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ROÈNÍK XV.

Najnovší boom v našej obci - studne
Vŕtané studne sa v súčasnosti dostávajú do popredia vďaka jednoduchosti ich zhotovenia a hlavne šetrenia finančných prostriedkov, nakoľko v tejto dobe studne občania realizujú najmä z dôvodu zavlažovania svojich záhrad a tiež na alternatívne
vykurovanie rodinných domov.
V mesiaci apríli do našej obce
prišla česká firma Lawa Vŕtané
studne z Knínic, ktorá na požiadanie vyvŕtala cca 8 studní bez
oznámenia na obecnom úrade.
Z uvedeného počtu vlastníkov
vyvŕtaných studní si ohlásili stavbu na Obecnom úrade v Lutile
v tomto roku len 3 občania,
v dvoch prípadoch stavebníci
požiadali o dodatočné povolenie
studne.
Týmto nekontrolovateľným
zásahom do zemského povrchu
sa v obci stalo to, že niektoré
staré studne stratili vodu a v inej
studni nastal pretlak a museli
vlastníci studňu upraviť tak aby
im voda zo studne nevytekala
na pozemok, ale prebytočná voda vytekala do potoka.
Firma, ktorá vŕta studňu, resp.
stavebník/objednávateľ musí
p o s tu po vať p od ľa vo dn éh o

a stavebného zákona hodnotí sa
to ako vodná stavba. Všetky povinnosti vyplývajúce z vodného zákona rieši stavebník
Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia
alebo súhlasu orgánu štátnej
vodnej správy odoberať alebo
inak používať povrchové vody
alebo podzemné vody na uspo-

kojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber
alebo iné používanie vykonáva
na mieste, ktoré je na to vhodné,
jednoduchým vodným zariad ením a spôsobom, ktorý
neobmedzí alebo neznemožní
rovnaké používanie iným osobám. Jednoduchými vodnými
zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda
čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako desať litrov za minútu
a do prenosných nádob.
Prenosné nádoby a studne
s výdatnosťou 10 litrov však zrejme ledva postačia na polievanie
záhrady, o dodávke vody pre domácnosť alebo záhradné jazierko nemôže byť ani reči. Vtedy už
nastupuje vybudovanie výdatnejšej studne - teda vodnej stavby.

Na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie vodnej stavby by
mal mať objednávateľ povolenie
orgánu štátnej vodnej správy.
Zo znenia zákonov (vodný zákon a stavebný zákon) vyplýva,
že každá bežne realizovaná
studňa musí mať platné povolenie. Tlačivá žiadostí o povolenie
realizácie studne a odberu vody
je možné získať na obecnom
úrade. Spolu s projektom, ktorý vypracováva zhotoviteľ/ objednávateľ studne, je potrebné odovzdať ich na príslušnom obecnom úrade pred začatím prác.
Dokonèenie z 1. strany
Pokraèovanie na 5. strane

POZVÁNKA

OZ Lutilienka a Obecný úrad Lutila

Pozývajú obèanov na tradièný

Lutilský jarmok ¾udových remesiel
ktorý sa bude kona 30. júna na námestí v centre obce

•
•
•
•
•
•

Program sa zaèína o 13.00 hodine fanfárami:

Spevácky zbor Magnificat s ¾udovými piesòam (upravené ¾udové piesne)
Deti Základnej školy s materskou školou v Lutile
Taneèný krúžok pri ICM
Alternatívne divadielko z Banskej Bystrice
Moderný tanec miestnych tínedžeriek
Zmes taneèných melódií v podaní - Ján Imriš - varhany, Michal Faško - akordeón

O 15,30 hod. sa môžu deti povoziť na koči ťahaným koníkmi. Pre všetkých prítomných je pripravené tradičné občerstvenie
guláš, kapustnica, klobásky, domáce koláčiky, pivo, nealko nápoje, nanuky.
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katastra vo výške 66,00 €
bude znášať kupujúci.
Uznesenie bolo schválené
3/ 5 väčšinou všetkých posspoločnosti REGULA s. r. o. lancov. Prítomných bolo
Snežienkova 34, 971 01 z 9 poslancov 9, za bolo
Prievidza žiadosť o znovu 9 poslancov.
posúdenie ceny pozemku
Uznesením è. 91/
číslo 945/ 9 v k. ú. Lutila.
2012
A. zobrali na vedomie, že
q q q
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Dòa 15. 3. 2012 na
svojom 7. riadnom za- Lutila, pozemok KN-C parc.
č. 346/ 24 o výmere 156 m2,
sadnutí
trvalý trávnatý porast, vedenú na LV 829.
Uznesením è. 88/
2. Predaj KN-C parc. č. 346/
2012
34,
o výmere 64 m2, tr. por.,
schválili Program
b o l z ve re j n e n ý n a web
Uznesením è. 89/
stránke obce Lutila od 22.
2012
11. 2011 do 10. 12. 2011.
Konštatovali, že uznesenia
3. Prevod majetku sa uskuOZ sa plnia
točňuje z dôvodu, že predáUznesením è. 90/
va n é p o ze m ky su se d ia
2012
p ri a m o s p o ze mka m i
A. zobrali na vedomie, že vo vlastníctve kupujúcich.
1. V zmysle ustanovenia § Uvedený pozemok je pre
9a ods. 8 písm. b) zák. č. obec nepoužiteľný.
138/ 1991 Zb. o majetku ob- B. schválili
cí v znení neskorších pred- 1. V zmysle ustanovenia §
p i so v a n o vi e l , p r e d a j 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
pozemku zapísaného na LV 138/ 1991 Zb. o majetku obč. 829 v celosti, KN-C parc. cí v znení neskorších predč. 346/ 26, o výmere 229 p i so v a n o vi e l , prevod
m2, ostatná plocha, nakoľko majetku obce z dôvodu
pozemok je zastavaný stav- hodného osobitného zrebou garáž, vo vlastníctve teľa pozemkov zapísaných
nadobúdateľa, vrátane pri- na LV č. 829 a to: KN-C
ľahlej plochy.
parc. č. 346/ 34, o výmere
2. V zmysle ustanovenia § 64 m2, trvalý trávnatý po9a ods. 8 písm. e) zák. č. rast, vytvorenej z C-KN
138/ 1991 Zb. o majetku ob- parc. č. 346/ 24, o výmere
cí v znení neskorších pred- 156 m2, trvalý trávnatý pop i so v a n o vi e l , p r e d a j rast,
pozemku zapísaného na LV
č. 829 v celosti KN-C parc.
č. 347/ 7, o výmere 136 m2, Podľa GP č. 36636029-238/
ostatná plocha, z dôvodu 2011 z 9. 11. 2011,
hodného osobitného zrete- pre žiadateľa:
ľa.
Ľudovíta Čerťaského, naPozemok je skalnatý, sva- rod. 29. 07. 1955 a manželhovitý, pre obec nevyužiteľ- ku Gabrielu Čerťaskú, rod.
Allerámovú, narod. 17. 08.
ný.
1963, obidvaja trv. bytom
Pre žiadateľa:
Boženy Němcovej 1, Lutila
Miroslava Zimana, rod. Zi- za kúpnu cenu 116,48 €, t. j.
man, narod. 14. 10. 1970 1,82 €/ m2.
a manželku Xéniu Zimanovú, rod. Martincová, narod. Všeobecná hodnota po18. 08. 1968, obidvaja trv. zemkov bola znaleckým pobytom Na Rybníky 435/ s u d ko m č. 1 5 / 2 0 1 2
19A, 966 22 Lutila, za kúpnu vyhotoveným dňa 08. 03.
2012, znalcom Ing. Štefacenu 1 940,00 €
nom Sviržovským Jesen3. Náklady za vyhotovenie ského 27, Žiar nad Hronom,
zmluvy vo výške 20,00 € stanovená na sumu 102,40
a kolky na zavkladovanie do €.

