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Príhovor starostu 

Vážení občania, 

      ani sme sa nenazdali a máme tu magický rok 2000, o ktorom sa toho už veľa napísalo a 
nahovorilo. Aký však v skutočnosti bude ukáže až čas a každodenný život. 
      S novým rokom sme vstúpili aj do druhého ročníka vydávania našich novín a ja verím, 
že ste si na ne zvykli a hodnotíte ich kladne. Pretože si ich vydávame sami pre seba, chcel 
by som vás požiadať o vaše postrehy, úvahy a námety zo života obce tak, aby sme si noviny 
urobili ešte zaujímavejšími. Ak by chcel niekto napísať zaujímavosti, ktoré by mohli 
pomôcť aj ďalším občanom, alebo podeliť sa o skúsenosti, prípadne aj pranierovať neduhy, 
veľmi rád privítam akúkoľvek snahu. Iste sú aj takí občania, ktorí by vedeli o čom písať, ale 
jednoducho sa obávajú štylizácie a úpravy. Veľmi rád im pomôžem ak budem vedieť. Môj 
pôvodný zámer bol noviny rozbehnúť a odovzdať niekomu ďalej. Ale zistil som, že asi ani 
nie je komu, pretože zase sa len pasívne čaká, čo tam zase ten starosta napíše. O niečo 
jednoduchšie to majú niektorí moji kolegovia, ktorým noviny robia ľudia v ich redakčnej 
rade. Iste sa neurazíte, ak skonštatujem, že u nás je nie je veľký záujem o veci verejné. 
Niekedy mi je trochu smutno, keď vidím, ako sa v niektorých iných obciach dokážu ľudia 
aktívne zapájať do obecného života. Tradičné plesy, tanečné zábavy a ďalšie spoločenské 
podujatia. Chápem, že život je rýchlejší, zvyšuje sa nezamestnanosť, živiteľov rodín trápia 
ekonomické problémy, ale tie isté problémy majú aj inde a ešte sa preto nezatvorili doma. Aj 
za čias našich predkov sa nežilo ľahko, ale ľudia sa aspoň vedeli zabaviť a hlavne 
medziľudské vzťahy boli lepšie. Nepotrebovali ani televízory, aby ich bavil niekto iný. U 
nás je to väčšinou tak, že sa nám zdá, že v iných obciach majú raz to, inokedy zase toto, len 
u nás sa nič nedeje. Okrem toho, že s tým nesúhlasím, mám aj takú skúsenosť, že ak sa už 
niečo urobí, nemá tam zase kto prísť.  
      Ale aby som aj niečo pochválil, veľmi rád spomínam na halový benefičný turnaj 
osobností v športovej hale v Dolných Krškanoch, kde ma príjemne prekvapila hojná účasť 
obyvateľov našej obce. Dúfam, že tí, ktorí prišli mali dobrý zážitok a tiež dobrý pocit, 
pretože takú reklamnú kampaň, akú mali v prvý januárový týždeň Lukáčovce, ešte história 
nepamätá. Podarilo sa zaklopať na správne dvere, správnymi argumentmi prelomiť ľady a 
len v Slovenskej televízii sa 20 krát počas týždňa vysielali reklamné upútavky na turnaj 
vždy s pol minútovou ukážkou kaštieľa. Iste ste ju mnohí videli, pretože STV ju zaraďovala 
v hlavnom vysielacom čase. O podujatí priniesli reportáže všetky slovenské televízie, dve 
rádiá a niekoľko novín. Príprava podujatia obnášala vyše tri mesiace tvrdej práce, ale stála 
za to, pretože táto akcia bola najlepším a najlacnejším možným spôsobom, ako našu obec 
dostať do povedomia širokej verejnosti. Už teraz máme prísľub účinkujúcich na účasť na 
ďalších podujatiach.  
     Do nového roka sme teda vstúpili tou správnou nohou. Naviac na prelome januára a 



