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Trnavá Hora, Jalná, Kľačany

informačný občasník ročník V.       číslo 2/2007

Po stopách utrpenia a božej nádeje...
alebo ako sme sa vybrali na výlet do Poľska.

Farníci z Farského spoločenstva v Trnavej Hore, spolu 
s veľadôstojným pánom farárom Mgr. Richardom Buzinkaiom, 
zorganizovali zájazd do Poľska po trase: Osvienčim – Wadowice 
– Krakow. Dňom „D“ bol 19. máj 2007. Nazbieralo sa nás za dva 
autobusy. Jeden išiel z Hronskej Dúbravy a druhý z Trnavej Hory. 

Dlhú cestu sme si skrátili spevom a modlitbami. Prvou zastávkou 
bol koncentračný tábor v Osvienčime. Človek nemohol prechádzať 
jednotlivými budovami a miestnosťami bez záblesku sĺz v očiach. 
Sú to miesta, kde sa nachádzajú tisíce párov topánočiek nevinných 
detí, tisíce kilogramov vlasov a iných predmetov po zavraždených 
a mučených, miesta, kde niet práva pre ľudskú dôstojnosť.

Aby sme pookriali na duchu a načerpali optimistickejšiu náladu 
a myšlienky, naša cesta 

pokračovala do Wadovíc 
– rodiska Svätého Otca 
Jána Pavla II. Prezreli sme 
si jeho rodný dom, kde je 
dokumentačná expozícia, z 
ktorej sa dozvedáme o jeho 
živote a živote jeho rodiny. 
Navštívili sme aj Baziliku 
Jána Pavla II.

Naše putovanie  

pokračovalo ďalej do 
Krakowa. V Lagiewnikoch 
sme si prezreli Baziliku 
Božieho milosrdenstva. 
V kláštore Kongregácie 
Matky Božieho 
milosrdenstva sme sa 
v kaplnke pomodlili pred 
originálom milostivého 
obrazu a relikviami sestry 
Faustíny. Potom sme sa 
zúčastnili svätej omše, kde 

každý túžil pocítiť Božiu prítomnosť a lásku nielen pre 
seba, ale aj pre svoje rodiny, ktoré by mali byť šíriteľkou 
milosrdenstva.

Plní nezabudnuteľných dojmov a duchom povzbudení 
sme sa vracali domov. Posledné slová vďaky patrili 
nášmu veľadôstojnému pánovi farárovi s prianím dobrého 
zdravia, Božieho požehnania a ochrany od Panny Márie, 
aby pre nás zorganizoval ešte veľa podobných podujatí 
a ukázal nám pravú cestu k Bohu.

Mgr. M. Fungáčová
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ČO NÁM PRINÁŠA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO…

U Z N E S E N I E
zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva, tretieho 

v r. 2007, ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2007 číslo 3/2007.

A. Schvaľuje

1. Rokovací poriadok obecnej rady.
2. Rokovací poriadok komisií obecného 

zastupiteľstva.
3.  Štatút obce.
4.  Organizačný poriadok obecného úradu.
5.  Vnútroorganizačná smernica Obce Trnavá 

Hora, ktorou sa upravuje proces verejného 
obstarávania v podmienkach obce Trnavá 
Hora.

6.  Záverečný účet obce za rok 2006.
7.  Preplatenie cestovných výdavkov starostovi 

obce za požívanie súkromného auta vo výške 
1.500,- Sk za mesiac v prípade, ak bude obec 
prevádzkovať aj obecné auto a 2.000,- Sk za 
mesiac, ak obec nebude prevádzkovať obecné 
auto.

8.  Odpustenie poplatku za prenájom sály 
Kultúrneho domu v Jalnej pre Dobrovoľnú 
požiarnu ochranu - okresný výbor v Žiari nad 
Hronom na usporiadanie hasičského plesu.

9.  Odpredaj pozemku v k. ú. Trnavá Hora parcely 
CKN č. 23/7 pre Ing. Milana Hericha, bytom 
Šášovské Podhradie - Píla 129 v cene 56.- Sk 
za m². Náklady spojené s prevodom pozemku 
uhradí kupujúci.

10.  Zrušenie bodu A8. Uznesenia obecného 
zastupiteľstva v Trnavej Hore č. 03/2006 zo 
dňa 22. 9. 2006, uvedený bod sa týka odpredaja 
pozemku p. Jozefovi Packovi.

11.  Zriadenie vecného bremena na pozemok v k. ú. 
Trnavá Hora parcela CKN č. 471 v prospech 
p. Jozefa Packu, bytom Trnavá Hora č. 329 
na doživotný prechod cez parcelu, ktorá je 
vyčlenená geometrickým plánom č. 77/2006 na 
jeho náklady.

B. Neschvaľuje

1.  Poskytnutie finančného príspevku pre Detské 
integračné centrum v Kremnici.

C. Berie na vedomie

1.  Plnenie uznesení.
2.  Informácie o činnosti obecného úradu.
3.  Informácie predsedov komisií o činnosti 

komisií. 
4.  Správu nezávislého audítora pre Obecný úrad 

Trnavá Hora.
5.  Informáciu o stave daní a poplatkov za        I. 

štvrťrok 2007. 
6.  Podané Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov Ing. Jozefa 
Minku, predchádzajúceho starostu obce.

7.  Poskytnutie finančného príspevku pre 
rímskokatolícku cirkev, farnosť Trnavá Hora, 
vo výške 50.000,- Sk na obnovu kultúrnej 
pamiatky v zmysle prijatého rozpočtu obce na 
rok 2007.

8.  Žiadosť o vyjadrenie k predkupnému právu 
Ing. Sádovského a manželky Jany Sádovskej 
na parc. CKN č. 38/26 a 38/27. Obec odkúpi 
pozemok za cenu, ktorá bola stanovená v 
kúpnej zmluve.

9.  Žiadosť p. Ľuboša Pauču, bytom Trnavá Hora 
485 o odkúpenie pozemku parc. CKN 38/26 
a 38/27 za účelom výstavby rodinného domu. 
Pozemok nie je vo vlastníctve obce, žiadosť 
môže byť prejednaná až po prevode pozemkov 
na obec a následnom odsúhlasení predaja 
obecným  zastupiteľstvom.

10.  Žiadosť p. Janky Joklovej, bytom Trnavá Hora 
č. 140 o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 
23/6 a časti parcely CKN 23/5. Obec zabezpečí 
vyhotovenie geometrického plánu. Náklady 
spojené s vyhotovením geometrického plánu 
budú zahrnuté v kúpnej cene.