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
Dòa 20. 1. 2012 na
svojom 2. mimoriadnom zasadnutí
Uznesením è. 82/
2012
schválili
program tak ako ho poslanci
obdržali v pozvánke rozšírený o bod „Rôzne“
Uznesením è. 83/
2012
uložili
Obecnému úradu v Lutile
písomne upozorniť vlastníka nehnuteľnosti rodinný
dom na Štefánikovej ulici
súpis č. 40 na opravu žľabov
n a ich rod inn om dome,
z ktorých zateká pod múry
budovy Pohostinstvo Borinka
Uznesením è. 84/
2012
uložili
Obecnému úradu v Lutile
pripraviť podklady (kritéria,
výšku nájmu) pre výzvu
na zámer prenajať nehnuteľnosť nebytový priestor
Pohostinstvo Borinka.
Uznesením è. 85/
2012
schválili
Dodatok zmluvy č. 1/ EO/
2003/ MP-p
Zmena č. IV:
a) V bode č. 1 počet zamestnancov Spoločného obecného úradu s pôsobnosťou
stavebného úradu je 5.
b) V bode 2 tzv. vyrovnávacia položka, ktorou sa rozum i e č a s ť p r o s t ri e d ko v
vynakladaných na pokrytie
skutočných nákladov na zabezpečenie výkonu štátnej
správy predstavuje sumu
1,20 € za jedného obyvateľa
obce.
Uznesením è. 86/
2012
uložili
Obecnému úradu v Lutile
oznámiť JUDr. Jánovi Hudecovi, že pozemok č. 875/
5 o výmere 185 m2 môže
získať kúpou.
Uznesením è. 87/
2012
zamietli
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2. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 66,00 €
bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 92/
2012
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila pozemok C-KN parc.
č. 944/ 43 o výmere 122 m2,
zastavané plochy, a E-KN
parc. č. 1192 o výmere
29944 m2, ostatná plocha,
zapísanú na LV č. 829.
2. Zámer predať majetok:
C-KN parc. č. 944/ 382, o výmere 80 m2, zastav. plocha,
ktorá je vytvorená z C-KN
parc. č. 944/ 43 a diel 1 z EKN parc. č. 1192/ 2, o výmer e 2 9 9 4 4 m2, o st a tn á
plocha, ktorý vytvára C-KN
parc. č. 876/ 40, o výmere 2
m2, vodná plocha bol zverejnený na web stránke obce
Lutila od 22. 11. 2011 do 10.
12. 2011
3. Prevod majetku sa uskutočňuje z dôvodu, že predáva n é p o ze m ky su se d ia
priamo s pozemkami vo
vlastníctve kupujúcich. Pozemky obec pre svoje potreby nevyužíva a ani nebude
využívať.
B. schválili
1. v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predp i so v a n o vie l , predaj
pozemkov zapísaných na
LV č. 829 a to:
·C-KN parc. č. 944/ 382,
o výmere 80 m2, zastav.
plocha, ktorá je vytvorená
z C-KN parc. č. 944/ 43 ·z EKN parc. č. 1192/ 2, o výmer e 2 9 9 4 4 m2, o st a tn á
plocha, diel 1, ktorý vytvára
C-KN parc. č. 876/ 40, o výmere 2 m2, vodná plocha.
Podľa GP č. 36636029-260/
2011, pre žiadateľa:
Ing. Milana Nováka, narod.
26. 11. 1943 a manželku
Pavlu Novákovú, rod. Strnadová, narod. 17. 03. 1944,
obidvaja trv. bytom Ul. podhorská 10, Lutila, za kúpnu
cenu 163,18 €, t. j. 1,99 €/
m2
Všeobecná hodnota pozemkov bola znaleckým po-

sudkom č. 15/ 2012 vyhotoveným dňa 08. 03. 2012,
znalcom Ing. Štefanom Sviržovským Jesenského 27,
Žiar nad Hronom, stanovená na sumu: KN-C parc. č.
876/ 40 3,20 €, KN-C parc.
č. 944/ 382 128,00 €, spolu
hodnota 131,20 €.
2. Na parcele C-KN č. 876/
40 a 944/ 382 zriadenie vecného bremena - vstup, opravy a úpravy položených
inžinierskych sietí, na vlastné náklady kupujúceho.
3. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 66,00 €
bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 93/
2012
A. Zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila, pozemok E-KN parc.
č. 444 o výmere 8602 m2,
ostatná plocha, vedenú na
LV 829.
2. Predaj C-KN parc. č. 456/
2, o výmere 108 m2, vodná
plocha, v celosti bol zverejnený na web stránke obce
Lutila od 22. 11. 2011 do 10.
12. 2011.
3. Prevod majetku sa uskutočňuje z dôvodu, že predáva n é p o ze mk y s us ed ia
p ri a m o s po ze mka m i
vo vlastníctve kupujúcich.
Uvedený pozemok je pre
obec nepoužiteľný.
B. schválili
1. v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predp i so v a n o vi e l, prevod
majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemkov zapísaných
na LV č. 829 a to:
KN-C parc. č. 456/ 2, o výmere 108 m2, vod. pl. v celosti, vytvorenú z KN-E
parc. č. 444, o výmere 8602,
ost. pl.
Podľa GP č. 34611886-33/
2011
pre žiadateľa:
Ing. Juraja Gallu, rod. Gallo,
narod. 15. 04. 1976 a manželku Zuzanu Gallovú, rod.
Sedliaková, narod. 13. 01.
1979, obidvaja trv. bytom Ul.
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Jesenského 873/ 58, Žiar
nad Hronom,
za kúpnu cenu 241,92 €, t. j.
2,24 €/ m2.
Všeobecná hodnota pozemkov bola znaleckým pos u d ko m č. 1 5 / 2 0 1 2
vyhotoveným dňa 08. 03.
2012, znalcom Ing. Štefanom Sviržovským Jesenského 27, Žiar nad Hronom,
stanovená na sumu 172,80 €.
2. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie
do katastra vo výške 66,00
€ bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 94/
2012
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila, pozemok KN-C parc.
č. 945/ 9 o výmere 10300
m2, trv. tráv. porast, vedenú
na LV 829.
2. Zámer predať majetok
priamym predajom b o l
zverejnený na web stránke
obce Lutila od 02. 12. 2011
do 18. 12. 2011
3. Uznesením č. 63/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Lutile schválilo predajnú cenu
25,00 eur/ m2.
B. schválili
1. v zmysle ustanovenia § 9
ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1
písm. c) zák. č. 138/ 1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a noviel, priamy predaj pozemku zapísaného na LV č. 829
a to: KN-C parc. č. 945/ 19,
o výmere 1015 m2, trv. tráv.
porast
podľa GP č. 36636029-137/
11 z 14. 02. 2012
pre žiadateľa:
Regula SK, s. r. o. , Snežienková 34, 971 01 Prievidza,
IČO: 36342092 v zastúpení
Ing. Ivona Uherová, za kúpnu cenu 25 375 €.
Všeobecná hodnota pozemkov bola znaleckým pos u d ko m č. 2 1 / 2 0 1 2
vyhotoveným dňa 09. 03.
2012, znalcom Ing. Štefanom Sviržovským Jesenského 27, Žiar nad Hronom,
st a n o ve n á n a su mu 1 7
900,00 €.
Spoločnosť Regula SK, s. r.
o. , Snežienkova 34, 971 01
Prievidza nie je osobou uvedenou v § 9a ods 7 zákona
č. 138/ 1991 Zb. o majetku
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obcí v znení neskorších
Uznesením è. 96/
2012
predpisov a vo veci prevodu
majetku obce sú splnené A. zobrali na vedomie, že
všetky zákonné podmienky. 1. Rímskokatolícka cirkev,
f a rno s ť L u ti la , IČO :
2. Náklady za vyhotovenie 31939295, Kamenná 2, 966
zmluvy vo výške 20,00 € 22 Lutila, má vo vlastníctve
a kolky na zavkladovanie nehnuteľnosť v k. ú. Lutila,
do katastra vo výške 66,00 pozemok:
€ bude znášať kupujúci.
KN-C parc. č. 166/ 2, o výmere 998 m2, záhrada, veUznesením è. 95/
denú na LV 1228.
2012
A. zobrali na vedomie, že 2. Znaleckým posudkom
1. Obec Lutila má vo vlast- č. 20/ 2012 vyhotoveným
níctve nehnuteľnosť v k. ú. Ing. Štefanom Sviržovským,
Lutila, pozemok KN-E parc. Jesenského 27, Žiar nad
č. 1188 o výmere 1888 m2, Hronom, dňa 10. 03. 2012,
ostatná plocha, vedenú na bola stanovená všeobecná
hodnota pozemku 900 m2
LV 829.
2. Zámer predať majetok na 82937,00 EUR, t. j. 9,93
€/ m .
priamym predajom b o l
zverejnený na web stránke B. schválili
obce Lutila od 22. 11. 2011 kúpu pozemku KN-C parc.
do 10. 12. 2011
č. 166/ 4, o výmere 900 m2,
záhrada, vytvorenú z KN- C
B. schválili
1. v zmysle ustanovenia § 9 p a r . č. 1 6 6 / 2 , v ce n e
ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 9 2000,00 €, t. j. 10,00 €/ 1
písm. c) zák. č. 138/ 1991 m . Situácia je riešená GP č.
Zb. o majetku obcí v znení 36636029-274/ 2011 z 21.
neskorších predpisov a no- 12. 2011.
viel, priamy predaj pozemkov zapísaných na LV č. 829
a to: KN-C parc. č. 133/ 2,
o výmere 273 m2, ostatná
plocha
podľa GP č. 36636029-221/
11 z 25. 10. 2011
Pre žiadateľa:
Miroslava Pružinu, rod. Pružina, narod. 25. 12. 1967
a manželku Andreu Pružinovú, rodená Poliaková, narod. 17. 09. 1973, obidvaja
trv. bytom Lesná ul. č. 12,
966 22 Lutila, za kúpnu cenu
797,16 €, t. j. 2,92 €/ m2.
Všeobecná hodnota pozemkov bola znaleckým pos u d ko m č. 1 5 / 2 0 1 2
vyhotoveným dňa 08. 03.
2012, znalcom Ing. Štefanom Sviržovským Jesenského 27, Žiar nad Hronom,
stanovená na sumu 436,80
€.
Žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9 a ods. 6 zákona
č. 138/ 1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov a vo veci prevodu
majetku obce sú splnené
všetky zákonné podmienky.
2. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 66,00 €
bude znášať kupujúci.