februára som jednal so SAD Nitra, kde som prakticky dosiahol maximum a tak od mája 
príde k zefektívneniu spojov do Nitry a ako najväčší úspech hodnotím pridanie večerných 
víkendových spojov do Nitry a späť.  
    V tomto roku Obecný úrad prvýkrát zriadil funkciu vedúceho verejnoprospešných 
obecných služieb, v ktorej bude od 15.apríla pôsobiť pán Stanislav Hanták. Pretože na 
funkciu starostu obce sú kladené stále väčšie nároky a v súvislosti s reformou verejnej 
správy sa tieto povinnosti starostov ešte výrazne zväčšia, prichádza už teraz na niektorých 
obciach k zriaďovaniu funkcií takýchto správcov alebo vedúcich, aby sa starostovia mohli 
viac venovať tomu, čo je pre ich obce potrebnejšie. Je nevyhnutné starostov odbremeniť, 
aby mohli prevziať na seba ďalšie nové úlohy a kompetencie a tak časť svojich doterajších 
úloh musia presunúť ďalej. Čo bude mať vedúci verejnoprospešných služieb na starosti si 
môžete prečítať na inom mieste týchto novín.  
    V týchto dňoch prichádza k prvej etape výmeny doterajších svietidiel verejného 
osvetlenia za už dávno avizované úsporné svietidlá. Uvažoval som síce nad tým, že by sa 
oplatilo zobrať svietidlá aj pre domácnosti, ale tam, odkiaľ sme ich brali majú v ponuke iba 
veľké svietidlá. Ďalej som už nehľadal, pretože Tesco vyšlo s akciou na úsporné žiarivky 
pre domácnosti vo výhodných cenách. Teda v tejto etape vymeníme 50 svietidiel, čo je asi 
polovica a zostávajúcu polovicu vymeníme zase v septembri, pretože zhruba od toho 
obdobia do jari sa svieti najdlhšie.  
     Musím taktiež vyzdvihnúť váš prístup pri platení daní a poplatkov na rok 2000. Napriek 
tomu, že v uplynulých rokoch v okolitých obciach dane pre obyvateľov stúpli, my sme na 
tento rok dokázali udržať ich výšku pre občanov na minuloročnej úrovni.  
   Pri vývoze komunálneho odpadu sme sa v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom, napriek 
zavedeniu paušálneho poplatku, rozhodli zmierniť dopad na občanov a v rozpočte sme 
vyhradili vyššiu dotáciu obce na vývoz odpadu.  
     Taktiež výber poplatkov za vodu je pre obec stratový, ale dokázali sme cenu za vodu 
udržať na doterajšej výške vďaka šetreniu na iných položkách a lepšiemu hospodáreniu.  
Dúfajme, že sa nám to spoločnými silami bude dariť čo najdlhšie. 

Marián Lukáčik  
starosta obce 

POĎAKOVANIE 

     Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Lukáčovciach ďakuje všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli na výročnú schôdzu pre členov klubu dôchodcov a tým spríjemnili 
ich účasť. 

                                                           Výbor Základnej organizácie 
                                                         Jednoty dôchodcov Lukáčovce 



GLOBTEL KONEČNE AJ V LUKÁČOVCIACH 

   Už len neveľký počet obcí nie je pokrytý žiadnym signálom siete GSM mobilných 
operátorov Globtel alebo Eurotel a naša obec doteraz patrila medzi ne. Prečo doteraz ?  
      Už vlani som avizoval stanovisko spoločnosti Eurotel, ktorá mala ako prvá naplánované 
pokrytie našej obce do konca minulého roka. Z ekonomických dôvodov však tento zámer 
museli odložiť. Ekonomicky zaujímavý však nie sme ani pre jedného mobilného operátora, 
pretože väčšina okolia už pokrytá je a tak nie je u nás predpoklad rýchlej návratnosti.  
     Po mnohých dotazoch a argumentoch z našej strany však svitlo na dobré časy, pretože 
som už obdržal písomnú informáciu z oddelenia Geomarketingu spoločnosti GLOBTEL 
GSM, ktorá hovorí, že v pláne výstavby je vysielač, ktorý bude signálom GSM v 
dohľadnom čase pokrývať obce Pastuchov a Lukáčovce. 