11.  Žiadosť p. Františka Molnára, bytom Trnavá 
Hora č. 141 o odkúpenie pozemkov parc. č. 
CKN 23/4 a časti parcely CKN 23/5. Obec 
zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu. 
Náklady spojené s vyhotovením geometrického 
plánu budú zahrnuté v kúpnej cene.
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12.  Žiadosť Ing. Jána Harmana, bytom Trnavá Hora 

č. 147 o odkúpenie časti parcely č. CKN 23/4. 
Obec zabezpečí vyhotovenie geometrického 
plánu. Náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu budú zahrnuté v kúpnej 
cene.

D. Ukladá

1.  Obecnému úradu zvolať stretnutie občanov 
hornej časti Trnavej Hory, predmetom ktorého 
bude  riešenie zásobovania občanov vodou z 
obecného vodovodu, na 28. 4. 2007 o 18,00 
hod. v kultúrnom dome v hornej časti obce.

U Z N E S E N I E
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva, štvrtého v 

r. 2007, ktoré sa konalo dňa 15.6.2007 číslo 4/2007.
A.  Schvaľuje

 

1.  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2007.
2. Výšku poplatku za pitnú vodu za rok 2006 pre 

občanov zásobovaných pitnou vodou z obecného 
vodovodu v hornej časti obce: vo výške 600,- Sk 
na jedného trvale bývajúceho obyvateľa a vo 
výške  800,- Sk  za neobývané rodinné domy, 
chaty, chalupy.

3. Výšku poplatku za pitnú vodu na rok 2007 
pre občanov zásobovaných pitnou vodou z 
obecného vodovodu v hornej časti obce vo výške 
20,- Sk/m3 a vo výške 1.000,- Sk/nehnuteľnosť 
za neobývané rodinné domy, chaty, chalupy, 
ak nemajú namontovaný vodomer v zmysle 
Obchodnej zmluvy o dodávke vody z verejného 
vodovodu.

4. Zloženie komisie na výber dodávateľa na 
rekonštrukciu strechy materskej školy: Mgr. 
Miháliková Silvia, Mgr. Kravec Pavel, Ing. 
Mešťanová Beata, Mališ Dušan, Ing. Čerťaská 
Alena.

5. Zloženie komisie na výber dodávateľa opravu 
fasády domu smútku: zloženie komisie ako 
v bode č. 4.

6. Zloženie komisie na výber dodávateľa na 
spracovanie územného plánu obce: zloženie 
komisie ako v bode č. 4.

7. Zloženie komisie na výber dodávateľa na 
rekonštrukciu obecného vodovodu v hornej časti 
obce: zloženie komisie ako v bode č. 4.

8. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela 
C-KN č. 23/4 - zast. plocha o výmere 77  m2  
pre Ing. Jána Harmana s manž. Zdenkou 
Harmanovou, bytom Trnavá Hora 147 v cene 
65,- Sk/m2 . Náklady spojené s prevodom 
pozemku uhradia kupujúci.

9. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela 
C-KN č. 23/5 - zast. plocha o výmere 377 m2 a 
parcelu CKN č. 23/13 - zast. pl. o výmere 32 m2 
pre p. Františka Molnára, bytom Trnavá Hora 141 

v cene 65,- Sk/m2.   Náklady spojené s prevodom 
pozemku uhradí kupujúci.

10. Odpredaj pozemku v k.ú. Trnavá Hora parcela 
C-KN č. 23/6 - zast. plocha o výmere 516 m2,      
parcelu CKN č. 23/15 - zast. plocha o výmere 52 
m2 a parcelu CKN č. 23/14 - zast. plocha o výmere 
31 m2  pre  p. Janku Joklovú, bytom Trnavá Hora 
140 v cene  65,- Sk/ m2.        Náklady spojené s 
prevodom pozemku uhradí kupujúci.

11. Poskytnutie jednorázovej sociálnej finančnej 
výpomoci vo výške 3.000,- Sk pre p. Martu       
Kollárovú, bytom Trnavá Hora 290. 

B. Neschvaľuje

1. Zníženie poplatku za vodu za rok 2006 pre p. 
Jozefa Packu, bytom Trnavá Hora 329.

2.  Zmenu čl. 2 ods. 1 vnútroorganizačnej smernice 
obce, ktorou sa upravuje proces verejného 
obstarávania obce (zvýšenie limitu  pre zákazky 
s nízkou hodnotou).

C.  Berie na vedomie

1. Plnenie uznesení.
2. Informácie o činnosti obecného úradu.
3. Informácie predsedov komisií o činnosti 

komisií.  
4. Návrh Obchodnej zmluvy o dodávke vody z 

verejného vodovodu pre zásobovanie obyvateľov 
vodou z obecného vodovodu v hornej časti 
obce.

5. Návrh Obchodných podmienok dodávky vody z 
verejného vodovodu pre zásobovanie obyvateľov 
vodou z obecného vodovodu v hornej časti 
obce.

6.  Žiadosť Domova sociálnych služieb pre 
dospelých v Komárne o poskytnutie mesačného      
finančného príspevku na úhradu pobytu v DSS a 
úhradu pohrebných nákladov p. Juraja Zatezala,      
bytom Trnavá Hora 184.

spracovala -zi-
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Veľké jarné upratovanie
Ak si myslíte, že budem písať o jarnom 
predveľkonočnom upratovaní v domácnostiach, o 
oknách a záhradkách, tak ste na omyle! Tento rok 
sme upratovali všetci starí, mladí, chlapi, ženy, 
deti...A čo? No predsa obec! Koľko sa popísalo aj 
na stránkach tohto občasníka, koľko je okolo nás 
smetí, neporiadku, divokých skládok a nik s tým 
nič nerobí. Pár odvážlivcov začalo s upratovaním 
na vlastnú päsť, ale niekto to považoval len za 
vyprázdnený priestor, aby tam mohol nanosiť 
nové smeti. A tak Občianske združenie SPOON, 
v spolupráci s obecným úradom, vyhlásilo akciu 

