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Novinky
spod Hradiska

Občasník pre obyvateľov obce Nemecká

ročník XI.

číslo 1/marec 2016

O jari v nás
Sneh sa roztopil, mierna zima odchádza, novoročné predsavzatia stále držia už len zopár odhodlaných. Opäť prichádza
vytúžené obdobie. Predlžovanie dní, štebot vtáčikov, úsmevy
slnka. Po dlhom čase nás znova obklopí vôňa trávy, kvitnúcich
stromov, záplava farebných kvetov. Prichádza jar.
No prvé ročné obdobie neprináša len radostné vizuálne
stránky. Donesie nám tiež radosť duše. Na chvíľu sme zastavili
chaotickosť a rýchlosť dní Vianocami. Tie sme však ani poriadne nedokázali zachytiť a zostala po nich len hrejivá spomienka. Silvestrom sme sa prešmykli do nového roka, plní
nádeje nového začiatku. Tri mesiace sú preč a my sme znova
zapadli do stereotypu. Ale prišla jar. A jar je nový začiatok. Ten
pravý začiatok nového roka. Spolu s prírodou môžeme rozkvitnúť a žiť niečím novým. Nadchnúť sa pre nové plány, nové
zážitky, nové záväzky. Tento rok môže byť výnimočný. Môže
byť iný. Je to na nás, v nás. Môžeme si vybrať novú cestu. Podľa
toho, na ktorej rozkvitne viac kvetov.
S jarou je späté tiež obdobie Veľkej noci. Symbolicky s ňou
všetci nesieme svoj kríž. Je ťažký, no my sme silní. Často to
robíme práve pre obetu voči druhým. Niekedy je ale naším krížom zlosť, nenávisť, hnev či sklamanie. Netrestáme tým ale
iných tak, ako mienime. Trestáme tým seba. Svoju myseľ aj telo
ťažíme negatívami. Opäť ale máme šancu odpustiť. Odbremeniť
sa, stať sa voľnými.
Vykročme do tohto roka ľahší, odviazanejší. Nebojme sa nových vecí, zmien, s ktorými sa náš život často mení k lepšiemu.
Zhlboka sa nadýchnime slnečnej vône kvetov a vykročme.
Radostný rok vám za členov redakčnej rady Noviniek spod
Hradiska želá
Lea Šagátová

Ježiš po druhýkrát padá pod krížom
(VII. zastavenie krížovej cesty vo farskom kostole)

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania.
Úvodom mi dovoľte poďakovať sa všetkým občanom, ktorí
5. 3. 2016 využili svoje právo a zúčastnili sa demokratických
volieb do NR SR. Zároveň sa chcem ospravedlniť za malé nedostatky, ktoré vznikli pri príprave, no i počas samotných volieb. Jedná sa mi hlavne o chýbajúce oznámenia o konaní volieb
(dva prípady). Môžem zodpovedne prehlásiť, že do každej
schránky bolo v stanovenej lehote doručené oznámenie o konaní
volieb, ako aj zoznam politických strán a koalícií. Nahlásené
prípady nedoručenia či prípadných strát predvolebných
materiálov sme doriešili do začatia volieb. Počas volieb sa
vyskytli prípady, že občan nebol zaradený do zoznamu voličov.
Po konzultácii s okresnou volebnou komisiou a preverení
v našich evidenčných záznamoch boli zoznamy voličov
doplnené. Za bezproblémový chod volieb chcem poďakovať
všetkým zúčastneným voličom, ako aj členom volebných
okrskových komisií a zodpovedným zamestnancom OcÚ za
presné a zodpovedné spracovanie výsledkov.
V súčasnej dobe realizujeme zateplenie štítových stien a výmenu okien na telocvični ZŠ s MŠ. Predpokladané ukončenie
projektu je koncom marca t. r. Podali sme žiadosť o nenávratné
finančné prostriedky (cca 147 000 eur, spoluúčasť obce 11 %) na

rekonštrukciu a zateplenie strechy telocvične a vybudovanie
bezbariérového prístupu do telocvične.
Prebieha proces verejného obstarávania na realizátora projektu cesty Pod Hrbkom, ako i opravu miestnych komunikácií
(podľa rozpočtu obce).
Po vyriešení technických problémov (elektrický prívod) budeme osádzať osvetlenie mostu v Zámostí pri zastávke autobusu, osvetlenie prechodu na I/66 pri autobusových zastávkach
v Nemeckej.
Podľa informácie navrhovateľa sa v príprave územného rozhodnutia na projekt kanalizácie dopĺňajú stanoviská dotknutých
orgánov a prebiehajú jednania s dotknutými vlastníkmi pozemkov.
Pripravujeme predaj pozemkov podľa žiadostí občanov (len
tie, ktoré budú schválené OZ za prebytočné alebo podľa osobitného zreteľa).
V spolupráci s verejným obstarávateľom pripravujem výzvy
pre obstaranie právnych služieb pre obec, geodetické služby, rekonštrukcie kúrenia v Dolnej škole v Zámostí, rekonštrukciu
obradnej siene a sociálneho zariadenia na obecnom úrade.
Vážení občania, chcem vyzvať všetkých vás, ktorí separujete
komunálny odpad, aby ste oslovili svojich príbuzných, známych
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a susedov, ktorí tak nečinia, a vysvetlili im dôležitosť separácie
odpadu. Veď je to také jednoduché. Po celej našej obci sú rozmiestnené 1 100 l nádoby na plasty, papier, sklo i plechovky.
Separovaním odpadu v konečnom dôsledku pomôžete sebe
a budúcim generáciám.
Obec Nemecká vyhlasuje na sobotu 2. 4. 2016 od 8.00 do
13.00 pracovnú brigádu za účelom vyčistenia našej obce od
odpadkov. Všetkých záujemcov, jednotlivcov či skupiny, ktorí
budú mať záujem na vyčistení svojho okolia i verejných priestranstiev, žiadame, aby nahlásili záujem na OcÚ v Nemeckej.

Budú im doručené vrecia na odpad. Prosím všetkých občanov,
aby sa podľa možnosti zapojili do akcie „Vyčistime svoju obec“.
Je tu jar. Toto nádherné obdobie roka sa aj v našej obci spája
so zvykmi Veľkej noci. Krásne a dobré zvyky sa síce pomaly
vytrácajú, no dúfam, že kresťanský odkaz Veľkej noci ostane vo
vašich srdciach. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v mene zamestnancov OcÚ, poslancov OZ i v mene svojom praje
Branislav Čižmárik, starosta obce

„Odpoveď Márie Krakovskej:
Odpoveď podľa §8 ods. 1/ zák. č. 167/2008 Zz. na článok
uverejnený v občasníku pre obyvateľov obce Nemecká „Novinky spod Hradiska“ číslo 4/december 2015.
Občasník pre obyvateľov obce Nemecká „Novinky spod Hradiska“, ktorého vydavateľom je Obec Nemecká, uverejnil v čísle
4/december 2015, na strane 2, článok Obecnej rady obce Nemecká s názvom „Čo je nové v obecnej legislatíve ...“ Obecná
rada obce Nemecká v uvedenom článku informovala verejnosť
o tom, že Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z následnej kontroly v ZŠ
s MŠ v Nemeckej v oblastiach personálnej politiky, dodržiavania rozpočtu, finančného hospodárenia a uzatvorených zmlúv
za obdobie od 1. 1. 2015 do 31.8.2015, a že na základe zistenia
hrubých nedostatkov a závažných porušení takmer vo všetkých
kontrolovaných oblastiach bol na základe odporúčania Rady
školy pri ZŠ s MŠ Nemecká starostom obce odvolaný riaditeľ

školy Mgr. Boris Šabo a taktiež bol ukončený pracovný pomer
s pani Máriou Krakovskou.
K týmto tvrdeniam uvádzam, že uvedený článok obsahuje
v časti, týkajúci sa mojej osoby, nepravdivé, pravdu skresľujúce
a mojej občianskej a profesionálnej cti a dobrej povesti sa dotýkajúce skutkové tvrdenia, pretože pracovný pomer medzi
Základnou školou s materskou školou Nemecká a mnou nebol
ukončený na základe zistenia hrubých nedostatkov a závažných
porušení takmer vo všetkých kontrolovaných oblastiach, t. j.
v oblastiach personálnej politiky, dodržiavania rozpočtu, finančného hospodárenia a uzatvorených zmlúv za obdobie od 1. 1.
2015 do 31. 8. 2015, ale tento pracovný pomer bol ukončený
dohodou obidvoch strán uzatvorenou z dôvodu organizačných
zmien s odstupným vo výške jedného priemerného zárobku.“
Mária Krakovská

Čo je nové v obecnej legislatíve...
Prierez uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
za obdobie od 15. 12. 2015 do 4. 2. 2016

Starosta za zúčastnil bezpečnostnej rady okresu Brezno k dokumentácii CO. Starosta ďalej informoval, že bolo ukončené verejné obstarávanie na odvoz komunálneho odpadu, a to s tým, že
komunálny odpad by mal byť lacnejší, ušetrené financie budú
preinvestované, bude nutné kúpiť váhy na váženie drobného stavebného dopadu, ako aj kontajnery na triedený zber, za ktorý
zodpovedá obec. K problematike denného stacionáru uviedol, že
ku dňu zasadnutia OZ prebieha posudzovanie žiadostí záujemcov, zatiaľ je viac než 30 záujemcov, pričom toto číslo je maximálnou kapacitou zariadenia. Následne OZ prerokovalo žiadosť
Základnej školy s materskou školou Nemecká o finančnú výpomoc. Starosta obce dal slovo pani riaditeľke ZŠ s MŠ Nemecká,
Mgr. Petrášovej, PhD., aby informovala o stave a predniesla konkrétne čísla a fakty. Mgr. Petrášová uviedla, „že OZ bolo oboznámené listom o problémoch a dlhu školy. Niektoré nedoplatky,
penále a úhrady faktúr sa podarilo splatiť, a to v celkovej výške
12.876,86,- € (Sociálna poisťovňa, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, vymáhané pohľadávky z faktúr). Týždeň
pred týmto zasadnutím boli zistené nedoplatky na Daňovom
úrade v sume 9.854,07,- €, pričom išlo o neodvedené preddavky
na dani z príjmov za 4 mesiace (marec – jún 2015), ktoré ešte
neobsahujú penále, ďalej neuhradené faktúry vo výške 1.800,- €
z obdobia roku 2014 a 02. 01. 2015 – 31. 08. 2015. Pravdepodobne budú ďalšie nedoplatky na zdravotnom poistení za dva mesiace (jún a júl 2015). Je potrebné spárovať platby a prekontrolovať.
Požiadala o finančnú výpomoc aspoň na decembrové mzdy, ktoré
mali byť vyplatené v decembri približne vo výške 17-tis. €.
Odvody uhradia z vlastných príjmov a originálnych kompetencií.
Tieto mzdy budú vyplatené ešte v decembri 2015.“ Vzhľadom na
to, že nie je ešte presne možné vyčísliť výšku miezd a ZŠ s MŠ
musí všetky pridelené prostriedky minúť, bolo navrhnuté,
aby zostatok sumy z poskytnutých prostriedkov bol použitý na

Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká (ďalej len OZ) za vyššie
uvedené obdobie zasadalo spolu dvakrát, a to v dňoch 15. 12.
2015 a 4. 2. 2016. Pre lepšiu informovanosť občanov sme aj tentokrát vyhotovili prierez uzneseniami s krátkym komentárom. Na
zasadnutí OZ dňa 15. 12. 2015 OZ uznesením vzalo na vedomie
informáciu o plnení uznesení OZ z prechádzajúceho zasadnutia,
prednesenú hlavným kontrolórom obce Nemecká s tým, že všetky uznesenia z posledného zasadnutia, ktoré sa konalo 25. 11.
2015, boli splnené okrem Uznesenia č. 110/2015, ktoré zostáva
v sledovaní, nakoľko termín určený predsedom komisií na vypracovanie a schválenie štatútov jednotlivých komisií bol do 31. 1.
2016. Následne bola OZ vzatá na vedomie informácia starostu
obce o činnosti Obecného úradu v Nemeckej, ktorá obsahovala
prehľad o finančnom hospodárení – zostatkoch na účtoch obce
v Primabanke a SLSP. Starosta obce doplnil informácie o tom, že
bude potrebné zaplatiť faktúry v sume cca 10.000,- €, predovšetkým za plyn, uloženie a odvoz odpadu, bežné zmluvné vzťahy
a faktúry, pričom podielové dane by mali prísť v nasledujúcom
týždni. Ďalšie nevyhnutné výdavky boli na vykonané revízie na
ČOV, pretože opäť vznikla porucha na ČOV, ktorá bola zapríčinená nezodpovedným konaním, a síce nahádzaním asfaltových
kusov do odpadovej šachty, čo spôsobilo upchatie a poruchu.
Ďalej starosta obce informoval, že bola ukončená rekonštrukcia
strechy ZŠ s MŠ Nemecká, k tejto téme zasadla stavebná komisia a stavba bola riadne odovzdaná. Navrhol urobiť ohrev úžľabia
a rozvodov, k čomu bude potrebné vypracovať projekt a vykonať
revízie. Predbežne by to mohlo stáť cca 1.000,- €. Na OcÚ prišli
aj ponuky na obnovu káblovania infraštruktúry, nakoľko momentálny stav je nevyhovujúci, práce sa začali v stredu 16. 12. 2015.
2
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splatenie časti záväzkov po lehote splatnosti. OZ vyhovelo žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc pre ZŠ s MŠ v Nemeckej,
odsúhlasilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
20.000,- € na mzdy zamestnancov ZŠ s MŠ v Nemeckej za
mesiac december 2015 a určilo použitie finančných prostriedkov
z prebytku (rozdielu medzi skutočne vyplatenými prostriedkami
na mzdy a sumou 20.000,- €) na úhradu časti záväzkov, ktoré má
ZŠ s MŠ v Nemeckej. Samozrejme, škola bude musieť vykonať
také opatrenia, aby financie poskytnuté ako výpomoc boli
postupne vrátené obci v plnej výške. Následne OZ jednotlivými
uzneseniami schválilo VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, VZN
č. 4/2015 o trhovom poriadku, VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. Ďalej bolo schválené neuplatňovanie programovej štruktúry
rozpočtu obce Nemecká na rok 2016 a bol schválený tiež samotný rozpočet obce na rok 2016. Rozpočet obce vychádzal zo skutočností z roku 2015, bol navrhnutý ako prebytkový. Prebytok
rozpočtu činí celkom 20.000,- €. Časový harmonogram bol dodržaný.
Na zasadnutí dňa 4. 2. 2016 OZ uznesením vzalo na vedomie
informáciu o plnení uznesení OZ z prechádzajúceho zasadnutia
prednesenú hlavným kontrolórom obce Nemecká s tým, že všetky uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom rokovaní OZ, sú
splnené. Následne starosta obce oboznámil poslancov, že najdôležitejším bodom, ktorý sa bude riešiť, je kanalizácia. Malo by sa
začať konanie ohľadne stavebného povolenia. Vysvetlil, o čo sa
jedná v troch navrhovaných zmluvách, ktoré boli poslancom
zaslané a budú sa schvaľovať. Ďalej starosta informoval o havárii
vody v kultúrnom dome v Nemeckej. Na mieste havárie bol poisťovací agent, ktorý vyčísli škodu. Podľa toho, akú sumu obec
dostane z poistenia, budú sa robiť opravy. Je totiž potrebné zatepliť aj stenu budovy od Hrona, aby v budúcnosti k podobným
haváriám nedochádzalo. Starosta tiež informoval o tom, že v piatok 5. 2. 2016 bude prebiehať vyhodnocovanie ponúk na realizáciu opravy telocvične v ZŠ s MŠ, že prebieha príprava podujatia
Obecné hody, ktoré sa budú konať v sobotu 6. 2. 2016, a informoval o financiách, ktoré má obec na účtoch v SLSP a v Primabanke. Zhodnotil, že denný stacionár funguje dobre, návštevnosť sa
zvyšuje, ale je potrebné vyriešiť zvoz našich starších občanov
do stacionára. Následne OZ uznesením schválilo VZN č. 1/2016
o poskytovaní opatrovateľskej služby. Hlavný kontrolór obce
predniesol poslancom OZ správu z výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem obce v oblasti použitia účelovej dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Nemecká futbalovému klubu FK Sokol
Nemecká pre rok 2015 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok

2016. OZ uznesením zobralo na vedomie správu z kontroly vykonanej v FK Sokol Nemecká, uložilo obecnému úradu výsledky
kontroly oznámiť kontrolovanému subjektu a vyžiadať od neho
vyjadrenie v písomnom vyhotovení. Tiež schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016. OZ tiež
uznesením schválilo výšku zábezpeky za prenájom a výpožičku
obecného majetku vo výške 30,- € za jedno podujatie, čo v praxi
pre občana znamená, že v prípade výpožičky alebo prenájmu
priestorov vo vlastníctve obce občan vloží do depozitu sumu
(zálohu) 30,- € pri objednávaní výpožičky alebo prenájmu a po
ukončení akcie a prevzatí majetku obce (priestorov, vybavenia
a pod.) bez zisteného poškodenia, resp. v úplnom stave, mu bude
táto suma vrátená. V prípade zistenej škody (poškodenie majetku
obce, chýbajúci inventár a iné rozdiely medzi stavom pri preberaní a odovzdávaní) bude na základe výšky vzniknutej vyčíslenej
škody tento vklad z depozitu krátený o sumu výšky škody. Ďalším uznesením OZ schválilo dodatok k zásadám odmeňovania
poslancov a členov komisií OZ v obci Nemecká, a to vo veci termínov vyplácania odmien a spôsobe vyplácania odmien poslancov OZ a členov komisií OZ. OZ opätovne schválilo predaj prebytočného majetku obce, vozidla zn. Mercedes, na základe
predkladania cenových ponúk za sumu nie nižšiu ako 350,- €.
OZ tiež schválilo jednotlivými uzneseniami návrhy zmlúv týkajúcich sa projektu dobudovania kanalizácie v aglomerácii Nemecká – Predajná – Jasenie. V súvislosti s tým OZ schválilo kúpu
pozemku č. 696/26 podľa geometrického plánu č. 36639729406/15 o výmere 43 m2 za cenu 15 €/m2, čo je úhrnom 645,- €,
od predávajúceho Ing. Milana Vajdu, CSc., bytom Martinčekova
28, Bratislava, za účelom vybudovania prečerpávacej stanice ako
súčasti projektu dokončenia obecnej kanalizácie. Ďalej OZ
schválilo výpožičku časti pozemku č. 1545/2 vedeného na liste
vlastníctva č. 580, ktorý je v majetku obce Nemecká zapísaný ako
ostatné plochy o výmere 1350 m2 na obdobie troch rokov odo dňa
podpísania zmluvy za účelom vybudovania prevádzky kynologického areálu. OZ ďalej schválilo finančné prostriedky vo výške
do 400,- € na zabezpečenie finančného pokrytia akcie Obecné
hody, ktorá sa konala dňa 6. 2. 2016, uložilo obecnému úradu
spracovať žiadosť o zápis do zoznamu periodickej tlače „Novinky
spod Hradiska“ – noviny občanov Nemeckej, Zámostia a Dubovej na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za účelom pridelenia ISSN čísla a schválilo finančné prostriedky vo výške
277,20 € na odmenu pre členov redakčnej rady obecných
„Noviniek spod Hradiska“ za dve čísla vydané v roku 2015, za
ktoré doteraz nebola redakčnej rade poskytnutá žiadna odmena.
Veríme, že vyššie opísané opatrenia vykonané OZ budú viesť
k zlepšeniu a skvalitneniu života všetkých obyvateľov obce a zo
strany vás občanov budú vnímané ako pozitívne.
Obecná rada obce Nemecká

Malé právne okienko
Rozpočet obce
V dnešnej rubrike by som sa chcela venovať dokumentu, bez
ktorého je chod obcí a miest prakticky nepredstaviteľný. Jedná sa
o rozpočet miest a obcí. Rozpočet obcí a miest má svoje elementárne vymedzenie alebo skôr zákonnú úpravu obsiahnutú
v troch základných právnych predpisoch. Prvou legislatívnou
normou je, samozrejme, zákon SNR č 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý vo svojom znení § 9
ods. 1 uvádza, že rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka. Pred schválením musí byť rozpočet obcezverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa

k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, čo platí aj o záverečnom účte.
Ak má obec hospodáriť od nového kalendárneho roka podľa
navrhnutého rozpočtu obce, je potrebné ho schváliť najneskôr do
15. decembra aktuálneho kalendárneho roka. Po schválení musí
ešte visieť na obecných tabuliach po dobu 15 dní, aby od 1. januára nadobudol účinnosť. Ak sa tak nestane, obec sa nachádza
v tzv. rozpočtovom provizóriu, pričom výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu
obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkový chod obce je
potom značne limitovaný.
3
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Na rozpočet a jeho obsahové členenie sa dá pozrieť cez dva
princípy. Jedným je všeobecné vnímanie, ktoré určuje, čo všetko
je súčasťou rozpočtu obce alebo mesta obligatórne (povinne),
a zároveň fakultatívne, teda čo v rozpočte obce môže byť zachytené, avšak nie je to nariadené zákonom.
Povinnou súčasťou rozpočtu obce a mesta sú rozpočty príjmov
a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým
organizáciám, tiež vzťahy k právnickým osobám založeným
obcou (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným), rovnako
musí obsahovať aj finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a v neposlednom rade aj obyvateľom danej obce, ktoré plynú zo zákona, všeobecne záväzného
nariadenia obce alebo zo zmluvy. Rozpočet obce obligatórne
musí zahŕňať aj podiely na daniach v správe štátu, dotácie na
úhradu preneseného výkonu štátnej správy a iné dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu.
Povinnou náležitosťou rozpočtov miest a obcí sú tiež zámery
a ciele, ktoré sa budú v obci realizovať z výdavkov. Ide o tzv.
programový rozpočet. Bol povinný od r. 2009, v súčasnosti sa od
neho upúšťa. Vo výslednom návrhu obce musí byť spracovaný aj
návrh rozpočtu na ďalšie dva roky, pričom podľa tento návrh na
dva roky nasledujúce po plánovanom rozpočtovom roku nie
je záväzný.
Druhá, fakultatívna zložka môže byť vyjadrená finančnými
vzťahmi k rozpočtom iných obcí.
Druhým základným kritériom, cez ktoré sa dá vnímať členenie
rozpočtu, je detailné vnímanie jednotlivých častí tohto dôležitého
nástroja. Sú obsiahnuté v zákone o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – Zákon č. 583/2004 Z. z. – a určujú, aké
konkrétne časti má rozpočet obce alebo mesta mať.

Rozpočet obce sa člení vnútorne na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (nazývaný aj bežný rozpočet),
b) kapitálové príjmy a kapitálové operácie (nazývaný aj kapitálový rozpočet),
c) finančné operácie.
Aby bol rozpočet mesta či obce v súlade so zákonom, musí byť
navrhnutý ako vyrovnaný alebo prebytkový. V žiadnom prípade
nie ako schodkový. Suma príjmov sa musí v najhoršom prípade
rovnať sume výdavkov.
A ako to vyzerá u nás s rozpočtom obce na tento kalendárny,
teda rozpočtový rok?
V našej obci bol schválený rozpočet na tento rok ako prebytkový, prebytok činí 20.000,- €. Jeho návrh sa opieral o skutočné
čerpanie v roku 2015. Samozrejme, zohľadnili sa aj potreby obce
v roku 2016. Príjmy obce činia 901.260,- €, z toho najviac tvoria podielové dane 440.000,- € a výnosy miestnych daní a poplatkov.
Najväčším výdavkom obce sú originálne kompetencie pre ZŠ
s MŠ, ktoré činia 147.200,- €. V tomto roku tvoria len 33,5 %
z podielových daní. V minulých obdobiach to bolo až 38 %. OZ
rozhodlo, že týmto spôsobom ZŠ s MŠ splatí naspäť obci výpožičku z konca roku 2015 vo výške 20.000,- €, použitú hlavne na
mzdy.
V tomto roku sa dobuduje už v minulom roku začatá miestna
komunikácia Pod Hrbkom, ktorá predstavuje kapitálový výdavok
vo výške 40.000,- €. V týchto dňoch už prebieha výberové konanie na dodávateľa tejto služby. Na spoluúčasť obce na projektoch
z EÚ sa narozpočtovalo 25.500,- €. Z tejto sumy je už teraz čerpané pri spoluúčasti obce pri čiastočnej rekonštrukcii budovy

Výsledky volieb do NR SR 2016
Výsledky okrskových volebných komisií
počet voličov zapísaných v zozname voličov
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
počet platných odovzdaných hlasov
č. strany
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Okrsok č. 1
748
435
431
4
426

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu
Strana Tip
Strana Moderného Slovenska (SMS)
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
VZDOR - strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
# SIEŤ
Strana maďarskej komunity
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

4

1
0
70
0
0
27
1
0
0
2
4
36
1
3
1
161
13
0
46
27
0
1
32

Okrsok č. 2 spolu
717
1465
454
889
452
883
2
6
439
865

5
3
47
0
1
37
4
0
0
1
12
52
0
3
0
169
4
2
48
24
0
0
27

6
3
117
0
1
64
5
0
0
3
16
88
1
6
1
330
17
2
94
51
0
1
59
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telocvične, ktorá aktuálne prebieha. Na spomínanú čiastočnú
rekonštrukciu obec obdržala koncom minulého roka sumu cca
50.000,- € a do konca marca je nutné ju vyčerpať. V súlade
s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce boli zohľadnené aj
požiadavky príspevkových organizácií obce. Novinkou je, že
s každou organizáciou bola spísaná zmluva o poskytnutí dotácie
na obdobie jedného roka, ktorá presne stanovuje, na čo smie
a nesmie byť predmetná dotácia použitá. Napr. prejednávanie disciplinárnych priestupkov pri futbalových zápasoch a následná
pokuta už nie je predmetom dotácie, ako to bolo v minulých
rokoch. Porušenie zmluvy môže pre príspevkovú organizáciu
znamenať zastavenie dotácie na dobu až 5 rokov. Okrem spomínaných bežných príjmov a bežných a kapitálových výdavkov má
obec aj príjmy a výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej
správy. Jedná sa o prenesené kompetencie na školu, matriku,
životné prostredie a osobitného príjemcu rodinných prídavkov.

Napriek tomu, že ich výška presahuje 270.000,- €, nemajú ani
najmenší vplyv na celkový rozpočet, pretože v akej výške prídu,
v takej musia byť aj na daný účel použité.
V priebehu rozpočtového roka, ak to situácia vyžaduje, je
možné rozpočet upraviť následným rozpočtovým opatrením,
ktoré musí schváliť obecné zastupiteľstvo. Napr. v minulom roku
bolo nutné navýšiť finančné prostriedky na ČOV vzhľadom na jej
zlý technický stav. Ak sa niečo navyšuje, v rámci zachovania rovnováhy sa na druhej strane uberá. V tom spočíva zmysel každého
rozpočtového opatrenia, ktoré robí rozpočet obce živým dokumentom.
Na konci každého roka sa potom robí zákonná bilancia toho,
ako dobre či zle sme hospodárili.
Ale o tom a hlavne o tom našom minuloročnom hospodárení
už v budúcom vydaní Noviniek spod Hradiska.
Ing. Marcela Kohútová

5
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škola

Základná
s materskou školou v Nemeckej
života detí. A tak sme spolu kývali Ľupčianskemu hradu, priemyselnej zóne v Slovenskej Ľupči a učili sme sa názvy našich
okolitých obcí.

Otvorená hodina pre predškolákov
Piatok 12. február sa od ostatných dní odlišoval. Bol iný, niečím výnimočný. V tento deň naši škôlkari navštívili svojich
kamarátov v základnej škole. Na otvorenej hodine mali možnosť
vidieť pracovať šikovných školákov – prváčikov. Čítanie, písanie a počítanie obohatili hrou na zobcovej flaute a anglické pesničky boli zavŕšením ich ukážky polročnej snahy v prvej triede.
Záver hodiny patril spoločnej aktivite všetkých detí. Rozdelením do zmiešaných skupín vypracovali originálne obrázky,
ktoré pozostávali z geometrických tvarov.
Bolo veľmi zaujímavé pozorovať ich zanietenosť pri práci, ich
vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu. Na pamiatku tohto neopakovateľného stretnutia školáci venovali škôlkarom písmenkový
plagát a škôlkari prvákom záložky do šlabikára. Ich spolupráca
sa nekončí. Už teraz sa tešia na spoločné stretnutie, na ktorom
prváci predvedú svoje čitateľské majstrovstvo.

Kultúrne podujatie
Ku vzdelávaniu patrí aj rozvíjanie kultúrneho povedomia
mladého človeka. A tak okrem knižiek, pesničiek, namaľovaných či nakreslených výkresov, ilustrácií v učebniciach a iných
malých umeleckých zážitkov v školských laviciach je pre žiakov skutočným umeleckým zážitkom kultúrne predstavenie
v divadle.
Tento školský rok 28. januára sa naši žiaci 1. až 4. ročníka
zúčastnili predstavenia v Národnej opere v Banskej Bystrici.
Pekne spracovaná známa rozprávka Kocúr v čižmách v podobe

opernej rozprávky sa našim žiačikom páčila. Po predstavení sa
žiaci mohli výnimočne odfotiť aj s účinkujúcimi hercami. Určite
si všetci odniesli krásny umelecký zážitok.

Fašiangový karneval
Vysvedčenie u prváčikov
Žiaci I. stupňa základnej školy sa dňa 5. 2. 2016 rozlúčili
s fašiangami. Ako? No predsa karnevalom. Pani učiteľky oboznámili deti s fašiangovými tradíciami na Slovensku. Hlavnou

9. január bol pre našich najmenších žiačikov neobyčajný. Po
prvýkrát dostali do rúk vysvedčenia. Na jednom z nich si našli
svoje hodnotenia z predmetov, ktoré sa učili. Druhé bolo odrazom ich šikovnosti a prváckeho majstrovstva. Napísali tam najkrajšiu vetu na celučičkom svete – „Mám rád svoju mamu“,
vypočítali príklady a nakreslili obrázok. Šikovnosť našich prváčikov sa odrazila na ich vysvedčeniach, na ktorých väčšina
žiakov dosiahla veľmi dobré výsledky. Ich záujem o učenie
a dosahovanie dobrých výsledkov je viditeľný aj v ostatných
školských aktivitách.

Vedecká hračka
Výstava pod názvom Vedecká hračka neprezentuje obyčajné
hračky, ako by sa vám mohlo pozdávať. Na výstave sú hračky,
ktoré nás prinútili odpovedať si na otázky: Ako to funguje? Ako
je to možné? Túto zaujímavú výstavu sme absolvovali so žiakmi 1. a 3. ročníka v Banskej Bystrici v priestoroch Múzea SNP.
Objavili sme nové skutočnosti z oblasti techniky, fyziky a iných
prírodných vied. Spestrením pre žiakov bol aj areál múzea, prechádzka Banskou Bystricou, doplnená o zaujímavé informácie.
Cesta vlakom bola pre niektoré deti veľkým zážitkom, lebo
málokto nám to uverí, ale cestovať vlakom už nie je bežná súčasť

tradíciou sú karnevalové masky, ktoré boli naozaj rozmanité
a veľmi nápadité. Deti si zasúťažili a zatancovali. Atmosféra
a zábava bola výborná – fašiangová.
6
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Hviezdoslavov Kubín
Dňa 17. 2. 2016 prebehla na našej škole súťaž v prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – školské kolo. Súťažilo
18 žiakov zo všetkých ročníkov. V I. kategórii sa stala víťazkou
Ester Popovičová zo 4. ročníka. Na druhom mieste sa umiestnila Adriana Kobzošová, tiež zo 4. ročníka. V III. kategórii zvíťazila Nikola Kubove zo 7. ročníka.
Víťazkám srdečne blahoželáme.
Veľkú pochvalu za odvahu
a pekný prednes si zaslúžia naše
prváčky Natálka Môciková, Viktorka Môciková, Julka Lokšová,
Emka Dunajská a Timka Koštialová.
V okresnom kole, ktoré bolo
24. 2. 2016 v CVČ Brezno, bola
úspešná Esterka Popovičová,
ktorej srdečne blahoželáme a
držíme všetky prsty v nasledujúcom krajskom kole v Banskej
Bystrici.

kola, ktoré sa konalo dňa 27. 1. v Revúcej. Turnaj absolvovali
4 družstvá. Naše žiačky obsadili konečné 2. miesto. Školu
v oboch kolách reprezentovali žiačky 9. ročníka: Lourdes Hudecová, Ester Kohútová, Viktória Kološtová, Viktória Motošková, Lucia Múková, Patrícia Sojaková a Zuzana Vrbiarová.

Olympiády
V dňoch 3. 2 a 4. 2. sa v Brezne uskutočnili okresné kolá biologickej a geografickej olympiády. V konkurencii žiakov z celého okresu Brezno sa najlepšie umiestnila Terézia Klimeková
(9. ročník), ktorá obsadila krásne 3. miesto.

Vianočné trhy Brno
Aj v roku 2015 sme organizovali zájazd učiteľov, rodičov,
žiakov a príbuzných na vianočné trhy. Tentoraz sme 11. 12.
zavítali do Brna. Už tradične bola prvá časť výletu vzdelávacia.
Nielen deti, ale aj dospelí sa skvele zabavili vo vedeckom
centre VIDA. Vyskúšali si hry a pokusy z rôznych oblastí vedy.
Neskôr sme sa presunuli do historického centra mesta, kde sme
si vychutnali vianočnú atmosféru.

Volejbalové turnaje dievčat
Dňa 21. 1. 2016 sme sa zúčastnili obvodného kola vo volejbale žiačok ZŠ v Brezne. V konkurencii 8 družstiev sa žiačky
našej školy umiestnili na 1. mieste a postúpili do regionálneho

Kolektív učiteľov základnej školy

našich škôlkarov. Deti si pre svojich blízkych pripravili vianočný program – spievali vianočné piesne, predniesli básne, koledy, tancovali ako vločky a zahrali divadielko o pastieroch,
anjeloch a privítaní Ježiška. Nasledovalo posedenie pri koláčoch, ovocí, varených klobáskach a teplom čaji, ktoré sa nieslo

ZIMA V MATERSKEJ ŠKOLE
Pre každé ročné obdobie sú typické zmeny v prírode aj
v počasí a zároveň je každé z nich spojené s oslavou sviatkov.
Ročné obdobia sú najlepšou inšpiráciou pri práci s deťmi, tvorivých činnostiach a aktivitách v materskej škole. K zime neodmysliteľne patrí chladné počasie, sneh a ľad, ale aj čakanie na
Mikuláša a najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Deti príchod Mikuláša netrpezlivo očakávali a zodpovedne
sa naň pripravovali. So svojimi pani učiteľkami nacvičovali
básne a piesne, tvorili výrobky a maľovali obrázky s mikulášskym motívom. Stretnutie s Mikulášom sa konalo v jedálni
základnej školy. Deti ho privítali potleskom a potešili vystúpením, v ktorom predviedli, čo sa v materskej škole naučili.
Mikuláš obdaroval všetky deti balíčkami plnými sladkostí, každému sa milo prihovoril a na pamiatku sa s našimi škôlkarmi aj
odfotil. Stretnutie detí s Mikulášom je predzvesťou vianočných
sviatkov. Už len samotné čakanie a príprava na najkrajšie sviatky v roku majú svoje čaro.
Vianočná výzdoba, vôňa medovníkov, koledy a piesne, ktoré
sa ozývali z každej triedy, nám pripomínali, že Vianoce sú
predo dvermi. A keďže sú o láske a stretnutiach s blízkymi,
pozvali sme medzi nás rodičov, starých rodičov aj súrodencov
7
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v príjemnom a priateľskom
duchu. Vianočné sviatky sú
aj o obdarovaní, preto deti
pre svojich blízkych vyrobili vianočné svietniky, hviezdy, pozdravy a samy si pod
stromčekom našli krásne
darčeky. Naši predškoláci
potešili svojím vianočným
vystúpením a malým darčekom aj obyvateľov domova
dôchodcov Hron a spríjemnili im tak jedno zimné dopoludnie.
Na fašiangové obdobie,
karnevaly a zábavu sa tešia
najmä deti, preto sme si pre
ne pripravili fašiangový
karneval, ktorý trval v našej materskej škole celý deň. Hneď
ráno prichádzali krásne masky do veselo vyzdobených tried.
Chlapci prezlečení za hrdinov a bojovníkov, dievčatá za princezné, víly, ale aj zvieratká žiarili šťastím a radosťou. Pani
učiteľky sa tiež premenili na rozprávkové postavy a pripravili si
pre deti zábavné súťaže. V každej triede si naši škôlkari mohli
vyskúšať svoju šikovnosť a obratnosť. Nechýbali šišky, sladké
odmeny a karnevalové medaily. Sprievod masiek navštívil aj
denný stacionár pre seniorov a žiakov prvého stupňa základnej
školy a potešil ich fašiangovými piesňami aj básňou o karnevale. V popoludňajších hodinách nechýbala veselá zábava pri dobrej hudbe a šantení s balónmi.
Veríme, že naši škôlkari prežili krásne chvíle radosti v kruhu
kamarátov a v duchu tradícií a už teraz sa pripravujeme na
nastávajúce sviatky jari, aby takých chvíľ bolo čo najviac.
Za kolektív pedagógov MŠ Lucia Michelčíková

Kultúra v obci
Dobrá novina 2015
„Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky už len dávajú.“
(africké príslovie)

Kolednícka akcia Dobrá novina prináša radostnú zvesť do
rodín i materiálnu pomoc núdznym v afrických krajinách. Je
spoločným dielom mnohých, ktorí venujú každoročne svoj čas
jej príprave a realizácii. Dobrá novina je konkrétnou príležitosťou, ako robiť toľko dobra, koľko je len možné. Zapojením sa
do tejto akcie môžeme konkrétnym skutkom lásky meniť dnešný
svet k lepšiemu a plnšie prežívať sviatočný čas.
Sme radi, že sa do tejto koledníckej akcie zapojili aj deti z našej farnosti a za sprievodu starších a dospelých kamarátov roznášali do rodín radostnú zvesť o narodení Božieho Syna. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať sumu 472 €, ktorá putovala na
oficiálny účet Dobrej noviny. Tieto finančné prostriedky budú
dobre použité a budú slúžiť na podporu ľudí v núdzi a na rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu.
Boh nám dal všetkým dary. Je veľmi dobré tieto dary v sebe
objaviť a používať ich pre dobro druhých ľudí. Pán Boh nám ich
každému dáva preto, aby sme si vedeli navzájom pomáhať. A my
mu za ne ďakujeme. Pán Boh zaplať!
Zuzana Lokšová
8
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Najviac sa im však páčili „vytláčačky“ na ruku, ktoré boli ukryté v cukríkoch (niektoré sa vytlačiť vôbec nedali, mohli sme robiť, čo sme chceli). Ani sme sa nenazdali a bol večer. Popoludnie ubehlo veľmi rýchlo. Len škoda, že neprišlo viac starších
detí, mohli sme súťažiť či vymýšľať spolu viac aktivít podľa
želaní detí. Možno nabudúce!

Jasličková pobožnosť
Neodlučiteľnou súčasťou vianočných sviatkov je Jasličková
pobožnosť, pri ktorej deti a mládež ohlasujú radostnú zvesť
o narodení malého Ježiška. Nebolo tomu inak ani v našej farnosti. Na sviatok Božieho narodenia sa zišli deti, mládež, ich
rodičia i skôr narodení, aby spoločne oslávili príchod Božieho
Syna na svet. Pestrý program bohatý na básničky a vianočné

Dana Klincová

Pravda Veľkej noci
Ku kresťanskému sláveniu Veľkej noci patria aj pašie. Sú to
evanjeliové rozprávania o umučení Ježiša Krista. V našich
kostoloch ich počúvame na Kvetnú nedeľu i na Veľký piatok. Je
v nich zachytený okrem iného výsluch, ktorému je podrobený
Ježiš pred Pilátom, rímskym guvernérom. Na Pilátovu otázku:
„Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedá: „Sám hovoríš, že som
kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som
vydal svedectvo pravde.“ (Jn 18,37). Pilát veľmi dobre vie, že
podmienkou vládnutia je mať moc. Ježiš naproti tomu označuje
za podstatu svojho kráľovstva pravdu. Pragmatik Pilát celkom
pochopiteľne reaguje otázkou: „Čo je pravda?“ (Jn 18,38) To je
vážna otázka. Ide v nej o osud človeka. Môžeme vôbec spoznať
pravdu? Veď vo svete sa mieša pravda s omylom i lžou a je
veľmi ťažké ich oddeliť. Preto Pilát a po ňom mnohí ďalší odsúvajú otázku o pravde bokom ako neriešiteľnú, ba celkom
bezvýznamnú. Čo sa však stane, ak sa má pravda za nič? Je
potom vôbec možná nejaká spravodlivosť? Ak sa zriekneme
pravdy, potom všetko podlieha rozmarom meniacich sa názorov
a mocenských zoskupení. Bez pravdy človek stráca seba
samého, lebo nevie, kto je, odkiaľ sa vzal, ako má konať, čo je
dobré a čo zlé. Sláviť Veľkú noc značí pre nás kresťanov vydávať
svedectvo pravde o Bohu, ktorú spoznávame v ukrižovanom
a zmŕtvychvstalom Kristovi. V ňom Boh vstúpil do nášho sveta
a vztýčil meradlo pravdy. Tej pravdy, ktorá je podľa svetských
kritérií bezmocná, ako je aj Kristus pred Pilátom. Nemá totiž
légie. Avšak práve vo svojej bezmocnosti zjavuje silu tej lásky,
ktorá ide až do krajnosti, až na dno ľudskej biedy, aby tam
priniesla radosť a nádej veľkonočného rána.

pesničky nám dal možnosť zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami, ktoré nie sú v majetku, ale v našich srdciach. Po záverečnom požehnaní naším duchovným otcom a spoločnom zaspievaní piesne Tichá noc sme sa rozišli do svojich domovov s príjemným pocitom na srdci.
Zuzana Lokšová

Hravé popoludnie
Keďže snehu v čase jarných prázdnin akosi zabudlo napadať
a o to viac nás kropil dážď, pripravili sme v priestoroch Domu
služieb v Dubovej dňa 2. 3. 2016 pre deti do 10 rokov hravé
popoludnie. V ponuke boli spoločenské hry ako Človeče,
nehnevaj sa, Dobble, Aktivity, Gombíkový šach, Hádaj, kto

Miroslav Kuric, správca farnosti

Kultúrna komisia pripravuje
Komisia kultúry, športu, vzdelávania a sociálnych vecí obce
Nemecká v minulom roku úspešne organizovala niekoľko akcií,
ktoré mali väčší či menší ohlas, a preto sme sa rozhodli informovať našich občanov aj touto cestou o programe, ktorý pripravujeme v tomto roku. Už tradične to budú relácie v obecnom
rozhlase k špeciálnym udalostiam (MDŽ, Deň matiek, Mesiac
úcty k starším). Okrem toho pre občanov pripravujeme divadelné predstavenie, ktoré plánujeme v apríli. V apríli nás tiež čaká
športové podujatie – stolnotenisový turnaj O pohár starostu obce
(bude sa konať 30. 4. 2016).
V máji sa uskutoční program ku Dňu matiek a v júni oslava
Dňa detí, ktorá sa tentoraz bude odohrávať v Zámostí, v areáli
Dolnej školy. Počas letných prázdnin už tradične v našej obci
oslavujeme Dni obce, ktoré sa v tomto roku budú konať v dňoch
29. – 31. 7. 2016.
V septembri by sme radi pre našich najmenších zorganizovali
dopravné ihrisko so zdravotnou prípravou a v novembri lampiónový sprievod, ktorý sa vlani dočkal množstva pozitívnych
reakcií a ohlasov. Aj koniec roka bude patriť našim najmenším,
opäť príde medzi deti Mikuláš. Poslednou akciou tohto roka
bude tradičný vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý bude tento
rok už jubilejný, dvadsiaty.
Srdečne vás všetkých na tieto podujatia pozývame a radi uvítame aj vaše tvorivé nápady i pomoc pri ich organizovaní.
Tešíme sa na spoluprácu!

som, Dixit, Twister, Tik...Tak...Bum! Deti farebnými pastelkami vymaľovali omaľovánky s rôznymi motívmi, ale zahrali si
aj stolný tenis. Občas si zasúťažili, vyskúšali si zručnosť,
pobehali si a vyšantili sa. Občerstvili sa čajom a sladkosťami.

Dana Klincová
9
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Začal sa rok 2016 v DD a DSS HRON
Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Boli sprevádzané zábavou a fašiangovým sprievodom masiek. Fašiangovú náladu do zariadenia sociálnych
služieb DD a DSS HRON v Dubovej priniesli 20. januára 2016
deti z triedy „včielok“ z MŠ v Nemeckej. 3. februára 2016 seniori z Denného centra Prameň v Brezne vo fašiangovej nálade
pokračovali. Ich spev potešil a nadchol našich prijímateľov
sociálnej služby. Prisľúbili sme si ďalšie spoločné stretnutia.

“Speváci z Prameňa” sa
s nami rozlúčili krásnym zápisom do kroniky: “Fašiangy sa krátia už sa nenavrátia.
Prajeme Vám naši milí,
aby Ste v zdraví spokojnosti žili a každý rok
nás pozývali, aby sme
Vám zaspievali“
Svetový deň proti
rakovine sme si pripomenuli 4. februára 2016
zaujímavou besedou
s pani Lánikovou Elenou z Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici.

Porozprávala prijímateľom sociálnej služby v DD a DSS HRON,
čo môžu pre svoje zdravie urobiť. Zdôraznila význam prevencie, zdravého stravovania, pitného režimu a pohybu.
V novembri 2015 sa DD a DSS HRON po druhýkrát zúčastnil súťaže o najkrajšiu fotografiu, ktorú organizoval Domov
sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Humanus n. o.
Hlohovec. Získali sme krásne tretie miesto.
Dňa 26.februára 2016 privítali prijímatelia sociálnej služby
DD a DSS HRON návštevu zamestnankýň p. Šuchaňovej
a p. Kološtovej z NAPANT-u Banská Bystrica. Zaujímavou
prednáškou sme si pripomenuli Svetový deň mokradí.

Po 1. januári 2016 pribudla do nášho regiónu nová sociálna
služba Denný stacionár v Nemeckej. Stalo sa to na základe
vzájomnej dobrej spolupráce najmä starostov obcí Nemecká,
Predajná, Jasenie, Ráztoka a zástupcov neziskovej organizácie
Denné centrum IMPULZ n.o.
Služba je zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a je
určená všetkým, ktorí splnia podmienky pre jej poskytovanie.
V zariadení poskytujeme odborné sociálne poradenstvo, stravovanie, pomoc pri odkázanosti človeka na pomoc inej fyzickej

osoby, sociálnu rehabilitáciu. V praxi to znamená, že počas dňa
si nájdu u nás občania odborné poskytovanie sociálnych služieb,
ktoré rešpektujú individuálny prístup ku každému, a potom
odchádzajú späť do svojho domova alebo k svojim blízkym.
Vytvárame podmienky pre aktívne trávenie voľného času, nadväzovanie nových kontaktov. Denne rozvíjame samostatnosť
našich klientov a vytvárame priestor pre ich záľuby. Okrem
každodenných aktivít (viď dole nižšie) pripravujeme aj každý
týždeň podujatia v spolupráci s klientmi a za ich aktívnej účasti
10
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či prizývame rôznych odborníkov na stretnutia s nimi. Informácie o programe či podujatiach nájdete na obecnom úrade, v dennom stacionári, na našej webovej stránke www.impulzno.sk
Jedným z podujatí boli „Fašiangy u nás“. Ako bolo, hovoria
za všetko fotky... a báseň pani Elenky Cibuľovej:
Vážení!
čo je zvláštne v tejto škole
veď sa všade len štrajkuje,
ale sú tu dáke zmätky
veru nie – fašiangujú babky.
Tak už čujte, čo sa deje
každý sa tu rád zasmeje.
To v Nemeckej IMPULZ denný,
robí program každodenný.
Preto sme sa stretli zase
v tomto fašiangovom čase.
Že my babky šikulky,
chodíme sem do škôlky.

Veríme, že aj táto báseň ukázala, aká atmosféra v dennom
stacionári panuje. Snahou celého pracovného kolektívu je, aby
sa naši klienti cítili len a len dobre a každý deň bol pre nich
jedinečný, príjemný a plnohodnotný. Zároveň sa tešíme, že od
našich klientov budeme môcť čerpať mnoho múdrosti z ich životných skúseností.
Ak sme Vás zaujali, radi privítame všetkých v našich priestoroch v budove Základnej školy, Školská ul. 35, Nemecká
(vchod zo zadnej časti budovy).

Už sme trošku pokročili
pohárikov nalepili,
nastrihali ozdoby
a za dobrej pohody.
Aj Veľká noc sa už blíži, chystá,
kúpačka už bude istá.
Len kúpačov vyberáme,
iba hercov povoláme.
Ďalšie plány nezradíme,
všetko spevom nahradíme
a za tieto pekné chvíle vďaka, komu prezradíme.
V Predajnej je jednička
to je naša Tánička.
A v Nemeckej dve jedničky,
Čižmárik dal nám izbičky.
Jedničky som šetrila,
Renátka je premilá.
Danka, Evka, Milenka
majú zlaté srdienka.
Tak vďaka za tú prácu,
že ste vzali starú chasu,
čím dlhšie tu budeme
tým viacej omladneme.
Vďačné dôchodkyne!
Cibulová

DC IMPULZ n. o. ďakuje starostom obcí Nemecká, Predajná,
Jasenie a Ráztoka za ich ústretovosť, záujem, pomoc a chuť
spojiť sily, aby vznikla pre všetkých v našom okrese táto nová
sociálna služba.
Ivana Kružliaková, riaditeľka DC IMPULZ n.o.
Renáta Liptaiová, koordinátorka DS a sociálna pracovníčka
11
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pochovaný. Drevenicu s pozemkom predali takisto susedom
Franekovcom, zvalená bola bola pp. v 30. rokoch 20. storočia,
lebo cez vojnu už nestála.
Trošku som pátral po pôvode údajných darcov. Sčítanie ľudu
v roku 1869 dokumentuje v Nemeckej v časti Dedina až dva
domy, v ktorých bývali obyvatelia s týmto menom. Oba pozostávali z pitvora (teda vstupnej predsiene), jednej vykurovanej
izby a dvoch nevykurovaných komôr. Obidve usadlosti mali aj
hospodárske budovy – maštale, ovčiarne a humná. Prvú domácnosť tvorili manželia Ján a Katarína Farárikovci. On bol kolárskym majstrom, teda výrobcom kolies a vozov. Okrem toho
s manželkou gazdovali, pretože mali kravu, tri voly, dve teľatá

Nemečianski Farárikovci a krížová cesta
Štrnásť zobrazení krížovej cesty zdobí mnoho slovenských
katolíckych kostolov. V starších prípadoch ide väčšinou o maľby, tie modernejšie majú často formy plastík či reliéfov. Počas
pôstneho obdobia si veriaci pobožnosťou krížovej cesty častejšie
ako inokedy pripomínajú utrpenie a smrť svojho Spasiteľa. Odkiaľ sa však vzali obrazy krížovej cesty v našom dubovskom farskom kostole?
Podľa ústne zachovávanej tradície sa tieto maľby dostali do
chrámu ako dar jednej z nemečianskych rodín, ktorej potomkovia v obci už dávno nežijú. Ide o rod Farárikovcov. Jeho
príslušníci boli obyvateľmi Nemeckej v 19. storočí a ešte aj na
začiatku 20. storočia. Jeden z Farárikovcov s manželkou býval
na dnešnej Ulici SNP. Táto časť obce sa v minulosti nazývala
Dedina. Na mieste niekdajšej Farárikovie drevenice dnes stojí
murovaný dom Jána Turčana. Zrejme jediný syn manželov
Farárikovcov umrel mladý (15-ročný) a na nemečianskom cintoríne leží spolu so svojou matkou. Hrob už nemá pomník ani
kríž, zostala len tabuľka s nápisom:
Tu odpočíva v Kristu zomrelá
Katarína Farárik rod. Libica
1833 – 1902
spolu i so synom svojim
Jánom
1854 – 1862
milým svojim z lásky postavil
vďačný manžel a otec
Pokoj prachu Jejich
Otec, ktorý zrejme nemal komu zanechať majetok, predal lokalitu Sihoť susedom, rodine Franekovcov od Frančiakov
(odvtedy bola nazývaná aj Frančiakovie sihoť). Išlo o menej
kvalitnú lúku, mokrú, s „kyslou“ trávou, ktorá bola v čase veľkej
vody obmývaná ramenom Hrona. V súčasnosti je na nej vybudovaná čistiareň odpadových vôd z obecnej kanalizácie. Za peniaze z predaja lúky údajne daroval Farárik pre farský kostol
v Dubovej 14 obrazov krížovej cesty, financoval aj výstavbu
drevenej striešky pred hlavným vchodom do kostola a dal postaviť aj veľký kríž v cintoríne v Nemeckej, pod ktorým je vraj

a ešte aj 8 oviec a 6 svíň. V tomto relatívne bohatom gazdovstve
im pomáhal jeden sluha (pochádzajúci z Braväcova). V rodine
neboli zapísané žiadne deti, z náhrobného nápisu vyplýva, že
syn Ján bol v roku sčítania už 7 rokov nebohý.
Druhá domácnosť chovala len dve kravy. Boli to manželia
Michal a Zuzana Farárikovci, ktorí mali 4 deti (Máriu, Annu,
Jozefa a Rózu). Z tejto 6-člennej rodiny boli však v čase sčítania
prítomné len štyri ženy, nakoľko otec rodiny bol spolu so synom
v Báčskej župe v južnom Uhorsku, kde sa dlhodobejšie zdržiavali ako trhoví obchodníci-čipkári.
Všetci Farárikovci prebývajúci v Nemeckej v tomto období
mali svoju domovskú príslušnosť v obci, v ktorej sa aj narodili.
Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť, či tieto dve rodiny boli v príbuzenskom pomere. Viac o členoch rodu a predpokladanom darcovstve Jána Farárika sa nám možno v budúcnosti podarí zistiť
archívnym výskumom v matričných knihách alebo v iných cirkevných zápisoch. Údaj o pôvode krížovej cesty, ktorý môžeme
doložiť len ústne zachovávanou tradíciou, však spochybňuje
zápis katolíckeho kňaza, čestného kanonika Banskobystrickej
kapituly a historika Antona Zarevúckeho, ktorý vo svojom
Katalógu farností banskobystrického biskupstva z roku 1976
uvádza, že krížovú cestu kúpili pátri redemptoristi z Moravy,
ktorí v Dubovej v roku 1902 konali ľudové misie. Ktovie,
možno rok konania misií má súvislosť s rokom úmrtia manželky
Jána Farárika Kataríny. Nech už to bolo akokoľvek, obrazy
krížovej cesty už viac ako storočie slúžia svojim náboženským
účelom a zároveň sú výraznou ozdobou nášho farského chrámu.

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník
(VI. zastavenie krížovej cesty vo farskom kostole)

Martin Lokša
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rozhodnutia obecných orgánov z pohľadu zákona. V roku 1885
boli napriek protestom cirkví zavedené štátne matriky a civilné
sobáše. V roku 1934 bolo notárom nariadené povinné vedenie
obecných kroník. Po roku 1945 boli obecné a obvodné notárske
úrady zrušené a nahradené obvodnými úradmi miestnych
národných výborov. Vládnym nariadením z roku 1950 boli
obvodné úrady MNV zrušené. Časť povinností notárov prevzali
obecní matrikári, iné prešli na okresné národné výbory.
Obvodný notársky úrad existoval v Nemeckej od roku 1868.
Pod jeho právomoc patrili okrem Nemeckej obce Dubová,
Zámostie a Ráztoka. V roku 1913 odkúpili obce Nemecká a
Dubová od čipkára Jána Štandu pozemok v katastri obce
Dubová, na ktorom bola potom postavená nová budova notariátu. Dodnes v nej sídli obecný úrad. Obvodné notárske úrady boli
tiež v susedných obciach Svätý Ondrej nad Hronom s
pôsobnosťou pre samostatné obce Sv. Ondrej, Brusno a
Medzibrod a Predajná pre obce Predajná a Jasenie. Obec
Pohronský Bukovec v tom čase ešte neexistovala a bola osadou
obce Sv. Ondrej. Samostatnou obcou sa stala až v roku 1953.
Podľa materiálu ,,Rodné korene famílie Štanda“ z pera Ing.
Márie Štandovej bol jej rodný dom na Ulici S. Chalupku č. 27
pôvodne vybudovaný pre potreby notariátu, vrátane bytu notára.
Táto ulica sa možno aj z tohto dôvodu volala Panská. Dodnes sú
na tomto dome zachované vchodové dvere do ulice, ktoré boli
určené pre stránky. Keď sa po rozpade monarchie rozhodol
miestny notár odísť do Pešti, čipkár Ján Štanda (1876 – 1967)
tento dom odkúpil pre svoju rodinu. Ján Štanda bol tiež prvým
poprevratovým richtárom Nemeckej. Bol to svetaskúsený a
majetný človek, ktorý mohol ručiť za svoje počínanie v
prospech obce vlastným imaním. Vo svojom dome zriadil prvý
nemečiansky ,,Kultúrhaus“ slúžiaci hlavne pre ochotnícke
divadlo a iné obecné a školské akcie. Obliekareň pre
účinkujúcich bola v súkromných priestoroch ,,vorhausu“.
Neskôr bola v strednej miestnosti s oblúkovými oknami
zriadená poradňa pre matky s deťmi a pravidelne sem dochádzal
detský lekár. Táto poradňa existovala ešte v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia.

Vývoj správy obce
Funkcia richtára je na území dnešného Slovenska známa
podľa listín Belu IV. už od 13. storočia. Richtári boli volení
dospelými mužmi dediny či mesta. Do ich právomoci patrilo
súdiť miestnych obyvateľov za drobné priestupky, ako boli
krádeže, nactiutŕhania a trestať pokutami. Hlavnou povinnosťou
richtárov však bolo zabezpečiť, aby poddaní riadne odvádzali
dane a vykonávali roboty.
V štátnom zákonodarstve bola táto inštitúcia zakotvená v
tereziánskom urbári z roku 1767 a neskôr v zákonnom článku
XVIII z roku 1871, podľa ktorého na právnom podklade preniká
do popredia inštitúcia notára. V období prvej Československej
republiky sa používal pre označenie richtárskej funkcie názov
starosta. Od roku 1938 až do skončenia druhej svetovej vojny v
roku 1945 boli na čelo obcí menovaní vládni komisári. Po
skončení vojny vznikali na obciach národné výbory, na čele
ktorých stál volený predseda miestneho národného výboru. Od
roku 1990 obce vedú opäť volení starostovia a v mestách sú to
primátori.
Dôležité postavenie v obci predstavoval v minulosti notár.
Bol voleným funkcionárom. Mal na starosti všetku písomnú
agendu obce, robil zápisy zo zasadnutí miestnych orgánov a
vybavoval korešpondenciu. V menších obciach túto funkciu
vykonával miestny učiteľ. Funkciu notára a richtára nemohla
zastávať tá istá osoba. Veľké obce a mestá mali samostatne
notára a menšie obce sa združili do notárskych obvodov. Notár,
aj keď bol zamestnancom obce, často vykonával čoraz vo väčšej
miere rôzne štátne úlohy a stával sa výkonným činiteľom v
obecnej, ale aj vo verejnej správe.
Uhorskú prax obecných a obvodných notárov prevzala aj
Československá republika po roku 1918. Ich kompetencie a
postavenie boli upravené zákonom z roku 1920. Stali sa štátnymi úradníkmi a menoval ich minister vnútra. Notári boli členmi
obecného zastupiteľstva s hlasovacím právom. Ich široká právomoc bola zvýraznená tým, že proti uzneseniam a rozhodnutiam
obecných orgánov mohli používať právo veta. Boli to už úradníci s právnickým vzdelaním, a preto mohli posudzovať

JTu

Dobrovoľný hasičský zbor v Nemeckej
Začiatok hasičskej sezóny mladých hasičov
odštartovalo Zimné kolo hry Plameň v Závadke nad
Hronom. Zimné kolo sa konalo 20. februára 2016 za
prítomnosti devätnástich družstiev z celého Horehronia. Súťažilo sa v kategórii dievčat a chlapcov.
DHZ Nemecká mal zastúpenie v kategórii chlapcov,
a to hneď so štyrmi družstvami, ktoré skončili nasledovne. Družstvo Nemecká A (Kristián Kobzoš,
Peter Kobzoš, Filip Leitner, Branislav Píši, Matej
Giertl) skončilo na siedmom mieste. Družstvo
Nemecká B (Martin Lupták, Viktória Motošková,
Viktória Kološtová, Simona Kobzošová a Ester
Kohútová) sa umiestnilo na šiestom mieste.
Družstvo Nemecká C (Adrián Rekeň, Dominika
Kobzošová, Vanda Motošková, Diana Luptáková
a Adriana Kobzošová) obsadilo deviate miesto.
A družstvo Nemecká D (Tomáš Marčok, Roland
Sojak, Samuel Ružinský, Matej Šalkovský, Mário
Leitner) sa umiestnilo na ôsmom mieste.
Družstvá prešli troma súťažnými disciplínami – štafeta
5 x 30 m, uzlová štafeta a štafeta dvojíc. Niektoré súťažné disciplíny boli zložité, iné zase menej. Rozhodcovská rada, i keď nerada, musela aj tento raz rozdať viacero trestných bodov za
prešľapy, predčasné štarty a iné zlé úkony. V rozhodcovskej

zostave mal zastúpenie aj DHZ Nemecká, a to hneď dvoma rozhodcami – Martinom Horváthom a Pavlom Marčokom.
Vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporujú, a dúfame, že v nasledujúcej sezóne sa budeme môcť pochváliť skvelými výsledkami.
Pavel Marčok
13
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Hasičský ples
Po minuloročnom úspešnom plese hasičov v Nemeckej sa
organizátori – Paľko Marčok a Simonka Vančová rozhodli
v spolupráci s DHZ Nemecká usporiadať druhý ročník plesu
DHZ Nemecká, ktorý sa konal 23.januára 2016 vo vynovených
priestoroch vo VÚ Nemecká. O tom, že to nebude len taká hocijaká dedinská zábava sa mohli hostia presvedčiť už pred
príchodom do sály, keď im vtedy ešte pekne zasneženú cestu
romanticky lemovali zapálené fakle a slávnostnú atmosféru
dopĺňala úhľadná, štýlová a luxusná výzdoba sály a celej

Mladí hasiči týmto, ale už aj minuloročným plesom vytvorili
tradíciu, ktorá, pevne veríme, že pretrvá aj do ďalších rokov. Za
všetkých, čo sa tejto akcie zúčastnili, ešte touto cestou vyslovujeme jedno veľké poďakovanie dvom mladým, šikovným
ľuďom – Paľkovi a Simonke, že niečo takéto pre našu obec
vymysleli a v spolupráci s ostatnými hasičmi pripravili a dúfame, že táto tradícia bude pokračovať aj v ďalších rokoch. A kto
má záujem pozrieť si fotografie z plesu, nájde ich na facebookovej stránke Hasičský ples DHZ Nemecká.
Zuzana Kováčová

budovy. Veru, bolo sa na čo pozerať, aj čo ochutnávať. Dámy
v krásnych róbach, páni v slušivých oblekoch a k tomu ruža na
privítanie a fotografia na pamiatku. Do tanca hrala prítomným
skupina Proxyl, pod vedením Milana Peťka z Brusna v doprovode s Petrom Kostúrom a o spoločenský program sa postarali
mladí členovia DHZ Nemecká. O bohatú tombolu a finančné
príspevky sa postarali aj sponzori, ktorým týmto organizátori
vyslovujú svoje poďakovanie. Ples hasičov podporili p. Črepp
(VÚ Nemecká), p Čižmárik (OÚ Nemecká), p. Paulík,
p. Kováčová, p. Kohút, p. Marčok, p. Kováčiková, urbaristi
z Nemeckej aj z Dubovej.

14
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Zimná príprava mužstva je na dobrej úrovni, hráči majú za
sebou odtrénovaných veľa tréningových jednotiek v teréne, na
umelej tráve, na ihrisku a v telocvični. Účasť na tréningoch je
veľmi dobrá. Okrem toho hráči odohrali v príprave do 6. marca
prípravné zápasy na umelej tráve v Podbrezovej s Bacúchom,
Braväcovom, Brusnom a na domácom ihrisku s Lučatínom.
Do začiatku súťaže 27. marca ich čakajú ešte 2 zápasy: 13. 3.
s Ľubietovou a 20. 3. so Selcami. Obidva zápasy sa odohrajú
v Nemeckej.
Prvý majstrovský zápas odohrajú doma 27. marca 2016 proti
Michalovej o 15.00 na svojom štadióne. O programe celej jarnej
časti budú fanúšikovia informovaní formou plagátov a prostredníctvom obecného rozhlasu.

Zimná príprava FK Sokol Nemecká
FK Sokol Nemecká po neúspešnej jesennej časti začal
prípravu na jarnú časť nezvyčajne skoro, a to už začiatkom januára. Počas zimnej prestávky došlo k viacerým zmenám v klube. Novým trénerom sa stal Miroslav Bartoš, bývalý hráč Nemeckej a Dubovej, ktorý nahradil na trénerskom mieste Milana
Parobeka.
Okrem zmeny na poste trénera došlo aj k zmenám v hráčskom kádri. Z mužstva odišli do FK Osrblie I. Klinčík a bratia
P. a Ľ. Šrotovci.
Novými hráčmi v klube sú M. Bartoš ml., L. Kubiš, J. Marčok, T. Koštial, brankár A. Peťko a z Hronca k nám prestúpil
P. Ďurčík. Okrem jedného sú to všetci hráči vo veku do 22 rokov.

Výbor FK Sokol Nemecká

Z pingpongového stola...
Naši stolnotenisoví hráči majú za sebou opäť ďalšie zápasy,
ktoré sa odohrávali v športovej hale – v telocvični ZŠ s MŠ
v Nemeckej. Tým prvým väčším turnajom bol už 19. ročník
vianočného stolnotenisového turnaja, na ktorom sa, tak ako
každoročne, zúčastnil veľký počet hráčov, až 45, mnohí aj
z našej obce. Hráči boli rozdelení do dvoch kategórií, a to na
kategóriu registrovaných (33 hráčov) a kategóriu neregistrovaných hráčov (12 hráčov). Hráči si tak spríjemnili športom
sviatočné dni a opäť ukázali svoje majstrovstvo s raketou
a loptičkou. Výsledky turnaja:
Registrovaní hráči
1. GLEJTEK Michal, Podbrezová
2. POBIŠ Slavomír ml., Podkonice
3. FODOR Michal, Podbrezová
4. DANČO Peter, Podbrezová
5. – 8. SCHOTTER Otto, Medzibrod
MIHÁL Rastislav, Brezno
BENKO Marek, Podbrezová
MICHALČÍK, Daniel, Predajná

V poradí na 9. – 16. mieste sa spomedzi našich hráčov umiestnil Pavol
Švihra, na 17. – 25. mieste Maroš
Pajonk, Ján Suchý, Šimon Živor. Zo
základných skupín nepostúpili Viktor
Kosec, Lukáš Halgaš a Michal Komora. Spomedzi neregistrovaných hráčov
sa najlepšie umiestnil Norbert Holbík
ml., za ním nasledovali Ján Kmeť,
Elena Pavlovská, Vojtech Kuracina,
Jozef Nezbeda a Pavel Kobzoš.
Ďalšie veľké športové podujatie sa
v Nemeckej uskutoční 30. apríla 2016,
bude to turnaj O pohár starostu obce,
na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Na tomto turnaji sa už tiež tradične
zúčastňuje veľký počet hráčov z našej
obce. Príďte povzbudiť toho svojho
obľúbeného hráča a prežite pekný jarný
deň športovo.
Zuzana Kováčová
15
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Zmena úradných hodín obecného úradu

Od 1. marca 2016 sú úradné hodiny
Obecného úradu v Nemeckej nasledovné:
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK:

V

8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
8.00 – 12.00
12.30 – 14.00
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8.00 – 12.00

tomto roku oslávili svoje jubileum

60-roční
Andrejčák Pavol
Ťažký Jozef
Magáň Milan
65-roční
Gregor Ján
Fodor Pavel
Vincúr Pavel
Štajer Anton

70-roční
Chamková Ľubomíra
Štajerová Irena

Kindernayová Alena
Kamzík Pavel

75-roční
Simanová Emília
Petríková Helena

Tomenga Pavel
Lokša Juraj
Murgašová Ľubica

80-roční
Štrbáňová Anna
Sojaková Elena
Šarina Ladislav
Štubňová Kamila

Urban Vladimír
Morová Pavlína

Oboňová Helena
Šnírerová Anna
Kováčik Ivan

85-ročná
Longauerová Anna
Grílliová Hyacinta
Daneková Soňa
90-ročná
Pikulová Elena

Narodili sa
Tomáš Lupták, Dubová
Sebastián Škop, Nemecká
Marek Nagy, Nemecká

Uzavreli manželstvo
Eliška Fonferová a Martin Lupták

Opustili nás
Anna Mihalisková, Nemecká – 92 rokov
Oľga Ťažká, Zámostie – 57 rokov
Juraj Farkaš, Nemecká – 63 rokov
Štefan Husenica, Dubová – 63 rokov
Rudolf Bartoš, Nemecká – 83 rokov
Margita Sedliaková, Nemecká – 77 rokov
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