                                                                             starosta obce 

Veľkonočné tradície 

  Dňa 26.marca 2000 poriadala jednota dôchodcov v miestnej obci za spolupráce Základnej 
školy a Materskej školy ako i občanov obce kultúrne popoludnie s názvom „Veľkonočné 
tradície“.  
     Výbor Jednoty dôchodcov srdečne ďakuje všetkým zúčastneným vystavovateľom ako i 
návštevníkom tohoto podujatia. Každá akcia poriadaná pre našich spoluobčanov, ktorá im 
prinesie radosť a uspokojenie, dokážu sa pokochať krásou, vytvorenou šikovnými rukami 
našich spoluobčanov (vekovo veľmi rôznych – od najmladších z Materskej školy po tých 
najstarších – dôchodcov) je pre nás veľkým potešením a vzpruhou pre poriadanie 
podobných akcií v obci.  
     K slávnostnej atmosfére prispelo vystúpenie žiačok Základnej školy s jarnými ľudovými 
zvykmi a piesňami. 

                                                             Výbor Jednoty dôchodcov 

ZMENA STRÁNKOVÝCH DNÍ NA OBECNOM ÚRADE 

     Obecný úrad v Lukáčovciach oznamuje, že s účinnosťou od 1.apríla 2000 prichádza k 
zmene stránkových dní a úradných hodín na Obecnom úrade takto: 

Pondelok: 7.30 – 12.00 hod. 12.30 – 15.30 hod. 
Utorok : nestránkový deň 
Streda: 7.30 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod. 
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7.30 – 13.00 hod. 



      Oproti doterajším stránkovým dňom prichádza k zavedeniu utorka ako nestránkového 
dňa tak, ako je to praxou na všetkých ďalších úradoch.  
     Niektoré utorky sú dni seminárov a školení organizovaných Regionálnymi vzdelávacími 
centrami v Nitre a v Trnave, ktorých sme členmi a môže sa stať, že v utorok nemá kto na 
Obecnom úrade vybavovať stránky, pretože sme všetci na seminároch. 
      Ďakujeme za pochopenie ! 

Blahoželanie 

Obecný úrad v Lukáčovciach blahoželá pánovi Dominikovi Muchovi, bývalému predsedovi 
MNV a neskôr starostovi obce, k jeho 50 – tim narodeninám, ktorých sa dožil v sobotu 
17.03.2000. Do ďalších rokov mu prajeme hlavne veľa zdravia a životného optimizmu. 

                                                                                    OcÚ 

PREDSTAVUJEME SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE 
A POLITICKÉ STRANY V NAŠEJ OBCI 

Slovenský zväz chovateľov 

Začiatkom tohoto nového milénijného roka 2000 sa konala výročná členská schôdza ZO 
SZCH v Lukáčovciach, ktorá oslávila 30.výročie svojho založenia. Jej výbor nás pri tomto 
jubileu krátko poinformoval o svojej činnosti.  
      Organizácia, vtedy ešte SZD (Slovenský zväz drobnochovateľov) bola založená na 
hodový pondelok v októbri 1969 vtedajším tajomníkom OV SZD Nitra Vladimírom 
Karáskom po splnení základných podmienok vzniku ZO podľa stanov SZD. O založenie ZO 
muselo požiadať minimálne 15 občanov. Boli to títo zakladajúci členovia: Stanislav 
Babulic, Michal Bílik, Michal Bosák, Tomáš Bosák, Michal Brezolubský, Jozef Cebo (pri 
kaštieli), Stanislav Cebo (býva v Alekšinciach), Jozef Dian st., Augustín Fuska, Vincent 
Gajarský, Peter Hrebík (na Stanivišti), Teoš Kollár (býva v Alekšinciach), Gabriel Lopaška, 
Pavol František Prosnan, Eduard Rolfes (býva v Rišňovciach). Prvým predsedom bol 
zvolený Stanislav Babulic (je pochovaný na cintoríne v Alekšinciach). Výbor ZO ďalej 
viedli títo predsedovia: prof. Viliam Trebichalský (syn Karolov), Vincent Gajarský, Ján 
Gajdoš (liahar hydiny), Jozef Vančo, Dominik Mucha a za posledné 4 roky Pavol František 
Prosnan. 
     Organizácia bola zameraná na chov čistokrvných zvierat v nasledovných chovoch:  
- hydina hrabavá a vodná  
- chov králikov  
- chov úžitkových a okrasných holubov  
- chov oviec a kôz  
- chov exotického vtáctva a akvárijných rybičiek  