okolí kultúrneho domu, časť z nich pri cintorínskom potoku (ľudia, pri cintoríne sú aj kontajnery!!!). 
Zastávka Trnavej Hory sa tiež vyčistila, športovci poriadili okolie futbalového štadióna. Pozametali 
sa celé ulice, aj rybári sa pripojili a riadili okolie Hrona – čo by mohli aj častejšie a bez výzvy, veď 
niekedy ich je tam viac ako tých vŕb. A nielen z našej obce. Vďaka patrí skutočne všetkým, čo sa zapojili 
do akcie, aj keď som ich možno nespomenula. Dúfala som, že keď si niekto poriadi okolie, nebude 
obaly z cukríkov a keksíkov, krabičky z cigariet a prázdne fľaše vyhadzovať popri chodníku. Ale opak 
je pravdou. Pravdepodobne ten „niekto“ čaká, že aj na budúci rok sa nájde „niekto, kto to za neho 
zodvihne.“ Nebojme sa a upozornime takéhoto znečisťovateľa, že tu žijeme aj my ostatní a chceme žiť 
v čistom prostredí. Na záver akcie bol vynikajúci guláš, ktorý obecný úrad nielen sponzoroval, ale ho 
aj uvarili zamestnanci, na čele so starostom Jánom Harmanom. Bola to vydarená akcia, ktorá nielen 
napomohla k čistote obce, ale aj stmelila ľudí a vytvorila príjemnú, jarnú atmosféru. Možno sme začali 
s novou tradíciou, možno sme obnovili soboty pracovnej cti. Nech je to čokoľvek, výsledok stál za to. 
Ešte raz, veľké ĎAKUJEME.

 Silvia Miháliková, OZ SPOON

na skrášlenie obce. Stretli sme sa 31. marca, pred 
Veľkou nocou - členovia občianskeho združenia pri pamätníku Petra Kubíka. Ten už veru potreboval 
riadnu obnovu, od „nežnej“ akoby sme zabúdali na túto časť našich dejín. Požiarnici upratovali v 
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prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ

prÁvnik radÍ V mojej záhrade rástli smreky, ktoré, podľa môjho názoru, 
už ohrozovali svojou výškou dom. Preto som tieto smreky 
dal vypíliť. Zanedlho som však bol predvolaný na obecný 
úrad vo veci porušenia ochrany drevín a legalizácie výrubu. 
Môžete objasniť, čo bolo vlastne mojou povinnosťou pred 
výrubom týchto stromov a prečo som bol predvolaný, aj 
keď tieto stromy boli moje?

Právna ochrana drevín

Hneď v úvode je treba pripomenúť, 
že súhlas od obce bol potrebný bez 
ohľadu na skutočnosť, že tieto stromy boli 
vo vašej záhrade a teda boli vo vašom 
vlastníctve. Vašou povinnosťou bolo vopred 
pred plánovaným výrubom požiadať obec 
o súhlas, ak tieto stromy mali vo výške      
130 cm nad zemou obvod kmeňa väčší ako 
80 cm. Až keď obec udelí súhlas s výrubom, 
ste oprávnený tieto stromy vyrúbať, inak vám 
môže byť udelená pokuta.

Žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom 
dreviny má obsahovať:

a) meno a priezvisko a trvalý pobyt   
 žiadateľa,

b) katastrálne územie, parcelné číslo  
 a druh pozemku, na ktorom drevina  
 rastie a kópiu katastrálnej mapy alebo  
 iný náčrt, z ktorého by obec mohla  
 jasne zistiť polohu stromu,

c) písomný súhlas vlastníka pozemku,  
 ak žiadateľ o výrub nie je vlastníkom  
 pozemku,

d) špecifi káciu dreviny, ktorá sa má   
 vyrúbať, najmä jej druh, počet,   
 zdravotný stav, obvod kmeňa meraný 

 vo výške130 cm nad zemou,
e) odôvodnenie žiadosti.

Zákon ustanovuje aj výnimky, kedy 
sa predchádzajúci súhlas obce na výrub 
nevyžaduje (aj keď ide o drevinu s obvodom 
kmeňa väčším ako 80 cm rastúcu v súkromnej 
záhrade) a kedy stačí dodatočne výrub 
písomne obci ohlásiť do 5 dní od jeho 
uskutočnenia. Ide najmä o prípady, keď:

a) stromy bezprostredne ohrozovali život  
 a zdravie ľudí alebo hrozila značná  
 škoda na majetku, 

b) ide iba o obnovu ovocných stromov  
 a nové ovocné stromy budú vysadené  
 do šiestich mesiacov od výrubu.

Mgr. Samuel Baránik

Právna ochrana drevín je obsiahnutá v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, ktorý je účinný od 1. 1. 2003 a vykonávacej vyhláške.

Vážení čitatelia,
na podnet Mgr. Pavla Kraveca a redakcie sa na stránkach časopisu Trnky budete pravidelne stretávať 
s užitočnou rubrikou „Právnik radí“. Ak máte nejaké vhodné námety alebo otázky, na ktoré hľadáte 
odpoveď, napíšte ich redakcii Trniek a možno už v najbližšom čísle sa vašej téme budeme venovať.
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Vážení spoluobčania,
Tak, ako som uviedol 

v predchádzajúcom vydaní 
občasníka TRNKY, chcem 
pravidelne informovať o činnosti 
obecného úradu, o zámeroch 
a problémoch, ktoré je potrebné 
riešiť. Nedá mi nespomenúť, že 
otázka likvidácie odpadov ostáva 
u mňa aj naďalej na prvoradom 
mieste, aj keď prvé poznatky 
a skúsenosti ma presviedčajú o tom, 
že mnohým z nás je táto oblasť 
ľahostajná a tvárime sa, že sa nás netýka 
– na túto tému budem ešte reagovať inou 
formou.

Z diania na obecnom úrade by som 
spomenul, že došlo k zmenám v usporiadaní 
a zariadenia úradu, najmä z dôvodu zlepšenia 
pracovných podmienok, ale aj z dôvodu 
vytvorenia lepších podmienok pre kontakt 
s občanmi a tiež reprezentácie obce. Ďalšou 
oblasťou, kde došlo k zmene, je oblasť 
prístupu k informáciám a zviditeľňovania 
obce a to tým, že bola vytvorená webová 
stránka našej obce (www.trnavahora.sk) 
(Pozn. redakcie – v čase našej uzávierky 
ešte webová stránka nebola v prevádzke, 
verejnosti však bude sprístupnená 
v dohľadnej dobe). V súčasnosti sa 
napĺňa základnými informáciami – na 
stránke nájdete informácie o obecnom 
zastupiteľstve, o uzneseniach z rokovaní 
obecného zastupiteľstva a mnohé iné 
informácie týkajúce sa zloženia a činnosti 
jednotlivých orgánov obce. Informácie 
sa budú stále dopĺňať a to aj podľa 

