú starostovi obce vydať
kladné stanovisko k investičnému
zámeru.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: Hlávek, Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Bc. Zigová
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 268
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na základe žiadosti občanov
bývajúcich v časti obce Vŕšok súhlasilo s vypracovaním projektovej
dokumentácie stavby Plynárenského zariadenia (distribučného a pripojovacích plynovodov) v celkovej
dĺžke cca 245 m.
Lokalizácia
miesta
pripojenia:
Existujúci STL plynovod D 63,
ID137160, ukončený pred pozemkom p. č. 1112/3, k. ú. Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
Uznesenie č. 269
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z. n. p. schválilo
- zapojenie obce Dolná Súča do
výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu
– Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy –
OPKZP-PO1-SC111-2017-33 s
projektom „Zhodnocovanie BRO
v obci Dolná Súča“,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
tohto projektu vo výške max. 6
008,82 € z celkových oprávnených výdavkov projektu, max.
120 176,45 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Bc. Tomeková, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vasko
•••
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 17. 5. 2018
Uznesenie č. 270
• 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 § 9 ods.
2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
prepisov schválilo Zámer a spôsob
prevodu nehnuteľností – pozemkov
formou zámeny:
	Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Obec Dolná Súča, Dolná Súča č. 2,
913 32 Dolná Súča, IČO: 00 31 15
02, v zastúpení: Rudolf Pleva, starosta obce.
	Účastník zámennej zmluvy č. 2.:
JUDr. František Ondrišák, bytom
Dolná Súča 902, 913 32 Dolná
Súča.
Predmet zámeny:
1. pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy
č. 1 obec Dolná Súča, v podiele
1/1 k celku, nachádzajúce sa v
k. ú. Dolná Súča:
• novovytvorená parcela registra
CKN, číslo parcely 6132/5, druh
pozemku – ostatné plochy vo
výmere 1796 m2;
2. pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy
č. 2 JUDr. František Ondrišák, v
podiele 1/1 k celku, nachádzajúce sa v k. ú. Dolná Súča:
• parcela registra CKN, číslo parcely 6141/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 440 m2;
• parcelu registra CKN, číslo parcely 7897/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 76 m2;
• novovytvorená parcela registra
CKN, číslo parcely 6871/4, druh
pozemku – trvalé trávne porasty
vo výmere 338 m2;
• novovytvorená parcela registra
CKN, číslo parcely 6873/32,
druh pozemku – ostatné plochy
vo výmere 36 m2;
• novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 6141/15,
druh pozemku – trvalé trávne
porasty vo výmere 337 m2;
• novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 6141/16,
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druh pozemku – ostatné plochy
vo výmere 569 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v zmysle § 9a ods. 8
písm. e/ uvedeného zákona a
VZN obce Dolná Súča č. 5/2012
– Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča.
Finančná odplata:
Žiadatelia navrhujú zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Na prijatie uznesenia o zámene pozemkov podľa podmienky osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: Hlávek
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 271
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo
1. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade so zmluvou Slovenského futbalového zväzu. Názov
projektu: „Realizácia národného
športového projektu výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry v obci
Dolná Súča“.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu. Ide o spoluúčasť na projekte minimálne vo
výške 25%. Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je min. 4.666,67
€. Dotácia zo Slovenského futbalového zväzu z celkových oprávnených výdavkov je 14.000.- €.
Výška celkových oprávnených
výdavkov je 18.666,67 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vasko, Vavro, Bc. Zigová, Hlávek
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
•••
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 4. 6. 2018
Uznesenie č. 272
• 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 nehnuteľnosti –
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pozemkov formou zámeny:
Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Obec Dolná Súča, Dolná Súča č. 2,
913 32 Dolná Súča , IČO: 00 31 15
02, v zastúpení: Rudolf Pleva, starosta obce.
Účastník zámennej zmluvy č. 2.:
JUDr. František Ondrišák, bytom
Dolná Súča 902, 913 32 Dolná
Súča.
Predmet zámeny:
1. pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy
č. 1 – Obec Dolná Súča, v podiele
1/1 k celku, nachádzajúce sa
v k. ú. Dolná Súča;
2. pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy
č. 2 JUDr. František Ondrišák,
v podiele 1/1 k celku, nachádzajúce sa v k. ú. Dolná Súča:
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
uvedeného zákona a VZN Obce
Dolná Súča č. 5/2012 – Zásad
hospodárenia s majetkom obce
Dolná Súča.
Finančná odplata:
Žiadatelia navrhujú zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie č. 273
• 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:
predaj nehnuteľnosti – pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území
Dolná Súča, a to konkrétne: parcela
C-KN č. 982/27 vo výmere 144 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
KUPUJÚCI:
1. Meno a priezvisko: Aleš Čulen
Trvale bytom: 913 32 Dolná Súča