   K týmto hlavným chovateľským úlohám pribudlo usporiadanie výstav vlastných, ako i 
účasť v rámci bývalej ČSSR. Brigádnická pomoc MNV pri skrášľovaní a budovaní obce v 
akcii „Z“. Pomoc poľnohospodárskym organizáciám JRD a ŠM Lukáčovce pri zbere úrody 
a zvážaní slamy, usporiadanie vlastných kultúrnych a športových podujatí, ako boli 
čerešňové plesy a futbalové turnaje. Po začiatočných rokoch pribudla i starostlivosť o 
mladých chovateľov od 10 – 18 rokov (KMCH). Naša organizácia bola zapísaná už v 
registri SSR pod číslom 225/69. Jej činnosť nebola pozastavená ani prerušená po dnes.  
   Organizácia sa v roku 1975 rozrástla takmer na trojnásobok členov, väčšinou chovateľov 
hydiny. Zároveň do obce boli dodané plemená hydiny, ktoré tu doteraz ľudia nepoznali – 
Henyšírka, Sasexka, Plymutka. Z týchto úžitkových chovov boli vybraté najlepšie plemená 
a napojené na vlastnú liaheň u Jána Gajdoša. V chove králikov pribudli plemená NZB, 
kalifornský, francúzsky, strieborný, angorský králik a belgický obor. Rozvoj chovu králikov 
zabezpečoval vždy miestny registrátor tetovaním a vystavením rodokmeňu.  
   Rozvoj chovu oviec a kôz – táto chovateľská činnosť nadväzovala na dávne tradície 
chovateľstva v Lukáčovciach, po ktorých nám zostali ešte pomenované časti chotára. Háj za 
Ravasníkom nazvaný Kozárka, pri majeri od Rišňoviec, zvaný Tajtlbón, bola roľa 
pomenovaná ako Ovčiarka.  
  Ostatné chovateľské odbory, ako sú chov holubov, exotov a akvarijných rýb nezasahovali 
do hospodárskych produktov, ale ako záľuba sa tešia veľkej obľube.  
   Z dosiahnutých výsledkov vyberáme: vybudovanie parku v strede obce pri soche sv. Jána 
vo vlastnej réžii, zriadenie klubovne a obvodového skladu krmív za nájomné s finančnou 
úhradou MNV Lukáčovce, usporiadanie 8 výstav, z ktorých najväčšia bola v r.1986 v areáli 
kaštieľa, kde sa zúčastnilo asi 100 vystavovateľov z okresu Nitra a okolia. Za túto 
všestrannú činnosť je organizácia držiteľom striebornej a bronzovej plakety ÚV SZCH 
Bratislava, ako i ONV Nitra a OV SZCH Nitra. Ceníme si i čestné uznanie od MNV 
Lukáčovce, ktorý veľmi podrobne poznal našu činnosť, nakoľko v našich radoch bol i 
predseda MNV a ďalší poslanci. 

                                                                  Výbor základnej organizácie SZCH 

Zmeny autobusových liniek 

    Iste sa pamätáte, že vlani v mesiaci február sme preberali návrhy na zmeny 
autobusových  liniek do Nitry. Pretože koordinačná porada k uvedeným zmenám prebehla 
ešte pred mojím nástupom do funkcie, nebolo možné už nič ovplyvniť. Tak ako som sľúbil 
vo volebnom programe, vypracoval som komplexný rozbor existujúcich liniek do Nitry a na 
jeho základe som zistil, ktoré linky sú efektívne a ktoré nie. Už niekoľko rokov napríklad 
premával v pracovných dňoch autobus do Alekšiniec k vlaku o 17.55 hod. Nikoho zo SAD 
však nenapadlo pozrieť sa, ako premávajú vlaky a či rokmi náhodou neprišlo k ich posunu. 
Samozrejme tento spoj jazdil k neexistujúcemu vlaku, pretože vlaky od Leopoldova a od 
Nitry prechádzajú cez Alekšince asi o 18.45 hod. Teda kto nimi aj pricestoval, nemal z 
Alekšiniec žiadny prípoj do Lukáčoviec, pretože ten odchádzal 20 min. pred príchodom 
vlakov. A takto by sa dalo pokračovať u viacerých liniek.  
    Navrhol som teda SAD Nitre zbytočné spoje zrušiť a na základe tejto úspory som 
požadoval pridanie večerných autobusových spojov cez víkendy, pretože nie je normálne, 