požiadaviek občanov. Okrem týchto aktivít 
sme v rámci drobných stavebných úprav 
upravili interiér domu smútku, dobudovali 
dažďovú kanalizáciu okolo domu smútku 
a prebudovali autobusovú zastávku na 
rázcestí. Práve pri tejto akcii by som sa chcel 
pozastaviť a to z dôvodu, že už druhý deň 
po sprístupnení tejto zastávky sa prejavili 
naši „dobrí“ mocní chlapci, na ktorých 
doma nedáme dopustiť, veď ako aj, keď 
ako pätnásťroční doma zastanú prácu za 
dospelého a čo o ňom vravia ľudia je výmysel 
a ohováranie. Títo „naši dobrí chlapci“ už 
dokázali odtrhnúť kameň, ktorý oddeľoval 
odpadový kôš od sedadla, načať omietky na 
tomto objekte a dokonca vytrhnúť rohovú 
lištu. Prejav „dobroty“ a vzťah k cudziemu 
(nášmu spoločnému) vidieť aj na iných 
objektoch v našej obci a najmä tých, ktoré 
nie sú v centre obce. Pozrite sa na šatne pri 
futbalovom ihrisku, na vlakové zastávky 
(tu vidieť i kultúru dospelých) a podobne. 
Prepáčte, že som odbočil od témy, ale bez 
tejto pripomienky mi to nedalo. Nielen 
preto, že je to záležitosť týkajúca sa estetiky 

OKIENKO STAROSTU

Ján Harman,  starosta obce Trnavá Hora
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OKIENKO STAROSTU
a vzhľadu obce, ale najmä preto, že takéto 
„nakladanie“ s obecným majetkom ťahá 
z obecnej kasy peniaze nás všetkých, pretože 
odstránenie následkov takého vandalizmu 
nie je zadarmo a znovu ide o prostriedky, 
ktoré mohli byť použité na iný účel.

Z ďalších našich zámerov sa nám 
zatiaľ nepodarilo začať s rekonštrukciou 
vodovodnej siete v hornej časti obce a to 
z dôvodu rozsahu a náročnosti opráv. 
V tomto období hľadáme vhodné riešenie 
a dodávateľa na realizáciu týchto prác.

Z ďalšej činnosti (aktivít) by som 
chcel spomenúť jednu, ktorá sa mi zdá 
významná a týkajúca sa všetkých občanov 
– dali sme vypracovať plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce (PHSR). V záujme 
zakomponovania čo najširších potrieb 
našich občanov do tohto plánu sa v priebehu 
nasledujúceho obdobia budú organizovať 
stretnutia s občanmi v jednotlivých častiach 
obce, aby mali všetci možnosť vyjadriť svoje 
názory a najmä požiadavky. Aby občania 
sami bližšie špecifikovali svoje potreby, 
informovali o svojich predstavách, aby sme 
tieto potreby a predstavy vedeli zapracovať 
do tohto materiálu (PHSR), ktorý by nám 
mal slúžiť k orientácii, ako sa uberať 
v rozvoji obce v ďalšom období. Chcel by 
som touto cestou požiadať spoluobčanov, 
aby sa týchto stretnutí zúčastnili i vo svojom 
vlastnom záujme.

Okrem tých pár aktivít, ktoré som tu 
spomenul, sa vedú rokovania a konajú 
stretnutia i v ďalších oblastiach týkajúcich 
sa života obce, o výsledkoch ktorých 
vás budem informovať alebo ich sami 
postrehnete v ďalšom období.

Uskutočnili sa aj niektoré akcie alebo 
činnosti, s ktorými nie všetci súhlasia 
a stotožňujú sa s nimi, ale zo širšieho 
pohľadu sa nám javia ako vhodné a dobré 
riešenia z hľadiska celoobecného záujmu. 
Je na škodu veci, že pre prístup niektorých 
jednotlivcov, inak s dobrým úmyslom 
organizované podujatia, ktoré je naozaj 
možné ako celok hodnotiť pozitívne, 
vyvolali aj negatívne ohlasy. Pritom 
dôvodnosť týchto – aj keď ojedinelých 
- negatívnych ohlasov je zrejmá. Verím 
však, že podobné problémy prekonáme a aj 
vďaka vzájomnej podpore a tolerancii sa 
nám podarí zlepšovať prostredie, v ktorom 
žijeme. Preto chcem poďakovať všetkým 
občanom, ktorí sa na výzvu občianskeho 
združenia SPOON  zapojili do sobotňajšej 
marcovej akcie na vyčistenie obce . Aj keď 
sa tomuto podujatiu nevyhli vyššie uvedené 
problémy, bola to prvá akcia tohto druhu 
v obci a jej organizačné zabezpečenie sa 
bude určite len zlepšovať. 

Chcem uistiť našich občanov, že všetky 
kroky orgánov obce a všetky prijímané 
opatrenia sú vedené snahou o vytvorenie 
lepších podmienok v obci pre všetkých 
občanov a verím, že ako také budú aj 
prijímané. Želám nám všetkým prežiť 
vydarené leto, aby sme stihli splniť všetky 
plánované aktivity, ale aby nám zostal čas aj 
na oddych.

J á n  H a r m a n
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„Položme si otázku: prečo prevažne mladí ľudia odchádzajú do Írska? 
Dôvodov je zaiste mnoho, získať nové pracovné skúsenosti a poznatky, 
spoznať nových ľudí a krajinu, naučiť sa anglický jazyk. Avšak, väčšina 
opýtaných by vám povedala, že za prácou,“ aj takto nám na úvod nášho 
ďalšieho stretnutia odpovedal Miroslav Bahleda, ktorý strávil niekoľko 
mesiacov práve v krajine Írsko. 

Áno, veru tak, Írsko zažíva posledné dve desaťročia nevídaný 
ekonomický a hospodárky rozkvet. S tým súvisí množstvo 
finančne atraktívnych nových pracovných príležitostí, prevažne 
v poľnohospodárskej a stavebnej oblasti. Vďaka tomu, že Írsko otvorilo 
svoj pracovný trh všetkým novým členským štátom Európskej únie, 
občania Slovenska nepotrebujú žiadne pracovné povolenie alebo víza. 
Ako ďalej hovorí Miro, práve preto  sa Írsko stalo atraktívnou krajinou, 
hlavne pre mladých ľudí so strednej Európy, ktorí si chcú zarobiť 
v kratšom čase na spokojnejší a dôstojnejší život na Slovensku. 

„Írsko v porovnaní so Slovenskom ponúka oveľa viac pracovných 
príležitosti, nehovoriac už o tom, že aj finančne atraktívnejších. Existuje 
veľa možností ako postupovať pri hľadaní práce, napr. zaregistrovaním 
sa v írskom národnom sociálno-pracovnom úrade, v profesionálnych 
pracovných agentúrach, alebo postupovať „na vlastnú päsť“. Ja som 
skúsil všetky možnosti, súčasne aj zo skúseností ostaných viem, že 
je len otázka času a náhody, ktorým spôsobom si nájde človek prácu. 