2. Meno a priezvisko: Lucia Čulenová, rod. Michalcová
Trvale bytom: 913 32 Dolná Súča
KÚPNA CENA:
10,- €/ m² x 144 m², čo predstavuje
výslednú čiastku vo výške = 1.440,- €
ÚČEL: Predajom pozemku vznikne
usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa. Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie č. 274
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora č. Pd 98/18/3309-3
zo dňa 2. 5. 2018 proti VZNO č.
3/2014 – o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na
území obce Dolná Súča, schváleného Obecným zastupiteľstvom v
Dolnej Súči uznesením číslo 355OZ/2014 zo dňa 14. 8. 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2014, ktorý bude v súlade so
zákonom, ako i s upozornením prokurátora č. Pd 98/18/3309-3 zo dňa
2. 5. 2018.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta obce a prednosta úradu
Termín: 4. 6. 2018
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie č. 275
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 1 k VZNO
č. 3/2014 – o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na
území obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Bc. Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Úplné znenie uznesení nájdete na:
www.dolnasuca.sk
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Naša obec oslavovala
V tomto roku si pripomíname 810. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktorá siaha až do roku 1208. O Súči, vlastne
iba o území zvanom Súča, sa dočítame v listine nitrianskeho župana Tomáša z roku 1208, kde sa spomína iba pusto
osídlená zem. Tomáš v nej na základe sťažnosti Benedikta dal na nariadenie kráľa vyznačiť hranice majetkov nitrianskeho biskupa, ktorý údajne neoprávnene zaujal zeme patriace kráľovskému Trenčianskemu hradu.
Už tradične v prvú júnovú sobotu sa u nás koná festival dychových hudieb Hečkova Súča, a preto sme sa rozhodli
spojiť s festivalom aj obecné oslavy prvej písomnej zmienky. Oslavy sa konali v dňoch 1. – 3. júna. Naším cieľom bolo
zorganizovať kultúrne podujatie tak, aby si každý obyvateľ obce našiel niečo pre seba.
Piatok bol venovaný našim najmenším, lebo bol práve
1. jún a oslavujeme Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti si skauti zo 117. zboru sv. Františka z Asissi pripravili
pre deti zábavný program a rôzne súťaže. Deti sa mohli tiež
do sýtosti vyskákať na nafukovadle, ktoré bolo k dispozícii
počas celých osláv. Aj napriek daždivému počasiu prilákalo
veľa detí.
Neskôr nás navštívil šašo a deti zo Súkromnej umeleckej
školy, ktoré nám predviedli moderné tance. Ako bolo vidieť,
u detí mali veľký úspech. A čo šašo? Ten zabával deti a rozdával sladkosti.
Ani nevieme, ako uplynul čas a bola tu 20.00 hodina, teda
čas na vystúpenia rokových kapiel. Predstavili sa nám kapely: SVIECA VO VETRE, ROZTOPAŠ a BANDASS. Musíme podotknúť, že v skupine BANDASS hrá a spieva Janko
Babrnák z našej obce, ktorý rozbláznil svojím výkonom všetkých prítomných. Ďakujeme, bolo to super. Tento koncert sa
stretol s dobrým ohlasom, a preto by sme chceli v budúcnosti usporiadať ešte niekoľko takýchto koncertov.
Presne, keď na hodinách na námestí ukázalo 0:00, zaznel
posledný tón a tým sa prvý deň obecných osláv skončil.
V sobotu od rána vrcholili prípravy na festival dychových
hudieb. Tradične o 16.00 hodine zaznela slávnostná fanfára
a 46. ročník festivalu dychových hudieb Hečkova Súča 2018
sa mohol začať. Festival sa uskutočnil s finančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Pozvaný predseda TSK Jaroslav Baška sa pre zaneprázdnenosť na festivale nezúčastnil. Písomne sa ospravedlnil,
poďakoval za pozvanie a poprial nám úspešný priebeh podujatia.
Festival otvoril starosta obce Rudolf Pleva. Ako prvá sa
predstavila domáca DDH R. Hečka pod vedením Vladimíra
Vavra. Nasledovali DO Morava z Hulína pod vedením Petra
Voříška, DH Chabovienka z Hornej Súče pod vedením Jána
Gažiho, DH Krásinka pod vedením Karola Bariša a DH Boršičanka AK pod vedením Antonina Koníčka.

Počas festivalu sa predstavili svojimi vystúpeniami mažoretky z Bystřice pod Hostýnem (ČR). Ešte raz ďakujeme
všetkým účinkujúcim, kapelníkom a vedúcim dychových hudieb. Želáme im veľa tvorivých nápadov a radosti z hudby.