aby posledné spoje z Lukáčoviec do Nitry cez víkendy odchádzali o 16.50 hod. Toto bolo 
SAD akceptované a tak už od konca mája príde k zmene cestovného poriadku. Taktiež došlo 
k menším posunom u niektorých existujúcich spojov, ale vždy v záujme ich zefektívnenia. 
    Nebudem tu rozpisovať celý cestovný poriadok, chcem však ešte podotknúť jednu 
skutočnosť. Tým, že prišlo k zavedeniu večerného spoja do Nitry, nebolo iného východiska, 
ako spoj s odchodom o 18.40 hod. z Nitry cez víkendy posunúť na 17.30 hod. Ako sa však 
dočítate ďalej, k tejto zmene príde asi iba na 3 mesiace. Uvedomovali sme si, že tým príde k 
problému tzv. dvanástkárov, ktorí budú musieť ísť z Nitry vlakom s autobusovým prípojom 
v Alekšinciach. Ale ako to pri každej zmene býva, vyhovieť sa nedá každému osobitne. 
Brali sme do úvahy aj to, že dvanástkari robia sobotnú alebo nedeľnú dennú len asi jeden 
maximálne dvakrát do mesiaca. Na druhú stranu váh však bolo treba položiť skutočnosť, že 
posledný spoj cez víkend do Nitry má odchod o 16.50 hod., čo je nenormálny stav a tí, ktorí 
idú na nočnú smenu, sa musia prechádzať 4 hodiny po Nitre. Ale aj tu sme našli riešenie, 
ktoré však bohužiaľ už nejde zapracovať do nového cestovného poriadku. Takže od 
septembra, kedy je možná najbližšia zmena, by sa uvedený spoj (sobota –nedeľa z NR) mal 
vrátiť na 18.40 hod.  
    Čo sa týka spojov do Hlohovca, zatiaľ by sa meniť nemali. Chcem však na základe 
upozornenia vyzvať tých cestujúcich, ktorí využívajú linky cez Pastuchov, aby si od 
vodičov brali cestovné lístky, pretože v opačnom prípade budú sami proti sebe. Ak SAD 
Hlohovec zistí, že touto linkou podľa odberu lístkov cestuje málo ľudí, veľmi ťažko sa mi 
bude vysvetľovať, že tomu tak nie je a vybavovať, aby neprišlo k jej zrušeniu. Ak teda 
týmto autobusom cestujete, berte si od vodičov lístky. 

                                                                                  starosta obce 

Nekompromisne proti čiernym skládkam 

      Asi pred rokom prišlo k zvýšeniu pokút za vyváženie odpadu na divoké čierne skládky v 
okolí obce. Na chvíľu sa to trochu zastavilo, ale dnes keď niekto prichádza hlavne od 
Pastuchova do Lukáčoviec musí mať dojem, že tu okrem normálnych ľudí, s prepáčením 
žijú aj nejaké kočovné kmene. Keď už dotyčným nie je nič sväté, je im jedno, čo tu 
pripravujú svojim deťom a vnukom? Viete si vôbec predstaviť ekologické následky tohoto 
barbarstva? Veď tam nájdete všetko od použitých akumulátorov z áut a traktorov, čo je 
nebezpečný odpad, až po neviem čo. Poďme teda na to ako sa hovorí „po lopate“.  
     Tento divoký vývoz má dva aspekty. Ekologický a ekonomický. Ten ekologický dúfam 
nemusím vysvetľovať nikomu, kto má ukončené aspoň základné vzdelanie. Nemenej 
dôležitý je však aj ekonomický aspekt.  
    A tu je namieste otázka pre tých, ktorí sa vývozu na divoké skládky iba nečinne prizerajú. 
Dopredu im oznamujem, že odstraňovanie čiernych skládok, ku ktorému budeme čo 
nevidieť pristúpiť, zaplatia aj oni. Ako? Tak, že likvidácia takýchto skládok ide do miliónov. 
A keď ich budeme potrebovať, budeme donútení zdvíhať dane a poplatky. Budete potom 
spokojní? Určite nie! To však nie je všetko. Ak sa skládky budú rozširovať, stúpnu aj 
náklady na ich likvidáciu a potom nikoho nechcem počuť, že sa v obci nič nerobí. Pýtam sa, 
za čo, keď všetko pohltí likvidácia skládok.  
     Teraz, keď sa zmenil systém platenia za vývoz odpadu, boli aj hlasy, ktoré hovorili, že 



