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Budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. Každý z nás 
má niekde hlboko vo svojom srdci ukryté miesto, ktoré miluje 
a kam sa rád vracia. Pre mnohých z nás je takýmto miestom 
Dolná Trnávka, naša obec. 

Som hrdá na Dolnú Tr-
návku, na ľudí ktorí tu žili, 

tvorili, pracovali počas mi-
nulých generácií, tak ako te-
raz na vás, lebo tvoríte a pra-
cujete preto, aby sme sa všet-
ci v našej obci cítili dobre.

Ďakujem všetkým obeta-
vým spoluobčanom, podni-
kateľom či fi rmám, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pri-
speli k rozvoju obce, ožive-
niu jej spoločenského, kul-

túrneho či športového života.
Ukážkou vrúcnej lásky 

k rodnej obci je náš rodák 
a čestný občan JUDr. Július 
Kúšik s rodinou. Býva v Bra-
tislave, ale srdcom stále žije 
v našej obci, medzi nami.

Dovoľte, aby som v mene 
nás všetkých vyjadrila poďa-
kovanie za neoceniteľnú po-
moc a podporu, ktorej sa dos-
táva našej obci v každej for-
me zo strany tejto rodiny.

Milí spoluobčania, 

Spoločne sme prekročili 
polovicu 4 ročného vo-
lebného obdobia Samo-
správy a pred nami sú dva 
roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. 
Čaká nás ešte veľa úloh a práce, preto želám všetkým 
poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií 
a dobrovoľníkom pevné odhodlanie, nové nápady 
či podnety a aj odvahu pokračovať v začatých ako aj 
nových úlohách. Našou snahou je, aby úsilie, ktoré kaž-
dodenne vynakladáme, pociťovali naši spoluobčania 
ako aj návštevníci našej obce. Mojím najväčším oča-
kávaním - ako starostky obce, ale aj občianky Dolnej 
Trnávky do nového roka, je viac ľudskosti, porozumenia 
a spolupatričnosti nás všetkých. 

Máme za sebou ďalší rok, rok plný udalostí. Rok 2016 
sme prežili v každodenných radostiach, starostiach a 
zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás sa 
ho snažil naplniť čo najlepšie ako vedel, či už v oblasti 
pracovnej, rodinnej alebo osobnej. 

Aj ja som sa vás snažila nesklamať. Po tom, ako som 
získala vašu podporu, som si predsavzala, že sa pousi-
lujem urobiť pre našu peknú obec čo najviac. Nemysle-
la som si, že to bude jednoduché a - nemýlila som sa. 
Keby som však mala v krátkosti zhodnotiť rok v našej 
obci, tak môžem s hrdosťou povedať, že bol rušný, ale 
úspešný. Často sme síce pre nedostatok � nančných 
prostriedkov museli naše plány pozmeniť (a ešte čas-
tejšie improvizovať), no poradili sme si. Uvedomujem si, 
však, že žiadna práca nie je taká, aby nemohla byť ešte 
lepšia. Priestor na vylepšenie je vždy a všade. Ale som 
presvedčená, že s Vašou pomocou sa nám aj tie najťaž-
šie úlohy podarí zdolať.

Verím, že v novom roku dokážeme nájsť energiu, 
ktorá nás bude motivovať a hlavne spájať v hľadaní 
najvhodnejších riešení pre našu obec, pre nás všetkých. 
Chcem vás uistiť, že aj naďalej budem s vami vo veľmi 
úzkom kontakte, počúvať vaše názory, rady, námety 
a pripomienky. 

Dovoľte mi, zaželať vám v Novom roku v mene svo-
jom a tiež i v mene všetkých poslancov obecného zastu-
piteľstva, veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prij-
mite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného 
pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. 

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa 
prekonať zlo dobrom a ceňme si to čo má naozaj v ži-
vote hodnotu.

Ing. Katarína Lajčiaková
starostka obce

Nech všetko zlé opustí Vás v tomto roku.
Nech niekto blízky je vždy po Vašom boku.
Aby zdravie stále bolo Váš kamarát.
Aby peňazí bolo tak akurát.
Nech priateľov máte.
Aspoň na dve dlane.
Nech z tváre Vašej zmizne každá vráska.
Nech sprevádza Vás šťastie, zdravie a láska.

Vážená pani Eva 
a pán Július Kúšikovci,
vážime si vás ako ľudí 

s Veľkým srdcom. 
Vyjadrujeme vám veľké

 ĎAKUJEM.

Za občanov obce Dolná 
Trnávka a za seba, 

s veľkou úctou a vďakou 
starostka obce

Miesto, ktoré milujem

Sme radi, že sa opäť môžem prihovoriť aj formou 
nášho obecného Spravodaja, ktorého tradíciu 
chceme zachovať a obsah informácií neustále, 
aj s vašou pomocou, vylepšovať. 

Dostáva sa Vám do rúk už jeho druhé vydanie, 
ktoré je tento rok oveľa rozsiahlejšie, nakoľko sme 

mali pri jeho realizácii nápomocný širší kolektív 
autorov. 

Pohodlne sa usaďte a pripomeňte si aktivity 
a život našej obce za uplynulý rok. 

Prajem vám príjemné čítanie.
redakčná rada



Prekonajme svoju pohodlnosť 
a parkujme za bránou vo svojom dvore Predkladáme Vám myšlienku a prvú 

vizualizáciu nového bývania v časti 
pozemku „Škola“ v obci Dolná Tr-
návka. Ide o štúdiu bytového domu 

so spoločným parkovaním. Bu-
deme radi, ak sa s Vašimi názormi 
a postrehmi na túto tému s nami 
podelíte.

Nové bývanie
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V mestách je problém s miestami 
na parkovanie. Ale u nás v obci 

tento problém nie je. Každý z nás ten 
priestor máme - vlastníme ho.

Naše komunikácie sú v stave 
v akom sú - chráňme si ich. Majú roz-
mery také aké majú - lebo na nich 
nebolo plánované parkovanie.

Myslime, prosím, na to, že keď 
riadne nasneží a bude potrebné 
odhŕňať sneh, že potrebuje prejsť aj 
auto Technických služieb, kuriér, kto-
rý ide do susedov či sanitka. 

Všetci vieme, že aj komunikácia 
od cintorína (jej časť) je pohybom 
svahu zdeformovaná. Parkujme pre-
to na pravej strane cesty. Vodič väč-
šieho a vyššieho auta si svoje auto 

„oškiera“ o stromy, ktoré ste si vysa-
dili na druhej strane cesty a je jasné 
že „šomre“. A čo robí váha auta na tú 
zdeformovanú časť cesty - nemusím 
hovoriť.

Všetci predsa máme vlastné plo-
chy pri domoch či vo dvore.

Prosím, nehľadajme výhovorky 
ale riešenie. Prekonajme svoju po-
hodlnosť, otvorme si bránu a zapar-
kujme svoje auto vo dvore. Keď si 
dôchodcovia dokážu a vládzu otvo-
riť a zatvoriť bránu, nevidím problém 
u mladého človeka a taktiež u všet-
kých rodinných príslušníkov.

Pokúsme sa spolu tento nešvár 
spoločne vyriešiť. Ďakujem.

Starostka obce

Dovolím si aj touto cestou upozorniť na opakujúci 
sa problém parkovania automobilov na miestnych 
komunikáciách v obci Dolná Trnávka. 

Stav 8. 11. 2016
Dnes ráno ste mi Vy všetci, čo ste si moje slová „zobrali za svoje“ a uve-
domili si situáciu a hlavne poriešili parkovanie svojich automobilov... Vy 
všetci ste mi urobili radosť. Úprimne. Veľmi príjemný začiatok pracovné-
ho dňa. Vážim si to. Ďakujem Vám a pevne verím, že majitelia tých troch 
autíčiek, ktoré ešte za bránou svojho majiteľa neparkuju ma nepočuli, 
resp. moju prosbu nečítali a parkovanie čo najrýchlejšie poriešia.

Podľa štatistiky najviac požia-
rov vzniká v jarných mesia-

coch. Preto sa vám prihovárame 
s cieľom poskytnúť rady, ako rizi-
ko požiaru obmedziť.

Upozorňujeme na nebezpe-
čenstvo vypaľovania trávy, ktoré 
každoročne spôsobuje smrteľné 
zranenia najmä občanov z radu 
dôchodcov. Zo spaľovania trávy 
a suchých porastov už vzniklo 
mnoho lesných požiarov, pri kto-
rých dochádza k vysokým hos-

podárskym a ekologickým stratám. 
Venujme tiež pozornosť našim 

deťom, pretože hry detí s otvore-
ným ohňom si v minulosti vypýta-
la krutú daň. 