Festival sa skončil, ale zábava ani zďaleka nie. Po malej
prestávke nasledovala tanečná zábava na námestí do skorých ranných hodín. Do tanca a na počúvanie hrala dychová
hudba Boršičanka Antonína Koníčka.
Trochu unavení, ale plní elánu sme vstúpili do tretieho dňa
obecných osláv, ktorý začal slávnostnou svätou omšou na
námestí. Hlavným celebrantom bol dôstojný pán farár Mgr.
Jozef Kuna. Ako sám podotkol, rok 1208 je len rokom, kedy
sa naša obec spomína v uvedenej listine. Že život v našej
obci existoval skôr, než sa uvádza v listine nitrianskeho župana a vďaka našim predkom sa obec zachovala a naďalej
rozvíjala až do dnešných dní. Tu je na mieste známe motto:
„Dedičstvo našich otcov zachovaj nám, ó Pane“.
Po sv. omši nasledovala procesia k oltárikom, ktorá sa
ukončila na námestí. Ďakujem p. farárovi Jozefovi Kunovi,
kostolníčke Márii Michálikovej, Jozefovi Bizoňovi ml., organistovi Ondrejovi Piknovi, spevokolu z FS Latovec a Dychovej
hudbe Jozefa Kozáčka za slávnostný priebeh svätej omše.
Po malom oddychu sme o 15. hodine pokračovali kultúrnym programom. Najskôr sa nám predstavil detský folklórny
súbor Latovček svojím kultúrnym pásmom a za ním nasledovala mužská spevácka skupina z folklórnej skupiny Latovec.
Muži sa predviedli perfektným speváckym výkonom so svojím pásmom piesní, za čo zožali veľký potlesk.
Po tomto vystúpení sa všetky oči upierali pred obchod
COOP Jednota SD, kde už bolo pripravené auto na ukážku
zásahu profesionálnych hasičov. Siréna a majáky boli signálom, že sa hasiči už blížia. Profesionálni hasiči z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne si
pripravili pre občanov a návštevníkov ukážku vyslobodzovania zranených z automobilu, poskytnutie prvej pomoci až
po odovzdanie zranených jednotke rýchlej záchrannej služby. Zásah nám predviedli Stanislav Holíček, Marcel Šedivý,
Radomír Hlávek a Miroslav Pokrývka. Celý priebeh zásahu
nám opísal a komentoval Rastislav Guga. Veľmi pekne ďakujeme za ukážku, ktorá ľudom priblížila, čo sa deje po príchode a počas zásahu záchranných zložiek.
Po tejto ukážke už na pódiu netrpezlivo čakala domáca
DH Krásinka, ktorá si na záver osláv pripravila koncert, ktorým sme ukončili oslavy 810. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
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Oslavy pripravila obec Dolná Súča v spolupráci s komisiou
kultúry, školstva a športu pri OcZ. Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, hosťom, návštevníkom a všetkým,
ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii osláv.
Veľmi by som chcel vyzdvihnúť spoluprácu s Dobrovoľným hasičským zborom v Dolnej Súči. Počas celého trvania
osláv sa podieľali na spolu organizácii podujatia, zabezpečovali poriadok, čistotu a bezpečnosť podujatia. Bez ich veľkej
pomoci by nebolo možné usporiadať takéto veľké podujatie.
Ešte raz veľké: Ďakujeme.
V neposlednom rade chceme poďakovať občanom a návštevníkom našej obce, že aj napriek nepriaznivému počasiu prišli na námestie podporiť toto podujatie a pripomenúť si
výročie prvej písomnej zmienky. Ďakujeme.
MG

Ako sme fašiangovali
Fašiangy,Turíce, Veľká noc príde..., znelo našou dedinou v sobotu 10. februára 2018. V tomto roku bolo fašiangové obdobie krátke, ale aj napriek tomu veselé. 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 k 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 tohto 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
stolárskych dielní a smeroval k farskému
úradu, kde už netrpezlivo na sprievod
čakal pán farár.
Po milom prijatí na farskom úrade
sprievod pokračoval cez Horný koniec na
námestie. Na námestí v tom čase koncertovala dychová hudba Krásinka z Dolnej
Súče a prebiehala ukážka tradičnej zabíjačky, ktorá potešila najmä najmladších
návštevníkov.

číslo 1 • jún 2018
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Úderom na bubon a pesničkou Fašiangy, Turíce... otvoril
folklórny súbor Latovec, Detská dychová hudba R. Hečku a
DH Drotári, Detský folklórny súbor Latovček, Klub seniorov a
masky fašiangové popoludnie na námestí v našej obci.
Vďaka dlhoročnej tradícii tohto podujatia v našej obci aj
napriek chladnému počasiu prilákalo fašiangové popoludnie
nielen našich občanov, ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov
folklóru, dobrej nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia.
Túto tradíciu a príjemnú atmosféru a dobrú zábavu fašiangového popoludnia si musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie
generácie.
V kultúrnom programe vystúpili mužská spevácka skupina
Chotár z Hornej Súče, skupina moderného tanca a klaun
zo ZUŠ Nemšová, harmonikári, FS Kýčer z Turej Lúky, FS
Latovec, Senior klub z Dolnej Súče. Kultúrny program moderovala dvojica Claudia Žúžiová a Lukáš Žúži.
Organizátor pripravil na námestí stánok s občerstvením 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 šestnásty
rok. Po prvýkrát sa do fašiangového podujatia zapojili naši
dobrovoľní hasiči, ktorí 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 kultúr-

