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 Rok 2010 – prvé desaťročie tretieho tisícročia odchádzajú do minulosti a spomienok. Skôr, ako privítame prvý rok nového desaťročia, 
tešíme sa na najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ktoré, zdá sa, zvýrazní aj  idylické počasie. Prajem Vám všetkým, aby ste tieto sviatky 
príchodu Božieho dieťaťa na tento svet, prežili v radosti, pokoji a spokojnosti spolu so svojimi najbližšími a precítili  tak blízkosť  lásky, 
pokoja  a porozumenia.  Na  prahu  starého  a nového  roka  chcem  poďakovať  poslancom  OZ,  pracovníčkam  OcÚ,  spoločenským 
združeniam  v obci,  i vám  ostatní  spoluobčania  za  spoluprácu,  prezentáciu  obce,  pomoc  pri  riešení  obecných  záležitostí  a za  dobré 
medziľudské vzťahy. Do Nového roku 2011 vám želám dobré zdravie, spokojnosť, splnenie vašich túžob a želaní, ale najmä pretrvávanie 
darov Vianoc vo vašom osobnom a rodinnom živote. 

                                                                                                                                                          Starosta obce 
Vianočná koleda 
v mestečku Betléme, 
v jasličkách na slame 
leží to dieťatko, 
na ktoré čakáme. 
Anjelik bez krídel, 
Boží i človečí. 
Nikto ho nevidel, 
každý ho dosvedčí, 
darček mu nesiem tam. 
A ja mu do diaľky 
namiesto hrkálky 
srdiečko posielam. 
          Milan Rúfus 
Pokoj vám ! 

 

 
20  ROKOV  SAMOSPRÁVY  NA  SLOVENSKU  I  V  NAŠEJ  OBCI 

 Popri viacerých výročiach 2010 si samosprávy obcí pripomenuli aj 20 rokov od prijatia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ktorým boli ustanovené prenesené a originálne kompetencie obcí ako samosprávnych územnosprávnych jednotiek. Obec 
tak v rámci vlastných kompetencií samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, 
riadi všetky záležitosti, ktoré upravuje zákon. Podľa strohej litery zákona v reálnom živote to znamená, že obec samostatne 
realizuje stovky administratívnych úkonov, rozhodnutí, uznesení, VZN, rozpočtov, školení, rokovaní, dohôd, zmlúv, obstarávaní, 
športových i kultúrnych podujatí, správy a údržby obecného majetku, investičnej výstavby, sociálnych opatrení a ďalších aktivít 
starostu obce, obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a zamestnancov obce. 
 V našej obci tieto úlohy v rokoch 1990 – 2010 vykonávali tieto poslanecké zbory: Volebné obdobie 1990 – 1994 starosta 
Rudolf Lazar, zástupca starostu Mgr. Marián Lacko, hlavný kontrolór Jozef Lehuta, poslanci OZ: Mgr. Marián Lacko, Michal 
Behan, Ing. Pavol Benech, Pavol Borik, Anton Domin, RNDr. Jozef Domin, Iveta Kobelárová, Ing. Rudolf Paulech, Marta 
Turzíková, Milan Vaňovič, Marián Domin. Volebné obdobie 1994 – 1998 starosta Rudolf Lazar, zástupca starostu Mgr. Marián 
Lacko, hlavný kontrolór Jozef Lehuta, poslanci OZ: Michal Behan, Mgr. Marián Lacko, Bernardín Borik, Marián Domin, Bc. Ján 
Filipek, Ružena Koščová, Miroslav Lehuta, Augustín Paulech, Agáta Turzíková, Milan Vaňovič, Beáta Vindišová. Volebné 
obdobie 1998 – 2002 starosta Rudolf Lazar, zástupca starostu Mgr. Marián Lacko, hlavný kontrolór Jozef Lehuta, poslanci OZ: 
Michal Behan, Mgr. Marián Lacko, Jozef Bielik, Ružena Koščová, Agáta Turzíková, Marián Domin, Miroslav Lehuta, Bernardín 
Borik, Beáta Vindišová, Bc. Ján Filipek, Milan Vaňovič. Volebné obdobie 2002 – 2006 starosta obce Mgr. Marián Lacko, 
zástupca starostu Marián Domin, hlavný kontrolór Jozef Lehuta, od 1. 4. 2003 Ing. Mariana Kirková. Poslanci OZ: Marián 
Domin, Michal Behan, Ing. Rudolf Paulech, Agáta Turzíková, Marián Vrbenský. Volebné obdobie 2006 – 2010 starosta obce  
 
 



 

Mgr. Marián Lacko, zástupca starostu Marián Domin, hlavný kontrolór obce Ing. Mariana Kirková, poslanci OZ: Marián Domin, 
Michal Behan, Jozef Bielik, Agáta Turzíková, Ing. Rudolf Paulech. 
 