oni žiadny odpad nemajú. To sa však ťažko dokazuje. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale z 
čoho potom vznikajú tie divoké skládky? Treba si uvedomiť, že už nežijeme v hlbokom 
socializme, keď sa o nás postaral štát, alebo za nás niečo zaplatil, prípadne sme z niečoho 
nejako vykľučkovali. Zvyknime si už na to, že za všetko si raz musíme zaplatiť sami a nikto 
nám, ani ako obci, zadarmo nič nedá. Už 10 rokov sme obecná samospráva so všetkým, čo k 
tomu patrí, takže ako sa budeme o obec starať a správať sa k nej, takú ju budeme aj mať.  
     Len pre porovnanie. V Nitre je situácia taká, že trojčlenná rodina žijúca v byte na 
sídlisku zaplatí za vývoz odpadu ročnú zálohu 528,-Sk. Na konci roka príde vyúčtovanie a 
ak počas roka stúpnu náklady, veľmi ľahko sa ešte môže doplácať. Nedávno dokonca 
nitrianske mestské zastupiteľstvo zvýšilo poplatok za vývoz 110 litrovej nádoby (tie isté 
používame u nás) na sumu 27,-Sk týždenne. Nikto sa nikoho nepýta, či súhlasí alebo nie. 
Jednoducho je to nutnosť. V Lukáčovciach zaplatí trojčlenná rodina ročný poplatok 150,-Sk, 
čo znamená asi 3,-Sk týždenne a pri prepočte na jednu osobu niečo vyše 4,-Sk mesačne. 
Verím, že po tomto vysvetlení to bude každému jasné, pretože jednoduchšie to už porovnať 
nejde. Ale poznáte to. Určite sa zase nájdu nejakí mudrlanti, ktorí budú hovoriť – „ale to je 
mesto.“ Dopredu sa ich pýtam, či si myslia, že v meste je lepší, mestský a drahší odpad? Iste 
nie.  
     Od tohoto roka môžete u nás za stanovený paušálny poplatok vyviezť toľko odpadu, 
koľko máte. V obci je umiestnený kontajner na železný odpad, nádoby na sklo a vždy 
začiatkom jari chceme na každú ulicu umiestniť veľký kontajner na odpad. Obecný úrad 
zvýšil svoju dotáciu na odvoz odpadu, pretože auto musí vyvážať nie jeden, ale dvakrát. 
Môj názor je taký, že radšej teraz obetujme vyššiu dotáciu a ponúknime ľuďom vyviezť 
odpad za symbolickú sumu, ako máme v budúcnosti vynakladať milióny na likvidáciu 
divokých skládok. Môžem vás ubezpečiť, že všetko sme dopredu dôkladne prekalkulovali. 
Ak sa už toto niekomu nepáči alebo ak sa ešte teraz niekomu oplatí vyvážať na čierne 
skládky a riskovať mastnú pokutu, tak potom už tomuto človeku vôbec nerozumiem. 
Doteraz bol stav taký, že tí, ktorí vyvážajú sa tvárili akože oni nič a Obecný úrad zase akože 
o nich nevie. Lenže my vieme svoje a tolerovať už nebudeme nič.  
    Na záver by som chcel vyjadriť nádej, že všetky prípadné zmeny budú v budúcnosti 
vnímané tak, že sú na prospech obce a teda logicky aj jej obyvateľov. Rád by som už 
konečne považoval niektorých večných pochybovačov nespokojných s každou zmenou, za 
chápajúcich a reálne zmýšľajúcich ľudí, ktorým nebudem musieť v každých novinách „po 
lopate“ vysvetľovať veci, ktoré už mali dávno pochopiť. 