nom dome na tanečnej zábave.
V spoločenskej sále do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Dubňanka a vo vestibule kultúrneho domu hrala
ĽH Nadšenci. Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do
rána, o čom svedčil neustále plný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností
bola dňa 13. februára 2018 tanečná zábava spojená s
pochovaním basy.
O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Krásinka,
ktorá vyhrávala do tanca a na počúvanie do polnoci. Pochovaním basy folklórna skupina Latovec a členky Klubu
dôchodcov v Dolnej Súči ukončili „Fašiangy 2018“.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom období.
Touto cestou ešte raz chceme úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec, detskému folklórnemu súboru Latovček, detskej dychovej hudbe R. Hečku, dychovej hudbe Krásinka, klubu dôchodcov a všetkým, čo sa pričinili o dôstojný
priebeh fašiangov v našej obci. Ďalej by sme chceli poďakovať sponzorom: PD Krásin Dolná Súča, p. Martin Faltínek
– Gazduj dobre, s.r.o., p. Štefan Kováč, Darčeková predajňa
JABUKO. Ešte raz srdečne ďakujeme.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom podujatia, 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 XVII. ročník – 2. 3. 2019
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TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI
V nedeľu 8. apríla 2018 o 13.00 hodine sa v kinosále kultúrneho domu uskutočnila krajská súťaž a prehliadka sólistov
tanečníkov, regionálna súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru a regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín.
Hlavným usporiadateľom bolo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Súči. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.
Nedeľné súťažné popoludnie otvoril starosta obce Rudolf
Pleva a srdečne privítal všetkých súťažiacich, porotcov, ako
aj publikum. Súťažiacim zaželal veľa zdaru v jednotlivých súťažných blokoch s myšlienkou, že nedeľné odpoludnie naplnené tradičnou ľudovou kultúrou všetkých poteší a prinesie
divákom, poslucháčom i samotným súťažiacim veľa toho, čo
je pre nich typické, čo je ich srdciam blízke. Ľudový tanec,
pieseň, hudbu. Jednoducho to, čo zanechali v starých maľovaných truhliciach naši predkovia a súťažiaci niečo z nich s
láskou, precíznosťou a veľkou úctou povyberali...

kov, 6 speváckych skupín, 4 inštrumentalisti – heligónka v
19 programových číslach zo 7 detských folklórnych súborov:
DFS Turanček, Stará Turá; DFS Kopaničiarik, Myjava; DFS
Nezábudky, Drietoma; DFS Čajka, Horná Súča; DFS Latovček, Dolná Súča; DFS Štvorlístok, Trenčianska Turná; DFS
Kornička, Trenčín.

Účasť bola veľmi bohatá, o čom svedčia počty nielen súťažiacich, ktorých bolo spolu viac ako 400, ale aj samotných
divákov, ktorí prišli povzbudiť tanečníkov, hudobníkov či spevákov z mládežníckych folklórnych súborov, detských folklórnych súborov a folklórnych skupín.

Detské ľudové hudby:
• Zlaté pásmo s priamym postupom získali:
- Malá ľudová muzika malých dievčat z DFS Kornička z
Trenčína: Melisska Holá – husle, Maruška Izraelová – heligónka, Zuzka Šašinková – bubon, s názvom hudobného
bloku Keď som chodil do školy
- Ľudová hudba DFS Kornička – Bibišie

Súťaž mala tri časti:
O 13.00 hodine sa uskutočnila Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, ktorej sa zúčastnilo: 18 tanečných
párov, dvaja sólisti tanečníci z 9 folklórnych kolektívov (sprevádzalo ich spolu 52 muzikantov) s 13 tanečnými číslami v
troch kategóriách A, B, D z Považskej Bystrice, Trenčína a
okolitých obcí, Myjavy a Partizánskeho.
Porota v zložení: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – predsedníčka poroty, členovia: Ing. Jozef Lehocký, Mgr. Alfréd
Lincke mala neľahkú úlohu pri rozhodovaní, koho poslať
do celoštátneho kola do Dlhého Klčova na Šaffovu ostrohu,
ktorá sa bude konať 25. – 27. 5. 2018. Odborná porota sa
rozhodla udeliť:
V kategórii A: sólisti tanečníci interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií, kde súťažiaci museli absolvovať
dve súťažné časti:
a) povinná časť: odzemok z Breznianskych lazov (sólisti
muži),
b) voliteľná časť: interpretácia ľubovoľného typu tanca z ľubovoľnej lokality.
• Zlaté pásmo s priamym postupom získal Ladislav Konečník z FS Kopaničiar z Myjavy.
V kategórii D: detská kategória, interpreti ľudového tanca
vo veku od 10 do 16 rokov – interpretácia ľubovoľného typu
tanca z ľubovoľnej lokality:
• Zlaté pásmo s priamym postupom získali Juraj Blažek a
Nikol Sládková, DFS Kopaničiarik z Myjavy.
• Zlaté pásmo s návrhom na postup získali Boris Liška a
Monika Masárová, Tomáš Lendvay a Lucia Janíková z
DFS Kornička z Trenčína.
V kategórii B: tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú
tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú, alebo v ňom dlhodobo pôsobia
• Zlaté pásmo s priamym postupom získali Ján Gabriš a
Elena Gabrišová, FSk Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec.
• Zlaté pásmo s návrhom na postup získali Milan Jankoviech a Jana Jankoviechová, FS Považan z Považskej
Bystrice.
O 14.00 hodine za začala Regionálna súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru (sólisti speváci, spevácke skupiny, inštrumentalisti a ľudové hudby), ktorej sa
zúčastnilo: 80 súťažiacich, z toho 3 ĽH, 6 sólistov spevá-