Uznesením è. 97/
2012
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila, pozemok KN-E parc.
č. 1186/ 1 o výmere 8918
m2, ostatná plocha, vedenú
na LV 829.
2. Predaj dielu 1, ktorý tvorí
KN-C parc. č. 28/ 1, o výmere 38 m2, zastav. plocha, vyt vo r e n ý z K N-E pa rc.
č. 1186/ 1 bol zverejnený
na web stránke obce Lutila
od 22. 11. 2011 do 10. 12.
2011.
3. Prevod majetku sa uskutočňuje z dôvodu, že predáva n é p o ze m ky su se d ia
priamo s pozemkami vo
vlastníctve kupujúcich. Pozemky obec pre svoje potreby nevyužíva a ani nebude
využívať.
B. schválili
1. v zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predp is o v a n o v i e l , prevod
majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemkov zapísaných
na LV č. 829 a to:
KN-C parc. č. 28/ 1, o výmere 38 m2, zastav. plocha.
Podľa GP č. 36636029-215/
2011,

pre žiadateľov:
Romana Gašparíka, rod.
Gašparík, narod. 18. 01.
1974, trv. bytom Nová ul. č.
2, 966 22 Lutila a Viktóriu
Sučákovú, rod. Majdaniczová, narod. 10. 05. 1969, trv.
bytom Hollého ul. č. 7/ 57,
965 01 Žiar nad Hronom za
kúpnu cenu 62,32 €, t. j. 1,64
€/ m2.
Všeobecná hodnota pozemkov bola znaleckým posu d ko m č. 15 / 2 0 1 2
vyhotoveným dňa 08. 03.
2012, znalcom Ing. Štefanom Sviržovským Jesenského 27, Žiar nad Hronom,
stanovená na sumu 60,80 €.
Roman Gašparík , rod. Gašparík, nar. 18. 1. 1974, r. č.
740118/ 8366, bytom Nová
65/ 2, 966 22 Lutila
Viktória Sučáková, rod. Majdaniczová, narod. 10. 05.
1969, r. č. 695510/ 8369, trv.
bytom Hollého ul. č. 7/ 57,
965 01 Žiar nad Hronom nie
sú osoby uvedené v § 9a
ods 7 zákona č. 138/ 1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a vo
veci prevodu majetku obce
sú splnené všetky zákonné
podmienky.
2. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 66,00 €
bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 98/
2012
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila, pozemok:
KN-C parc. č. 944/ 274,
o výmere 120 m2, trv. tráv.
porasty, vedenú na LV 829.

L u t i l a , z a kú p n u ce n u
290,00 €
2. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie
do katastra vo výške 66,00
€ bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 99/
2012
A. zobrali na vedomie, že
Zámer Obce Lutila na prenájom priestorov Pohostinstva Borinka bol zverejnený
na web stránke obce Lutila
od 01. 02. 2012 do 15. 02.
2012.
B. schválili
prenájom priestorov Pohostinstva Borinka časť budovy
súpisné číslo 39, na KN-C
parc. č. 224/ 1 p. Petrovi
Čiernemu, trv. bytom Trnavá Hora, Dolná 187/ 1 na 7
rokov pokiaľ sa účastníci
zmluvy nedohodnú inak.
Uznesením è. 100/
2012
zamietli
Žiadosť p. Ivety Šurkovej,
Na rybníky 18, Lutila na kúpu časti pozemku z KN-C
parc. č. 945/ 9 o výmere
1480 m2.
Uznesením è. 101/
2012
schválili
Prijatie 2 pracovníkov do obce na plný úväzok od 1. 4.
2012 do 31. 12. 2012
Uznesením è. 102/
2012
uložili
komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvarom i e st n u o b h l ia d ku n a
Lesnej ulici u p. Slavomíra
Imriša Lesná 19 a miestnej
komunikácie, ktorá vedie do
záhradkárskej osady Bôrinka.

B. schválili
1. V zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zák. č.
q q q
138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predDòa 16. 4. 2012 na
p i so v a n o vi e l , p r e d a j svojom 3. mimoriadnom zasadnutí
pozemku zapísaného na LV
č. 829 v celosti a to:
KN-C parc. č. 944/ 274,
Uznesením è. 103/
o výmere 120 m2, trv. tráv.
2012
porast
Schválili program OZ
pre žiadateľa:
Ing. Romana Šedivého, rod.
Šedivý, narod. 26. 01. 1968
a manželku Ing. Lýdiu Šedivú, rod. Kisová, narod. 11. 5.
1969, obidvaja trv. bytom
Podhorská 513/ 9, 966 22

Uznesením è. 104/
2012
uložili
Obecnému úradu v Lutile
1. zabezpečiť k realizácii
mosta, resp. lávky, vyjadrenie statika, vyjadrenie Povodia Hrona

Lutilský prameň
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2. vypracovať alternatívne Obidvaja trv. bytom Podhorkalkulácie na realizáciu ská ul. č. 31. 966 22 Lutila,
mosta a na lávku
za kúpnu cenu 6,00 €/ m2, t.
j. za celkovú sumu 1 104,00
Uznesením è. 105/
€. Náklady za vyhotovenie
2012
zmluvy vo výške 20,00 €
schválili
a kolky na zavkladovanie
1. prenájom od 1. mája 2012 do katastra vo výške 66,00
celej budovy (pohostinstvo € bude znášať kupujúci.
Borinka a obchod) súpisné
Uznesením è. 108/
číslo 39, na C-KN parc. č.
2012
224/ 1, pre nájomcu Petra
Čierneho, Dolná 187/ 1, Tr- zobrali na vedomie
navá Hora, na dobu 7 rokov. ponuku Rímskokatolíckej
cirkvi farnosť Lutila predať
2 . Ná j o m n é vo výške Obci Lutila pozemky parc.
C-KN č. 165/ 1, 165/ 2, 166/
4 000,00 €/ mesiac.
2, vrátane stavby, za cenu
Uznesením è. 106/
10,00 €/ m2 s tým, že táto
2012
ponuka bude prejednaná
schválili
na najbližšom zasadaní OZ.
V l a d i m í ro vi Va le n t o vi
a manželke Milene predaj
Uznesením è. 109/
časti obecného pozemku C2012
KN parc. č. 869, o výmere
A. zobrali na vedomie
cca 45 m2. Cena pozemku
bude schválená po predlo- záp is komisie výstavby
žení geometrického plánu. a verejného poriadku OZ
z vykonanej tvaromiestnej
Uznesením è. 107/
obhliadky na Lesnej ulici
2012
(uzn. č. 102/ 2012 z 15. 3.
A. zobrali na vedomie, že 2012)
1. Obec Lutila má vo vlast- B. požiadali
níctve nehnuteľnosť v k. ú.
Lutila parc. č. 944/ 374, za- obecný úrad Lutila
stavané plochy, o výmere riešiť navrhnuté opatrenia
1 8 4 m2, v e d e n ú n a L V na odstránenie problémov
s povrchovou vodou.
č. 829.
2. Predaj KN-C parc. č. 944/
374, o výmere 184 m2, zastavané plochy bol zverejnený na web stránke obce
Lutila od 22. 11. 2011 do 10.
12. 2011.
3. Prevod majetku sa uskutočňuje z dôvodu, že predáva n ý p o ze m o k su se d í
p r i a mo s p o ze m ko m
vo vlastníctve kupujúcich.
Uvedený pozemok je pre
obec nepoužiteľný.
B. schválili
1. V zmysle ustanovenia §
9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/ 1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov a noviel, prevod
majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemkov, zapísaných
na LV č. 829 a to: C-KN
parc. č. 944/ 374, o výmere
184 m2, zastavané plochy, v
celosti
Pre žiadateľa:
Miloša Tesáka, rod. Tesák,
narod. 01. 03. 1958 a manželku Janu Tesáková, rod.
Augustínová, narod. 29. 03.
1961

q q q
Dòa 2. 5. 2012 na svojom 4. mimoriadnom
zasadnutí
Uzneseníme è. 110/
2012
Schválili Program
Uznesením è. 111/
2012
zrušili
uznesenie č. 105/ 2012
z 16. 4. 21012, ktorým bol
schválený prenájom za budovu súpisné č. 39 vo výške
4000,00 € pre p. Petra Čierneho
Uznesením è. 112/
2012
schválili
1. Vyhlásenie novej súťaže
na prenájom budovy súpisné číslo 39 postavenej na CKN parc. č. 224/ 1
2. Kritéria na výber nájomcu:
Dĺžka nájmu: 7 rokov
Výška prenájmu: minimálna
3 000,00 €/ rok
Podnikateľský zámer:

Uchádzač predloží návrh
zmluvy
Uznesením è. 113/
2012
poverili
starostu obce Lutila
Požiadať stavebného znalca na vykonanie kontroly vykonaných prác na budove
pohostinstva p. Čiernym, či
súhlasí s predloženým návrhom na finančné vyrovnanie.

q q q
Dòa 14. 6. 2012 na
svojom 8. riadnom zasadnutí
= Uznesením č. 118/
2012
Schválili Program 8. Zasadania OZ:
Uznesením è. 119/
2012
zobrali na vedomie
Správu Hlavnej kontrolórky
obce o plnení uznesení OZ