Podmienky vstupu
Občania SR potrebujú na cestovanie do 

Írska cestovný pas s minimálnou platnosťou 6 
mesiacov, resp. občiansky preukaz vo forme 
identifikačnej karty.

Práca v krajine
Občania cestujúci do ÍR za prácou by si mali 

priniesť zo sebou tieto doklady: pas, občiansky 
preukaz, rodný list, výpis z registra trestov, doklady 

potvrdzujúce dosiahnuté vzdelanie, ale aj 
konkrétne kvalifikácie a smery, spolu s 
certifikátmi o kompatibilite vzdelania 
platného v krajinách EÚ s overenými 
prekladmi. 

Slovenskí záujemcovia o prácu v 
Írsku nepotrebujú od 1. 5. 2004 pracovné 
vízum. Potrebné je však tzv. P.P.S. (Public 
Personal Service) číslo, na základe 
ktorého je pracovník registrovaný v 
sociálnej poisťovni a pri platení dane. 

Zdravotná starostlivosť
Pred návštevou ÍR nie je potrebné  

žiadne špecifické očkovanie. Základnú 
lekársku starostlivosť poskytujú 
všeobecní lekári, pričom poplatky za 
návštevu lekára si hradí pacient priamo.  

Občanom SR sa odporúča poistenie 
uzatvorené v niektorej slovenskej 
komerčnej poisťovni. Pri cestách do 
členských krajín EÚ, a teda aj Írska, je 
od 01.01.2006 potrebné mať preukaz 
zdravotného poistenca.

Myslím, že prácu si nájde každý, len musí chcieť a nesmie sa prvé dni po príchode do Írska zľaknúť. Samozrejme, 
netvrdím, že presne takú ako si predstavoval,“ dáva rady pri získavaní práce.

Prvú prácu „na vlastnú päsť“ si, podľa jeho vlastných slov, našiel už po pár dňoch. Pracoval v talianskej 
reštaurácii, kde vyrábal ich vlastné cestoviny. A hoci vedel, že je to práca len na pár dní, chopil sa aj tejto 
ponúkanej šance. „Spočiatku človek nemôže veľmi vyberať a za tých pár dní som si zarobil aspoň na nájom 
a stravu na ďalší mesiac. Okrem toho, že som sa naučil rozoznávať niekoľko druhov cestovín som sa naučil, 
že keď sa Ír milo usmieva, nemusí to znamenať „nič príjemné“,“ spomína s úsmevom. V Írsku sa rok delí na 
pracovné týždne a nie mesiace. To uľahčuje nástup do práce, pretože už na ďalší týždeň môžete pracovať a aj 
výplata chodí každý týždeň. 

Pokiaľ chcete pracovať v Írsku, musíte si vybaviť identifikačné číslo na pracovno-sociálnom úrade. Bez tohto 
čísla vás nikto nechce zamestnať a už vôbec nie legálne. Okrem toho, pre uľahčenie života si musíte vybaviť 
bankové konto, írsku telefónnu SIM kartu a napísať si dobrý životopis. 

„Jeden som si taký spravil. Uviedol som v ňom moje vysokoškolské vzdelanie a neúrekom pracovných 
príležitostí a skúsenosti v oblasti telekomunikácií a vyrazil som opäť hľadať prácu. Po týždňovom hľadaní 

Príbeh o Írsku
časť druhá: Práca
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práce s mojim „perfektným a pravdivým“ životopisom 
som pochopil, že som urobil chybu. Naivne som veril, 
že byť čestným sa vyplatí,“ hovorí aj o nepríjemnej 
stránke pri hľadaní vytúženej práce. Takže, s kúskom 
„malej lži“, si pripravil niekoľko alternatív, povedzme 
„mierne upravených“ životopisov, podľa toho, kde sa 
uchádzal o prácu. „Vysvetlím to! Ak som si hľadal 
prácu ako mäsiar, uviedol som napríklad 5-ročnú prax 
v Janovej Lehote na bitúnku a 3 roky v Drážďanoch 
v predajni mäsa. Zdá sa vám to nefér? Bohužiaľ, tak to 
funguje. Ak si takýto životopis nenapíšem, napíše si ho 
Poliak. A bude to on, kto bude zamestnaný,“ dáva ďalej 
rady Miro. 

Napísanie takéto životopisu sa mu jednoznačne 
vyplatilo. Asi po 3 týždňoch mu zavolali z pracovnej 
agentúry, že má prísť na prijímacie testy do fabriky 
v neďalekom mestečku. Testy boli neuveriteľne ľahké, 
ale aj tak takmer žiadny Nigérijčan a Ír neprešiel. O pár 
dní na to nastúpil do fabriky, kde sa balili CD-čka 
a rôzne manuály. „Spočiatku sa mi zdala práca strašne 
nudná a monotónna. Okrem kmeňových zamestnancov 
tam pracovali prevažne Poliaci a pár Litvanov a to 
prostredníctvom agentúr. Podľa všetkého som tam bol 
prvý Slovák,“ opisuje ďalej. 

V práci zistil, že Íri sú strašne nepraktickí a nezruční. 
Aj pri slušnom vyjadrovaní ich možno nazvať hlúpymi. 
Ako sa od Mira ďalej dozvedáme, ak sa napríklad 
niečo na hale „pokazilo“, Íri automaticky telefonovali 
údržbárovi. Pokazilo v úvodzovkách, pretože často išlo 
iba o zatlačený bezpečnostný spínač linky. „Taktiež 
napríklad, keď sa zasekol papier v tlačiarni, polovica 
fabriky stála. Čakalo sa na počítačového technika. Asi 
som vtedy bežným pracovníkom pokazil „zábavku“. 
Keď som sa totiž vracal zo skladu a potreboval som 
súrne tlačiť, tak som ten zaseknutý papier vybral 
nevediac, že sa už volal technik. Možno aj vďaka 
tomuto – slovenskej jednoduchosti a vynaliezavosti, 

som sa zanedlho stal supervisorom linky. To sa mi už 
práca v tejto fabrike nezdala taká nudná a keďže som 
už dohliadal napr. aj nad Írmi, bol priestor s nimi aj 
pokeckať. Ale o tom ako žijú Íri, možno porozprávam 
pri našom ďalšom stretnutí.“ 