Súťaž a prehliadku hodnotila odborná porota v zložení:
PhDr. Andrea Jágerová, predsedníčka poroty, členovia poroty: PaedDr. Angela Vargicová, Mgr. Peter Obuch, PhD.
Hodnotenie poroty:

Spevácke skupiny:
• Zlaté pásmo s priamym postupom získali SSk mladšie
dievčatá z DFS Kornička, Trenčín za Ďurské piesne zo
Záblatia.
• Zlaté pásmo s návrhom na postup získali SSk staršie
dievčatá z DFS Kornička, Trenčín za Dievocké piesne z
kykulských kopaníc.
Sólisti speváci:
• Zlaté pásmo s priamym postupom získala Emma Juricová
z DFS Čajka, Horná Súča za ľudové piesne z Omšenia.
• Zlaté pásmo získali
- Zuzana Fecková, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá
- Hana Železníková, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá
- Petra Trunková, DFS Latovček, Dolná Súča
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Sólisti inštrumentalisti – heligonkári:
• Zlaté pásmo s priamym postupom získal Ondrej Prochácka z DFS Štvorlístok, Trenčianska Turná – ĽP zo spevníka KOPA.
• Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Martin Fabo z
DFS Kornička, Trenčín – ĽP z Trenčianskej Turnej
• Zlaté pásmo získal Matias Michalec z DFS Čajka z Hornej
Súče.
O 15.30 hodine začala Regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorej sa zúčastnilo: 8 folklórnych
skupín (spolu 230 súťažiacich): FSk Pobedimčan, Pobedim;
FSk Melenčár, Soblahov; FSk Kubra z Kubrej, FSk Dolina,
Omšenie; FSk Lehoťanka, Mníchova Lehota; FSk Kýčer,

Turá Lúka; FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce; FSk
Latovec, Dolná Súča.
Odborná porota: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – predsedníčka poroty, členovia: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.,
Ing. Jozef Lehocký.
• Zlaté pásmo s priamym postupom získala FSk Kýčer z
Turej Lúky za „ Drápačky na kopaniciach“.
• Zlaté pásmo s návrhom na postup získala FSk Lehoťanka z Mníchovej Lehoty za “Na roboty do sveta“.
Nie je podstatné, kto zvíťazil. Podstatné je, že ste sa na
podujatí TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI v takom hojnom
počte zišli, čo si nesmierne vážime!
Zdroj: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

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.
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. Bolo to spojené aj s bohatstvom:
bohatší mládenec – vyšší máj, chudobnejší mládenec – menší máj. Ale
nech bol máj akýkoľvek, vari každú
dievčinu potešil.

Dnešné stavanie májov je už bez
tajností, je to tradícia, ktorú sa oplatí
zachovať a udržiavať.
Na konci apríla sa stavanie mája
uskutočnilo za krásneho slnečného
počasia. Na počúvanie hrala Detská
dychová hudba Rudolfa Hečka a spevokol zo Senior klubu v Dolnej Súči
svojím spevom spestrili túto príjemnú
atmosféru.
Za rezkých tónov dychovej hudby
dievčatá z detského folklórneho súboru Latovček vyzdobili máj mašľami.
Potom pracovníci obce vztýčili už pripravený a vyzdobený máj. Máj v tomto
roku darovalo obci Urbárske pozemkové spoločenstvo v Dolnej Súči, za
čo srdečne ďakujeme.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
M.G.
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Komunálny odpad v roku 2017
Opäť vám prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej obci. Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva za rok 2017 predstavovali sumu 61 815,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad predstavovali 53 021,- €, strata 8
794,-€ bola uhradená z rozpočtu obce. Strata v roku 2017 vyjadrená v percentách presahuje 16 %. Strata oproti roku 2016
stúpla. Naďalej je potrebné znižovať množstvo odpadu vyvážaného na skládku. Ovplyvniť to dokáže iba separovanie. Od minulého roku sú po obci rozmiestnené 1100-litrové nádoby na separovaný odpad pre tieto druhy odpadu: papier, plasty, sklo,
kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky). Odpad môžete vhadzovať do kontajnerov podľa druhu,
v prípade naplnenia kontajnerov odviezť na zberný dvor na Závodí. Harmonogram vývozov je určený organizáciou
zodpovednosti výrobcov (ENVI-PAK, a.s.). Obec neustále rokuje s OZV o zvýšení frekvencie vývozu separovaného
odpadu, bohužiaľ, našim žiadostiam nie je vyhovené. Vývoz je stanovený podľa prepočtov EÚ na počet obyvateľov. Nevzdávame sa, naďalej sa budeme snažiť o navýšenie frekvencie vývozov pri určitých komoditách.
prevádzkové hodiny
zberného dvora