Uznesením è. 114/
Uznesením è. 120/
2012
2012
schválili
A. zobrali na vedomie
finančné vyrovnanie s p.
Správu nezávislého audítoPetrom Čiernym uhradiť
ra pre Obec Lutila
z rezervy rozpočtu obce.
B. schválili
1. Záverečný účet za rok
2011 Obce Lutila bez výq q q
hrad
2. prebytok hospodárenia
Dòa 21. 5. 2012 na
svojom 5. mimoriad- Obce Lutila vo výške 624,59
nom zasadnutí
EUR previesť do rezervného fondu obce.
Uznesením è. 115/
2012
Uznesením è. 121/
Schválili program
2012
zobrali na vedomie
Uznesením è. 116/
Plnenie rozpočtu za I. štvrť2012
rok 2012
schválili
1. Nájom budovy súpisné Uznesení è. 122/ 2012
číslo 31, orientačné číslo 52, A. zobrali na vedomie
na Štefánikovej ulici pre Mižiadosť JUDr. Jána Hudeca
roslava Zimana, rod. Ziman,
a manželky Evy Hudecovej
narodený 14. 10. 1970, trvana kúpu obecného pozemku
lo bytom Na rybníky 19/ A,
C-KN parc. č. 875/ 5.
966 22 Lutila.
B. požiadali
2. Uzatvorenie Nájomnej
zmluvy od 1. 7. 2012 na 12 Starostu obce Lutila
Jednať s JUDr. Jánom Hurokov.
decom
a manželkou Evou
3 . Ná j o m n é vo výške
3000,00 €/ rok, ktoré sa roz- o možnosti zriadenia vecného bremena cez pozemok
delí na 2 časti:
parc. č. 875/ 5 a parc. č.
-1 500,00 €/ rok -v hotovosti
141/ 1, ktorá je vo vlastnícdo pokladne Obce Lutila
tve manželov Hudecových.
-1 500,00 €/ rok - zápočet Vecné bremeno by bolo
vynaložených investícií v položení rúry o 200 mm,
(15 000,00 €) po dobu 10 ro- dĺžky cca 20 m na odvod príkov.
valovej vody mimo zastava4. Posledné 2 roky nájmu ných pozemkov.
nájomca zaplatí v hotovosti
Uznesením è. 123/
do pokladne Obce Lutila ná2012
jomné v plnej výške t. j. A. zobrali na vedomie, že
3 000,00 €/ rok.
1. Obec Lutila má vo vlastUznesením è. 117/
níctve KN-C parc. č. 869,
2012
o výmere 386 m2, zastav.
požiadali
plocha, v k. ú. Lutila, vedená
na LV č. 829
starostu obce Lutila
Uzavrieť s p. Miroslavom Zi- 2. Zámer predať majetok
manom, rod. Ziman narod. v zmysle § 9a ods. 8 písm.
14. 10. 1970, trv. bytom e) zákona č. 138/ 1991 Zb.
Na rybníky 19A, Nájomnú o majetku obcí v platnom
zmluvu v zmysle uznesenia znení, ako prípad hodný
osobitného zreteľa bol zveč. 116/ 2012.
rejnený na web stránke ob-

ce Lutila od 30. 05. 2012 do
14. 06. 2012
3 . Predáva ný po ze mok
je bezprostredne susediaci
s pozemkom na ktorom je
stavba vo vlastníctve kupujúceho Vladimíra Valenta.
B. schválili
1. V zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, odpredať
nehnuteľný majetok ,ako
prípad hodný osobitného
zreteľa, v k. ú. Lutila, a to:
diel 1 o výmere 60 m2, zastavaná plocha, ktorý spolu
s dielom 3, o výmere 6 m2,
zastavaná plocha, vytvárajú
KN-C parcelu č. 869/ 2, o výmere 66 m2, zastav. plocha.
Podľa GP č. 17796580-35/
2012.
Pre žiadateľa:
Vladimíra Valenta, trv. bytom Gazdovská 43 Lutila
Za kúpnu cenu 106,20 EUR,
t. j. 1,77 €/ m2
. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie
do katastra vo výške 66,00
€ bude znášať kupujúci.
Uznesením è. 124/
2012
schválili
Uskutočnenie koncertu zastrešeného MSKC Žiar nad
Hronom dňa 24. augusta
od 12,00 hod. do 24,00 hod,
v rámci projektu „O nás
s nami“ pod záštitou programu Mládež v akcii v rámci
projektu spolupráca mládežníkov so samosprávou
v priestoroch pomocného
futbalového ihriska v časti
obce Bukovská na zodpovednosť a nebezpečenstvo
žiadateľa MSKC za týchto
podmienok:
Usporiadateľ koncertu zabezpečí:
1. Zodpovedajúcu poriadateľskú službu, aby nedošlo
k problémom počas koncertu
2. Suché WC počas koncertu
3. Poriadok po skončení
koncertu upratanie použitého priestoru vrátane likvidácie odpadu.
Obec Lutila môže byť uved e n á n a p o zvá n ke a ko
sponzor nie ako spoluorganizátor.
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Najnovší boom v našej obci - studne
(Odborné firmy ponúkajúce
vybudovanie studní vybavujú
povolenie v rámci doplnkových
služieb, čím sa objednávateľ odbremení od vzniknutých povinností). Stavebník/objednávateľ
studne musí postupovať podľa
vodného zákona č. 364/ 2004
Z.z., ust. § 26 ods. 1 a v súlade
s ust. § 58 a § 66 zákona č. 50/
1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov pre povolenie stavby. Keďž e i d e o s t a v b u , k to r á j e
povolená na základe stavebného povolenia je potrebné, aby
stavebník následne podal návrh
na kolaudačné rozhodnutie.
Po vydaní kolaudačného rozhodnutia alebo súbežne s ním
požiada stavebník obec o povolenie na odber podzemných vôd.
Tlačivá sú zverejnené na web

stránke Obce Lutila Formuláre
a tlačivá žiadosť o povolenie
výkopu domovej studne.
Priestupku na úseku vodného
hospodárstva, v zmysle § 77
ods. b vodného zákona a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (§ 34 ods. b)
v znení neskorších predpisov,
sa dopustí ten, kto nakladá bez
povolenia alebo v rozpore s ním
s povrchovou alebo s podzemnou vodou, ak je takéto povolenie potrebné.
Za tento priestupok možno
uložiť najnižšiu pokutu
vo výške 331,93 €

s s s
Vážení občania, nepodceňujte riziká!

O každom objekte, ktorý odoberá alebo zasahuje do podzemnej vody by mal vedieť geológ.
Mal by vystaviť odborný posudok, keďže pri neodbornom zásahu do podzemnej vody môže
dôjsť k jej trvalej kontaminácii, ba

až k ekologickej havárii. Mnohé
neodborné firmy ponúkajú vybudovanie studní bez akýchkoľvek
znalostí v odbore, bez skúseností,
znalosti zákonov a noriem a bez
ohľadu na okolitý ekosystém.

Pri neodborne vykonanom
vrte môže prísť až k narušeniu
a nestabilite geologického podložia v okolí vrtu. Nespoľahlivé
firmy často robia vrty studní
bez akýchkoľvek zmluvných
podmienok, čím si istia krytie
vlastných chýb.
Pri výbere vhodnej spoločnosti pre vybudovanie studne je nutné si overiť referencie a históriu
spoločnosti. Každý vrt by mal byť
odovzdaný preberacím protokolom spolu s technickou správou
vyhodnotenia vrtu.
Technická správa k vrtu na základe vyhodnotenia popisuje
jeho ďalšie využitie, výdatnosť
a výsledky zistené pri čerpacej
skúške, taktiež spôsob zabudovania a dopad na okolitý ekosystém.
Obecný úrad

Aktívna prevencia v obci Lutila

V roku 2011 bolo dobudované nové námestia obce, ktoré chce obec udržať v dobrom stave po niekoľko rokov,
preto obec požiadala Ministerstvo financií o poskytnutie
dotácie na vybudovanie kamerového systému.
Obec Lutila v žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu

ÚSPECHY V NAŠEJ ŠKOLE

Tretiemiesto vo výtvarnej súaži VESMÍR OÈAMI DETÍ 2012
Tak, ako po minulé roky, aj tohto roku sa všetci žiaci našej školy
zapojili do tejto výtvarnej súťaže a každý jeden vytvoril veľmi pekné výtvarné dielo. Tie boli odoslané do Krajskej hvezdárne
Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorá túto súťaž vyhlasuje
pre všetky deti z materských, základných a umeleckých škôl
v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.
Po vyhodnotení výsledkov sme boli veľmi milo prekvapení.
Andrejko Nárožný,
žiak 3. ročníka našej školy, získal
veľmi
krásne
3. miesto v II. kategórii (žiaci 1. - 4.
ročníka ZŠ). Jeho
výtvarné dielo postupuje aj do celoslovenského kola

Gratulujeme
a držíme palce!

v oblasti prevencie kriminality
rozpočtovala monitorovací sys-

tém na 22 kamier a ich príslušenstvo v celkovej výške výdavkov 27 909,00 €. Obvodný úrad
Banská Bystrica, ktorý bol
p o s k y to v a teľom d otá cie
schválil pre obec Lutila len
5 000,00 €. Na základe poskytnutej dotácie obec Lutila
monitoruje novovybudované
námestie, priľahlé ulice
a cintorín 6 kamerami.
Dodávateľom kamerového systému bola spoločnosť
SIGNAL-CODE s.r.o. Špitálska 33, Lučenec. Protokol
o odovzdaní prác bol podpísaný
dňa 30.12.2011.
OcÚ
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Je úžasné, Janko, že v sedemdesiatke
si taký tvorivý a pracovitý. Pôsobíš
v zbore Magnifikat, si predsedom urbárskeho spoloèenstva, venuješ sa
vnúèatám, pravidelne chodíš na futbal
a èo ešte?