Ani nie po siedmych mesiacoch šiel Miro na 
dovolenku. Všetci Poliaci ho strašili, že keď sa vráti 
z dovolenky, už ho nevezmú späť, vraj ho nahradia 
niekým iným. Nestalo sa tak. „Zrejme preto, že som 
si dovolenku na rozdiel od nich nahlásil dostatočne 
včas a manažér bez problémov súhlasil. Zistil som, 
že všetko je o dohode a Íri sú profesionálne féroví. 
Na moje prekvapenie, po návrate z dovolenky som 
absolvoval ďalší tréning a stal som sa hlavným 
kontrolórom na hale. Takto po 10 rokoch Írku z tejto 
funkcie degradovali na nižšiu funkciu. Pár dní som asi 
bol tŕňom v oku niektorých Írov. Ale keď sa výsledky 
na hale výrazne zlepšili a Íri dostali odmeny, veľmi 
rýchlo pochopili, že je to výhodné aj pre nich. A tak 
som sa stal obľúbený a pochopil som, že už nie som 
Slovákom, ktorý kradne Írom prácu. Začali ma brať ako 
rovnocenného, a tak som začal byť veľmi spokojný. 
Jediné, čo ma trápilo bolo, že som nepracoval vo 
svojom odbore,“ hovorí o síce dobrej práci, ale stále to 
nebolo k jeho spokojnosti. 

Takmer po roku si však začal hľadať prácu práve vo 
svojom odbore. Ako s úsmevom dodáva, našiel ju. „Dva 
týždne pred odchodom, tak ako som mal v zmluve, som 
oznámil odchod z fi rmy. Zo skúsenosti zo Slovenska 
som čakal, že budú nahnevaní, že ma vyškolili a teraz 
idem preč. Nebolo tak. Hlavný manažér mi hneď prišiel 
zagratulovať k novému miestu a tiež aj zamestnanci. 
V deň odchodu sa so mnou všetci rozlúčili, hlavný 
manažér sa mi poďakoval pred celým kolektívom, 
odovzdal mi dar a vynikajúce pracovné referencie, 
ktoré sú v Írsku veľmi dôležité pri hľadaní práce.“ 

Miro sa nám priznal, že pochopil veľa vecí. To, že 
spočiatku Íri reagovali na cudzincov nevľúdne 
a oni, teda Slováci, sa cítili ako „otroci 
v Nemecku“, je v prevažnej časti  chyba 
samotných Slovákov. „Problémom nebolo ani 
to, že sme im „kradli prácu“, ale to, že írskej 
angličtine sa ťažko rozumie, a tak chýbala 
vzájomná komunikácia. Postupom času sa 
bariéry zlomili a cítil 
som sa byť rovnocenný,“ 
dodal na záver nášho, 
dúfajme, nie posledného 
rozhovoru.

(red)
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Ján Slašťan: Udelenie titulu „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR“.

Aj napriek skutočnosti, že 
človek a oheň, ochrana pred 
požiarmi, hasiči a sv. Florián sú 
súčasťou nášho každodenného 
života, v dnešnej uponáhľanej 
dobe sa nad týmito spojeniami 
nezamyslí takmer nikto. Snáď 
iba vtedy, keď vidia obetavých 
ľudí, ochotných zanechať 
akúkoľvek prácu alebo prerušiť 
odpočinok a spánok a bežať na 
pomoc, keď zaznie signál, že 
u niekoho horí. Medzi hasičmi 
na celom svete sa však stalo 
tradíciou, že v mesiaci máj si 
spomíname viac ako inokedy na svojho patróna 
sv. Floriána. 

Nebolo tomu inak ani v tomto roku a dňa 17. 
mája 2007 prezident Dobrovoľnej požiarenej 
ochrany SR JUDr. Jozef Minárik prijal 41 
členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Toto 
ocenenie si prebral aj Ján Slašťan, bytom Jalná. 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR si veľmi 
váži, že tohto aktu sa zúčastnila aj jeho pani 
manželka. Vyznamenaní po prečítaní krátkych 
životopisov, ktoré vypovedali o ich celoživotnej 
práci, sa na pamiatku a pre históriu podpísali 
do Knihy cti: Ján Slašťan do Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) v Jalnej vstúpil v roku 
1960. V DHZ pracuje ako člen hasičského 
družstva, neskôr veliteľ a tiež ako predseda 
DHZ. Za jeho morálne a fyzické vlastnosti sa 
stáva členom výcvikového štábu pri okresnom 
výbore Dobrovoľnej požiarnej ochrany a v 
roku 1984 bol zvolený za okresného veliteľa 
Zväzu požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom, 
ktorú vykonával do roku 1991. Funkciu ukončil 

Prezident Ivan Gašparovič vo svojom 
príhovore ocenil celoživotnú „hasičskú“ 
prácu všetkých vyznamenaných 
- za podpory ich rodín a odovzdal 
poďakovanie za obetavú prácu všetkým 
členom DPO SR.

Mária Putišová, OV DPO ZH

Ku kultúrnym podujatiam obce v mesiaci 
máj veľmi pekne prispeli aj členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru Jalná, 
ktorí dňa 12. mája 2007 na počesť 
sviatku hasičov sv. Floriána pripravili 
slávnostnú atmosféru konania XI. ročníka 
Hasičského bálu. Pripravili stolovanie 
a srdečne obslúžili, spolu s hudobnou 
skupinou Profil 170 účastníkov bálu. 
Veríme, že ďalší ročník bude nie len za 
účasti skalných, ale aj nových účastníkov, 
ktorí v príjemnom prostredí prežijú 
odpočinkový deň. Všetci ste týmto 
srdečne vítaní.

Mária Putišová, OV DPO ZH
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z dôvodu, že jeho práca v zlievarni už 
v tom čase nebola len osemhodinová, ale 
vyžadovala si prácu navyše a mnohokrát 
služobné cesty. Dôkazom, že mu práca 
v dobrovoľnej požiarnej ochrane nebola 
ľahostajná je aj to, že pri okresnom výbore 
pracoval aj ako člen preventívno-výchovnej 
komisie. Svoje vedomosti si rád nadobudol 
aj v Odbornej škole Dobrovoľnej 
požiarenej ochrany Martin a to v rokoch 
1976 v trojtýždňovom kurze veliteľov 
a v roku 1980 v dvojtýždňovom kurze 
referentov prevencie. Za obetavú prácu 
bol účastníkom Slovenského zjazdu Zväzu 
požiarnej ochrany. 