Apelujeme aj na fajčiarov, aby 
pamätali, že odhodená a neuhase-
ná cigareta ale i zápalka boli príči-
nou nejedného veľkého požiaru. 

Veríme, že sa nad týmto ozna-
mom zamyslíte a budete konať 
tak, aby ste svojou činnosťou ne-
zadali príčinu na vznik požiaru. 

Nezabudnite na bezpečnosť 
pri jarnom upratovaní
Po skončení zimného obdobia nás čaká uprato-
vanie v našich príbytkoch, šopách, garážach. Pri 
týchto činnostiach často niečo pálime. Tým vzniká 
zvýšené nebezpečenstvo požiaru.  

1. septembra 2016 sme dobre naladení začali napĺňať 
už XV. ročník krásnej tradície, ktorú založil Jožko Dekýš. 

Vzhľadom na vznikajúce problé-
my s odpadom, oznamujeme 

občanom, že kontajnery na separo-
vaný odpad pred obecným úradom 
slúžia najmä pre potreby Obecného 
úradu a príležitostného odpadu. 
Touto cestou žiadame občanov, 
aby tieto kontajnery nevyužívali, 
resp. nezamieňali si ich s domácim 
separovaním. Naďalej separované 
zložky z pred rodinných domov 
zbiera spoločnosť Technické služby 

Žiar nad Hronom podľa harmo-
nogramu vývozov.

Taktiež žiadame občanov, aby 
pri Bio odpade, na ktorý sú prista-
vené veľkokapacitné kontajnery 
po dedine dbali na skutočnosť, 
že do týchto kontajnerov patria 
iba m a l é časti BIO odpadu – t. j.
 zelený odpad zo záhrad, resp. 
kuchyne. Nachádzajú sa tam po-
užité plienky, plechovky od piva, 
plastové vrecia s komunálnym 

Usmernenie s problémom odpadu 
odpadom. Zložky, ktoré nepatria do 
tohto kontajneru, pracovníci Tech-
nických služieb vyložia a nechajú na 
zemi!!! A niekto to musí po niekom 
upratať. A toho „niekto“ v našej obci 
nemáme.

V prípade, že tieto problémy nám 
spôsobujú občania iných dedín, 
ktorí sa „cestou autom“ zastavia, a 
vyložia náklad, odpíšte si poznáva-
ciu značku auta a tento problém 
ohláste na Obecnom úrade. 

Pre Vašu informáciu spome-
niem, že ak sa v konkrétnom od-
pade nachádza iný druh odpadu, 
môžeme v najbližšej dobe očaká-
vať pokutu, resp. že služba vývozu 
odpadu nebude poskytnutá!!!

V iných dedinách predchádzajú 
týmto „problémom“ tak, že sepa-
rujú všetky zložky, aj BIO odpad 
doma vo vreciach.

Ďakujeme Vám za porozume-
nie a za venovaný čas.

Pošlite na e-mail: starosta@dolnatrnavka.sk Z tejto adresy môžete 
byť (po prihlásení sa) pravidelne informovaní o dianí obce priamo 
Obecným úradom Dolná Trnávka.

Vaše návrhy, podnety a pripomienky 

Sused náš každodenný  

Veľakrát sa stretneme s názorom, 
že na dedine panuje oveľa väčší 

pokoj a pohoda ako v meste. Dupeme 
si do sýtosti a sused zdola nebúcha 
na strop metlou, aby sme sa upokojili. 
Môžeme sa nahlas pohádať s manže-
lom, svokrou, či puberťákom a nepríde 
sused od naproti klopať na dvere, že 
vlastných problémov majú doma dosť. 
To nie, my si tu na našej dedinke inak 
navzájom znepríjemňujeme život. 

Na základe rozhovorov s vami, 
vyberám situácie a možno niektorá 
z nasledujúcich modelových situá-
cií na vás sadne a vy si uvedomíte, 
že to čo ste doteraz považovali za 
neškodné, môže naštrbiť pohodové 
spolunažívanie s vašimi blízkymi či 
vzdialenejšími susedmi. 

Zoberme si taký Silvester. Všetci 
vieme, že o polnoci bude randál. Tí, 

vy. Určite vám nie je cudzia situácia, 
keď počujete nekonečne dlho ten 
zvuk vypeckovaného vyžínača trávy 
a vašu návštevu s ktorou podvečer 
posedávate vo svojej záhrade z toho 
rozbolí hlava. Ako to v zdraví dokáže 
prežiť obsluha vyžínača, je veľkou 
záhadou. Prvý takýto koncert si vypo-
čujete, pokrútite hlavou a neriešite. 
Horšie je, keď sa koncert opakuje a Vy 
neviete, ísť k susedovi, poprosiť o po-
koj a toleranciu. Nechcete sa starať, 
nekomunikujete, ale tlakujete sa a na 
ďalší koncert vypeníte. 

No kým jedni nám zabezpečia 
zvukovú kulisu, iní sa nám postarajú o 
fyzické aktivity. Naplno som ich oce-
nila - ako žienka pešo chodiaca. Je 
až neuveriteľné koľko psích výkalov 
schytáte na topánky. Sú na chodníku, 
v tráve, sú všade. A čo všetko náj-
dete vo veľkých Bio kontajneroch na 

čo sa na ňom priamo nepodieľajú, 
sa s ním naučili žiť. Snažia sa ochrániť 
svoje koníky, psíky a mačičky. Dokon-
ca aj oči zdvihnú k oblohe a potešia 
sa tým svetelným predstavením. Ja 
osobne síce žijem v duchu tvrdenia, 
že ticho lieči, ale silvestrovské besne-
nie tak nejako pretrpím. Nie však v prí-
pade, keď „SA“ petardy hádžu pod 
okno alebo pod bránu.

Situácie s kúrením bývajú tiež zau-
jímavé. Podľa kúdolu z komínov roz-
mýšľam nad tým, čo všetko spaľu-
jeme a ako sa tým správame k suse-
dom, ktorí vetrajú, lebo nechcú mať 
doma plesnivé steny, alebo vešajú 
opraté a voňavé prádlo na dvore. 
Okrem toho, že znečisťujeme životné 
prostredie, sme nevšímaví k susedom 
i k spoluobčanom. 

Ďalšia situácia sa týka kosenia trá-

malý odpad zo záhrad? Musím byť 
asi viac všímavá, aby som našla tie 
„špeciálne odrody stromov, z ktorého 
opadávajú plechovky z piva alebo 
zakakané plienky. 

A to ďalšie na našich uliciach, keď 
pani s kočíkom či babka s barličkou si 
pokľučkujú medzi niekoľkými zapar-
kovanými autíčkami na ceste a zvlád-
nu pri tom prekonať aj nástrahy rôz-
nych terénnych nerovností a rušnej 
premávky na ceste. Význam cesty je u 
nás nepochopený. Na našich cestách 
sa totiž bez výčitiek parkuje !!!

Týmto by som chcela vyjadriť 
vďaku všetkým, ktorí berú ohľad na 
svojich susedov, rešpektujú normy či 
pravidlá, vážia si slušnosť. Ďakujeme 
tiež všetkým, ktorí si uvedomujú, že 
nežijú na opustenom ostrove a vedia 
si predstaviť, ako ich konanie vplýva 
na ostatných spoluobčanov. 

Vaše dve percentá z daní pomôžu nášmu Občianskému združeniu poskyto-
vať lepšiu pomoc najmä pre našu obec. Aj vďaka 2 % 
 môžeme organizovať Tekvicové slávnosti, ktoré sa stali tradíciou našej obce
 môžeme podporovať významné udalosti v obci
Ako darovať 2 %? Postup, tlačivá a termíny budú zverejnené na www.dol-
natrnavka.sk. Pre rok 2017 je zmena v bankovom účte, kde je potrebné 
poukázať 2 %. Kto má chuť darovať 3 %, aj to sa dá. Pre túto výšku je potreb-
né vykonať dobrovoľnú činnosť pre obec. Neváhajte, dajte o sebe vedieť. 