- Ak sa to dá považovať za osobné aktivity,
tak ešte sa snažím spolu s menovcom Jánom Imrišom mladším, ktorý je organistom v našom
kostole sv. Ladislava doprevádzať spevom sv. omše najmä
v nedeľu a sviatky, ako aj iné
slávnostné omše v priebehu cirkevného roka, kde častokrát pôsobí celý náš
zbor Magnifikat. Vo svojom súkromí sa venujem svojmu domu, záhrade, kde pestujem
rôzne poľnohospodárske plodiny pre potrebu
svojej rodiny. Tiež sa v malom venujem
chovu domácich zvierat a hydiny.
Ako vznikal zbor Magnifikat, kde
všade ste so zborom boli, akých
prehliadok ste sa zúèastnili?
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rodičov. S pomocou komisie zloženej z najstarších občanov, ktorí si ešte pamätali uvádzané mená a ich rodokmene ako i použitím
údajov z matriky sa mi podarilo vydokladovať
cca 80% oprávnených dedičov, čo bol dostatočný základ pre registráciu na Obvodnom

Ján Imriš

aktívny sedemdesiatnik
úrade Žiar nad Hronom, podľa zákona
181/1995 ako Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila. To sa uskutočnilo vo februári
1996.
Od tohto dátumu naše spoločenstvo hos-

išiel študovať do Zvolena na Strednú priemyselnú školu strojnícku. Tu som úspešne
ukončil štúdium maturitou r. 1960.
Èo bolo Tvojím prvým zamestnaním?

Ako absolvent priemyslovky, čo bolo vtedy
považované za dobré vzdelanie, som odišiel
pracovať do Hutných stavieb
Košice. Pracoval som tam
5 rokov vrátane základnej
vojenskej služby. Ako absolvent s USO vzdelaním som sa
zamestnal ako majster
v opravárenských dielňach,
kde sa opravovali všetky stavebné stroje ako
aj dopravná technika- nákladné motorové
vozidlá. Od r. 1965 som zmenil zamestnávateľa a začal som pracovať na ČSAO závod
Žiar nad Hronom. Tam som pracoval celých
27 rokov v rôznych technicko-hospodárskych funkciách od majstra až po výro b n é h o n á m e s t n ík a ri a d it e ľa
závodu.

- To je otázka skôr na vedúceho
nášho zboru, ktorý bol a je hlavným
iniciátorom toho, že v našej obci zborový spev sakrálnej i ľudovej piesne
dosahuje vynikajúce výsledky a mohli
sme sa zúčastniť na prehliadkach
s celoslovenskou pôsobnosťou. Viackrát sme sa zúčastnili festivalov zborového spevu, kde účinkovali zbory
z miest ako Košice, Žilina, Ružomberok,
Prievidza, Zvolen a tiež zbory z nášho
okolia ako Kremnica, Banská Štiavnica
a Žarnovica.
Všetci členovia zboru radi spomíname na našu účasť na Námestovských
hudobných slávnostiach v rokoch
2002 a 2004, na festival adventných
a vianočných piesní na hlavnom
námestí v Bratislave a súťažnom vystúpení na Bratislavskom hrade, ale i na vystúpenia
organizované v rámci nášho regiónu, či už
v Kremnici, Žarnovici, tiež v našom kostole
sv. Ladislava, kde sme vystúpili viackrát
pre našich milých spoluobčanov. Nedá mi
nespomenúť našu účasť v Svitavách v Českej republike, kde sme účinkovali na dvoch
koncertoch spolu so speváckym zborom Dalibor Svitavy.
Zakladal si Urbárske spoloèenstvo
Lutila. Urèite si to vyžadovalo ve¾a
energie, trpezlivosti, èasu. . . To všetko si robil pre svojich spoluobèanov.

Urbárske pozemkové spoločenstvo v našej obci bolo založené v rokoch 1992-1993
po prijatí zákona č. 330/1991 Zb. Do dnešnej
podoby bolo zaregistrované až koncom roka
1995. Dovtedy bolo potrebné vypracovať
zoznamy oprávnených dedičov k lesnej
a pasienkovej pôde.
Spracovanie týchto zoznamov včas
a hlavne čo najpresnejšie a najkompletnejšie bola cesta tŕnistá, nakoľko posledná evidencia o urbáre bola z r. 1934, kde boli
evidovaní občania vo veku mojich starých

Tiež si pôsobil na Obecnom
úrade v Lutile. Bola to nároèná
práca?

Mám pekné spomienky na tieto
roky, hoci práca bola náročná a zodpovedná. Robil som vedúceho prevádzkarne a neskôr konateľa s. r. o.
Práca vyžadovala veľa trpezlivosti
a dobrý prístup k zamestnancom
ako i všetkým občanom našej obce.
Počas 10-ročného pôsobenia som
dôkladnejšie spoznal všetky problémy našich občanov, potreby rozvoja
v oblasti investičnej výstavby a financovanie týchto akcií. Práca bola rôznorodá, zaujímavá a všestranná.
Čo sa za toto obdobie zrealizovalo
v našej obci, vedia občania posúdiť
podári samostatne v súčasnosti ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, ktorú získalo
registráciou na Obvodnom lesnom úrade
Žarnovica dňa 15. 12. 2004.
Som veľmi rád, že naše spoločenstvo
zákonne pracuje už takú dlhú dobu a vykazuje určité prebytky hospodárenia, ktoré
každoročne na valných zhromaždeniach
prehodnocujeme a vyplácame všetkým
oprávneným podielnikom. Som hrdý na naše
prosperujúce spoločenstvo.
Vráme sa do Tvojej mladosti. Èo si
vyštudoval a kde?

Moja mladosť sa spája s obcou Lutila, kde
som sa r. 1942 narodil ako syn roľníka. Obec
Lutila patrila k obciam s rozvinutou roľníckou
činnosťou, kde väčšina obyvateľov sa živila
obrábaním poľnohospodárskej pôdy a chovom domácich zvierat. Preto aj deti už
v predškolskom veku sa podieľali na tejto
činnosti a pomáhali svojim rodičom. V rodnej
obci som absolvoval 5 rokov základnej školy
a ročníky 6 - 8 som chodil do Žiaru nad Hronom. Škola bola vtedy umiestnená v kaštieli.
Po ukončení základnej školy som r. 1956

sami.
Povedz nám o ïalších Tvojich zá¾ubách o ktorých nevieme.

Odpovedi na túto otázku by som sa čiastočne vyhol úvahou, že nie sú až tak dôležité
moje osobné záľuby a záujmy, ktoré by snáď
čitateľov Lutilského prameňa nemuseli zaujímať. Chcem sa ale poďakovať redakcii
týchto obecných noviniek, že si spomenula
na moje okrúhle výročie a umožnila mi formou tejto mojej reportáže vysloviť svoje úvahy a pocity ako dlhoročnému občanovi mojej
rodnej obce . Myslím si, že zavedenie takejto
rubriky do Lutilského prameňa bola myšlienka
dobrá a že aj naďalej bude takéto rozhovory
s občanmi našej krásnej obce zverejňovať.
Dovo¾, Janko, aby sme Ti v našich
novinkách zo srdca zablahoželali
za všetkých obèanov Lutily a popriali
k Tvojej 70-ke zdravie, šastie, Božie
požehnanie a ve¾a tvorivých síl v Tvojich aktivitách.
Mgr. Mária Malá
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Medzinárodný deò detí
V tomto roku prišli medzi naše deti pracovníci Technických služieb Žiar nad Hronom,
ktorí ich oboznámili so svojou technikou, či už smetiarskym autom, vysokozdvižným
vozíkom, traktorom, drvičom na konáre.
Pripravili im zaujímavé súťaže. Deťom sa tento program
veľmi páčil.

ktorí prišli medzi naše deti
a pripravili im taký úžasný
program.
Zaujímavým

a prispeli finančným darom
na nákup sladkostí a občerstvenia.
Obecný úrad Lutila

Ďakujeme veľmi pekne pani riaditeľke Gallovej a ostatným jej spolupracovníkom,

spôsobom deťom vysvetlili
a ukázali ako sa odpad likviduje a tiež ich poučili o tom
do akých nádob sa aký odpad odkladá.
Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a vďaka dobrým sponzorom dostali deti aj
sladké balíčky.
Ďakujeme tetám OZ Lutilienka, ktoré sa o celý program
postarali a hlavne ďakujeme
pp. Ing. Petrovi Kostolánimu, Igorovi Láskovi, Michalo vi P aa lo vá a Jo ze fovi
Vonkomerovi, ktorí boli štedrí

Lutilský prameň

Deò matiek
v Lutile

Program pre svoje mamičky a staré mamičky
tradične v Lutile pripravili deti Základnej školy
s materskou školou. Po programe sa všetci zastavili v kaviarničke, kde si mohol každý pochutnať na domácich zákuskoch. Na dobrú náladu
a do spevu hrali naši harmonikári Michal Faško
a Ivan Červenka.
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MORENA
Príchod najkrajšieho roèného odbobia bol
na území Slovenska spájaný s rôznymi ¾udovými tradíciami. Jednu z nich sa snažili oživi
aj malí lutilskí folkloristi.
Vynášanie Moreny a prinášanie ozdobnej
ratolesti - nového leta.