 
Výsledky komunálnych volieb zo dňa 27. 11. 2010 vo volebnom obvode Modrová: 
- počet zapísaných voličov          418 
- počet odovzdaných obálok         281 
- počet platných hlasovacích lístkov pre poslancov   268 
- počet platných hlasovacích lístkov pre starostu   275 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na funkciu starostu obce: 

1. Mgr. Marián Lacko, Kresťanskodemokratické hnutie    169 hlasov 
2. Pavol Lazar, Smer-sociálna demokracia       64 hlasov 
3. František Majko, nezávislý           42 hlasov 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: Ing. Pavol Benech,   Barbora Lehutová,  Mgr. Marián Lacko 
ml.,  Jozef Bielik ml.,  Vladimír Kočajda. 
Ako staronový starosta obce chcem i touto cestou  vysloviť poďakovanie Vám občanom – voličom  za aktívny záujem o veci 
verejné prejavený vysokou volebnou účasťou  - 67 % , za pokojný  a dôstojný priebeh volieb a predovšetkým za dôveru, ktorú ste 
mi naďalej prejavili. Blahoželám i novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva , vítam ich záujem podieľať sa na 
spravovaní vecí  spoločného záujmu , želám im  veľa chuti, síl , optimizmu a elánu. 
 

ČERPANIE  ROZPOčTU  K  30.11.2010 
Príjmy Rozpočet Plnenie  Výdavky  Rozpočet Plnenie 
Výnos dane z príjmov z DÚ 112 271 78 652 Správa obce – bežné výdavky 76 257 59 520
Dane z nehnuteľností  17 156 13 374 Správa obce – kapitálové výdavky 1 900 1 900
Ostatné miestne dane 7 457 7 487 Finančné poplatky banke 1 250 1 273
Príjmy z prenájmu 14 800 14 926 Matrika 1 735 1 135
Správne poplatky 3 650 3 565 Voľby - 1 420
Za služby – vývoz odpadu 10 400 10 862 Splátka úroku z úveru 2 900 3 634
Poplatok za materskú školu 2 000 1 551 Dobrovoľný požiarny zbor 740 12
Úroky z účtov 60 32 Cestná doprava 2 600 1 212
Z dobropisov a refundácie 520 468 Nakladanie s odpadmi 14 270 10 038
Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 8 298 16 012 Ochrana životného prostredia 110 60
Z predaja pozemkov 200 570 Rozvoj obce 2 177 3 372
Zo štát. rozpočtu na kapitál. výdavky 125 097 123 497 Verejné osvetlenie 3 201 4 490
Zostatok prostriedkov z minulého roku - 6 312 Bytový dom 120 895
Z rezervného fondu 24 400 24 388 Zdravotné stredisko 100 16
Spolu 326 309 301 687 Športový klub 1 700 1 150
   Knižnica 100 26
   Kultúrny dom – bežné výdavky 3 505 3 752
   Kultúrny dom – kapitálové výdavky 147 597 142 574
   Miestny rozhlas 350 114
   Cintorín a dom smútku 1 170 1 320
   Materská škola 31 972 24 667
   Školská jedáleň MŠ 10 220 8 022
   Vzdelávanie ostatné 250 155
   Sociálne služby 3 168 2 274
   Splátky úveru ŠFRB 6 800 6 221
   Spolu 314 210 279 252
 

NÁVRH  ROZPOčTU  NA  ROK  2011 
                                                             Rozpočet                                                                            Výdavky 
Výnos dane z príjmov z DÚ 113 186 Správa obce – bežné výdavky 82 575 
Dane z nehnuteľností  17 156 Finančné poplatky banke 750 
Ostatné miestne dane 7 457 Matrika 1 820 
Príjmy z prenájmu 14 600 Splátka úroku z úveru 2 300 
Správne poplatky 3 650 Dobrovoľný požiarny zbor 740 