2 % z vašich daní

XV. ročník turisticko – poznávacieho zájazdu na počesť Jozefa Dekýša  

Prvá zastávka bola pod priehrad-
ným múrom Liptovskej Mary, 

kde nám históriu a súčasnosť tohto 
veľkolepého vodného diela pútavo 
priblížil pracovník Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. p. Pre-
chádzka tunelom a následne šach-
tou v telese hrádzi pôsobila trošku 
stiesňujúco, hlavne pri uvedomení si 
masy – 360 mil. m3 - vody nad sebou. 
Po zdolaní niekoľko stoviek schodov 
sme sa ocitli na vrchu hrádze, priamo 
nad privádzačmi vodnej elektrárne a 
vychutnali si pohľad na slnkom za-
liatu pokojnú hladinu, ktorú jemne 
brázdilo niekoľko desiatok krásnych, 
takmer metrových kaprov. Príjem-
ným osviežením bola plavba loďou 
po priehrade s výhľadom na Roháče 
a Nízke Tatry. Potom sme sa už poná-
hľali do Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši. Dve hodiny prehliadky s 
kvali� kovaným sprievodcom po krás-
ne zrekonštruovaných a ozvučených 
expozíciách potešili každého milov-
níka prírody. 

Po ubytovaní v Hoteli Hubert v 
Gerlachove nasledovala večera, po-
dávaná v slovenskej Kolibe. Výborné 
jedlo, príjemná atmosféra dopĺňaná 
tónmi ľudovej hudby, ochutnávka 
tradičnej slovenskej pálenky, závereč-
ná tancovačka a spev pri muzike dali 
bodku za prvým dňom. 

hradného areálu a významné budo-
vy na námestí SNP priblížila fundo-
vaná sprievodkyňa. S obdivom sme 
povzbudzovali atlétov pretekajúcich 
na 5. ročníku Banskobystrického ma-
ratónu. Po prehliadke historickej časti 
mesta náš čakal ešte spoločný obed.

Aký bol XV. ročník? Zaujímavá po-
znávacia časť, rôznorodý turistický 
program podľa individuálnych zá-
ujmov a možností, krásne počasie, 
dobrá nálada, veľmi dobré ubytova-

Druhý deň sme sa presunuli do Ta-
transkej Lomnice a využili lanovku na 
Skalnaté pleso. Oddychová, 6 km dlhá 
prechádzka v príjemnom počasí a pri 
pekných výhľadoch nás cez Lomnic-
kú vyhliadku, čaj na Zamkovského 
chate, osvieženie pri vodopádoch a 
horec na Rainerovej útulni priviedla 
až na Hrebienok. Niektorí zdatní turis-
ti si predĺžili pešiu trasu až do hotela 
Hubert. Všetci spoločne sme sa stretli 
na dobrej večeri. 

Ďalší deň sme naštartovali vý-
datnými raňajkami a presunom na 
Štrbské pleso. Pekné jesenné počasie 
zaplnilo chodník na Popradské pleso 
turistami rôzneho veku a národností. 
Po krátkom občerstvení na Poprad-
skom plese pokračovala skupina 
zdatných turistov výstupom na Os-
trvu a ďalej Tatranskou magistrálou 
s krásnymi výhľadmi popri Batizov-
skom plese, až na Sliezsky dom. Po 
občerstvení v horskom hoteli Sliezsky 
Dom kondíciu preveril dlhý zostup 
cez Tatranskú Polianku až do Hotela 
Hubert. Unavení, ale šťastní sme po 
náročnej, celodennej, 25 kilometro-
vej túre a po výbornej večeri, využili 
hotelový bazén a vírivku. 

4. septembra 2016 sme z okien 
autobusu venovali ešte posledné po-
hľady nádherným Vysokým Tatrám. 
Cestou domov nasledovala zastávka 
v Banskej Bystrici. Tu nám históriu 

nie s wellness s výbornou stravou. Stá-
le dobre naladení účastníci zájazdu, 
príjemný, spoľahlivý, veselý šofér au-
tobusu a pripravený pestrý program 
boli základom úspechu XV. ročníka 
turisticko – poznávacieho zájazdu na 
počesť Jozefa Dekýša. Poďakovanie 
patrí všetkým účastníkom za pohodu 
a dobrú náladu, ako aj prípravnému 
tímu – Evke Hurtíkovej, Monike Neu-
schlovej, Mirovi Grekčovi.

(mg, mn, eh)

Štedrý večer je vraj zázračný čas, kedy by sa každému z nás malo splniť 
tajné prianie. Mne sa tento zázrak predĺžil aj na Prvý sviatok vianočný. 

Začal síce hrôzostrašne, lebo po dlhom bezporuchovom období fungo-
vania „našej vody“ vypovedalo obecné čerpadlo. Zase sme sa uistili, že zá-
kony schválnosti fungujú stopercentne. Situácia bola naozaj vážna, avšak 
opäť vďaka obetavým občanom a tolerancii ich rodín sa stal ďalší zázrak. 
Moje poďakovanie patrí Vlastovi Kyselovi, ktorý dokázal v tento veľký svia-
tok otvoriť obchod s čerpadlami, Marekovi Tesákovi st., Ing. Jurajovi Tesá-
kovi, Marekovi Tesákovi ml., Petrovi Jarabicovi, Braňovi Kúšikovi a osobitne 
Tiborovi Boškovi s pomocníkmi Ľudovítom Tesákom a Dušanom Deký-
šom, ktorí aj pred 3 týždňami pomáhali vo vodojeme a dobrovoľne opra-
vili tlakový kotol z ktorého pretekala voda. Záver roka evidentne neprial 
technike v našom vodojeme. Ešte raz za všetkých občanov ďakujem. 

Zázraky sa dejú...
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 Koordinácia činnosti zamest-
nancov obecného úradu/Národ-
ný projekt Šanca zamestnania 
a uchádzačov o zamestnanie/
UoZ na aktivačných prácach
 Monitoring spotreby vody, 
ktorá počas Veľkonočných sviat-
kov bola zvýšená cca o 100 %, na 
60 m3 za deň
 Súčinnosť pri vykonaní exe-
kúcie
Doplnenie 39 publikácii do obec-
nej knižnice – zoznam publikácii 
na webe

Prehľad činnosti pracovníkov 
Národného projektu a UzO od 
decembra 2015 do apríla 2016
 Zimná údržba chodníkov, roz-
voz posypového materiálu, zame-
tanie chodníkov
 Montáž / demontáž striežok na 
posypový materiál a rozmiestne-
nie po obci
 Vianočná výzdoba Obecného 
úradu v obci
 Výmena žiaroviek vo verejnom 
osvetlení obce, ktoré pre nás vy-
konal pán Pavol Boška v spolu-
práci so zamestnancami obecné-
ho úradu
 Upratovanie obecného úradu, 
Kultúrneho domu a verejných 
priestranstiev obce
 Pranie obrusov, umývanie 
okien a toaliet
 Príprava miestnosti Kultúrneho 
domu na kultúrne podujatie: Sil-
vester, Fašiangový karneval, voľby 
do NR SR, Veľkonočná zábava
 Vývoz žumpy pred obecným 
úradom 2x
 Úprava zelene pred obecným 
úradom
 Prvé kosenie trávy pred obec-
ným úradom – apríl 2016
 Vypílenie 1 ks v minulosti vích-
ricou zlomeného stromu pri plote 
cintorína
 Vysadenie 5 ks ihličnanov pri 
plote cintorína, ktoré našej obci 
darovala poslankyňa OZ Ing. Ve-
ronika Tesáková
 Výmena ventilov a montáž vo-
domeru v cintoríne, ktorú zabez-
pečil pán Pavel Tesák
 Čistenie okolia vodojemu a 
spevňovanie svahu zeminou
 Spevnenie plochy betónovými 
kockami pred vstupom do vodo-
jemu
 Montáž ventilačných mriežok 
do plechových dverí na budove 
vodojemu
 Čistenie šatní a toaliet v budove 
TJ

Obecné zastupiteľstvo
zo dňa 8. 2. 2016

Hlavným bodom programu bolo 
schválenie strategického dokumen-
tu rozvoja obce, ktorého príprava 
začala až v roku 2015, kde sa zapo-
jili aj občania našej dediny, formou 
dotazníkov a osobných rozhovorov. 
Starostka a obecné zastupiteľstvo v 
spolupráci s Ing. Silviou Kyselovou 
vyhodnotilo výsledky, ktoré boli 
občanom prezentované formou 
webovej stránky obce. Program 
našej obce bol niekoľkokrát zverej-
nený na pripomienkovanie. Doru-
čené pripomienky som zapracovala 
a v spolupráci so spoločnosťou MP 
Profi t s.r.o. sme zostavili dokument 
Program rozvoja obce na obdobie 
2016 – 2022 s heslom príťažlivá, 
životaschopná, bezpečná, s trvalo 
udržateľným rozvojom to je obec 
Dolná Trnávka. 