Lutilský prameň

2012

Lutilský prameň
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Základná škola s materskou školou
- školský rok 2012/2013
Obecné zastupiteľstvo sa niekoľkokrát zaoberalo základnou školou v Lutile. Či ju udržať alebo požiadať ministerstvo školstva o vyradenie zo školského systému, nakoľko
sa deti prihlasovali do prvých ročníkov v ZŠ v Žiari
nad Hronom. Zrušiť školu nie je ťažká vec ale v prípade,
že by ju obec chcela naspäť by bol problém.
No tohto roku 25. januára, pri zápise do 1. ročníka ZŠsMŠ
v Lutile, bola milo prekvapená p. riaditeľka, p. starosta,
ale aj poslanci, keď sa prihlásilo 10 detí. Prajeme deťom,
rodičom a pani riaditeľke, aby spolu dobre vychádzali, aby
sa deťom v škole darilo a do školy v Lutile chodili rady.
OcÚ Lutila

m Budúci prváci v Lutile: horný rad - Jurko Knopp, Anièka Grzinèiè, Tobík Pružina, Viki Hromádková, Dianka Schmidtová, Vaneska

Valentová, dolný rad - Kiko Mráz, Olivka ahúòová, Miška Urgelová, Matúško Smutný.

Detský taneèný krúžok má už aj meno. Volá sa Bukovinka. Názov si vybrali
obèania a deti sami pod¾a názvu èasti obce kade preteká potôèik Bukovinka.
Svoje snaženie a to èo sa nauèili už prezentovali aj mimo obce. 17. júna sa zúèastnili Detského folklórneho festivalu vo Ve¾kej Lehote. Ešte sa predstavia
na našom jarmoku 30.júla a tiež sú pozvaní na Podhorské slávnosti 8. júna.

m Ani chlapci sa nedali zahanbi a ukázali èo sa nauèili

m Chlapci s valaškami okolo ohníka ukázali akí sú šikovní

m Sólo speváèka - Linduška Nárožná

m Horí, horí, svätý Ján
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Valné zhromaždenie

Urbárskeho pozemkového spoloèenstva

Dòa 4. 3. 2012 sa v kultúrnom dome v Lutile konalo valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoloèenstva Lutila, na ktorom tak ako
každoroène, boli plénu zhromaždenia podané informácie o ažobnej
a pestevnej èinnosti ako aj výsledky hospodárenia za hodnotiaci rok
2011.
V predložených správach
o činnosti spoločenstva podanej
predsedom o hospodárení
podanej hospodárkou a o pláne
ťažobných a pestevných prác
na rok 2012 podanej odborným
lesným hospodárom boli prítomní
podielnici informovaní tak ako
každoročne o podstatných činnostiach, ktoré sa udiali v priebehu hodnotiaceho roka.
Účastníci valného zhromaždenia boli taktiež oboznámení
so zmenami v členskej základni,
ktoré sa v priebehu roka uskutočnili na základe dedičských
konaní alebo formou kúpno-predajných zmlúv. I napriek veľkej
snahe výboru pripraviť valné
zhromaždenie čo najlepšie,
účasť oproti predchádzajúcemu
roku boli menšie. Z celkového
počtu písaných 1313 hlasov sa
kon an ia zú ča stnilo len 117
podielnikov s počtom hlasov
897, čo je 68,31%.
Po vyčerpaní schválených
bodov programu a krátkej diskusii
do ktorej sa zapojili len pozvaní
hostia a členovia výboru bol valnému zhromaždeniu predložený
návrh uznesenia, ktorý uvádzam
v plnom znení.

Uznesenie z valného zhromaždenia UPS Lutila Uznesenie z valného zhromaždenia
bolo prijaté počtom hlasov 864
z 897 prítomných čo znamená,
ž e s a u z n e s e n ie h la s o v a lo
96,32% prítomných.
Chcem aj prostredníctvom
našich o b e c n ý c h n o v í n d ať
do pozornosti všetkým podielnikom najmä bod č. 6, kde sa
schválil doplnok k zmluve o založení a činnosti spoločenstva,
podľa ktorého sa v nastávajúcom období v budúcnosti bude
výbor riadiť a bezvýhradne doplnok dodržiavať. Tento doplnok
by mal pre budúce roky aj zlepšiť
účasť na val. zhromaždení, ktoré
je najvyšším výkonným orgánom
spoločenstva.
Po prijatí odhlasovaní uznesenia boli prítomným podielnikom
vyplatené
p o d ie l y
na ho sp od árs kom výsledku
za hodnotiaci rok v celkovej sume
22702,15 €, čo predstavuje čiastku 13 € na jeden podiel lesnej
pôdy. Zároveň bolo účastníkom
podávané občerstvenie vo forme
guláša a nápojov.
Ján Imriš
predseda UPS

Chráòme les, je životne dôležitý!

Moje posledné skúsenosti a fakt, že apríl je mesiac lesov,
ma inšpirovali na zamyslenie. Les, ako špecifická zložka
životného prostredia je pre človeka veľmi významný,
ba dokonca životadarný. Unikátny ekosystém zložený
z vysokokmenných drevín, krov, bylinného podrastu,
ktorý vytvára životné podmienky pre živočíšstvo. Od pradávna poskytoval ľudstvu drevnú hmotu ako stavebný
materiál, ale aj ako zdroj tepla a obživy, vďaka divo žijúcej zveri.
V dnešnej dobe, keď sa hovorí
o skleníkovom efekte, globálnom otepľovaní, extrémnych výkyvoch počasia, si uvedomujeme,
že funkcia lesa je oveľa významnejšia a jeho zachovanie je
veľmi dôležité z hľadiska prijateľn ý c h p o d m i e n o k p re ž iv ot .
Sú oblasti, kde v záujme získania pastvín, poľnohospodárskej
pôdy, drevnej hmoty, boli lesy vyklčované a po niekoľkých stáročiach vznikla step a púšť. Tvorba
kyslíka, zadržiavanie vody, znižovanie rýchlosti prúdenia vzduchu pri zemi, ochrana pred
pôdnou eróziou, neboli nikdy
vyčíslené.
Žijeme vo vysoko civilizovanej
spoločnosti, kde sa študuje ako
pestovať les, aby bol zdravý,
odolný voči poveternostným
vplyvom a pritom hospodársky
zaujímavý. Máme vypracovanú
teóriu o tom, ako súvisia lesné
kvety a trávy s ideálnym drevinovým zložením, ktoré bolo
pôvodné a človek ho za posledných 100 - 200 rokov zmenil.
Za života jednej generácie sa
nedá overiť, či naša najnovšia

UZNESENIE

z valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoloèenstva Lutila,
konaného dòa 04.03.2012

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SCHVAĽUJE:
1) Správu o činnosti Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Lutila za rok 2011.
2) Správu o hospodárení a výsledky ročnej
účtovnej uzávierky za rok 2011.
3) Zoznam nových členov podielnikov, ktorí
vznikli na základe zákonných prevodov v roku
2011.
4) Vyplatenie podielov na hospodárskom
výsledku v čiastke 13 € / podiel pre vlastníkov lesnej
pôdy podľa LV 1794.
5) Odmeny pre členov výboru za hodnotiaci rok
v zmysle zásad o hospodárení v čiastke 5% z objemu vyplatených podielov všetkým členom spoločenstva
6) Doplnok č. II. Zmluvy o založení Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Lutila v stati IV. deľba
ťažieb a úžitkov medzi spolu podielnikmi odst. č. 2
v znení:
Podiely na hospodárskom výsledku za hodnotiaci rok sa vyplatia len podielnikom, ktorí sa zúčastnili
rokovania valného zhromaždenia alebo ktorí

písomne splnomocnili inú oprávnenú osobu
(v prvom rade osobu blízku, v druhom rade hociktorého iného člena podielnika spoločenstva).
Podiely tých, ktorí sa VZ nezúčastnia a ani písomne
nesplnomocnia inú osobu, sa vložia na účet spoločenstva na dobu troch rokov, počas ktorých je
možné nevyplatené podiely získať pri splnení
vyššie uvedených podmienok. Po uplynutí tejto
doby budú použité pre rozvoj spoločenstva.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE UKLADÁ:
1) Výboru a predsedovi spoločenstva uzatvoriť
kúpno-predajné zmluvy na odpredaj odrúbanej
drevnej hmoty v objeme povoľujúcom LHP pre rok
2011.
2) Výboru a predsedovi spoločenstva zabezpečiť výchovné a pestevné práce v zmysle LHP
pre rok 2011.
3) Predsedovi a podpredsedovi spoločenstva
venovať patričnú pozornosť pri vykonaní pozemkových úprav v katastri obce Lutila na pozemkoch UPS.
Ján I m r i š
predseda UPS