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na
zberných miestach v obci
PLASTY

5. júna; 19. júna; 3. júla; 17. júla; 31. júla; 14.
augusta; 28. augusta; 11. septembra; 25. septembra; 9. októbra; 23. októbra; 6. novembra;
20. novembra; 4. decembra; 18. decembra

Zberný dvor
(na Závodí,
vedľa TJ)

Zimný
prevádzkový
čas

Letný
prevádzkový
čas

SKLO

29. júna; 26. júla; 16. augusta; 20. septembra;
25. októbra; 22. novembra; 13. decembra

Utorok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

PAPIER

6. júna; 8. augusta; 3. októbra; 5. decembra

Štvrtok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

VKM

29. augusta; 28. novembra

KOVY

18. júla; 10. októbra

Sobota

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

Počas roku sa obec opätovne zapojila do projektu na zabezpečenie kompostérov do domácností, momentálne je v štádiu
vyhodnocovania.
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.
Jednotlivé druhy odpadu s tonážou si môžete porovnať podľa posledných piatich rokov v tabuľke

Druh odpadu

r. 2017
r. 2016
r. 2015
r. 2014
r. 2013
v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách

Ďalšie spracovanie

Zmesový komunálny odpad

411,59

411,39

432,81

441,34

505,59

Vývoz na skládku

Objemný odpad

134,74

103,44

103,31

101,26

90,28

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

36,59

25,57

39,62

21,90

10,99

Ďalšie spracovanie

Sklo

47,1

46,88

44,76

40,34

39,74

Ďalšie spracovanie

Viacvrstvové materiály (tetrapaky)

0,67

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Plasty

31,84

30,78

33,65

26,59

27,58

Ďalšie spracovanie

Textil, šatstvo
Kovy - železný šrot
Elektrické a elektronické zariadenia
Chladničky/klimatizácie
Celkom

3,1

3,9

-

-

-

Ďalšie spracovanie

20,39

26,78

12,28

6,44

2,76

Ďalšie spracovanie

5,7

8,19

4,25

1,83

1,08

Ďalšie spracovanie
Ďalšie spracovanie

6,62

4,87

1,34

3,44

2,44

698,34

661,80

672,02

600,38

680,46
OcÚ

OZNAM
Oznamujeme občanom, že sa začal vyberať poplatok za
nájom hrobového miesta na starom i novom cintoríne na
dobu 10 rokov (2018 – 2027).
Novú zmluvu na nájom hrobového miesta je potrebné
prísť osobne podpísať do pohrebnej služby – suterén
obecného úradu – p. Slivová.

Poplatok za hrobové miesto na obdobie 10 rokov:
• jednohrob, jednohrobka, 		
dvojhrobka pod sebou
• dvojhrob, dvojhrobka vedľa seba
• detský hrob 				
• urnové miesto 				

25,00 €
40,00 €
15,00 €
15,00 €

Poplatok bol schválený Dodatkom č. 1 k VZN č. 1/2015, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči dňa
8. 1. 2017 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2018.

Anna Slivová
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Deň multikultúry
Beseda: v piatok, 1. 12. 2017, mali naši žiaci besedu s hovorcom OS SR, podplukovníkom Ing. Štefanom Zemanovičom, ktorý strávil 15 mesiacov na misii v Afganistane. Porozprával žiakom o krajine, o práci vojakov, o konflikte, ktorý tu
stále pretrváva... Jeho rozprávanie bolo veľmi pútavé, vyplnil
ním tri vyučovacie hodiny pre žiakov 7. A, 8. A, B, 9. A.
Nadviazali sme tak na aktivity z pondelka.

tegórii „B“ získali 3. miesto. Zabrali sme aj dve druhé miesta
– v kategórii „A“ dievčatá a „A“ chlapci. Blahoželáme!
~
Veľmi úspešní boli žiaci aj v Biblickej olympiáde. Do poslednej chvíle to bolo veľmi napäté, nakoniec s obrovskou
radosťou zvíťazili a priniesli skvelé 1. miesto. O priebehu
nás počas dňa informovala Mgr. Anna Birasová, ktorá súťažiacich dlhodobo pripravovala. Trojicu: Dominik Duša, Patrícia Dobošová a Sára Ondrášková pripravila vynikajúco a
naši žiaci zároveň postupujú do diecézneho kola, ktoré sa
bude konať v Nitre. Držíme im palce.
~
Emu Gugovú a Michaelu Bartekovú z 9. A prihlásila pani
učiteľka Novomestská do výtvarnej súťaže „Zmeňme
budúcnosť migrácie – investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka“, organizovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Pani
ministerka Gabriela Matečná im udelila 2. miesto. Tešíme sa
spolu s nimi!
~
64. ročník obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne priniesol našim recitátorkám z 9. A dve druhé
miesta. Už tradične postúpila do okresného kola, ktoré sa
konalo v Melčiciach, Natália Balajová a úspešná bola aj Karolína Repová. Dievčatá krásne reprezentovali svoju školu,
za úsilie a čas venovaný recitácii im veľmi pekne ďakujeme.
Tiež pani učiteľke Janke Lukšovej za prípravu dievčat.