Marián Lukáčik                                         
starosta obce 



VEDÚCI OBECNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 

Ako ste sa už mohli dočítať v príhovore starostu obce, bola zriadená funkcia vedúceho 
verejnoprospešných prác a služieb (ďalej len „VPP“), ktorá bude priamo podriadená 
starostovi a nadriadená ďalším sezónnym pracovníkom obce. Pre vašu informáciu bude 
obnášať nasledovné povinnosti: 
-organizovanie, riadenie a podieľanie sa na verejnoprospešných prácach a na prácach na 
údržbe a starostlivosti o miestnu zeleň, celkovú čistotu a vzhľad obce a miestny cintorín 
-organizovanie, riadenie a podieľanie sa na údržbe a starostlivosti o ďalší majetok obce – 
obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, požiarna zbrojnica, športový areál obce a iné 
-organizovanie, riadenie a podieľanie sa na kosení verejných priestranstiev, parkov a 
ostatných plôch v obci 
-priebežná kontrola všetkých častí obce a v spolupráci s obecnými pracovníkmi 
odstraňovanie zistených nedostatkov 
-predkladanie návrhov na možnosti zlepšenia celkového vzhľadu obce a čistoty 
-upozorňovanie porušovateľov nariadení obce o celkovej čistote a životnom prostredí obce 
-priebežná kontrola celkovej čistoty a kvality miestnych komunikácií 
-kontrolovanie udržovania čistoty miestnych komunikácií v čase žatevných a zberových 
poľnohospodárskych prác 
-riadenie prác na zimnej údržbe miestnych komunikácií 
-dozeranie na funkčnosť verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 
Zriadenie tejto funkcie rozhodne prispeje k skvalitneniu prostredia v ktorom žijeme, pretože 
vedúci verejnoprospešných obecných služieb je vlastne dennodenne v teréne, kde pracuje a 
naviac má zodpovednosť za horeuvedené veci. Teda nie je len vykonávateľom príkazov ako 
doteraz, ale má zodpovednosť aj za ich plnenie. 

/OcÚ/ 

V Ý Z V A 

Výbor Jednoty dôchodcov vyzýva všetkých spoluobčanov, ktorým záleží na tom, aby naša 
obec bola krásna, vždy čistá, aby sa do nej vždy s láskou vrátili tí, ktorí ju museli opustiť z 
pracovných alebo iných dôvodov a mohli vždy povedať – toto je naša krásna rodná dedinka. 
Pokiaľ nám čas a sily dovolia upracme si svoje priestranstvá pri domoch a pomôžme i pri 
úprave tých verejných, veď slúžia nám všetkým. 
Pozývame Vás teda do spoločnej práce, ktorú by sme uskutočnili v tomto jarnom období. 
Niekedy stačí urobiť aj maličkosť pre iných a máme z toho radosť všetci. 
O spôsobe a dátume konania Vás budeme informovať cestou miestneho rozhlasu. 

Jednota dôchodcov 



ODTERAZ SPOLU 

12.02. Katarína Ďurišová – Jozef Škultéty /Nitra/ 
04.03. Daniel Riegel – Andrea Kajzerová /Merašice/ 

OPUSTILI NÁS 

Február: Hanáková Filoména 
Červenka Pavel 

BLAHOŽELÁME 

03.01. Babulicová Rozália 50 r. 16.02. Bellovičová Terézia 60 r. 
12.02. Gajdošová Helena 50 r. 18.02. Maráková Mária 60 r. 
03.03. Fačkovcová Vlasta 50 r. 25.02. Fačkovcová Emília 60 r. 
12.03. Vančová Monika 50 r. 
17.03. Mucha Dominik 50 r. 15.03. Kollárová Jolana 70 r. 

12.03. Kabát Jozef 80 r. 
19.01. Cebo František 81 r. 
20.03. Červenka Ján 81 r. 
03.02. Ridrichová Jolana 82 r. 
27.01. Babulicová Mária 85 r. 
01.03. Rehušová Filoména 86 r. 
10.01. Chmelanová Helena 88 r. 
24.03. Juríková Sidónia 88 r. 
12.02. Gajdošová Filoména 89 r.