Obecné zastupiteľstvo
zo dňa 8. 4. 2016

Prehľad činnosti obecného 
úradu
Starostka obce Dolná Trnávka 
stručne informovala prítomných 
na OZ o činnosti obecného úra-
du:
 Bežná administratíva a koreš-
pondencia, evidencia doručenej 
a odoslanej pošty, osvedčovanie 
listín a podpisov, komunikácia s 
inštitúciami, úradmi, fi rmami/do-
dávateľmi
 Spolupráca s Katastrálnym úra-
dom – vecné bremeno – prípojka 
na oblastný vodovod
 Spolupráca so Slovenským po-
zemkovým fondom – prípojka na 
oblastný vodovod
 Spolupráca s RÚVZ Žiar nad 
Hronom – prípojka na oblastný 
vodovod
 Spolupráca s políciou – odbor 
kriminálnej polície – podozre-
nie zo spáchania trestného činu 
„podvod“ – podanie správy k po-
zemkom v katastri obce Dolná 
Trnávka 
 Vyhlásenia oznamov do roz-
hlasu, starostlivosť o vývesku pred 
obecným úradom
 Komunikácia s občanmi obce 
cez emailové správy 
 Poskytovanie údajov v zmys-
le zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám – študenti škôl
 Kvartálne účtovne uzávierky – 
evidovanie do systému
 Uzávierka k 31. 12. 2015

 Daňové priznanie za obec
 Mesačné výkazy do poisťovní, 
daňový úrad
 Kvartálne štatistické výkazy
 Hlásenia
 Ročný výkaz o nakladaní s od-
padmi
 Príprava výmerov za komunál-
ny odpad
 Úhrada došlých faktúr
 Vystavovanie faktúr
 Výber úhrad za komunálny 
odpad
 Zrušenie dvoch bankových 
účtov v ČSOB a. s. – ponechaná 
spolupráca s VÚB a. s.
 Triedenie a zakladanie doku-
mentov v zmysle platnej legisla-
tívy
 Vypracovanie zoznamu všet-
kých uznesení OZ z existujúcich 
zápisníc OZ v súvislosti s vykona-
nou kontrolou Sociálnej poisťov-
ne – Žiar nad Hronom
 Vypracovanie zoznamu všet-
kých existujúcich zmlúv
 Vypracovanie zoznamu no-
vých prístupov/hesiel na portály 
inštitúcii
 Príprava návrhu na nový re-
gistratúrny poriadok z dôvodu 
novely zákona
 Kontrola registra adries – 
spolupráca s Okresným úradom 
a Políciou Žiar nad Hronom z 
dôvodu platnej legislatívy
 Administratívne činnosti a vy-
účtovanie volieb do NR SR
 Vystavenie a odoslanie po-
tvrdení o príjme zamestnancom 
a osobám pracujúcim na dohodu 
za rok 2015
 Tvorba a doručenie pozvánky 
na „dodatočný“ mesiac úcty k star-
ším
 Spolupráca pri prepisovaní 
textov – monografi a obce
 Spolupráca s OZ RAK
Spolupráca s Pozemkovým spo-
ločenstvom
 Výplaty pre zamestnancov
 Mesačné žiadosti o príspevok 
k NP šanca zamestnania
 Mesačné evidencie dochádzky 
UoZ 
 Mesačné vyúčtovanie aktivač-
ných prác ÚPaSV
 Zabezpečenie organizácie vo-
lieb, hlasovacie lístky, doručenie 
oznámení o voľbách
 Doručenie obecného spravo-
daja do poštových schránok ob-
čanom Dolnej Trnávky
 Nákup materiálu z príspevku 
ÚPSVaR – ochranné pracovné 
pomôcky

 Maľovanie futbalových brán 
a starostlivosť o trávnik futbalové-
ho ihriska - zabezpečil poslanec 
Miroslav Dovec s kolektívom fut-
balistov
 Montáž vodomeru v budove 
TJ - zabezpečil poslanec Miroslav 
Dovec v spolupráci s pánom Sla-
vomírom Tesákom
 Čistenie okolia futbalového 
ihriska, vypilovanie a čistenie od 
tŕnia a šípov
 Likvidácia „miesta/hnojiska“ 
pri futbalovom ihrisku zabezpečil 
pán Ľubomír Kupec
 Zbieranie elektroodpadu z pred 
rodinných domov
 Zber materiálnej pomoci pre 
Diakonu z pred rodinných domov 
 Úprava 3D prvku srdca v cin-
toríne – dosypanie materiálu
 Čistenie areálu bývalej školy od 
odpadu
 Uzavretie areálu bývalej školy – 
montáž oplotenia
 Opilovanie ovocných stromov 
v areáli bývalej školy a likvidácia 
krov a tŕnia popri plote
 Demontáž a odvoz odpadu 
v minulosti vyhodených dreve-
ných panelov v areáli školy
 Úprava časti prístavby bývalej 
školy – uzamykateľná brána, vy-
čistenie od odpadu
 Servis a údržba traktora
 Oprava vlečky za traktor
 Príprava a dovoz dreva na kúre-
nie do klubu
 Likvidácia a čistenie čiernej 
skládky popri hlavnej ceste
 Stavebné práce v budove Hasič-
ňa – v klube, vybúranie otvoru na 
dvere – prepojenie klubu s pláno-
vanými toaletami, príprava stien 
na vrstvenie sanačnej omietky, 
osadenie dvier, ktoré obci daroval 
pán Pavol Gocník
 Dovoz stavebného materiálu do 
budovy Hasične zabezpečil pán 
Bugár. Nákup stavebného materi-
álu uhradilo naše Občianske zdru-
ženie RAK.
 Čistenie miestnych komuniká-
cii od trávy
 Vyčistenie okolia bylinkovej zá-
hrady a altánku od tŕnia a krovín
Manipulácia s odpadom
 Kontrola – vyčistenie – označe-
nie červenou farbou hydrantov na 
vodu v celej obci
 Montáž a zabetónovanie rampy 
„na Baňu“
 Vyčistenie svahu Brezový háj 
od tŕnia a kríkov 
 Omaľovanie pneumatík, ktoré 
boli umiestnené na detské ihrisko

slanie a doručenie faktúr 
 Kontrola registra adries – 
spolupráca s Okresným úradom 
a Políciou Žiar nad Hronom 
z dôvodu platnej legislatívy
 Kontrola technicko-bezpeč-
nostnej prehliadky vodnej stavby 
„Rybníky Zákruty“ 
 Príprava a riešenie projekto-
vej dokumentácie rekonštrukcie 
Kultúrneho domu
 Príprava a riešenie projektovej 
dokumentácie výmeny strešnej 
krytiny na Kultúrnom dome
 Kolaudačné konanie – staveb-
ný úrad 
 Správne konanie vo veci výru-
bu drevín
Zámer obce predať obecný poze-
mok
 Spolupráca pri textoch – Mo-
nografi a obce, p. Gallo
 Spolupráca s OZ RAK
 Spolupráca s Pozemkovým 
spoločenstvom, nové nájomné 
zmluvy
 Spolupráca s kronikárom obce
Stretnutia s SPD Kremeň, SHR 
Ing. Michálik a Lívia Šabíková
Verejné stretnutie s občanmi 
SHR Ing. Michálik a Lívia Šabí-
ková
Spísanie zápisnice k novým 
nájomným zmluvám, ktoré budú 
pripravené do 31. 12. 2016
 Výplaty pre zamestnancov
 Mesačné žiadosti o príspevok 
k NP šanca zamestnania, prefi -
nancovanie výplat zamestnancov
 Mesačné evidencie dochádzky 
UoZ 
 Mesačné vyúčtovanie aktivač-
ných prác ÚPaSV
 Príprava textov do obecného 
spravodaja
 Nákup materiálu z príspevku 
ÚPSVaR – rebrík, zváračka, ND 
kosačka, silón, ND
 Koordinácia činnosti zamest-
nancov obecného úradu/Národ-
ný projekt Šanca zamestnania 
a uchádzačov o zamestnanie/
UoZ na aktivačných prácach
 Monitoring spotreby vody 
a chlóru
 Získanie daru za reklamu – 
TUBEX s.r.o. Žarnovica vo výške 
600,00 €
 Úrad pre Reguláciu sieťových 
odvetví a Waspe s. r. o. BB – prí-
prava podkladov k stanoveniu 
ceny za vodu. Cena 0,4415 m3 – 
je platná do 31. 12. 2016
 Povinný audit – správa audi-
tora k záverečnému účtu za rok 
2015, príprava podkladov