Príprava bloku multikultúrneho vyučovania pre II. stupeň
Farebná škola: Blokové vyučovanie sa konalo v pondelok 27. 11. 2017 a malo názov Farebný svet. Do blokového
vyučovania sa zapojili aj ďalšie vyučujúce II. stupňa. Žiaci
6. ročníka (30 žiakov), 7. ročníka (23 žiakov), 8. ročníka (32
žiakov) a 9. ročníka (29 žiakov) sa v tento deň v rámci svojho
rozvrhu venovali témam ako: poznávanie vlastnej identity,
citlivejšie vnímanie kultúrnych rozdielov, utečenci a migrácia, predsudky, nenávisť a hejterstvo...
Výber z reflexií žiakov po absolvovaní bloku multikultúrnej výchovy Farebný svet, ktorú pripravili Mgr. Janka Lukšová a Mgr. Stanislava Novomestská 27. 11. 2017:
> Zaujalo ma, že som musela premýšľať, čo by som robila
ako imigrant. Bola to zaujímavá téma a rozhodne to nie je ľahká situácia. Páčilo sa mi, že sme aktivity robili v skupinách,
ktoré sme si vytvorili sami. Diskutovali sme spolu na tému
migrácie a prvýkrát som sa nad tým aj zamyslela a zistila
som, že to nemôže byť ľahké. Je ťažké zapadnúť do nového
prostredia v škole, kde ovládame jazyk a kultúru. Nieto ešte
v krajine, kde nepoznáme jazyk ani to, čo u nich znamenajú
niektoré farby. Prekvapilo ma to na aktivite o farbách v telocvični. Niektoré som vedela z kníh, filmov…
> Pocity som mal z toho celkom dobré. Zaujalo ma najviac
to, keď sme mali každý na čele nejakú farbu a museli sme
bez slov nájsť svoju skupinu. Aj to, keď sme sa museli vcítiť
do kože človeka, ktorý emigroval do inej krajiny, a museli
sme napísať, čo by sme na jeho mieste robili. Uvedomil som
si, že to nemajú ľahké.
~
5. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili na Gymnastickom
štvorboji pod vedením Mgr. Lenky Majčíkovej v Základnej
škole na Ulici L. Novomeského v Trenčíne. Dievčatá v ka-

~
Ako každý rok, aj tentokrát sa vo februári telocvičňou niesli
niekoľko hodín zvuky hudby. Pani učiteľky prvého stupňa si
spolu s deviatakmi pripravili pre deti z 1. stupňa karneval.
Fotografie z tejto akcie plnej zábavy a súťaží sú pravidelne
uverejňované na FB stránke školy.
~
4. až 9. marca sa siedmaci zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Závažnej Porube – Opalisku.
Na kurze sa zúčastnilo 30 žiakov, traja pedagógovia: pán
riaditeľ Klement Hrkota a pani učiteľky Lenka Majčíková a
Stanislava Novomestská, samozrejme aj zdravotníčka, ktorú
lyžiari našťastie potrebovali minimálne. Ubytovaní boli hneď
pri zjazdovke, čo bolo veľkou výhodou.
Všetci žiaci, ktorí stáli prvýkrát na lyžiach, sa naučili lyžovať a ostatní sa zdokonalili v lyžiarskych technikách. A to
bolo hlavným cieľom lyžiarskeho výcvikového kurzu. Kurz
zakončilo krásne počasie, Opalisko sa s nami rozlúčilo v
kúpeli slnečných lúčov. Nechýbala ani večerná diskotéka.
Medzi žiakmi vládla vynikajúca atmosféra a domov sa vrátili
s mnohými zážitkami a novými skúsenosťami.
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Marec – mesiac knihy sme využili na rôzne netradičné
aktivity. Žiaci druhého stupňa spolupracovali na hodinách
čítania prvostupniarmi. Využili sme nové priestory školskej
knižnice, riešili sme rôzne úlohy a kvízy.
A čo nás čaká?
Netrpezlivo čakáme na výsledky Testovania 9, prijímacie
skúšky na stredné školy, Deň Zeme a aktivity s ním spojené:
čistenie obce od odpadkov, zber liečivých rastlín.
Tešíme sa na Deň detí, koncoročné exkurzie a výlety
a mnoho ďalšieho...
SN
Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sa žiaci
3. ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku spo-