teória bola správna. Kalamity prichádzajú jedna za druhou a les
padá pod silou vetra, váhou snehu, podlieha invázií kôrovca, je
oslabený emisiami a nedostatkom zrážok.
Zmenili sa životné podmienky
jelenej zveri. Nesprávne a nekoordinované prikrmovanie ako aj

vyrušovanie poľovníkmi, mototuristami, lyžiarmi, spôsobuje
migráciu, skracovanie pastevného
cyklu a presun do nočných hodín,
čoho dôsledkom sú škody na lesných porastoch. Lesné požiare
spôsobené odhodenou sklenou
fľašou, cigaretovým ohorkom,
alebo z nezahaseného táboráka
nás stoja oveľa viac, ako len
zhorené drevo.
Treba sa zamyslieť nad našim
vzťahom k lesu. Naozaj musíme
robiť prechádzky s kričiacimi
deťmi a psíkom v lese? Na našom off-roade, motorke alebo
horskom bicykli by stačilo trénovať šmyky na dráhe motokrosu.
Zberači zhodov parožia - fajčiari,
ktorí odhodenými špakmi
ohrozujú les v jarnom období, by
mali skutočne od tejto svojej
zárobkovej činnosti upustiť.
Odhadzovanie odpadkov okolo
lesných ciest, je ako upchávanie
priedušnice na pľúcach.
Na druhej strane, je potrebné
sa dohodnúť, ktorá časť lesa je
najdôležitejšia ako zóna kľudu,
z ktorej časti bude lesopark. Kde
sa bude môcť táboriť, sedieť pri
o h n í k u a jazdiť na koňoch.
Hádam najdôležitejšou skupinou
sú chovatelia psov, ktorí by v rámci
klubovej činnosti mohli svojich
zverencov cvičiť napríklad ako
obranárov alebo agility.
Chráňme si les, lebo je životne
dôležitý a nenahraditeľný.
Ing. Dušan Hronský
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11. Kto môže zapisova údaje do pasu?

Povinné èipovanie psov

Vakcinácie proti besnote a iné
vakcinácie môže do pasu zapisovať len poverený veterinárny
lekár na vystavovanie pasov.

Otázky a odpovede:

1. Musím ma zviera (psa,
maèku, fretku) oznaèené
keï s ním nikam necestujem?

Áno, od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov
a podľa § 19 ods. 9 musia byť nezameniteľne označené psy’,
mačky, fretky.

označiť transpondérom (mikročipom).
5. Ak mám zviera (psa, maèku, fretku) oznaèené tetovaním,
musí
by
aj
zaèipované?

Je dôležitý dátum tetovania,
ak tetovanie bolo vykonané
pred 3.7.2011 a je čitateľné, tak

8. Ak cestujem so zvieraom (psom, maèkou, fretkou) do zahranièia musí
ma pas?

Áno, každé jedno zviera (pes,
mačka, fretka), ktoré cestuje
do zahraničia, aj keď len na jednu
hodinu musí byť sprevádzané
pasom, ktorý vystaví poverený

Zvieratá musia byť označené
do 8 týždňov ich veku, pred predajom alebo uvedením na trh.
Na zvieratá, ktoré sa narodili
pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné obdobie a teda tieto
zvieratá musia byť označené
do 30. septembra 2013.

2. Ak kúpim psíka (šteòa,
dospelého
psa)
po
1.11.2011, musí by už zaèipovaný?

Á n o , m u s í b yť o z n ač e n ý
transpondérom (mikročipom)
alebo platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané
pred 3.7.2011).
3. Akým spôsobom musím
ma oznaèené zviera (psa,
maèku, fretku)?

Transpondérom (mikročipom)
alebo tetovaním. Tetovanie je
platné len v tom prípade, že je
či t a t e ľ n é a b o l o v y k o n a n é
pred 3.7.2011. Tetovanie musí
vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je
uvedený dátum vykonania tetovania.
4. Èo sa stane, ak mám
zviera (psa, maèku, fretku)
zatetované po 3.7.2011?

Vtomto prípade tetovanie nep ostač uje a je n utn é ps íka

12. Na èo slúži pas?

Pas spoločenských zvierat je
od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení
psa, mačky alebo fretky mimo
územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať
len veterinárny lekár, ktorý je
na základe žiadosti a splnenia
požiadaviek poverený Hlavným
veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Viac
informácii nájdete na webovej
stránke
v sekcii
živé zvieratá.

Po 1.11.2011 musia byť označené všetky zvieratá transpond é r o m ( m i k ro č i p o m ) r e s p .
platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).

Príklad: Máte psíka, ktorý sa
narodil 15. mája 2008 na jeho
označenie máte čas až do 30.
septembra 2013, ale len v tom
prípade, ak ho nepredávate.
Akonáhle mení zviera vlastníka
musí byť označené.

Vprípade, že vakcináciu vykoná nepoverený veterinárny lekár, je táto vakcinácia neplatná
pre účely premiestňovania. To
znamená, že ak vycestujete
do zahraničia nebude Vaše
zviera platne zavakcinované
a v prípade kontroly môžete mať
problémy.

13. Èo sa stane ak stratím
pas?

tetovanie je platné a nie je nutné
zviera označiť transpondérom
(mikročipom).
6. Kto mi oznaèí zviera èipom?

Označenie zvieraťa (psa,
mačku, fretku) transpondérom
(mikročipom) môže vykonať len
veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie
t r a n s p o n d é ro v
(mik roč ipo v). Pred každým
zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť
transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutn é s k o n tr o lo v a ť či d a n ý
transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu
do tela.
7. Ak mám zviera (psa, maèku, fretku) oznaèené transpondérom (mikroèipom)
musím mu da vystavi pas?

Nie, netreba pre zviera vystavovať pas, pokiaľ so zvieraťom
necestujete do zahraničia.

veterinárny lekár na vydávanie
pasov spoločenských zvierat.
9. Akým spôsobom musí by
oznaèené zviera (pes, maèka, fretka), ak chcem da
preòho vystavi pas?

Transpondérom (mikročipom)
alebo tetovaním. Tetovanie je
platné len v tom prípade, ak je
čitateľné a bolo vykonané pred
3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukaz o m o p ô v o d e p s a , k d e je
uvedený dátum vykonania tetovania.
10. Kto mi vystaví pas
na zviera (psa, maèku, fretku)?

Pas pre zviera (psa, mačku,
fretku) vydáva len poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov.
Zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke
(h ttos://www. crsz.
s k /) a l e b o n a s t rá n k e
. asp).

Musíte navštíviť povereného
veterinárneho lekára na vydávanie pasov spoločenských zvierat, ktorý zruší pôvodný pas
v databáze Centrálneho registra
spoločenských zvierat a vystaví
Vám nový pas pre správne označené zviera.
14. Kto zadáva údaje
do centrálneho registra
spoloèenských zvierat ?

Údaje o zvierati a vlastníkovi
zadáva do centrálneho registra
spoločenských zvierat veterinárny lekár. Údaje o vystavenom
pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat pov e r e n ý v e te r in á r n y le k á r
na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.
15. Kto zmení údaje v centrálnom registri spoloèenských zvierat, ak sa zmení
vlastník zvieraa?

Veterinárny lekár.
16. Môžem si da oznaèi
psíka tetovaním?

Áno, ale toto označenie nebude v súlade s platnou legislatívou.
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Futbal už 50 rokov v Lutile
17. júna sa skonèila futbalová sezóna roè. 2011/2012. Už sme si aj vydýchli nako¾ko tento rok bolo v našom klube dos problémov. Èi to boli
problémy s mužstvom, keï sme v jarnej èasti museli vytvori mužstvo
z mladých hráèov, ktorí len zaèínali nabera skúsenosti, alebo problémy
s trénermi a finanèné problémy, ktoré stále pretrvávajú. Ve¾a
sa èasom utriaslo.
Vyriešil sa hlavne problém
s trénerom a stal sa ním Milan
Spodniak, ktorý v Lutile futbalovo vyrástol. Mal už skúsenosti
s trénovaním, skúsil si to aj
v iných kluboch. Sme radi, že sa
na to podujal, chlapcov podchytil,
vytvoril z nich dobrý kolektív,
ktorý chce hrať a súťažiť.