 Kontrola – prepadávajúcej časti 
panelu pri futbalovom ihrisku – 
podmytie vodou z jarku
 Kontrola a odpočet stavu elek-
tromerov na budovách obce
 Kontrola stavu budovy vodoje-
mu v spolupráci s členom staveb-
nej komisie Branislavom Kúšikom
 Kontrola prepadávajúcej komu-
nikácie v spolupráci s poslancom 
Marekom Tesákom a pracovníkmi 
Regionálnej správy ciest Žiar nad 
Hronom

Obecné zastupiteľstvo
zo dňa 17. 6. 2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľo-
valo - Záverečný účet obce Dol-
ná Trnávka za rok 2015. 
Starostka obce spolu s Ing. Šov-
číkovou informovali o hospodá-
rení obce za rok 2015. Záver od-
borného stanoviska kontrolórky 
obce k návrhu záverečného účtu 
obce Dolná Trnávka so záverom: 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. 
z. §16 10 doporučujem Obecné-
mu zastupiteľstvu schváliť záve-
rečný účet obce Dolná Trnávka 
za rok 2015 s nasledovným vý-
rokom: „celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“. Sta-
rostka obce ďalej informovala, že 
do dnešného termínu neboli na 
Obecný úrad doručené žiadne 
pripomienky. Starostka obce dala 
hlasovať – schváliť záverečný účet 
obce Dolná Trnávka za rok 2015. 
Všetci prítomní poslanci (Ing. Ve-
ronika Tesáková, Miroslav Dovec, 
Marek Tesák) hlasovali kladne za 
schválenie záverečného účtu obce 
Dolná Trnávka za rok 2015 s vý-
rokom: „celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“. 
(Poslanci Eva Hurtíková a Peter 
Jarabica nehlasovali z dôvodu 
ospravedlnenej neprítomnosti). 

Obecné zastupiteľstvo
zo dňa 30. 9. 2016

Prehľad činnosti obecného 
úradu 
Starostka obce Dolná Trnávka 
informovala prítomných na OZ o 
činnosti obecného úradu:
 Bežná administratíva a koreš-
pondencia, potvrdenia o pobyte, 
potvrdenia pre obec, evidencia 
očkovania psov, evidencia doruče-
nej a odoslanej pošty, osvedčova-
nie listín a podpisov, komunikácia 
s inštitúciami, úradmi, fi rmami/
dodávateľmi a prokuratúrou

 Reklamácia vodovodnej prípoj-
ky na oblastný vodovod 
 Spolupráca so Slovenským po-
zemkovým fondom – prípojka na 
oblastný vodovod – zmluvy na 
podpise v Bratislave
 Letecký postrek zo 4. 7. 2016 – 
odoslanie podnetu na prešetrenie 
leteckého postreku. Fotodoku-
mentácia a písomný podnet boli 
doručené na ÚKSÚP - Ústredný 
kontrolný a skúšobný ústav poľno-
hospodársky v Bratislave, Regio-
nálnemu úradu Verejného zdra-
votníctva so sídlom v Žiari nad 
Hronom, Kremeň Eko s.r.o. Hor-
ná Ždaňa, Dopravný úrad Brati-
slava (býv. Letecký úrad), Inšpek-
torát práce, Okresné riaditeľstvo 
PZ Žiar nad Hronom.
 Osobné ohliadky poškodených 
záhrad
 Komunikácia s úradmi
 Verejné stretnutia s poškodený-
mi občanmi
 Vyhlásovania oznamov do roz-
hlasu, starostlivosť o vývesku pred 
obecným úradom, podklady na 
webovú stránku obce
 Komunikácia s občanmi obce 
cez emailové správy, facebook 
 Anketa – návrh „čo s betóno-
vou plochou pri futbalom ihris-
ku“ – návrh – plážové/pieskové 
ihrisko
 Pozvánky na kultúrne poduja-
tia
 Príprava podujatí Tvorivá diel-
ňa pre deti pod vedením Kat-
ky Dekýšovej-Čigašovej a ro-
dičov, Stavanie mája, Vatra ku 
Dňu víťazstva na fašizmom, 
položenie venca k pamätníku 
pred obecným úradom, Deň 
Matiek, Deň detí, futbalový po-
stup, privítanie Petra Bresto-
vanského – Beh od Tatier k Du-
naju. Vyhlásenie súťaže o naj-
krajší letný zážitok, 5. ročník 
Tekvicových slávností
 Mesačné výkazy do poisťovní, 
daňový úrad
 Zúčtovanie obcou poskytnu-
tých dotácii na vzdelávanie detí a 
mládeže 
 Kvartálne štatistické výkazy, 
hlásenia
 Výpočet ceny vody na paušál za 
rok 2015
 Vypracovanie výmerov na dane 
a faktúr za spotrebovanú vodu
 Výber úhrad za dane a spotre-
bovanú vodu
 Riešenie reklamácii za spotre-
bovanú vodu a odpočtov
 Úhrada došlých faktúr a odo-

 Vypracovanie Výročnej správy 
za rok 2015
 Štátny zdravotný dozor – ve-
rejný vodovod Dolná Trnávka – 
laboratórny rozbor vody
 Kontrola Okresného úradu 
– kontrola pozemkov v katastri 
obci, kontrola plnenia povinnosti 
vlastníkov, správcov a užívateľov 
pozemkov predchádzať výskytu 
a šíreniu burín – kosenie pozem-
kov
 Prípojka na oblastný vodovod 
– „Turček“ ako náhradný zdroj 
pitnej vody – reklamácia šachty 
z dôvodu pretekania vody
 Usporiadanie Šachové turnaja 
o pohár starostky obce
 Spolupráca s SČK – potravino-
vé balíky – prevzatie a odovzdanie 
osobám, ktoré splnili podmien-
ky na získanie tejto pomoci
 Usporiadanie rozlúčky s letom 
– ČAO leto
 Prihlásenie OZ RAK do súťaže 
„dobrí susedia“
 Príprava prezentácie obce v kni-
he Tekov z neba 
 Príprava spolupráce – žiadosť 
o prostriedky z Envirofondu – 
nákup techniky

Prehľad činnosť pracovníkov 
Národného projektu a UzO 
k 30. 9. 2016
 Starostlivosť o verejnú zeleň, 
zametanie komunikácii, zabezpe-
čovanie čistoty v obci, kosenie
 Upratovanie obecného úradu, 
Kultúrneho domu a verejných 
priestranstiev obce
 Pranie obrusov, umývanie oki-
en a toaliet
 Príprava miestnosti Kultúrne-
ho domu na kultúrne a verejné 
podujatia
 Úprava zelene pred obecným 
úradom
 Položenie zámkovej dlažby 
pred obecným úradom, chodník 
a rozšírenie vstupu do prístavby 
Kultúrneho domu
 Kosenie trávy v objektoch TJ, 
vodojem, vrt, bylinková záhrada, 
posedenie, detské ihrisko
 Čistenie jarku pri hlavnej ceste
 Čistenie šatní a toaliet v budo-
ve TJ
 Starostlivosť o čistotu v škols-
kej záhrade a o ovce
 Spolupráca pri zbere kovového 
šrotu
 Servis, oprava a údržba trak-
tora
 Likvidácia a čistenie čiernej 
skládky popri hlavnej ceste

INFORMÁCIE ZO ŽIVOTA OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA’



 Starostlivosť o verejnú zeleň, 
zametanie komunikácii, zabezpe-
čovanie čistoty v obci, kosenie
 Upratovanie obecného úradu, 
Kultúrneho domu a verejných 
priestranstiev obce
 Príprava miestnosti Kultúrne-
ho domu na kultúrne a verejné 
podujatia
 Úprava zelene pred obecným 
úradom
 Kosenie trávy v objektoch TJ, 
vodojem, vrt, bylinková záhrada, 
posedenie, detské ihrisko
 Čistenie šatní a toaliet v budo-
ve TJ
 Spolupráca pri zbere odpadu – 
čistenie čiernej skládky pri hlav-
nej ceste
 Servis a príprava traktora na 
zimu
 Stavebné práce v budove Ha-
sičňa – dokončenie stavebných 
prác – Roman Fedor
 Manipulácia s odpadom
 Zazimovanie objektu čerpačky
Servis „ponorky“
 Montáž stolnotenisových sto-
lov – z dotácie BBSK
 Oprava tlakového zásobníka 
na vodu – opravu zabezpečili 
páni Dušan Dekýš, Tibor Boška 
a Ľudovít Tesák.