15

lu s pánom riaditeľom a triednymi učiteľkami.
Tretiaci sú aktívne deti. Pod vedením svojich triednych
učiteliek robia rôzne aktivity a zapájajú sa do mnohých súťaží (vedomostných, výtvarných, športových).
Žiaci odoberajú časopis Maxík, ktorý využívajú na hodinách. Tento školský rok v ňom boli ich práce uverejnené niekoľkokrát.
V apríli tretiaci absolvovali besedu vo Verejnej knižnici M.
Rešetku v Trenčíne. Deti sa správali vzorne, pekne reagovali a odpovedali na otázky. Prezreli si aj priestory knižnice,
zapísali sa do pamätnej knihy.
V marci – mesiaci knihy sa venovali písaniu príbehov a
básničiek, ktoré boli odmenené známkou a tiež boli práce
odoslané do literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme...
AP

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Príchodom nového roka sme si všetci v našej škôlke želali
zdravie, šťastie, lásku. Ešte stále sme plní očakávania, čo
nám tento rok prinesie.
Počas vianočných sviatkov sme si oddýchli v kruhu svojich
rodín, užili si radosť a pohodu. Všetko by bolo v poriadku, ale
deťom k radosti chýbal obyčajný sneh. Našťastie sme sa ho
v januári dočkali a malí i väčší škôlkari vyrazili na svah. Malý

briežok za škôlkou ožil detským smiechom. Snehu bolo na
ňom pomenej a museli sme ho hľadať aj inde. Niektorí na
Ďurákovci, pod Krásinom, ale najlepšia lopatovačka bola na
Vŕšku. I keď netrvala dlho, užili sme si ju.
A ani sme sa nenazdali a na dvere materskej školy zaklopali fašiangy a fašiangový karneval. Vyzdobili sme si triedy,
zhotovili masky a hurá do kola.
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Marec – mesiac knihy máme s deťmi veľmi radi. Tešili sme
sa z návštevy obecnej knižnice u tety Anky.

Celý týždeň, ako už tradične, nám pred spaním čítali babky z Klubu seniorov. Starší škôlkari počas „Týždňa hlasného
čítania“ riešili úlohy spoločne s rodičmi. Vyrobili sme si vlastné knihy a na krátky čas sme sa stali malými spisovateľmi
a ilustrátormi kníh.
Tak ako všetci, aj my sme sa už tešili na príchod jari. Slniečko zázračne rýchlo zobudilo prírodu, vtáky, les. Prileteli
lastovičky i bociany sa vrátili na družstevný komín. Zatiaľ, čo
si mladšie deti užívali výlety do prírody a hry na školskom
dvore, predškoláci sa usilovne pripravovali na zápis do základnej školy. V tomto roku sa ho z materskej školy zúčastnilo 36 detí z materskej školy.
V máji oslávime v materskej škole spolu s našimi mamičkami a babičkami najkrajší sviatok – Deň matiek. Najstaršie
deti navštívia s kytičkou básní, piesní i s malým darčekom aj
babičky v zariadení pre seniorov. So svojím vystúpením nebudú chýbať ani na obecnej oslave tohto krásneho sviatku
v kultúrnom dome.
A čo nás čaká ďalej, o tom nabudúce.
LK

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 oslávilA
Agnesa Zemanovičová

50 VÝROČIE MANŽELSTVA
Anton Holíček a Brigita, r. Hlávková

NARODENIE:
Narodilo sa 8 detí
z toho chlapcov 3
dievčat 5
ÚMRTIE:
Zomrelo 9 občanov

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Krásna literatúra pre dospelých
Nesbo: Netopierí muž
Dedinská: Dievčatko s modrými očami
Archer: Len čas ukáže
Archer: Hriechy otca
Červenák: Brána Irkaly
Eštoková: Cesta do Provensálska
Hamárová: Slzy muža
Riversová: Most do prístavu
Booker: Komu možno veriť
Holland: Tajomstvo zlatého pokladu

Trilivasová: Dievčatá na cestách
Sutherlandová: Srdcu nerozkážeš
Ebershorf: Dánske dievča
Feldeková: Kým som šťastný
Dán: Korene zla
Jakubeczová: Prebudili ma anjeli
Hjorth: Tí, ktorí zlyhali
Nesbo: Smäd
Vasilková: Priateľky
Dán: Smrť na druhom brehu
Gillerová: Kroky v daždi
Pronská: Kumánska princezná

Sparks: Vo dvojici
Pendziwolová: Dcéry strážcu majáka
Šulková: Oheň v duši
Rozenbergová: Muž z jamy a deti
z lásky
Hlavatá: Obžalovaná seďte
Hughesová: List
Literatúra pre mládež
Widmark: Záhada v hoteli
Revajová: Johankina veľká rodina
Wilsonová: Hviezda z nocľahárne

Obecný úrad oznamuje všetkým záujemcom,
že tenisový kurt v areáli Základnej školy je v prevádzke.
Prevádzková doba: od 9:00 do 20:00
Záujemcovia si môžu hrací termín rezervovať na tel. čísle:
0905 898 599 – Ing. Anton Blažej
Pri rezervácii je potrebné dohodnúť si prebratie a odovzdanie kľúčov.
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