Je držiteľom vyznamenaní: 

• 1980 za príkladnú prácu,
• 1988 za zásluhy,
• 1994 za mimoriadne zásluhy,
• a od roku 2000 je držiteľom 
 vernostnej medaily - 40 rokov
 v hodnosti „vrchný technik“ a
 držiteľom odznaku odbornosti
 Požiarnik II. stupňa. 
Ján Sľašťan obetoval veľa svojho voľného 

času na výchovu mladých ľudí, na riadiacu 
a organizátorskú činnosť a zabezpečovania 
všetkých úloh, ktoré patrili pod jeho 
pôsobnosť. Dobrovoľnej požiarnej ochrane 
bol nápomocný aj ako zástupca starostu 
obce Trnavá Hora.

V mesiaci august sa bude v celej 
našej obci konať súťaž o najkrajšie 
okolie rodinného domu. Túto súťaž 
organizuje komisia životného prostredia 
a verejného poriadku, v spolupráci 
s Obecným úradom v Trnavej Hore. 
Súťaž je organizovaná za účelom 
skrášlenia našej obce. V nasledujúcich 
Trnkách bude zverejnené poradie 
najkrajšieho okolia domu. Konkrétne 
sa bude hodnotiť komisiou balkón alebo 
okno smerujúce k ceste, predzáhradka a 
časť medzi cestou a oplotením domu. V 

SÚŤAZ O NAJKRAJŠIE OKOLIE DOMU

súťaži nebudú hodnotení rodinní príslušníci a členovia komisie. 
Traja najlepší budú ohodnotení finančnými darmi. Je to prvýkrát a dúfame, že súťaž bude 

pokračovať i v budúcich rokoch. Treba oceniť prácu spoluobčanov, ktorí skrášľujú svoje 
okolie a zároveň i našu peknú obec. Smutné je, keď obec musí platiť vykosenie trávy i pred 
rodinnými domami. Všetci by sme sa mali snažiť o skrášľovanie nášho okolia. Za snahu, 
nielen v mesiaci august, vopred ďakujeme.

Komisia ŽPaVP

ilustračné foto
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V obci Trnavá Hora máme 
železničný most, ktorý bol 
vybudovaný počas II. sv. 
vojny, teda počas existencie 
Slovenského štátu, keď železnice 
fungovali pod menom „Slovenské 
železnice - SŽ“. Tento most je na 
trati Hronská Dúbrava - Žiar nad 
Hronom a vedie ponad Ihráčsky 
potok, oproti pohostinstvu, resp. 
zubnej ambulancii. Všimli ste si ho?

Na uvedené skutočnosti nás upozornil Pavel 
Kravec, za čo mu ďakujeme.

Stavanie Mája
Ako tradične, i tento rok sa konalo v našej 
obci stavanie mája, organizované Občianskym 
združením SPOON. Ako spomienku naň vám 
prinášame aspoň zopár zaujímavých fotiek.

Čo sme niektorí o Trnavej Hore nevedeli...

(železničný most v 
obci Trnavá Hora)

(detail mostu)
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Pastelka
Príchod jari

Integrované materské centrum Pastelka 
v Trnavej Hore okrem bežnej „našej“ 
činnosti zorganizovalo a spolupodieľalo sa 
na organizácii podujatí s názvom Príchod jari 
a Rodinný piknik.

V tieto dva dni sme chceli pripraviť pre 
vás, pre deti a rodičov, jednoduchý program 
so zábavou.

Príchod jari sa uskutočnil 1. apríla pred 
Kultúrnym domom v Jalnej. Oslovili sme 

Integrované materské centrum na vidieku
Trnavá Hora

svoje alebo zo svojej zbierky. Pani Uhrinová 
predviedla  paličkovanie a frivolitkovanie a 
so svojimi výstavnými dečkami nám doslova  
vyrazila dych. Pán Slašťan s chlapcami plietol 
korbáče a tiež doniesol  pletené košíky, p. 
Mečiar z Jastrabej zas sviečky a výrobky zo 
včelieho  vosku. Rodičia s deťmi si zasúťažili v 
rodinných súťažiach s vajíčkami, či  už to bolo 
hádzanie vajcom, zdobenie a vyfukovanie, alebo 
beh s vajcom.  

Odmenou všetkým bol diplom, chlieb s 
praženicou a šišky, ktoré nám za  čerstvé vajíčka 
upiekla p. Mališová.

šikovných ľudí z našej obce i okolia, 
ktorí svojimi rukami a zručnosťami 
vyrábajú zaujímavé veci, čo sme 
následne aj vystavili.    Jozef Turoň 
predstavil vyrezávaný betlehem, 
Adriana Mrenicová a Iveta Filasová 
vyšívané obrazy, Božka Bahledová 
šité šaty, p. Dobáková nádherné 
maľované obrazy, p. Hanušková 
pletené veci, p. Horoš  vyrezávané 
varechy, deti z materskej školy 
svoje výrobky a   p. Hrkeľová dečky 
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 Deň bol nádherný, jar sme 

privítali prvýkrát a chceme 
poďakovať všetkým, ktorí prišli 
a doniesli vajíčko, čím veľmi 
pomohli.

Rodinný piknik
Rodinný piknik vznikol 

z nápadu takého každoročného 
Medzinárodného dňa detí. Po 
predchádzajúcej akcii sme dali 
hlavy dokopy s Makselovcami 
a nápady sa len tak sypali. Deň 
detí sme spojili s Dňom otcov 
a rodinný piknik sa mohol začať. 

V letných mesiacoch 
pokračujeme 

so vzdelávacími 
kurzmi, aktuálna 
pozvánka na kurz 
je vždy na našej 

nástenke pri obchode 
pod obecným úradom. 

Kariérne poradenstvo:
Ak máte problém so zamestnaním, chcete sa zamestnať, uvažujete 

o podnikaní, čaká vás pracovný pohovor a vy sa chcete naň pripraviť, 
príďte v stredu do Pastelky (obecný byt pri MŠ). Vždy každú druhú 
stredu je tu pre všetkých kariérna poradkyňa Ing. Emília Jányová 
– Lopušníková, ktorá svojimi rada a informáciami poradí, pomôže. Prísť 
môže hocikto.

Kariérne poradenstvo vždy v stredu o 15,30 hod. (11.7., 25.7., 8.8., 
22.8, atď).