 

Za služby – vývoz odpadu 10 400 Cestná doprava 2 600 
Poplatok za materskú školu 2 000 Nakladanie s odpadmi 13 080 
Úroky z účtov 60 Ochrana životného prostredia 110 
Z dobropisov a refundácie 160 Rozvoj obce 400 
Granty a dotácie zo štát. rozpočtu 2 096 Verejné osvetlenie 4 300 
Z rezervného fondu 14 600 Bytový dom 120 
Spolu 185 365 Zdravotné stredisko 100 
  Športový klub 1 700 
  Knižnica 100 
  Kultúrny dom – bežné výdavky 4 800 
  Miestny rozhlas 350  
  Cintorín a dom smútku 1 370 
  Materská škola 32 220 
  Školská jedáleň MŠ 10 810 
  Vzdelávanie ostatné 350 
  Sociálne služby 2 800 
  Splátky úveru ŠFRB 7 400 
  Spolu 170 795 
 

ZABEZPEčENIE  VYKUROVACIEHO  OBDOBIA 
 Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími príčinami požiarov sú nevyhovujúci technicky stav komínov, nesprávna inštalácia a 
 obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s  otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez 
dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob. Vykurovacie obdobie je považované za 
jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká v súkromnom sektore. 
Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávanie kontrol platí vyhláška MV SR č. 401/2007Z. z.  
 Komín sa musí udržiavať v  dobrom technickom stave a  musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 
vyhl. č. 401/2007 Z. z.  
 Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou (kominár), avšak ten, kto ich 
vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Lehoty čistenia a kontroly komína sú 
uvedené v § 20 vyhl. č. 401/2007 Z. z. 
 Počas vykurovacieho obdobia 2009/2010 vznikli na území okresu Nové Mesto nad Váhom 4 požiare, pri ktorých bola 
vyčíslená škoda vo výške 7333 €. Pri týchto  požiaroch  nedošlo k zraneniu ani k  usmrteniu osôb. Zásahmi hasičov boli 
uchránené materiálne hodnoty v celkovej výške 265 930 €. 
Najčastejšími príčinami boli: 
• nesprávna obsluha vykurovacích telies – nedodržanie návodu na obsluhu daného výrobcom 
• technický stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov 
• zamurovaná hrada v komíne a úlet iskier z komína. 
 Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná 
prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín z horenia.  
S rastúcimi cenami energií sa veľa domácností vracia k vykurovaniu tuhým palivom. Mnohé komíny však už nezodpovedajú 
požiadavkám modernej vykurovacej techniky ani požiarnej bezpečnosti. Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín v dôsledku 
vysokých teplotných rozdielov. Stávajú sa tak nebezpečným prvkom stavby. Pred začiatkom vykurovacej sezóny treba začať 
venovať pozornosť revízii komínového telesa.  
Čistenie a kontrola komínov by sa mala vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale najmä pre vlastnú bezpečnosť. 
 Za navykonávanie kontroly a odborného preskúšania komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť fyzickej 
osobe pokutu do výšky 99 € a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezabezpečí  v objektoch a priestoroch 
v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie, kontrolu a odborné preskúšanie komínov pokutu do výšky 8 298 €.  

                                                                          Z informačného letáku OHZ Nové Mesto nad Váhom 
           

 
 Činnosť našej skupiny v tomto kalendárnom roku bola skutočne bohatá.  K vystúpeniam v Modrovej a okolitých obciach 
pribudli aj zahraničné vystúpenia v Českej republike a v hlavnom meste Bratislava. 
  



 

 

 Reťaz vystúpení začala farským plesom, ktorý sa uskutočnil 6.2.2010. Nasledovali výročné členské schôdze Jednoty SD 
v Lúke i v Modrovej. V Hrádku sme odohrali Modrovské dožinky a v Kočovciach pásmo Na modrovskej svadbe. Určite 
k najťažším a zároveň najdojímavejším patrila účasť na pohrebe pani učiteľky Múdrej, ktorú sme všetci veľmi dobre poznali. 
Odobierka sa uskutočnila v Novom Meste nad Váhom. Nasledovalo ďalšie vystúpenie s dožinkovým pásmom v Modrovke. 
Obohacujúcim a veľmi príjemným pre nás bolo účinkovanie s blahoželaním pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky pátra 
Roberta Borika v Nitre v Misijnom dome na Kalvárii. 
 Ani v jarných a letných mesiacoch sme „nevypli“. Zúčastnili sme sa otvorenia kúpeľnej sezóny v Trenčianskych Tepliciach. 
Nezabudli sme ani na nášho bývalého pána farára Hladíka. Určite sme mu urobili radosť našim vystúpením v jeho terajšom 
pôsobisku v Hornom Trhovišti. Spomínané zahraničné programy sme odohrali v Březovej (hody) a na folklórnym slávnostiach na 
Morave v Slavkove. Zaiste nebudeme klamať, keď povieme, že naše kroje patrili medzi najobdivovanejšie. Už niekoľkokrát sme 
potešili piesňami a tancami dôchodcov v Moravanoch nad Váhom. Nebolo tomu inak ani v septembri. 
 3. október možno nazvať dňom s veľkým D. Mali sme hodovú  premiéru nového tanečno-spevácko-slovného pásma pod 
názvom Rok na dedine (v Modrovej). Tento program je veľmi pestrý, časovo najdlhší (70 minút) a zaiste najnáročnejší (rekvizity, 
striedanie sviatkov, prezliekanie, zmena scény...). Niet sa preto čo čudovať, že nás zavolali i do okolitých obcí – Kočovce, 
Kálnica, Hrádok, Hubina, Modrovka a ešte raz Modrová ( i pre Lúku). 
 Pre vianočnú Bratislavu sme zostavili nové pásmo s názvom Tradičné Vianoce. Treba spomenúť, že počas Vianočných trhov 
sa na Hlavnom námestí vystriedalo veľa skupín i zo zahraničia a Modrovanky- krojovanky medzi nimi predstavili naše vianočné 
zvyky.  
 Okrem „veľkých vystúpení“ sme prinášali dobrú náladu a dobropriania viacerým oslávencom pri príležitosti ich životných 
jubileí. 
 Chcem sa poďakovať všetkým členom, hlavne však mladým, ktorí sa zúčastňovali nácvikov a skúšok. Neľutovali svoj voľný 
čas, prichádzali pravidelne a ochotne, často s vypätím síl, premáhajúc rôzne choroby a neduhy. Veríme, že svojou aktivitou 
dávajú dobrý príklad svojim rovesníkom. 
 Tieto slová vďaky patria aj nášmu harmonikárovi Otkovi Horňákovi o to viac, keď si uvedomíme, aký vzácny je preňho čas. 
Našu prácu si nevieme predstaviť bez Stanka Uhrína, nášho technického majstra (fotografovanie, DVD, prevoz). Srdečné 
poďakovanie patrí všetkým členom súboru za ochotu, nadšenie, čas, obetavosť pri prezentovaní tradícií, zvykov a piesní našich 
predkov i bohatstvo ich výšivkárskeho umenia stvárneného v krásnych krojoch. 
 Chceme poďakovať aj starostovi obce a obecnému úradu za umožnenie nácvikov v KD a pomoc pri získaní dotácie na 
zhotovenie mužských krojov. Potrebovali by sme však ešte doplniť mužské čižmy. 

Bolo by ešte viacero ľudí, ktorí si zaslúžia slová vďaky (dochádzajúci, režírovanie, kulisy-kresby...) no nesmieme zabudnúť na 
toho Najvyššieho, ktorému patrí naša najväčsia chvála a vďaka.                 Anna Lacková 

 
 

POľOVNÍCKE   ZDRUžENIE   MODROVÁ   INFORMUJE 
 V roku 2010 uplynulo 15 rokov od vzniku poľovníckeho združenia Modrová so sídlom v Modrovej.  PZ obhospodaruje 
poľovný revír s názvom Modrová o celkovej výmere 1297 ha, ktorý sa nachádza v katastrálnych územiach obcí 



 

 

 Modrová a Modrovka. V súčasnosti tvorí PZ Modrová 17 členov, ktorých prvoradou a hlavnou činnosťou je starostlivosť o zver 
v podobe pravidelného prikrmovania zvery, najmä v zimnom období. Taktiež sa poľovníci starajú o pravidelnú údržbu kŕmnych 
zariadení, solísk, skalísk pre diviačiu zver, posedov a iných poľovníckych zariadení.  
 V našom poľovnom revíri sa nachádzajú rôzne druhy poľovnej i nepoľovnej zveri. Z poľovnej zveri je to najmä srnčia 
a diviačia zver, taktiež jelenia a muflónia zver, z drobnej zveri je to zajac a bažant. 
 Ďalšou dôležitou úlohou členov PZ je aj samotný regulačný lov zveri, ktorej počet a druh určuje orgán štátnej správy, odbor 
PPLH v Novom Meste n/Váhom. Pri samotnom love zohľadňujeme viacero faktorov: zdravotný stav zveri, početnosť, vplyv 
jednotlivých ročných období – daždivé jarné obdobie, či suché letá, alebo obzvlášť nepriaznivé zimné obdobie s vysokou 
snehovou pokrývkou. 
 Nášmu PZ sa pravidelne darí plniť predpísaný plán lovu raticovej zveri, čo svedčí o veľmi dobrej starostlivosti členov PZ 
o poľovný revír, ako aj o samotnú zver, ktorá sa v ňom  nachádza.  
 V období od 1995 – 2010 sme ulovili 111ks srnčej zveri, 212 ks diviakov, 12 ks muflonej a 4 ks jelenej zveri, 243 ks líšok, 35 
ks jazvecov a iné druhy zveri. 

  Michal Behan, predseda PZ Modrová 
 

OZNÁMENIE  K DANI  Z  NEHNUTEľNOSTÍ 
 Každoročne pripomíname daňovníkom (vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností v k. ú. obce 
Modrová) ich povinnosť, aby najneskôr do 31.1.2011 podali správcovi dane – obci Modrová prostredníctvom obecného úradu 
Modrová daňové priznanie, ak nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (napr. kúpa, predaj, dedenie, kolaudácia RD, 
nadstavenie ďalšieho podlažia, podkrovia, nové drobné stavby – prístrešky, altány) v priebehu roka 2010. Daňovníci musia 
v daňovom priznaní nehnuteľnosť zaradiť výhradne podľa údajov na liste vlastníctva. V prípade spoluvlastníctva nehnuteľností 
doporučujeme, aby sa spoluvlastníci dohodli, kto z nich podá daňové priznanie. Dohoda však musí byť vyhotovená písomne 
a jeden výtlačok dohody treba doručiť najneskôr do 31.1.2011 na obecný úrad Modrová. 
 Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu, spísanú zmluvu s nájomcom doručí na obecný úrad Modrová taktiež najneskôr do 
31.1.2011. Daňové priznanie v tomto prípade podáva nájomca. 
 

OZNÁMENIE  K  DANI  ZA  PSA 
 Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Ak ste tieto termíny nedodržali, zmenu skutočností pre vznik 
daňovej povinnosti je potrebné nahlásiť najneskôr v priebehu januára 2011, inak Vám bude daň za psa vyrubená podľa roka 
2010. 
 Vlastníkov a držiteľov psov opakovane dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie VZN obce Modrová o niektorých 
podmienkach držania psov, ktoré stanovuje, že voľný pohyb psov je zakázaný na miestnych komunikáciách a na verejných 
priestranstvách.  
Pre rok 2011 zostávajú v platnosti všetky sadzby miestnych daní a miestnych poplatkov z r. 2010! 
 

16. ROčNÍK  DOBREJ  NOVINY 
 Bože, voda je obrazom Teba - To je motto tohtoročnej Dobrej noviny, ktorá sa koná už 16. krát. Táto zbierka sa 
usiluje vrátiť nádej tým, ktorí sa stali obeťami chudoby. Hlavnými úlohami je údržba vodných studní v oblasti Turkana v Keni 
a podpora vzdelávania sirôt z rodín postihnutých vírusom HIV v Ugande. Dobrá novina sa dá podporiť aj finančným príspevkom 
na čísle účtu 4000713500/3100, Volksbank Slovensko, a.s. alebo darcovskou SMS v hodnote 1 euro v čase od 1. 11. 2010 do 
31.1. 2011 vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRA NOVINA na číslo 877 alebo cez internet 
www.dobrakrajina.sk.  

VŠETKÝM DARCOM SRDEčNÉ PÁN BOH ODMEň ! 
 

 

Obec Obdobie Spolu Štruktúra v % 
predproduktívny produktívny poproduktívny 

Modrová 
2001 512 17,6 58 23,4 
2005 499 16,03 58,72 25,25 
2010 519 19,27 55,30 25,43 

  



 

 
Vývoj počtu obyvateľov prirodzenou výmenou a migráciou v obci Modrová 

Rok Živonarodení Zomrelí Prirodzený 
prírastok Prisťahovaní Vysťahovaní Prírastok/úbytok 

sťahovaním 
Celkový 
prírastok 

2005 7 11 - 4 7 3 4 0 
2006 6 10 - 4 8 1 7 3 
2007 8 4 4 3 6 - 3 1 
2008 7 7 0 29 7 + 22 + 22 
2009 6 1 5 15 14 + 1 + 6 
2010 3 6 - 3 9 7 + 2 - 1 
 
Počet obyvateľov podľa pohlavia 
Rok Počet obyvateľov Muži % Ženy % 
1991 517 241 46,6 276 53,3 
2001 512 231 45,1 281 54,9 
2005 499 226 45,3 273 54,7 
2006 502 230 45,8 272 54,2 
2007 495 229 46,3 266 53,7 
2008 515 241 46,8 274 53,2 
2009 520 245 47,1 275 52,9 
2010 519 244 47 275 53 
 
Stav obyvateľov obce Modrová podľa vekovej kategórie k 13. 12. 2010 
Podľa veku Spolu Muži Ženy  
do 6 mesiacov 1 1 0 
od 6 mesiacov – 1 roku 2 1 1 
od 1 roku – 18 rokov 97 43 54 
Ostatní 419 199 220 
    
Deti do 18 rokov 100 45 55 
Z toho do 15 rokov 80 38 42 
Muži od 18 – 60 rokov 153 153 0 
Ženy od 18 – 55 rokov 134 134 0 
Ostatní obyvatelia 132 46 86 
Spolu 519 244 275 

 

 



 

 

PRIRODZENÝ  PRÍRASTOK  A  ÚBYTOK  OBYVATEľOV  ZA ROK  2010 
 

Narodení:      Zomrelí:         Prisťahovaní:      Odsťahovaní: 
Leonard Lacko  (4. 5)   Jozefa Kobelárová 84 r.     Viera Krajčechová     Ing. Sylvia Nerádová 
Daniela Kopúnová  (3. 6)  Ján Kováč 53 r.       Marek Záň       Jozef Lefler 
Tomáš Vlášek (27. 6)   František Kusovský 68 r.    Ing. Pavol Benech     Václav Korec 
         Ľudmila Kramarovičová 66 r.   Lenka Benechová     Zuzana Korcová 
         Gašpar Borik 92 r.      Veronika Benechová    Peter Fila 
         Vladimír Petrgalovič 39 r.    Margita Fančovičová    Marcela Hanicová 
                    Erik Povinec       Monika Kramarovičová 
                    Zuzana Švecová 
                    Lucia Kusovská        
Sobáše: Ing. Jozef Kusovský a Lucia Jánošíková 
             Peter Kusenda a Dana Jánošková   
 

 
 

SRDEčNÉ   BLAHOžELANIE 
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč zablahoželal v stredu 15. decembra jubilantke Anne 
Luknárovej k jej významnému životnému jubileu - stým narodeninám. Oslávenkyňa 
pochádza z Modrovej pri Piešťanoch. Dlhé roky bývala v Bratislave, kde bola životnou 
oporou nášho popredného slovenského futbalistu Jozefa Luknára (1915 – 1966). Po 
nečakanej smrti manžela sa presťahovala do Nitry, aby bola nablízku svojej dcére - 
Elene Christovej, bývalej vysokoškolskej pedagogičke. Pani Luknárovú spolu s 
manželom vychovali ešte syna Ivana, ktorý žije a pracuje v Bratislave. Z babičkinho 
krásneho životného jubilea sa tešila celá rodina. Zablahoželať jej prišli príbuzní, 
priatelia, známi, ale najviac ju potešila gratulácia dvoch vnúčat a štyroch pravnúčat. 
Jubilantka sa napriek vysokému veku teší dobrému zdraviu a netrápia ju žiadne vážne 

nemoci. Lekársku starostlivosť naposledy využila pred dvomi rokmi, keď sa nešťastne pošmykla a musela absolvovať 
neodkladnú operáciu bedrového kĺbu. tento istý problém ju potrápil pred desiatimi rokmi, vtedy to boli následky úrazu. 
 Príbuzní pani Luknárovej majú dlhovekosť zrejme v génoch, pretože dobrému zdraviu sa teší aj jej 92-ročná sestra 
Štefánia, ktorá svojej sestre prišla osobne podať ruku. Pani Luknárová pracovala ako spojovateľka v medzinárodnej 
telefónnej ústredni v Bratislave. Zaspomínala si na svoje mladé roky a na spolužitie s manželom, ktorému dlhé roky  



 

 

patrilo miesto ľavej spojky. „Na futbal som chodievala veľmi rada a tešila som sa, keď manžel dával góly ako na 
bežiacom páse,“ spomínala. Jozef Luknár štrnásť rokov obliekal dres ŠK Bratislava, dal 119 gólov, zohral 192 ligových 
zápasov a patril k najpopulárnejším postavám mužstva. V drese Slovenska nastúpil za reprezentáciu ČSR desaťkrát a dal 
štyri góly. 
 Šport mala v krvi aj ich dcéra Elena, ktorá sa v mladosti venovala krasokorčuľovaniu, vyštudovala Fakultu telesnej 
výchovy a športu a telesnú výchovu učila aj na nitrianskej SPU. 
 Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč jubilantke zaželal dobré zdravie a šťastný život v kruhu celej rodiny. 

Prevzaté z www.nitra.sk 
 Jubilantku pozdravili i príbuzní z Modrovej a k želaniu dobrého zdravia a spokojnosti sa pripája i starosta 
obce a obecný úrad.  
 

Pozývame  Vás na 5. farský ples, ktorý sa 
uskutoční v Kultúrnom dome Modrová 

v sobotu 26. 2. 2011 s doprovodom 
hudobnej skupiny M-trio. 

               Poriadatelia                                         
             
    
         

ŠTEFANSKÝ  STOLNOTENISOVÝ  TURNAJ 
   
  Pozývame Vás na tradičný stolnotenisový turnaj,  
   ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 2010 (nedeľa)  
    o 15. 00 v KD Modrová.  
             Štartovné 2 eurá. 
 
 

KALENDÁR  VÝVOZU  ODPADU  NA  I. POLROK  2011 
PET fľaše Zberové sklo Komunálny odpad 
4. 2. (piatok) - 4. 1. + 18. 1. 

18. 3. (piatok) 4. 3. (piatok) 1. 2. + 15. 2. 
29. 4. (piatok) 15. 4. (piatok) 1. 3. + 15. 3. + 29. 3. 

- 27. 5. (piatok) 12. 4. + 26. 4. 
10. 6. (piatok) - 10. 5. + 24. 5. 
22. 7. (piatok) 8. 7. (piatok) 7. 6. + 21. 6 

 

PET fľaše sa zberajú z nealkoholických nápojov v stlačenom stave. Nezberá sa: sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby 
z kozmetiky, potravín, papier. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu..). 
Sklo - Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo 
zmiešané. Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a plastové  uzávery fliaš,  papier.  
Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné). 
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných 
surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme. 
 

DROBNÝ  ELEKTRONICKÝ  ODPAD   PRIEBEžNE  ODKLADAJTE  DO   E-BOXU 
 Tak ako nám denne pribúda na bežné používanie drobná elektronika, tak vyvstáva aj problém s jej likvidáciou. Spoločnosť 
ASEKOL ponúka obciam – i našej obci – E-box /zbernú  interiérovú nádobu /, ktorá slúži na zber drobných elektrozariadení, 
ktoré už doslúžili. E – box je umiestnený v budove obecného úradu za vstupnými dverami. 
 Sem môžete odkladať všetky drobné elektrozariadenia z domácností či kancelárií, napr.:nefunkčné kalkulačky, telefóny, 
drobné počítačové vybavenie, MP3 prehrávače, fény, varné kanvice, elektrické náradie a pod.  
  Odložením nepoužívaných predmetov do tohto boxu prispejete k ochrane životného prostredia, úspore prírodných zdrojov 
a zvýši sa vaša ekologická zodpovednosť.    