Janovej Lehoty a Lovčice-Trubína, ktorí už pozvanie potvrdili.
Prestávku vyplnia starí páni.
Už tradične bude dobrý guláš,
zabíjačkové dobroty, pivo, nealko nápoje.
Chceme pozvať aj hostí obidvoch bratov Čapkovičovcov.
Pri tejto príležitosti si spomenieme
na hráčov a funkcionárov, ktorí
pôsobili dlhoročne v našej bývalej TJ Družstevník a potom
v OŠK.
A preto vás, vážení občania,
pozývam na futbalový štadión
v Lutile, 7. júla 2012. Príďte
príjemne stráviť sobotňajšie
p o p o l u d n i e , s tr e tn ú ť s a
s p r i a t e ľ m i p o s p o mí n ať
na tých čo v Lutile hrávali
futbal.
Eva Hromádková
Hore zľava: Ján Bublák; Ján
Hromádka; Ondrej Čierny; Milan
Kúdela (Kosorín); Ján Ambruš;
Marcel Bača; Ján Loučičan; Karol Jakubkovič (tréner Žiar);dole
zľava: Imrich Kanina; Štefan Legíň (Kosorín); Vladimír Pecník;
Stanislav Lalo (Slaská); Ervín
Ertl (Kosorín).

Piatu ligu sme po 4 rokoch
opustili a teraz sa musíme pripraviť na okresnú súťaž. V tomto
súťažnom ročníku nás finančne
veľmi vyčerpala pokuta za odhlásenie dorastu, spolu sme
zapla tili až 2 000,00 €. Ani
v tomto roku to s mládežníckym
družstvom nevyzerá dobre.
Hľadajú sa nejaké možnosti,
dúfajme, že to vyjde.
Lutilský futbal oslavuje
v tomto roku päťdesiatku. Takéto okrúhle výročie sa aj náležit e o s l a v u je . A t a k s m e s a
rozhodli aj my spolu s obecným
úradom osláviť toto okrúhle jubil e u m futbalovým turnajom,
ktorý sa uskutoční 7. júla.
Prvé stretnutie na organizáciu
tohto podujatia sa už uskutočnilo. Dohodli sme sa, že turnaj bud e v r á m c i n á š h o r e g ió n u .
Pozvali sme mužstvá zo Slaskej,

Lutilský prameň
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Špeciálne rady

Dá sa poveda, že celý svoj život som prežil v hotelierskych službách,
kde som sa uèil, odkukával a pozoroval kuchárskemu umeniu, už ako
žiak, majster vedúci reštauraèného stravovania. Preto ak si preèítate
tieto rady, ja vám odpoviem, poradím tajomstvá kuchárskeho a gurmánskeho umenia, ktoré vás budú sprevádza, racionálne stravova
po celý život. Lebo jedlo, je skutoèná vec, ktorá vás živí po celý dlhoveký život. Chu jedla je ve¾mi dôležitá. Poznáme rôzne chute, lebo
každý èlovek má inú chu.
1) Všetky ingredencie majú
svoju špeciálnu chuť a vlastnosť,
p re to je dlá vždy dochucujte
na dva i tri krát a po každom dochutení zdegustujte. Uvidíte, že
sa to oplatí - nepresolíš, nepresladíš a neprekoreníš.
2) Mäsá umývame v studenej
vode, ešte pred pokrájaním.
3) Údené mäso umývame
v teplej vode.
4) Mäso s kosťou dávame variť
do studenej vody.
5) Mäso bez kosti dávame variť
do horúcej vody.
6) Mäso pred dusením opečieme na horúcom rozpálenom oleji
po oboch stranách a až potom
vkladáme na cibuľový, zeleninový
alebo iný základ.
7) Zmäknutie mäsa môžeme
zrýchliť, vopred naložením do niektorých z pácov, alebo pridaním
jedlej sódy.
8) Príliš výraznú chuť niektorého mäsa zmiernime pri jej umývaní vo vode pridaním octu, citrónu,
alebo namočením 10 až 15 minút
do kyslého mlieka.
9) Mäso musí mať vždy svoju
konzistenciu, krehkosť, vláčnosť,
jemnosť, a najmä chuťovú vlastnosť - preto ho nerozvárame.
10) Mäso zásadne krájame
cez vlákna (ako keď píliš drevo).
11) Mäso odblanené, nakrájané na porcie, naklepané a osolené, niekoľko hodín odležané
zmäkne.
12) Mäso nakrájané na porcie,
pokvapkané olejom, niekoľko
hodín odložené tiež zmäkne.
13) Mäso namočené v páci,
alebo marináde niekoľko hodín
tiež zmäkne.
14) Mäso zásadne vkladáme
len do rozpáleného oleja.
15) Nikdy nepoužívajme už
predtým použitý prepálený olej.
16) Polievku varíme na miernom ohni, čo najslabšom, čím
dosiahneme kvalitný a čistý vývar
a jemnosť tej ktorej polievky.

17) Pri varení, dusení, pečení
jedál, omáčok, štiav, polievok,
penu vždy z povrchu zberáme.
18) Pri použití smotany do omáčok nikdy nevarím, ale len za stáleho miešania uvediem do varu
a vypneme.
19) Cestíčko z múky treba
nechať vždy aspoň pol hodinu odležať. Je jemnejšie a jedlá z neho
sú kvalitnejšie - napríklad palacinky.
20) Dusenú kapustu len jemne
podusíme 5 až 10 minút, a nie pol
hodinu. Tak zachováme dobré
chuťové vlastnosti a najmä vitamíny.
21) Sudovú kapustu nikdy nepremývame vodou, stráca vitamíny.
22) Sušené hríby pred varením,
dusením musíme vždy vložiť
na 15 až 20 minút do studenej
vody, zmäknú.
23) Strukoviny tiež namáčame
pred varením, dusením na niekoľko
hodín - 6 až 12, do studenej vody,
rýchlejšie zmäknú.
24) Očistené zemiaky, zeleninu, umyté krájame tesne pred
varením a vkladáme iba do vriacej vody.
25) Cibuľku pražíme vždy
do zlatista, stratí sladkosť a jemne
sa rozdusí.
26) Zápražku zalievame studenou vodou, rozšľaháme a necháme trochu postáť. Až potom
vkladáme do jedál.
27) Červenú papriku dávame
len do rozpáleného oleja tesne
pred vložením mäsa, potom nezhorkne.
28) Petržlenovú, zelerovú vňať,
pažítku, kôpor, rozotrený cesnak
a iné príchute a ingredencie pridávame tesne pred dokončením jedl a - a si 5 m in ú t , p r e d je ho
dokončením.
29) Kávu a čaje nevaríme, ale
len sparujeme, sú chutnejšie a voňavejšie.
30) Čaj obsahuje triesloviny vytvárajúce v tele ochranu proti zápalom a je povzbudzujúci.
31) Ak chcete polievku ľahko
zahustiť, nastrúhajte do nej jeden
až dva zemiaky.
Zdenìk Èierny

Jubilanti v mesiaci január až jún 2012
50-roèní
Dana Matušková, Ing.
Iveta Bugnová
Milan Fehérpataky
Jaroslav Dubóczi
Mária Raffayová
Zdena Žòavová
Jana Schniererová
Peter Èernák
Ida Hlinková
60-roèní
Magdaléna Haraburdová
Jozef Truben
Viera Trubenová
Štefan Hanes
Dušan Hronský, Ing.
Marián Èierny
Karel Smuž, Ing.
Kvetoslava Hrèková
Dušan Pavla
Stanislav Valach
Tatiana Kurucová, Mgr.
65-roèní
Anna Balážová
Blažej Rafaelis
Mária Rafaelisová
Elena Reginová
Jozef Biely
Viera Nagyová
Vladimír Kösegi
Valéria Juríèková
Helena Pinková
Pavol Janèík
70-roèní
Mária Kúšová
Marián Pavla, Ing.
Ján Imriš
Jozef Baran
Ján Miškovský
Milan Kösegi
Ján Puskeiler
Anna Ambrušová
Július Peszeki
O¾ga Kišová
75-roèní
Božena Jakubejová
Elfrída Vidová
Anastária Bubláková
Agneša Petrušová
Anna Páchniková
Štefan Pomothy, Ing.

80-roèní
Cecília Dicserová
Emília Škodová
Pavlína Šinková
Mária Kretíková
Emília Èunderlíková
85-roèní
Anna Hronská
Jozef Gontko
Rozália Schmidtová
Mária Kusková
Marta Bartošíková, Ing.
Nad 85 rokov
Júlia Weissová
86 rokov
Rozália Imrišová 87 rokov
Julian Bubláková
87 rokov
Ján Roob
88 rokov
Štefan Pružina
88 rokov
Ladislav Bartošík, Ing.
88 rokov
Anna Janèíková 89 rokov
Matilda Minková 89 rokov
Alžbeta Holosová
89 rokov
Ján Kösegi
90 rokov
Rozália Rožková
91 rokov
Anna Víglašská
92 rokov
Anna Osvaldová 92 rokov
Mária Pružinová 93 rokov
Mária Gašparíková
93 rokov
Rozália Brezianska
93 rokov
Ján Paál
97 rokov
Narodili sa ïalší obèania:
Rebeka Dibdiaková
5.4.2012
Noema Revajová
13.5.2012
Matúš Baláž 11.6.2012
Vítame nových
obèanov a prajeme im
ve¾a zdravia!
Opustili nás
Emília Janèová
vo veku 86 rokov
Mikuláš Konoradský
vo veku 68
Vyjadrujeme úprimnú
sústras pozostalým!
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