Prijaté uznesenia obecného 
zastupiteľstva v roku 2016 

Uznesenie 01/2/2016
Obecné zastupiteľstvo Dolná Tr-
návka jednohlasne schvaľuje Pro-
gram rozvoja obce na obdobie 
2016 – 2022.
Uznesenie 2/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje ove-
rovateľov zápisnice, ktorými sú: 
Marek Tesák, Ing. Veronika Tesá-
ková a zapisovateľa Ing. Katarína 
Lajčiaková
Uznesenie 3/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje pro-
gram OZ Dolná Trnávka.
Uznesenie 4/4/2016
OZ Dolná Trnávka berie na ve-
domie kontrolované uznesenie 
59/12/2015.
Uznesenie 5/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje – 
dáva súhlas starostke obce Dol-
ná Trnávka na vykonanie zmeny 
správcu CP z dôvodu zníženia 
poplatku za vedenie CP.
Uznesenie 6/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje – 
dáva súhlas starostke obce Dolná 
Trnávka na pracovnú cestu do 
Bratislavy.
Uznesenie 7/4/2016
OZ Dolná Trnávka berie na ve-

 Stavebné práce v budove Ha-
sičňa – dokončenie stavebných 
prác, oprava stien, obklad ste-
ny, vymaľovanie, odvoz odpadu, 
uloženie podlahy, presťahovanie 
nábytku z obecného úradu do 
Klubu a do domu smútku. Dovoz 
materiálu do budovy Hasične//
klubu zabezpečil pán Bugár. Ná-
kup stavebného materiálu uhra-
dilo naše Občianske združenie 
RAK.
 Čistenie miestnych komuni-
kácii od trávy
 Vyčistenie okolia bylinkovej 
záhrady a altánku od tŕnia a kro-
vín
 Manipulácia s odpadom
 Oprava ventilu na uzatvore-
nie vody pri cintoríne, osadenie 
betónovej časti aby sa predišlo 
opätovnému zničeniu, ohnutiu 
ventilu.
 Spolupráca pri oprave prepa-
dajúcej časti panelu pri futbalo-
vom ihrisku, ktorý podmyla voda 
z jarku a hrozilo nebezpečenstvo 
pádu celého panelu. Opravu vy-
konala OSC Žiar nad Hronom
 Montáž 2 ks zábradlia na pa-
nel, ktorý slúži ako prechod po-
nad jarok. Zábradlie vyrobil ob-
čan Roman Boška po dohode s 
poslancom Marekom Tesákom.

Obecné zastupiteľstvo
zo dňa 16. 12. 2016

Prehľad činnosti obecného úra-
du
Starostka obce stručne informo-
vala prítomných na OZ o činnos-
ti obecného úradu:
 Bežná administratíva a koreš-
pondencia, potvrdenia o pobyte, 
evidencia doručenej a odoslanej 
pošty, osvedčovanie listín a pod-
pisov, komunikácia s inštitúciami, 
úradmi, fi rmami/dodávateľmi.
 Vyhlásenia oznamov do roz-
hlasu, starostlivosť o vývesku 
pred obecným úradom, podkla-
dy na webovú stránku obce
 Komunikácia s občanmi obce 
cez emailové správy, facebook 
skupina Dolná Trnávka
 Pozvánky na kultúrne poduja-
tia
 Príprava podujatí Mikuláš, 
Mikulášske balíčky
 Mesačné výkazy do poisťovní, 
daňový úrad
 Úhrada došlých faktúr a odo-
slanie a doručenie faktúr 
 Správne konanie vo veci výru-
bu drevín - rozhodnutie
 Okresné riaditeľstvo PZ - po-
zemky

 Spolupráca pri textoch – Mo-
nografi a obce, p. Gallo
 Spolupráca s OZ RAK
 Spolupráca s kronikárom obce
 Mesačné evidencie dochádzky 
 UoZ/uchádzačov o zamestna-
nie 
 Príprava textov do obecného 
spravodaja
 Koordinácia činnosti uchád-
začov o zamestnanie/UoZ na 
aktivačných prácach a obecných 
službách
 Monitoring spotreby vody  
 Získanie daru vo výške 1000 €
 Audit – správa auditora k zá-
verečnému účtu za rok 2015, 
príprava podkladov a riešenie 
problémov
 Štátny zdravotný dozor – ve-
rejný vodovod Dolná Trnávka – 
laboratórny rozbor vody
 Kontrola Okresného úradu – 
laboratórnych výsledkov pitnej 
vody
 Spolupráca s SČK – potravino-
vé balíky – prevzatie a odovzda-
nie osobám, ktoré splnili podmi-
enky na získanie tejto pomoci
 Príprava prezentácie obce v 
knihe Tekov z neba 
 Spolupráca – žiadosť o fi nanč-
né prostriedky z Envirofondu – 
nákup techniky
 Vypracovanie znaleckého po-
sudku na pozemok  CKN č. 118 
a 119

Žiadosti obce 
Dolná Trnávka
 
 O dobrovoľnícku činnosť cez 
ÚPSVAR – 2 miesta – žiadosti 
nebolo vyhovené
 O prešetrenie častých výpad-
kov elektrickej energie
 Obnova dediny – Rekultivácia 
obecných studní
 Žiadosť o dotáciu predsedu 
BBSK na rok 2016
 Žiadosť o dotáciu poslancov 
BBSK na rok 2017
 Žiadosť o nenávratný fi nančný 
príspevok SDP Kremeň Horná 
Ždaňa

Pracovníci Národného projek-
tu a uchádzači o zamestnanie 
na aktivačných prácach: 
Od 1. 10. 2016 v rámci zmluvy 
o obecných službách cez ÚP-
SVAR máme kolektív pracovní-
kov:
Mária Kúšiková a Martin Kúšik 
a Roman Fedor.

Činnosť pracovníkov NP a 
UzO 

domie správu starostky obce Dol-
ná Trnávka o činnosti Obecného 
úradu Dolná Trnávka.
Uznesenie 8/4/2016
OZ Dolná Trnávka berie na ve-
domie plán Kultúrnych podujatí 
a žiada predsedu Kultúrnej ko-
misie o doplnenie organizačných 
pokynov, predpokladaných ná-
kladov a organizátora jednotli-
vých akcii.
Termín: do 25. 4. 2016
Zodpovedný: predseda Kultúrnej 
komisie – Eva Hurtíková – posla-
nec OZ
Uznesenie 9/4/2016
OZ Dolná Trnávka berie na ve-
domie plán činnosti stavebnej 
komisie.
Uznesenie 10/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje 
ročnú odmenu poslancovi OZ za 
jeho aktivitu a prínos vo výške 
50 € za rok.
Uznesenie 11/4/2016
OZ Dolná Trnávka neschvaľuje 
odmenu členom vytvorených ko-
misií v obci.
Uznesenie 12/4/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje roč-
nú odmenu kronikárovi obce vo 
výške 50,00 € za rok.
Uznesenie 13/4/2016
OZ Dolná Trnávka na dnešnom 
stretnutí jednohlasne rozhodlo 
a schválilo starostke obce objed-
nať vypracovanie štúdie na býva-
nie na parc. č. 81, 82, 465
Uznesenie 14/6/2016 
OZ Dolná Trnávka schvaľuje ove-
rovateľov zápisnice, ktorými sú: 
Marek Tesák, Miroslav Dovec 
a zapisovateľa Ing. Katarína Laj-
čiaková 
Uznesenie 15/6/2016 
OZ Dolná Trnávka schvaľuje pro-
gram OZ Dolná Trnávka. 
Uznesenie 16/6/2016 
OZ Dolná Trnávka berie na vedo-
mie informáciu o plnení uznesení 
a konštatuje, že k dnešnému OZ 
sú splnené uznesenia. 
Uznesenie 17/6/2016 
OZ Dolná Trnávka berie na ve-
domie informáciu o možnosti fi -
nancovania výstavby nájomných 
bytov cez Štátny fond rozvoja 
bývania. 
Uznesenie 18/6/2016 
OZ Dolná Trnávka berie na ve-
domie informáciu o možnosti 
fi nancovania modernizácie VO 
spoločnosťou SSE a. s. 
Uznesenie 19/6/2016 
OZ Dolná Trnávka schvaľuje záve-
rečný účet obce Dolná Trnávka za 
rok 2015 s výrokom: „né hospodá-
renie sa schvaľuje bez výhrad“. 