Od starostu Jána Harmana sme dostali 
požehnanie v podobe škatúľ plných sladkostí 
pre detváky a ihrisko na 2. júna. Pre otcov 
Pavel Ihracký zorganizoval futbalový zápas 
a fi rma Steiger darovala každému tatkovi 
v sprievode svojho dieťaťa malé pivko. Pre 
deti sme vymysleli súťaže a hry, poníka - 
Gitu doviezla, a povozila na nej naše deti, 
rodina Vonkomerová. Makselovci pripravili 
občerstvenie a výborný štipľavý guláš, ktorý 
varil Karol Mužík, naši hasiči predviedli útok 
a dovolili našim malým chlapcom sedieť 
v ich aute, KDH deťom rozdalo darčeky 
a hračky za súťaže a naše zlaté deti nám 
zaspievali do mikrofónu Svojím príchodom prekvapil šašo, ktorý sa doviezol na mopede s kopcom 
balónov pre deti. Deň stvorený a pripravený pre všetkých ukončil dážď. My všetci sme ale ostali 
prekvapení, koľko šikovných ľudí je v našej obci, či už mladých, alebo starších, ktorí priložili ruku 
k dielu, pomohli, kde sa dalo a tým vytvorili úžasnú atmosféru pre nás všetkých. 

Ďakujeme.
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Vieme ako správne separovať odpad?
Náš večný problém – odpad. Už niekoľkokrát po sebe sa ním opäť zaoberáme aj 
v Trnkách. Sme ľudia rôzni, o čom svedčia i tie naše „úžasné“ čierne skládky. 
Jedni sa snažia o ich odstránenie svojou činnosťou a tí druhí o ich vytvorenie 
svojou nezodpovednosťou. Opäť vám prinášame rozpis, na základe ktorého 
by sme sa mali naučiť správne separovať a chrániť naše, už i tak, zdevastované životné prostredie.

SKLO - zber do kontajnerov

ÁNO

  zelené a hnedé sklo 
(neznečistené)

 bezfarebné sklo, poháre od 
kompótov a zeleniny 

 fľaše od nápojov, z detskej 
výživy, olejov, okenné sklo, 

rozbité poháre

NIE

 obaly z potravín, oleje, ropné 
produkty 

 staré lieky, zvyšky mäsa

PLASTY - zber do vriec

ÁNO

 všetky druha plastov, 
umyté obaly z potravín, 

kozmetiky, čistiacich pro-
striedkov

 plastové tašky, rôznofa-
rebné fólie

NIE

 obaly z ropných produk-
tov, kovové uzávery

 plasty vystužené sklene-
nými vláknami, silne znečis-

tené potravinami

PAPIER - zber do vriec

ÁNO

 noviny, časopisy, obrázkové 
knihy, škatule

 obalový materiál, spisy, zoši-
ty, katalógy

NIE

 znečistený papier potravi-
nami, olejom

 vrstvené obaly s plastmi, 
plastové obaly kníh

 indigový papier, spisové 
spony

BIO - ODPAD - komposto-
vaním na vlastnom 

pozemku

ÁNO

 zvyšky z ovocia, 
zeleniny, jedál, škrupiny 

z vajec
 očistené kosti, koná-

re, lístie, tráva 

NIE

 obaly z potravín, ole-
je, ropné produkty 
 staré lieky, zvyšky 

mäsa

STAVEBNÝ ODPAD - ob-
jednávkou kontajnera 

na OÚ

ÁNO

 stavebný interný 
odpad (neznečistený), 

tehla 
 murivo, omietka, 
škridla a pod.

NIE

 pneumatiky, dre-
vo, krytiny z umelej 

hmoty
 väčšie plastové 

obaly, autobatérie

VEĽKOROZMERNÝ 
ŽELEZNÝ ŠROT - zber 

na zriadených sklád-
kach

ÁNO

 kovové predmety, 
stroje, železné súči-

astky
 železný odpad

NIE

 drevený odpad, 
plasty, sklo

OSTATÝ ODPAD - vývozom 
vo vlastnej kukanádobe

ÁNO

 popol, škvára, porce-
lán, keramika 

 pogumované textílie, 
koženka, guma 

 zvyšky mäsa, vrstve-
ný a indigový papier

NIE

 monočlánky, žiarivky, 
výbojky, farby

 rozpúšťadlá, lieky, 
opotrebovaný olej
 využiteľný odpad
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Kritériá na poskytovanie zľavy na stravovanie v školskej jedálni
V minulom čísle nášho občasníka 
sme vás informovali o možnosti 
objednávať si obedy zo školskej 
jedálne. Na základe nedostatočných 
informácií o cene obedu a kto spadá 
do ktorej skupiny, vám upresňujeme 
cenu stravnej jednotky pre občanov.

občanom, ktorí dosiahnu 
vek 75 rokov a žijú 

osamotene, sa poskytne 
zľava vo výške 66% 

z výšky prevádzkových 
nákladov, to činí po 

zľave 40,50 Sk

občanom, ktorí sú držiteľmi 
preukazu ZŤP alebo ZŤP 

– S a žijú osamotene, 
sa poskytne zľava vo 
výške 33% z výšky 

prevádzkových nákladov, to 
činí po zľave  50,50 Sk

občanom, ktorí sú 
dlhodobo chorí a žijú 

osamotene, sa poskytne 
zľava vo výške 33% 

z výšky prevádzkových 
nákladov, to činí po 

zľave 50,50 Sk

ostatným občanom na 
dôchodku sa neposkytuje 

žiadna zľava a platí pre nich 
plná výška ceny stravnej 

jednotky, t.j. 61.- Sk

Cena stravnej jednotky je 61.- Sk a je 
zložená z:
• prevádzkových nákladov, t. j. 31.- Sk
• potravinovej zložky, t. j. 30.- Sk

Občanovi je možné poskytnúť len jeden 
druh zľavy, nie je možný súbeh zliav.

Oznam
Obecný úrad informuje občanov obce, že od 1. júna 
2007 sa komunálny odpad bude vyvážať každý párny 

týždeň.

Otázky občanov na starostu a obecné 
zastupiteľstvo

• Prečo a za akých podmienok tento rok kosila našu 
obec firma a nie naši nezamestnaní?

• Kedy budú zdobiť už aj našu obec erby?
• Nebolo by vhodné po kosení cintorína hneď 

pozametať chodník a odniesť pokosenú trávu, ako 
to nechať neupratané cca 2 týždne po kosení a to 
aj napriek tomu, že sa konal v tom čase pohreb?

Pozvánka
„Hudba spája srdcia - srdcia spájajú 

národy“
Pozývam vás na koncert talianskeho 

sláčikového Tria d´archi della Fenice hráčov 
orchestra slávnej benátskej opery La Fenice.

Dňa 29. júla 2007 - nedeľa o 15.00 hod.
Staré Hory - „Studnička“ (14 km od 

Banskej Bystrice smerom na Donovaly). 
Výnimočný koncert v krásnej prírode, 

spojený s poďakovaním za dar lásky, krásy, 
hudby a priateľstva.

Mgr. P. Kravec

Poskytnutie   zľavy:


