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MODROVSKÉ NOVINY  
  
Ročník XVI                                                Číslo 2                                     December 2019 
____________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 

Vianočný vinš si prizval koledu: 
vraj pôjdu, kam ich oči povedú- 
hornatým krajom, šírou rovinou, 
s tou tisícročia starou novinou, 
že časy sviatkov ľuďom nastali. 
 
Dieťatko narodené v maštali 
svet požehnáva znovu pokojom. 
Nech privíta ho každý po svojom, 
a nech mu lásku sveta popraje. 
 
Ako ono symbolom dobra je, 
nech dobrá vôľa k nám si prisadne 
a skutky naše nech sú príkladné, 
nech k našim blížnym cestu zaviatu 
vyznačia v snehu stopy návratu... 
 
Vianočný stromček nech nám zarodí, 
nech stôl je štedrý ako na hody 
a  v dušiach našich dobrá pohoda 
nech v jasličkách to dieťa pohojdá. 
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Vážení spoluobčania,  

 
Čas plynie ako voda. Nestačili sme sa ani obzrieť a je tu koniec roka a čarovný čas 

Vianoc. Všetci si zasadneme k spoločnému stolu, aby sme si prejavili vzájomnú úctu a lásku. 
Tieto spoločné chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si 
môžeme priať. Vianoce sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Preto si tento sen 
vychutnajme plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať  v našich srdciach. Vianočné sviatky 
sú predovšetkým príležitosťou znovu a znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi 
potrebujeme, a že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Prajem Vám šťastné 
a veselé prežitie vianočných sviatkov. 
Verím, že v novom roku 2020 sa problémy budú riešiť spoločným dialógom a rešpektovaním 
kresťanských hodnôt. Zároveň Vám do nového roka želám v mene svojom, ale aj v mene 
celého obecného zastupiteľstva  a zamestnancov  obce veľa šťastia, zdravia, lásky, osobných 
ako aj pracovných úspechov. 

 Starosta obce 
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Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva Modrová 

V roku 2019 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva (posledné sa 
uskutoční 11.12.). Chýbajúce čísla uznesení predstavujú uznesenia, ktorými sa schvaľovali 
doplnené body rokovania. 

Uznesenie č. 3/2019  
b) poveruje 

starostu obce tlmočiť Mgr. Turanskému možnosť spracovania návrhu na vyriešenie    
 predmetnej situácie a vyhovieť formou zmeny ÚPN 
Uznesenie č. 4/2019: 
schvaľuje 
Správu o plnení finančného rozpočtu za rok 2018 
Uznesenie č. 5/2019: 
schvaľuje 
Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Modrová 
o overení účtovnej závierky 
Uznesenie č. 6/2019 
neschvaľuje 
predaj pozemku vo vlastníctve obce registra E parc. č. 759 o výmere 1317 m² v k. ú. Modrová 
žiadateľovi p. Radovanovi Wágnerovi. 
Uznesenie č. 7/2019 
schvaľuje 
žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti p. Janky Žikavskej za priestory bývalého 
pohostinstva a preradenie do inej kategórie  
Uznesenie č. 8/2019 
schvaľuje 
poskytnutie príspevku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska základnej organizácii 
v Novom Meste nad Váhom na spolkovú činnosť na rok 2019 vo výške 50,- €. 
Uznesenie č. 9/2019: 
schvaľuje 
predaj obecnej hasičskej Avie p. Radovanovi Petrgalovičovi za 500,- €. 
Uznesenie č. 10/2019: 
schvaľuje 
p. Mareka Baču ako zástupcu obecného zastupiteľstva v Rade Materskej školy Modrová 
Uznesenie č. 11/2019: 
schvaľuje 
výpoveď p. Zuzany Fulkovej z nájomnej zmluvy na predajňu Textil – zmiešaný tovar 
v budove zdravotného strediska Modrová k 28.02.2019 
Uznesenie č. 12/2019: 
schvaľuje 

a) prenájom   pozemkov  vo  vlastníctve   obce  a  to  parc.  č.  158  o  výmere   8 613  m² 
b) v k. ú. Modrová – futbalové ihrisko a skladová búdka, parc. č. 159 o výmere 138 m² 

v k. ú. Modrová – stavba s. č. 68 - šatne, klubovňa, WC, sprchy – pre činnosť ŠK 
Modrová, Modrová 68 
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c) žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 na financovanie činnosti 
ŠK Modrová, Modrová 68 vo výške 1.400,- € 

Uznesenie č. 15/2019: 
berie na vedomie 
nutnosť zavedenia obecného kamerového systému  
Uznesenie č. 16/2019: 
berie na vedomie 
potrebu zakúpenia drvičky konárov  
Uznesenie č. 17/2019: 
berie na vedomie 
nevyhnutnosť rekonštrukcie autobusových čakární v obci 
Uznesenie č. 18/2019: 
berie na vedomie 
ponúkané riešenie stanovišťa kontajnerov 
Uznesenie č. 19/2019: 
schvaľuje 
na základe § 4 ods. 2 druhá veta zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
zvýšenie minimálneho (základného) platu starostu obce o 15 % s účinnosťou od 01.05.2019. 
Uznesenie č. 21/2019: 
berie na vedomie 
situáciu s odpadom v rekreačnej oblasti a v zariadení Senior Modrová n.o. 
Uznesenie č. 22/2019: 
poveruje 
starostu obce požiadať o právne poradenstvo v súvislosti s doručenou Dohodou o spolupráci 
v oblasti výstavby od Mgr. Turanského 
Uznesenie č. 24/2019: 
doporučuje 
starostovi obce zrušiť umiestnenie kontajnerov na separovaný zber na parkovisku pred 
predajňou potravín parc. č. 82 a presunúť ich k budove pošty v časti umiestnenia informačnej 
tabule poľovného združenia. 
Uznesenie č. 25/2019: 
schvaľuje 
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie, majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 
Uznesenie č. 26/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Modrová v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

b) schvaľuje bez výhrad 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 

c) schvaľuje 
1. prebytok hospodárenia v sume 36.922,73 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
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písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov 

2. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 36.922,73 €. 
Uznesenie č. 27/2019: 
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia Obce  Modrová č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni 
Uznesenie č. 28/2019: 
schvaľuje  
Smernicu č. 1/2019 Obec Modrová – Obecný úrad Modrová o registratúrnom poriadku 
s účinnosťou od 01.07.2019 
Uznesenie č. 29/2019: 
schvaľuje  
spolufinancovanie úpravy dvora kultúrneho domu vo výške 50 %, t. j. 2.975,- €.  
Uznesenie č. 30/2019: 
poveruje 
starostu obce zistením cenovej ponuky na ZaD č. 2 a následne bude koncipovaná nová dohoda 
s p. Mgr. Turanským 
Uznesenie č. 31/2019: 
schvaľuje   
splátkový kalendár Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo 
na daň z nehnuteľností za rok 2019.   
Uznesenie č. 33/2019: 
schvaľuje 
nainštalovanie obecného kamerového systému od dodávateľa p. Františka Poláka, Nová Ves 
nad Váhom 10 a cenu vo výške 2.266,- €. 
Uznesenie č. 34/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Modrová – obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie obce Modrová v zmysle § 17 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. 
- stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

A/ preskúmalo 
     schválený ÚPN SÚ Modrová a jeho ZaD č. 1  
B/ schvaľuje  
     obstaranie  ZaD   č.  2  ÚPN  SÚ  Modrová  v  zmysle  §  30  zákona  č.  50/1976  

v  znení neskorších  predpisov. Dôvodom  je  vyhovenie   požiadavke  vlastníka  pozemku  
parc. č. 730/1  o  výmere  5248 m²,  LV  č.  756  v  lokalite  „Dolinka“ v  k.  ú.  Modrová – 
Mgr.  Robertovi  Turanskému,  konkrétne    jeho    záujmu   vybudovať    privátne    rekreačné    
zariadenie   pre   individuálnu   rekreáciu. Náklady   spojené   s   vypracovaním   zmien  
a doplnkov  uhradí  Mgr. Robert Turanský na základe dohody s Obcou Modrová.  
Uznesenie č. 35/2019: 
schvaľuje 
ústrednú inventarizačnú komisiu na inventarizáciu obecného majetku v zložení: predseda –  
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Maroš Domin, členovia: Marek Bača a Pavol Dzurka. 
Uznesenie č. 36/2019: 
schvaľuje  
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 a odmenu kronikárovi vo výške 150,00 € 
Uznesenie č. 37/2019: 
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 – Materská 
škola Modrová 
Uznesenie č. 38/2019: 
schvaľuje 
Zmluvu o nájme so spoločnosťou Turbonet, s.r.o. SK 
Uznesenie č. 39/2019:  
schvaľuje 
predĺženie prenájmu priestorov v KD Modrová na prevádzkovanie Mona baru p. Dušanovi 
Petrgalovičovi na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021. 
Uznesenie č. 40/2019: 
neschvaľuje 
zmenu ÚPN SÚ Modrová, tak aby predmetná parcela reg. C č. 621/1 nachádzajúca sa v k. ú. 
Modrová bola určená na rekreačné účely, na individuálnu chatovú výstavbu i vzhľadom na 
skutočnosť, že sa nachádza v ochrannom pásme koreňovej ČOV zariadenia Senior Modrová, 
n.o.  
Uznesenie č. 41/2019: 
berie na vedomie 
Pracovný poriadok zamestnancov obce Modrová platný od 01.11.2019. 
 

Pohyb obyvateľov v roku 2019: 
 
Narodení: Mydlová Eliška, Petríková Vivien, Grácová Nela, 
 
Zomrelí: Lazarová Iveta, Gut Pavol, Vrbenský Dušan, Kobelár Ján, Kobelár Milan, 
 
Prisťahovaní: Borik Nicolas, Bališová Martina, Bališová Barbora, Šebó František, Kusovská                                              
Adriana   
 
Odsťahovaní: Lukáč Andrej, Jankovič Ľubomír, Juríková Mária, Benková Marína, Sedmák 
Miloš, Sedmáková Silvia, Lenická Viktória, Lukáčová Angelika, Mydlová Kristína, Mydlová 
Eliška, Farkaš Filip                      
 
Jubilujúci: 
60          65                                  70                                                              
Meliš Milan   Lehuta Miroslav  Lacko Marián, Mgr. 
Žilková Anna   Fančovič Štefan  Martinková Mária 
Hazuchová Janka, PaedDr. Košč Pavol   Janíková Daniela 
Paulechová Eva  Božik Vladimír  Boriková Anna 

    Lehutová Anna  Polonská Oľga 
    Vaňovičová Matilda  
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75     80                                            85                       
 Turzíková Agáta  Hlísta Emil   Paločko Jozef 
 Kusovská Anna  Paulech Albín   Uhrinová Anna 
 Paulechová Emília  Dominová Paulína 
 Uhlárová Jolana 
 Turzíková Marta 
 Kusovská Terézia 
 

  Rozpočet na rok 2020   

  Príjmy Rozpočet Výdavky   

  Výnos dane z príjmov z DÚ 188891   
Správa obce -bežné 
výdavky 122567   

  Dane z nehnuteľností 20520   Finančné poplatky banke 480   
  Ostatné miestne dane 780   Matrika 2020   
  Príjmy z prenájmu 20650   Splátka úroku z úveru 2500   
  Kopírovanie, mat. MR 1300   CO, Dobrovoľný PZ 134   
  Správne poplatky 2000   Audit 850   
  Za služby - vývoz odpadu 10100   Cestná doprava 150   
  Poplatok za materskú školu 2000   Nakladanie s odpadmi 13950   

  
Granty a dotácie zo štát. 
rozpočtu 4280   Rozvoj obce, Bytový dom  670   

  Stravné  7000   Zdravotné stredisko 2700   
        Verejné osvetlenie 3600   
        Športový klub 2000   
  Bežný rozpočet  257521   Knižnica 300   

  Z rezervného fondu 50394,20   

Kultúrny dom - bežné 
výdavky 4050   

  Finančné operácie  307915,20   Miestny rozhlas 320   
        Cintorín a dom smútku 1485   
        Ochrana živ. Prostredie 55   
        Materská škola 63877   
        Školská jedáleň MŠ 27368   
        Vzdelávanie ostatné 800   
        Sociálne služby 200   
        Bežný rozpočet  250021   
        Splátky úveru ŠFRB 7500   
        Finančné operácie  257521   
        Čerpanie RF  50394,20   
        Kapitálový rozpočet 50394,20   

  Spolu príjmy  307915,20   Spolu výdavky 307915,20   
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Hudobná skupina M.Melodic 

Rok 2019 pre skupinu M.Melodic začal veľmi úspešne. Prijali sme nového člena a to 
šarmantnú speváčku Luciu J. Ako štart v roku  2019 sme začali úspešne hraním na svadbe 
v Trenčíne. Hranie pokračovalo na rôznych svadbách, akciách, oslavách či výročiach. Skvelé 
počasie nás sprevádzalo pri každej hudobnej produkcii, kde si to mohli užiť aj ľudia, ktorí sa 
prišli zabávať. Musím spomenúť jedno naše vystúpenie, na ktorom bolo pre nás cťou 
účinkovať a to na memoriáli Vladislava J. Tento memoriál bol prvým ročníkom úspešného 
paraolympijského cyklistu, ktorý dokázal veľa. Absolvoval veľa pretekov, na ktorých skončil 
na stupni víťazov v krajinách ako sú Mexiko, Austrália, Francúzsko atď.  
Veľká vďaka patrí najmä za pozvanie. Naše vystúpenia boli rôzne, či už účinkovanie 
v Trenčíne, Ostrove, Piešťanoch, Starej Turej- Babulicovom vrchu, či v domácom prostredí 
v Modrovej.  Pri  nácvikoch čerpáme   nielen z ľudovej tvorby,  ale prešli sme modernizáciou. 
Začali sme nacvičovať, snáď úspešne skladby moderného žánru, či repete, ktoré sa pri akciách 
aj osvedčili. Naše pesničky si sami upravujeme podľa nášho vkusu a nášho hudobného 
obsadenia. Čo nás najviac mrzí je to, keď musíme zrušiť naše vystúpenie, či už 
kvôli nepriaznivému počasiu alebo z pracovnej vyťaženosti. Veľká vďaka patrí tým, ktorí nás 
pozvali na akcie, ktorí prišli na naše vystúpenia či akcie, ktoré sme odohrali . Veľká vďaka 
patrí celému tímu, členom kapely a hosťom, ktorí s nami  účinkovali.  
Zmena v kapele nenastala v hráčoch, ale iba v speve. Naše obsadenie je nasledovné: spev -
Lucia J.,  klávesy +spev - Ing. Patrik M., klávesy +saxafon, tenor +spev  -Janko K., bicie -
Milan Dz.,   trubka +spev –  Pali Dz. Našim fanúšikom sme zriadili aj stránku na Facebooku, 
kde nás môžu sledovať ako účinkujeme alebo kde máme  vystúpenia,  ktoré sú verejné. 
Chcem sa poďakovať Firme Intimate Stories London, ktorá nám darovala exkurziu v Rafinery 
Gallery . Toľko k činnosti za rok 2019 o kapele M.Melodic, s pozdravom manažér  

 
Pavol Dzurka.  

Materská škola Modrová 

Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Rok čo rok k nám prichádzajú 
pomaly, najskôr veľmi nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, 
čarovné, bohaté, pokojné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. 

Nie je nič krajšieho ako mamina kuchyňa voňajúca vanilkou, ako očakávaním rozžiarené 
oči detí pod vianočným stromčekom. Je škoda týmto obdobím len preletieť a na chvíľu sa 
nezastaviť. Nepripomenúť si zvyky, z ktorých sme už mnohé pozabúdali, ale ktoré dokážu 
prchavý zážitok Štedrého dňa zosilniť a predĺžiť. Vianoce predsa nie sú len pôsobivo zabalené 
darčeky pod stromčekom. Poézia Vianoc je v našich srdciach tak hlboko zakorenená, aj keď 
možno ukrytá pod tenkou šupkou každodenného zhonu. 

V septembri do našej materskej školy pribudlo 10 detičiek, z toho 9 chlapcov. Z dôvodu 
naplnenia kapacity sme neprijali 4 deti. Materská škola pracuje podľa ŠkVP pod názvom 
„Kvetinkovo.“ Deti podľa aktuálneho vzdelávacieho programu získavajú vedomosti, zručnosti 
a schopnosti prostredníctvom zážitkového učenia. Počas školského roka plníme všetky zadané 
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úlohy a štandardy zo Školského vzdelávacieho programu, z Plánu práce školy, z Plánu 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ale aj úlohy, ktoré boli stanovené v POP.  

Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. Čas adventu v našej materskej škole oslávime 
príchodom svätého Mikuláša, ktorého deti potešia krásnym programom a nielen jeho, ale aj 
všetkých tých, ktorí prídu medzi nás. Adventný čas zavŕšime spoločne s rodičmi vianočnými 
tvorivými dielňami a vianočným punčom. 

V mene zamestnancov a detí MŠ chcem poďakovať p. starostovi a p. pracovníčkam obce 
za rôznu pomoc a spoluprácu, a hlavne za vyčlenené finančné prostriedky, vďaka ktorým sa 
tešíme z nových vchodových dvier a vnútorných dvier na triede i na spálni. Najväčšiu radosť 
máme z kompletnej rekonštrukcie detskej umyvárky a z detského WC do ktorého pribudla 
i nová sprcha. V šatni a na chodbe máme krásnu novú protišmykovú dlažbu. 

Moje poďakovanie patrí zamestnankyniam materskej školy Janke Božikovej, Ivetke 
Kobelárovej, Ivetke Lazarovej a Monike Mikuličkovej, pretože bez nich by naša „škôlka“ 
nebola tým čím momentálne je. 

Vďaka patrí i všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí láskavým prístupom nám 
pomáhajú pri výchove a vzdelávaní našich detí. 

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to 
najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri.  

Krásne a požehnané Vianoce. 
PaedDr. Jana Boriková  

riaditeľka MŠ 
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Jednota dôchodcov 
 
Motto: ,,Robiť to, čo ťa baví je sloboda. Milovať to, čo robíš je šťastie.“ 
Jednota dôchodcov v našej obci sa v tomto roku 2019 motivovala v duchu tohto motta. Už 
v minulých príspevkoch som spomenula, že my dôchodci sa s radosťou a elánom zapájame do 
rôznych činností, lebo sme radi, že ešte vládzeme a môžeme byť užitoční. Tak to bolo aj 
v tomto roku. V januári a februári sme oslavovali okrúhle výročia jubilantov- posedenie 
s kultúrnym programom. V marci sme v našom klube oslávili MDŽ  a pripomenuli sme si aj 
niečo z histórie a dôvod tejto oslavy. V apríli už tradične sme vyzbierali peniaze pre ťažko 
chorých- Liga proti rakovine. Máj, mesiac lásky, sa niesol v tomto duchu. Zúčastnili sme sa 
pri stavaní mája a oslavovali sme Deň matiek. V júni sme boli na Štrbskom plese. 
Prechádzkami po krásnej prírode sme aj zabudli na naše zdravotné problémy. Bolo čo 
obdivovať. V júli sme pomáhali pri oslavách 110. výročia založenia dychovej hudby 
Modrovanka. V auguste nezabúdame na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne. Položili 
sme k pamätníku veniec a uctili si ich pamiatku. V tomto mesiaci sme sa boli aj zrekreovať 
a okúpať vo Vincovom Lese. V septembri sme absolvovali výlet v Banskej Štiavnici spolu 
s dôchodcami z Moravian nad Váhom. Traja naši členovia boli v Trenčianskych Tepliciach na 
rekondičnom pobyte. V októbri nám Obecný úrad v Modrovej pripravil občerstvenie, kultúrny 
program a darčeky pri príležitosti mesiaca úcty k starším- za čo im aj touto cestou ďakujeme. 
V novembri sme absolvovali nákupný výlet v Kittze a v decembri predvianočný nákup 
v Krakove. Pomáhali sme aj pri prípravách občerstvenia pre deti a rodičov na mikulášsky 
večierok.  
Na záver chcem poďakovať všetkým členom našej jednoty za ich aktivity a aj všetkým tým, 
ktorí nás v našej činnosti podporujú.  
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Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka chcem všetkým popriať všetko dobré v kruhu rodiny, 
pevné zdravie a božie požehnanie. 

Daniela Janíková 

FS Modrovanky- Krojovanky 

Ani sme sa nenazdali a už sa opäť blíži koniec roka, vhodná doba na bilancovanie všetkých 
zážitkov. Náš FS Modrovanky-Krojovanky aj v roku 2019 mal viacero akcií v zastúpení 
speváčok  a harmonikára. Obsadenie speváckej zložky:  Janka Boriková, Evka Grancová, 
Erika Horňáková, Ivetka Kobelárová, Hanka Kupcová, Anka Lacková, Gitka Pavlechová, 
Anka Uhrinová, Beátka Zvarová. Na harmonike doprevádza Otino Horňák.  
Teta Pavla Dominová, zakladateľka FS s nami zo zdravotných dôvodov nevystupuje. Touto 
cestou jej chceme za všetko poďakovať a popriať jej veľa síl.  
Naše vystúpenia sme začali na fašiangy v Domove dôchodcov Modrová. Prezentovali sme sa 
viackrát začepovaním nevesty, pri príležitostiach životných jubileí. Ku Dňu matiek nás 
pozvali do obce Lúka. Nemôžeme zabudnúť aj na oslavu 110.výročia dychovky Modrovanka, 
kde sme boli takisto pozvaní. Zúčastnili sme sa aj na podujatí "Deň zdravia" v Piešťanoch, na 
výstave kvetov v obci Lúka. Pri príležitostí Dňa seniorov sme potešili starších občanov v 
Domove dôchodcov Striebornica v Moravanoch n.V., či v Hlohovci. Čaká nás vianočné 
vystúpenie pre dôchodcov v Moravanoch n.V. 
V budúcom roku sa naďalej budeme stretávať na skúškach, rozširovať náš repertoár o nové 
piesne/ ktoré som s Otinom nachystala/. 
Vďaka členkám FS, ktoré majú chuť stále spievať, sú stále veselé, usmiate. 
Veľká vďaka naďalej patrí harmonikárovi Otinovi Horňákovi za jeho obetavosť, že si vždy 
nájde na nás čas pri jeho pracovnom vyťažení. 
Všetkým Modrovákom prajeme požehnané sviatky, pod stromček vysnené darčeky a v novom 
roku 2020 veľa zdravia, šťastia a lásky. 

 
                                                                               Erika Horňáková 

 

Poľovnícke združenie Modrová 
 
Na spoločenskom živote obce Modrová sa podieľa aj Poľovnícky zväz Modrová.  Okrem lovu 
zveri -čo patrí k zákonnému regulovaniu jej počtov- spolupracujeme s OÚ Modrová  a s PD 
Modrovka.  
Sponzorsky prispievame pri podujatiach ako sú hody, športové a iné súťažné aktivity pre 
občanov v obci. V prvom rade chcem však objasniť, že cieľom a náplňou poľovníkov  nie je 
iba lov zveri. V našej činnosti sa zameriavame na zveľadenie revíru, ochranu zvierat 
a prírody. Čo sa týka ochrany zvierat, tej sa intenzívne venujeme hlavne v zimnom období. To 
preto, aby zver ľahšie prekonala túto náročnú časť roka. Táto ochrana v zimnom období 
spočíva hlavne v prikrmovaní a dopĺňaní solísk.  
V roku 2019 sa naše rady rozrástli o jedného nového člena.  Je ním Stanislav Salapátek ml. 
V súčasnosti je nás 20 členov. To, že sa príkladne staráme o revír svedčí aj skutočnosť, že 
boli spomedzi nás tí najlepší  členovia ocenení bronzovou medailou za príkladnú 
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starostlivosť a rozvoj poľovníctva Slovenským 
poľovníckym zväzom v Trenčíne. Sú to Milan Kobelár, 
Jozef Košč a Dušan Baláž.  
Okrem povinných poľovníckych aktivít organizujme už 5. 
rok spoločenské podujatie  v streľbe na asfaltové holuby 
na strelnici v Kočovciach. Na tomto podujatí sa 
zúčastňujú i rodinní príslušníci, čí priatelia členov PZ. 
Týmto podujatím sa nám darí v PZ udržiavať dobré 
medziľudské vzťahy. 
Na záver chcem popriať všetkým občanom Modrovej 
príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré 
v novom roku 2020.                                                                                           

Predseda PZ Modrová                        

 

 
Dychová hudba MODROVANKA  

 
Rok 2019 bol pre Dychovú hudbu MODROVANKA iným ako predchádzajúce roky. 

Bol hlavne slávnostným a jubilejným, lebo dychová hudba oslávila 110 rokov. Preto 
najväčšou akciou Dychovej hudby MODROVANKA boli oslavy tohto krásneho jubilea, ktoré 
sa uskutočnili 13. júla 2019.  
Na realizáciu osláv poskytli finančný dar: Trenčiansky samosprávny kraj a obec Modrová. 
Tieto finančné prostriedky boli určené len na zorganizovanie a realizáciu osláv, preto boli 
použité hlavne na pozvánky, reklamné a spomienkové predmety,  reklamu VÚC a honorár pre 
účinkujúcich (Dychová hudba Bučkovanka, Modrovanky-Krojovanky, FS Modrovan, M 
Melodic).  Ďalšie výdavky (občerstvenie, video, foto a iné) boli uhradené zo sponzorských 
darov a z vlastných prostriedkov Dychovej hudby MODROVANKA. Všetkým sponzorom – 
RESPECT SLOVAKIA, PDP Tematín Modrovka, obec Modrová, Trenčiansky samosprávny 
kraj, COCA-COLA a ďalším veľmi pekne ďakujeme. 
Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Michala 
archanjela v Modrovej. Vdp. farár Jozef Drobný vo svojom príhovore venoval členom 
dychovej hudby srdečné a povzbudivé slová. Vyzdvihol talent, ktorý treba ďalej rozvíjať a 
hudbou prinášať iným radosť. Ďakujeme. K slávnostnému priebehu svätej omše prispel aj 
oslávenec – Dychová hudba MODROVANKA. 
Po svätej omši sa slávnostný sprievod za zvukov dychovej hudby presunul do miestneho 
kultúrneho domu, v ktorom bolo pripravené občerstvenie a ďalší účinkujúci so svojim 
programom. 
Oslavy boli príležitosťou stretnutia súčasných členov dychovej hudby s bývalými členmi, 
stretnutia spoluobčanov, a tiež aj predstaviteľov susedných obcí a VÚC. 
Poďakovanie patrí aj p. Janíkovej, p. Dzurkovej, p. Borikovej a p. Dvorskej, ktoré pomáhali 
s občerstvením;  tiež kuchárom – p. Vaňovičovi Milanovi a p. Vrbenskému Miroslavovi 
a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zorganizovaniu osláv. 
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Faktúry a vyúčtovanie finančných prostriedkov vynaložených v rámci osláv 110. výročia 
Dychovej hudby MODROVANKA sú k nahliadnutiu u kapelníka – p. Vrbenského. 

Okrem tejto najväčšej udalosti roka absolvovala Dychová hudba MODROVANKA 
v roku 2019 rôzne tradičné,  ale aj nové akcie: slávnostná svätá omša  (Narodenie Pána, 
Veľkonočná nedeľa, slávnosť Božieho Tela, Hody); tradičné Fašiangy – koncertovanie od 
domu k domu; svadba v Moravanoch nad Váhom; stavanie mája v Lúke a v Modrovej; Deň 
matiek v Moravanoch nad Váhom; koncert pre dôchodcov v Zariadení pre seniorov 
v Moravanoch nad Váhom; Dni obce Beckov (slávnostná svätá omša a koncert); koncert 
v Hudobnom pavilóne v Piešťanoch; životné jubileá (Jozef Dvorský, Ondrej Garec); pohreby 
a iné.  
V roku 2019 boli členmi Dychovej hudby MODROVANKA: kapelník – Marián Vrbenský, 
Jozef Kališ st., Jozef Kališ ml., Jozef Dvorský, Lukáš Dvorský, Jozef Gašpar, Ondrej Garec, 
Tomáš Benech, Radka Kováčová, Pavol Dzurka; speváci: Evka Grancová, Monika 
Struháriková, Jozef Kusovský. Pri niektorých akciách nám pomáhajú aj: Marek Božik, 
Marián Trautenberger, Milan Dzurka, Pavol Čechvala, Cyril Potočný, Štefan Marko, Emil 
Bielik, spevák: Ľuboš Feranec a ďalší. 
Chceme sa poďakovať aj p. Lenke Kališovej, ktorá vedie účtovníctvo Dychovej hudby 
MODROVANKA a spolu s kapelníkom p. Mariánom Vrbenským museli v tomto roku veľmi 
zodpovedne zdokladovať výdavky osláv, aby finančný dar od Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a obce mohol byť použitý na vopred určený účel (t. j. len na konkrétne výdavky spojené 
s oslavami výročia).  
Dychová hudba MODROVANKA ďakuje všetkým priaznivcom, podporovateľom, 
fanúšikom, sponzorom a obci Modrová zastúpenou p. starostom S. Uhrinom za podporu. Aj 
naďalej  bude svojou hudbou prispievať k zachovaniu tradícií v regióne.  
Všetkým prajeme radostné a požehnané Vianočné sviatky a v novom roku 2020 veľa Božích 
milostí. 

Napísal: Janka Dvorská doplnil Marián Vrbenský 
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Súbor Modrovan 
 
Som veľmi hrdá na všetkých členov súboru, ako sa dokázali vypracovať od nášho vzniku, ich 
úžasnou snahou sa zdokonaľovať v tanci, speve a hraní.  
Za nášho účinkovania sme naštudovali tance: 1. Zakukala kukulienka, 2. Na Modrovej pri 
kostole, 3. Trenčín dolinečka, 4. Cigánsky tanec, 5. Karička. 
Momentálne pracujeme na ďalšom tanci Myjava a na Vianočnom pásme.  
Našimi predstaveniami tancom, spevom za sprievodu muzikantov: husličky- Lukáš Vlášek, 
harmonika- Michal Krajčech, sme spríjemnili oslavy  Dňa matiek, stavanie mája, program 
v rámci mesiaca úcty k starším, popoludnie s Mikulášom, výročie DH Modrovanka. 
Naša účasť na týchto slávnostiach bola v obciach Modrová, Modrovka, Lúka, Nová Lehota. 
Chcem sa veľmi poďakovať mojim zlatíčkam, pánovi starostovi Uhrinovi a rodičom členov 
súboru za všestrannú pomoc pri zabezpečení chodu programu a krojov. Ďakujeme a veľmi si 
vážime vaše pochopenie, že je to pre deti tejto obce, ktoré s láskou reprezentujú našu obec.  
Zaželajme si do nového roku pevné zdravie, šťastie, pracovné úspechy pre všetkých ľudí tejto 
doliny v úžasnej prírode, ktorí patria k sebe, aby sme boli k sebe úctivejší a láskavejší pretože 
tu žijeme.  
                  S úctou všetkým ľuďom členovia súboru Modrovan pod vedením Hanky Kupcovej  

 

 

 

 



~ 15 ~ 
 

 
 
ŠK Modrová 2018 a 2019 

 
V sezóne 2017/18 mal ŠK Modrová v súťažiach ObFZ Trenčín prihlásené dve 

mládežnícke družstvá. Starších žiakov (U15) a prípravku (U11). 
Prípravka 
V prípravke našu obec reprezentovalo 15 detí: Michal Hlavena, Eliáš Lacko, Lukáš 

Vlášek, Jakub Srogoň, Tomáš Orviský, Tomáš Bolebruch, Sebastián Briška, Filip Ušiak, 
Marianna Majková, Dušan Vrbenský, Tomáš Vlášek, Leonard Lacko, Samuel Gál, Jakub 
Riška, Ema Kopúnová 

V súťaži sme sa stretávali so súpermi z Považian, Kálnice, Kočoviec a Hrádku. 
V predchádzajúcej sezóne káder prípravky opustili viacerí hráči, čo sa v zápasoch prejavilo. 
Chlapci však hrali s radosťou a nasadením a viackrát dokázali súperov poraziť.  

Najlepším strelcom nášho mužstva sa stal Leonard Lacko s 19 gólmi. 
Prípravkári sa okrem súťažných stretnutí predstavili na júlovom charitatívnom turnaji 

Rádio WOW Cup v Pobedime, kde obsadili pekné 2. miesto aj na augustovom hodovom 
zápase v Hrádku. 

Starší žiaci 
V kádri sme v tejto sezóne mali asi 20 detí. V jarnej časti súťaže sme zaznamenali deväť 

výhier a štyri prehry. Celkovo sme na konci sezóny 2017/18 obsadili 3. miesto spomedzi 
desiatich mužstiev za dvadsať výhier, jednu remízu a šesť prehier. Na postupujúcu Brezovú 
p/Bradlom nám chýbal jeden bod.  

Konečné poradie prvých troch tímov v našej súťaži: 1. Brezová p/B 62b, 2. Beckov 61 b, 
3. Modrová 61 b.  (Hralo sa trojkolovo). 

Najlepším strelcom nášho mužstva sa stal Samuel Hesko s 28 gólmi. Mladých futbalistov 
treba pochváliť za príkladnú účasť v zápasoch. 



~ 16 ~ 
 

Snáď najkrajším a najpamätnejším zážitkom v tejto sezóne bolo spoločné vycestovanie 
žiakov z prípravky i starších žiakov na majstrovský futbalový zápas našej najvyššej súťaže – 
fortuna ligy na zápas FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (0:0) v nadstavbovej časti súťaže 
v skupine o titul. Naši chlapci pred stretnutím vyprevádzali hráčov MŠK Žilina do stredu 
ihriska, cez polčas si na hlavnej hracej ploche zahrali krátky zápas proti vrstovníkom z FC 
Spartak Trnava. Chcem poďakovať kapitánovi FC Spartak Trnava Borisovi Godálovi, 
rodákovi zo susednej obce Lúka za sprostredkovanie tohto nezabudnuteľného zážitku. 
Stretnutie sa uskutočnilo 17.3.2018. Trnava napokon po dlhých rokoch čakania získala titul 
majstra SR. 

 
Sezóna 2018/19 
V sezóne 2018/19 mal ŠK Modrová v súťažiach ObFZ Trenčín rovnako prihlásené dve 

mládežnícke družstvá. Starších žiakov (U15) a prípravku (U11). 
Prípravka 
Pred aktuálnou sezónou sa s mužstvom prípravky rozlúčil Ema Kopúnová, Jakub Riška 

a Samuel Gál. V kategórii starších žiakov pokračuje Jakub Riška. Do družstva pribudli Dušan 
Petrgalovič, Jonáš Lacko a Martin Kováč. Inak v kádri zostali všetci hráči z minulej sezóny. 

V aktuálnej sezóne sme sa zaradili k favoritom súťaže, no Hrádok bol takmer vždy nad 
naše sily. Zaujímavosťou v našom tíme je bratská trojica Lackovcov. Najstarší Eliáš (2010), 
Leonard (2008), Jonáš (2013). Deti chcem pochváliť za pravidelnú účasť na zápasoch, za 
predvedenú hru a skvelé výsledky 

V jesennej časti sme odohrali šesť turnajov. Súpermi boli Hrádok, Kálnica a Hôrka n/V. 
Trikrát sme skončili tretí, dvakrát druhí a jedenkrát prví. 
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Starší žiaci   
Napriek odchodu siedmich hráčov z mužstva (všetci z vekového dôvodu) záujem o žiacky 

futbal u nás neutícha. V kádri máme okolo dvadsať detí.  
V auguste pred začiatkom sezóny 2018/19 sa starší žiaci predstavili na prípravnom turnaji 

v Sokolovciach. V jesennej časti nazbierali v majstrovských zápasoch osemnásť bodov za 
šesť výhier a dve prehry.  

2019 
Prípravka 
Zimnú prípravu žiaci absolvovali prípravkári spolu so staršími žiakmi už tradične 

v telocvični. Tentokrát sme si ju spestrili účasťou na kvalitne obsadenom zimnom turnaji 
prípraviek vo Svinnej. Víťazom turnaja sa stal AS Trenčín „B“.  

V jarnej časti sme odohrali šesť turnajov. Jeden v Kálnici, dva v Hrádku a v Hôrke n/V 
a jeden na domácom ihrisku. Dvanásť výhier, dve remízy, štyri prehry, taká bola naša jarná 
bilancia 
 
Konečná tabuľka prípraviek po sezóne 2018/19 

 

1 
 

TJ Družstevník Hrádok 36 31 2 3 194:71 95 4 41 0 

2 
 

ŠK Modrová  36 22 2 12 154:110 68 3 14 0 

3 
 

TJ Zavažan Kálnica 36 12 3 21 108:125 39 2 -15 0 

4 
 

OŠK Hôrka nad Váhom 36 3 1 32 69:219 10 1 -44 0 

Starší žiaci 
Starší žiaci v prípravnom zápase pred jarnou časťou zvíťazili na Banke 10:0. 

V jarnej časti predchádzajúcej sezóny sme prakticky od prvého do posledného zápasu bodovo 
naháňali nášho najväčšieho súpera Nové Mesto nad Váhom „B“. To sa našim chlapcom po 
výborných výkonoch spojených s potrebným športovým šťastím napokon aj podarilo.  

16. 6. sa tak na našom ihrisku odohral pre našu obec a mladých futbalistov ďalší pamätný 
zápas. 

V poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 sme sa stretli práve s Novým Mestom nad 
Váhom. Oba kluby mali zhodne 30 bodov. Vedeli sme, že na vytúžené víťazstvo v súťaži sme 
potrebovali vyhrať. Chlapci sa na zápas celý týždeň veľmi tešili, uvedomovali si, o čo hrajú. 
Uvedomovali si, že po štyroch rokoch prišiel ich najdôležitejší zápas. Zomkli sa, súpera – 
veľkého favorita súťaže – sa nezľakli a svoj parádny výkon spečatili štyrmi gólmi. Góly 
v tomto zápase sezóny strieľali Samuel Hesko, Adam Húserka, Pavol Dzimko a Michal 
Domin, Víťazné oslavy sa úplne zaslúžene mohli začať...  

O pamätné víťazstvo a výborné výsledky v 5. lige sa zaslúžili: Michal Tinka, Samuel 
Hesko, Emil Poturnay, Jakub Hátrik, Pavol Dzimko, Nicolas Horváth, Adam Húserka, Michal 
Domin, Dominik Majko, Noe Hanzlík, Jakub Riška, Michal Hlavena, Sebastián Briška, Eliáš 
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Lacko, Leonard Lacko, Jakub Srogoň, Lukáš Vlášek, Gabriel Grip, Daniel Žákovčík, 
Marianna Majková, Alex Millar. 

ŠK Modrová – starší žiaci – 2018/19 – víťazi 5.ligy JUH 
Horný rad zľava: Bc. Tomáš Vaňo (sekretár ObFZ Trenčín), Bc. Jozef Mihala (člen KMaŠF ObFZ 
Trenčín), Miroslav Lehuta (predseda ŠK) , Michal Domin, Samuel Hesko, Dominik Majko, Nicolas 
Horváth, Jakub Hátrik, Michal Tinka, Mgr. Marián Lacko (podpredseda ŠK), Ivan Gróf ( predseda ObFZ 
Trenčín) 
Dolný rad zľava: Emil Poturnay, Sebastián Briška, Jakub Riška, Pavol Dzimko, Adam Húserka, Noe 
Hanzlík, Alex Millar 
Na fotografii chýbajú: Eliáš Lacko, Leonard Lacko, Gabriel Grip, Jakub Srogoň, Marianna Majková  

 
Konečná tabuľka starších žiakov po sezóne 2018/19 
1  SK Modrová 14 11 0 3 73:39 33 

2  AFC Nové Mesto nad Váhom 14 10 0 4 78:32 30 

3  Osk Slovna Beckov 14 9 1 4 77:24 28 

4  FK Turani 14 8 1 5 75:36 25 

5  TJ Iskra Moravské Lieskové 14 8 0 6 61:49 24 

6  FK Askoll Potvorice 14 7 0 7 68:42 21 

7  Kočovce FC 1959 14 1 1 12 8:84 4 

8  FK 1925 Pobedim 14 0 1 13 8:113 1 

9  OFK Trenčianske Bohuslavice (odstúpené) 0 0 0 0 6:35 0 
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Sezónu 2018/19 sme uzavreli turnajom mladších žiakov v Očkove. 
Rádio WOW Cup 3.8.2019: ŠKM - Podolie 12:1, ŠKM - Očkov 4:1, ŠKM - Bošáca 7:0, 
Krajné - ŠKM 6:3, Hrádok - ŠKM 4:2 

V konkurencii šiestich mužstiev sme obsadili pekné 3. miesto, domov sme priniesli zaslúžený 
pohár a futbalovú loptu. Príbuzným našich mladých futbalistov ďakujeme za pomoc pri 
doprave detí na turnaj! 

Nemôžeme nespomenúť pretrvávajúcu futbalovú spoluprácu s družobnou obcou Rudice a ich 
TJ Sokol. Aj tento rok sme sa v júli stretli na našom ihrisku v stretnutí starých pánov, resp. 
bývalých futbalistov ŠK Modrová. Najlepším hráčom nášho družstva bol p. Dušan Hazucha. 
V predzápase starší žiaci vyšším rozdielom porazili Hornú Stredu. 

Trénermi žiakov a prípravky boli v sezóne 2018/19 Roman Bíro a Alexej Lazar. 

Sezóna 2019/20 
Po rozumnom zvažovaní, napriek rôznym názorom, sa vedenie ŠK Modrová rozhodlo 

prihlásiť žiakov do vyššej súťaže. Rozhodli najmä tieto tri fakty.  
1. chlapci si víťazstvo v 5. lige vybojovali svojimi kvalitnými výkonmi. 
2. zápas s Novým Mestom n/V určite spĺňal kritériá vyššej súťaže 
3. v každom zápase 5. ligy sme mali v zápase dostatočný počet detí, minimálne 13-14. 
Po štrnástich rokoch sme teda znovu v 4. lige. Krásne, hrdé a zaslúžené konštatovanie. Od 

zápasu k zápasu nastupujeme s pokorou a rešpektom voči súperom, ktorý sú pre nás veľkou 
neznámou. Naši chlapci vstúpili do krajskej súťaže viac ako úspešne. Svojimi výkonmi na 
ihrisku potvrdzujú, že si 4. ligu plným právom zaslúžia. Káder posilnil Matej Tarana 
z Trebatíc. Futbal začal hrávať aj domáci Michal Kramarovič. V jesennej časti sme stratili iba 
5 bodov. Na nováčika súťaže slušná bilancia, čo poviete? V konkurencii veľkých obcí ako 
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Trenčianske Jastrabie, Trenčianska Turná či Brezová pod Bradlom sme našu obec 
reprezentovali viac ako dôstojne.  

Spestrením jesene bol iste aj zájazd na zápas pohára UEFA ŠK Slovan Bratislava – 
Wolverhampton Wanderers (1:2) 24.10.2019, kde publikum na vypredanom štadióne tvorilo 
takmer 20000 detí. Ani tie naše sa medzi nimi určite nestratili. 
 
ŠK Modrová – 2019/20 – jesenná časť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 4.Sportika LSŽ - U15 - ObFZ TN 
  Klub Z V R P Skóre B 

1  TJ Slovan Trenčianska Turná 11 9 1 1 44:19 28 
2  ŠK Modrová 11 9 1 1 39:15 28 

3  TJ Inovec Trenčianske Jastrabie 11 7 2 2 51:12 23 
4  FK Bradlan Brezová pod Bradlom 11 5 4 2 31:9 19 

5  OŠK Trenčianske Stankovce 11 6 1 4 31:22 19 
6  TJ Družstevník Opatová nad Váhom 11 6 0 5 37:25 18 

7  OFK Čachtice 11 5 2 4 33:35 17 
8  TJ Cementár Horné Srnie 11 3 2 6 16:24 11 

9  TJ Slovan Rovnosť Krajné 11 2 4 5 11:19 10 

10  Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie 11 3 1 7 14:28 10 
11  Telovýchovná jednota Štart Svinná 11 1 2 8 15:31 5 

12  TJ Slovan Zamarovce 11 0 0 11 12:95 0 

 
Výsledky našich chlapcov a pohľad na aktuálnu tabuľku sú najlepšou odpoveďou pre 

tých, ktorým je futbal v obci na príťaž alebo im je ľahostajný. 
Všetkým našim bojovníkom ďakujeme za peknú reprezentáciu! Takisto ďakujeme 

všetkým ochotným rodičom a priateľom nášho klubu za akúkoľvek pomoc v roku 2019 
a prajeme veľa zdravia, Božieho Požehnania a úspechov v nastávajúcom roku 2020. 

                                                                    s pozdravom Mgr. Marián Lacko, Miroslav Lehuta      

 

Modrová Svinná 4:0 
Tr. Jastrabie Modrová 0:1 
Modrová Tr. Turná 4:1 
Čachtice Modrová 7:1 
Modrová Zamarovce 6:2 
Modrová Krajné 3:0 
Záblatie Modrová 0:3 
Modrová Tr. Stankovce 6:1 
Horné Srnie Modrová 1:1 
Modrová Brezová p. B 3:0 
Opatová n/V Modrová 3:7 
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Chceme ju zanechať aj našim deťom a vnukom? Akú ju  zanecháme - je len 
a len na nás. 

         
 
Zamedziť celkovému zvyšovaniu nákladov za odpad pomôže iba poctivé separovanie, t. j. 

triedenie odpadu. Musíme sa naučiť dôslednejšie triediť odpad a tiež viesť k tomu svojich 
blízkych, resp. i bezprostredné okolie v rámci dobrých medziľudských vzťahov. Stále sa však 
stretávame s nezáujmom niektorých spoluobčanov. Hazardujú tak i s našim zdravím a hlavne 
si neuvedomujú, čo zanecháme po sebe našim potomkov. V separovaní patríme do tej druhej 
najhoršej skupiny = triedy. Systém funguje nasledovne: každý rok musíme nahlasovať všetky 
vyseparované zložky,  potom sa všetko vloží do vzorca a výsledkom je trieda separovanosti. 
Od tejto triedy závisí, aký poplatok budeme mať v nasledujúcom roku. Všetky tieto 
informácie sme mali zverejnené na našej obecnej tabuli a aj na webe. Takže v tomto roku 
platíme za uloženie odpadu 12€ /t namiesto pôvodných 5€/t. Preto sme museli pristúpiť 
k návrhu zmeny výšky ročného poplatku ( ako väčšina obcí ) u FO na 20,- €/osoba/rok, 
u chatárov a chalupárov na 30,- €/ roka u PO na 60,- €/rok. Ak sa situácia ani počas  roka 
2020 nezlepší  zvýši sa  poplatok  na 24 € /t, a ak zostane na tej istej úrovni -  v roku 2021 to 
bude astronomických 30 € / t.  

Výsledky triedenia nám znehodnocujú aj naši chatári a zariadenie Senior Modrová, n.o.  
Čo nepatrí do komunálneho odpadu:  
45% - biologický odpad (využiteľný kompostovaním),  
14% - papier (dobre recyklovateľný),  
11% - plasty (dobre recyklovateľné),  
10% - sklo (dobre recyklovateľné),  
4% - textil (recyklovateľné v minimálnej miere),  
4% - kovy (dobre recyklovateľné),  
4% - anorganický odpad (dobre recyklovateľný),  
3% - tetrapaky (dobre recyklovateľné),  
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1% - nebezpečný odpad (recyklovateľné v obmedzenej miere),  
4% - zmesový odpad (nerecyklovateľný) 

O výsledku separovania rozhodujeme spolu. Čím viac odovzdáme SKLA, KOVOV, 
PAPIERA, PLASTOV, TETARPAKOV tým budeme mať výsledok lepší a postúpime do 
výhodnejšej triedy.   

Objem nádoby na odpad sa dá znížiť aj tým, že budeme dôkladne využívať domáce 
kompostovisko. Následne vyprodukovaný kompost sa dá využiť v záhrade i pri výsadbe napr. 
balkónových kvetov. Ako príklad uvádzame využitie kompostu z obecného kompostoviska 
pri výsadbe kvetov umiestnených na budove OcÚ. Musíme však zdôrazniť, že 
prevádzkovanie obecného kompostoviska nie je jednoduché, nakoľko obec nemá na túto 
činnosť žiadneho pracovníka.  V tejto súvislosti žiadame občanov, ktorí kompostovisko 
využívajú, aby privezený bio odpad uložili na určené miesto nie iba za bránu. Vzniká potom 
problém udržať kompostovisko upravené. 

V poslednom období riešime nedostatok zberných nádob na separovaný zber. Vývozca 
separovaného zberu nám ich nemôže v dostatočnom množstve poskytnúť, pretože ho 
obmedzuje legislatíva. Tá je však zatiaľ tvorená mimo realitu. 

V nižšie uvedenej prílohe sa odzrkadľuje vplyv separovania na výpočet úrovne 
vytriedenia komunálneho odpadu: 

AKO ZMENIŤ A HLAVNE ZNÍŽIŤ NÁKLADY? Myslieť už pri nakupovaní: 
potrebujem tú igelitku alebo si prinesiem svoju nákupnú tašku?  

   
 
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. 
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A 
OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t- 
Tabuľka č. 1 
 

Položka Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%] 

Sadzba za príslušný rok v 
eurách . t-1 

2019 2020 2021 a 
nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 1 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 
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 Celý výpočet je v nasledujúcej tabuľke:

 