DOLNÁ      TRNÁVKA      DOLNÁ      TRNÁVKA      6  január 2017   január 2017 7

Uznesenie 20/6/2016 
OZ Dolná Trnávka schvaľuje Vše-
obecne záväzné nariadenie obce 
č. 1/2016 o nakladaní s komunál-
nym a drobným stavebným odpa-
dom na území obce Dolná Trnáv-
ka s účinnosťou k 1. 7. 2016.
Uznesenie 21/9/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje 
overovateľov zápisnice, ktorými 
sú: Peter Jarabica, Ing. Veronika 
Tesáková a zapisovateľa Ing. Ka-
tarína Lajčiaková
Uznesenie 22/9/2016
OZ Dolná Trnávka schvaľuje pro-
gram OZ Dolná Trnávka.
Uznesenie 23/9/2016 
OZ Dolná Trnávka berie na vedo-
mie informáciu o plnení uznesení 
a konštatuje, že k dnešnému OZ 
sú splnené uznesenia. 
Uznesenie 24/9/2016
OZ Dolná Trnávka berie na vedo-
mie správu starostky obce Dolná 
Trnávka Ing. Kataríny Lajčiako-
vej o činnosti Obecného úradu 
Dolná Trnávka.
Uznesenie 25/9/2016
OZ Dolná Trnávka berie na vedo-
mie vyjadrenie občanov a zároveň 
schvaľuje v prípade rekonštrukcie 
Verejného osvetlenia tip svieti-
diel, ktoré zapožičala fi rma Gama 
Aluminium Žiar nad Hronom.
Uznesenie 26/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 jednohlasne rozhodlo, a na 
základe hlasovania, kde hlasova-
li všetci piati prítomní poslanci 
Ing. Tesáková Viera, Hurtíková 
Eva, Jarabica Peter, Dovec Miro-
slav, Tesák Marek, OZ schvaľuje 
predaj pozemkov, list vlastníctva 
č. 193 – vlastníctvo obce, parc. 
číslo 118 o výmere 293 m2 a parc. 
č. 119 vo výmere 402 m2 žiada-
teľovi, občianke Irene Dovcovej 
za 2,- € za m2.
Uznesenie 27/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 jednohlasne schvaľuje, pri 
hlasovaní všetkých piatich prí-
tomných poslancov Ing. Tesáko-
vej Viery, Hurtíkovej Evy, Jarabicu 
Petra Doveca Miroslava, Tesáka 
Mareka, OZ schvaľuje predaj po-
zemkov, list vlastníctva č. 193 – 
vlastníctvo obce, parc. číslo 118 o 
výmere 293 m2 a parc. č. 119 vo 
výmere 402 m2 ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa, nakoľko 
pozemok, ktorý sa nachádza v 
oplotení s rodinným domom vo 
vlastníctve žiadateľa, nie je pou-
žiteľný pre iného užívateľa a nie 
je použiteľný ani pre Obec Dolná 
Trnávka. Žiadateľ už dlhodobo, 
45 rokov užíva pozemok. 

Uznesenie 34/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016, kde boli prítomní všetci 
piati poslanci Ing. Tesáková Vie-
ra, Hurtíková Eva, Jarabica Peter, 
Dovec Miroslav, Tesák Marek, 
berie na vedomie plán kultúrnych 
podujatí do 31. 12. 2016.
Uznesenie 35/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016, kde boli prítomní všetci 
piati poslanci Ing. Tesáková Vie-
ra, Hurtíková Eva, Jarabica Peter, 
Dovec Miroslav, Tesák Marek, be-
rie na vedomie návrh a schvaľuje 
doplniť kultúrnu komisiu o člena, 
pani Lenku Dekýšovú.
Uznesenie 36/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016, kde boli prítomní všetci pia-
ti poslanci Ing. Tesáková Viera, 
Hurtíková Eva, Jarabica Peter, Do-
vec Miroslav, Tesák Marek, berie 
na vedomie zápis pána Kúšika 
a do 30. 10. 2016, každý poslanec 
a člen kultúrnej komisie písomne 
doručí starostke svoje pripomi-
enky, návrhy na úpravu zápisu.
Uznesenie 37/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30.9.2016, 
kde boli prítomní všetci piati po-
slanci Ing. Tesáková Viera, Hur-
tíková Eva, Jarabica Peter, Dovec 
Miroslav, Tesák Marek, berie na 
vedomie a návrh textov a poslan-
ci OZ doručia starostke obce do 
31. 10. 2016
Uznesenie 38/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016, kde boli prítomní všetci 
piati poslanci Ing. Tesáková Vie-
ra, Hurtíková Eva, Jarabica Peter, 
Dovec Miroslav, Tesák Marek, 
berie na vedomie doručené žia-
dosti.
Uznesenie 39/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30.9.2016, 
kde boli prítomní všetci piati po-
slanci Ing. Tesáková Viera, Hur-
tíková Eva, Jarabica Peter, Dovec 
Miroslav, Tesák Marek, schvaľujú 
podpis novej nájomnej zmluvy 
SPD Kremeň. 

Stretnutia starostky

 Stretnutia starostov Hlinické-
ho mikroregiónu 
 ZMOS – žiarský región 
Vyhne 
 Enviropol Bratislava
 Waspe Banská Bystrica 
 Ing. Pavol Ivan – projektant 
 Ing. Noga a Brázdová – pro-
jektanti 
 Remeslo Žiar nad Hronom 
 INTA – jedlé oleje 
 Mesto Žiar nad Hronom – 

Uznesenie 28/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 jednohlasne schvaľuje, kde 
hlasovali všetci piati prítomní po-
slanci Ing. Tesáková Viera, Hur-
tíková Eva, Jarabica Peter, Dovec 
Miroslav, Tesák Marek,a žiada 
aby všetky náklady súvisiace s 
prevodom uhradil žiadateľ.
Uznesenie 29/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 jednohlasne schvaľuje sta-
rostke, kde hlasovali všetci piati 
prítomní poslanci Ing. Tesáková 
Viera, Hurtíková Eva, Jarabica 
Peter, Dovec Miroslav, Tesák Ma-
rek, podpis Kúpnej zmluvy, pred-
met: predaj pozemkov, list vlast-
níctva č. 193 – vlastníctvo obce, 
parc. číslo 118 o výmere 293 m2 a 
parc. č. 119 vo výmere 402 m2 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
pre občianku Irenu Dovcovú za 
podmienok, cena 1 m2 = 2,- € a 
všetky náklady súvisiace s prevo-
dom uhradí žiadateľ.
Uznesenie 30/9/2016
OZ Dolná Trnávka berie na 
vedomie žiadosť PS Dolná Tr-
návka. Vzhľadom na náročnosť 
rozhodovacieho procesu sa jed-
nohlasne všetci prítomní poslan-
ci dohodli na spoločnej príprave 
rozhodnutia a najmä spolupráci 
pri realizácii a kontrole. Do 7. 10. 
2016 na základe doručených pri-
pomienok, obec Dolná Trnávka 
rozhodne, a to schválením roz-
hodnutia na požadované čistenie 
od náletových drevín, prebierku 
- výrub drevín.
Uznesenie 31/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30.9.2016 
jednohlasne schvaľuje starostke, 
kde hlasovali všetci piati prítom-
ní poslanci Ing. Tesáková Viera, 
Hurtíková Eva, Jarabica Peter, 
Dovec Miroslav, Tesák Marek, 
podpis zmluvy o manažmente 
projektu so spoločnosťou MP 
Profi t PB s.r.o. so sídlom Považ-
ská Bystrica.
Uznesenie 32/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 berie na vedomie, kde boli 
prítomní všetci piati poslanci Ing. 
Tesáková Viera, Hurtíková Eva, 
Jarabica Peter, Dovec Miroslav, 
Tesák Marek, že nebol podaný 
návrh na úpravu rozpočtu 2017.
Uznesenie 33/9/2016
OZ Dolná Trnávka dňa 30. 9. 
2016 berie na vedomie, kde boli 
prítomní všetci piati poslanci Ing. 
Tesáková Viera, Hurtíková Eva, 
Jarabica Peter, Dovec Miroslav, 
Tesák Marek, plán investičným 
činností.

slávnosti mesta a udeľovanie cien 
 Obec Vyhne – prezentácia 
knihy Zdenka Mikulu 
 Laser Media 
 ČSOB a.s. 
 VÚB a.s. 
 Štátny archív Kremnica 
 OU - Stavebný úrad 
 Okresný úrad – odbor životné 
prostredie 
 Katastrálny úrad 
 Slovenský pozemkový fond 
Zvolen 
 ÚPSVaR 
 Mestský podnik Žarnovica 
 Okresná správa ciest Žiar nad 
Hronom 
 Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva 
 Daňový úrad Žiar nad Hro-
nom 
 Okresné riaditeľstvo – odbor 
kriminálnej polície 
 Sociálna poisťovňa 
 Školenie – rokovací poriadok 
a vedenie OZ – CRV Martin 
 Školenie – novela zákona 
o Verejnom obstarávaní – Lado-
merská Vieska 
 Školenie – novela zákona o re-
gistratúrnom poriadku – Hliník 
nad Hronom 
 Pracovné stretnutie s členmi 
kultúrnej komisie 
 Pracovné stretnutie s členmi 
stavebnej komisie
 ZMO S – žiarský región Skalka
 Mesto Žiar nad Hronom – 
Cyklistika 2017
 Obec Vyhne - Horná Ždáňa 
- Janová Lehota - Ladomerská 
Vieska - Lovča
 Okresný úrad – odbor životné 
prostredie
 ÚPSVaR
 Okresná správa ciest Žiar nad 
Hronom
 Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva
 Okresné riaditeľstvo PZ
 Pracovné stretnutie s poslan-
cami OZ
 Stretnutie s členmi OZ RAK
 MP Profi t Nové Zámky
 Envirofond Banská Bystrica
 Technické služby Žiar nad 
Hronom
 Banskobystrický samosprávny 
kraj
 Harmony Banská Bystrica 

Kompletné materiály obecného 
úradu Dolná Trnávka aj za pred-
chádzajúce roky, nájdete na: 
www.dolnatrnavka.sk v sekcii 
Obecny urad/výveska.



aj krásne srdiečka pre svoje mamič-
ky ku dňu matiek. Absolútne jarná 
atmosféra zavládla aj vďaka šikov-
nosti mamičky Hely. Pod jej rukami 
nám to tam dokonca aj krásne roz-
kvitlo kvietkami origami.

Ďakujeme všetkým za ich tvorivý 
zápal!

 Pre všetky baby sme pripravili v so-
botu, 9. 4. 2016 malý „beauty day“. 
V kultúrnom dome nás rozmaznáva-
la profesionálna vizážistka kozmeti-
kou značky Mary Kay. Bezplatne nám
poradila a urobila aj denné líčenie. 

 7. 5 .2016 - Deň matiek 

 Fotogra� e zaujímavých úkazov 
v Dolnej Trnávke zachytili 5. 3. 
2016 Juraj Kysel a koberec na nebi 
1. 6. 2016 Janka Jarabicová.
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KALENDÁR Z RODINY DOLNÁ TRNÁVKA ZA ROK 2016

 Úcta k starším 23. 1. 2016  
Čas je neúprosný, uberá z krásy, 
zo síl. Minú sa roky uprostred 
starostí i radostí, v životnej akti-
vite človeka. Až jedného dňa pri 
návale pracovných povinností, 
starostí o rodinu, o deti - to ani 
nezbadáme a zrazu máme 60, 
70. Aje tu staroba. 
Týmito slovami začínal príhovor 
starostky obce pri príležitosti 
Úcty k starším. Spoločne sme 
pozdravili vašu Jeseň života a 
ako veľká rodina sme posedeli pri 
umeleckom slove a piesňach pro-
stredníctvom programu, ktorý 
pre Vás pripravila Folklórna spe-
vácka skupina Šášov a Divadelný 
súbor Šašovčan. 

 3. 1. 2016 popoludní sa v našom 
kostolíku konala jasličková pobož-
nosť spojená s Dobrou novinou. 
Mamičky s deťmi už po minulé roky 
chodili po domoch koledovať. Keď-
že je detí stále viac a niektoré z nich 
majú talent na spev či hru na hudob-
ný nástroj, odhodlali sa zorganizovať 
jasličkovú pobožnosť. Podporu našli 
aj u Matúša Tomášika, mladého mu-
zikanta zo Žiaru nad Hronom, ktorý 
k nám chodí hrať na organ pri nedeľ-
ných bohoslužbách. Julka Dovcová, 
Andrejko Dovec, Tiborko Švagerko 
a Paťko Dekýš nám zaspievali a za-
hrali koledy známe i menej zná-
me. Deti si pripravili verše a želania.
Anežka Krajčiová – Tesáková a Ivetka 
Dovcová spoločne s deťmi pripravili 
vystúpenie s cieľom podporiť Dobrú 
novinu - projekt eRka - a pomôcť tak 
chudobným deťom v Afrike. Vyzbie-
ralo sa 360 eur. Veľké Pán Boh zaplať 
patrí všetkým štedrým darcom!

 6. 1. 2016 si naši chlapci zahrali No-
voročný hokejový turnaj v Salaman-
dra Resort – Hodruša Hámre. 

 9. 1. 2016 sme zorganizovali v našej 
obci Turnaj v stolnom tenise o pohár 
starostky.

 Fašiang 2016
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí 
ste si našli čas a prišli spolu s deťmi 
na náš fašiangový karneval. Masky 
boli nádherné, deti veselé.:-) Osob-
ne ďakujem Terezke Tesákovej, Broni 
Fedorovej, Evke Krajčiovej, ktoré pre 
nás opäť pripravili pravé fašiangové 
šišky A boli fantastické! Veľké ďaku-
jem patrí opäť Elenke - Marošovi - 
Adamovi a všetkým, ktorí ste priniesli 
tie mňam dobroty, na ktorých sme si 
spolu pochutnávali.:-)

 8. marca - na Medzinárodný deň 
žien sme našim žienkam vyjadrili slo-
vá úcty a vďaky priamo cez obecný 
rozhas a mládežníci našej obce aj 
podarovaním symbolického kvietka. 
Isto nie náhodou je tento sviatok v ka-
lendári na jar, kedy začína najkrajšie 
obdobie roka, a príroda sa oblieka do 
pestrofarebného rúcha. Všetko vôkol 
zakvitne a naše srdcia sa naplnia lás-
kou a nekonečnou vďakou. 

 27. 3. 2016 - Veľkonočná zábava, 
ktorú pripravil Adam Struhár, sa nies-
la v dobrej nálade po celú noc.
 8. 4. 2016 - Na dni čistoty boli prista-
vené veľkokapacitné kontajnery, kto-
ré sme naplnili rôznym odpadom.

 29. 4. 2016 popoludní sa deti s ro-
dičmi nechali inšpirovať a spoločne 
vytvorili dve krásne dielka. Najprv 
„postavili“ farebné domčeky a tak 
ako všetci v našej dedinke na jar, aj 
oni vysadili svoju vlastnú záhrad-
ku. No a kým sa sušila „omietka“ na 
domčekoch, tak drobci stihli vyrobiť 

 21. 5. 2016 - Vatra 

 8. 4. 2016 Tak už je tu! Vlani 
„priniesol“ do Dolnej Trnáv-
ky šesť detí,  koľko ich bude 
v tomto roku?

 30. 4. 2016 po tančeku s deťmi 
pod Májom, sme sa tešili z krás-
neho venca, ktorý uvila Katka 
Dekášová Čigášová.



ny. Ich nadšenie bolo maxi-
málne vystupňované, avšak 
poklad mal zámok bez kľúča. 
Ten si museli vybojovať od 
starostky Katky správnou od-
poveďou na tri hádanky. Po-
darilo sa a pri otváraní už bolo 
počuť iba viac-hlasné „jééééj“. 
Obsah truhličiek ponecháme 
tajomstvom detí. Po takejto 

túre sa ohlásil hlad a už pripra-
vené špekáčiky mizli závratnou 
rýchlosťou. Deti sa zregenero-
vali rýchlo a už boli priprave-
né na ďalší program. Mohli by 
sme ho nazvať aj honbou za 
pečiatkami. Získali ich na de-
viatich stanovištiach, kde muse-
li ukázať svoju šikovnosť – ská-
kať vo vreci, urobiť kotúľ, prejsť 

pavučinou z lana, nestratiť sa 
v labyrinte, kľučkovať okolo 
kužeľov no a lopty rôznych 
veľkostí museli kopnúť, hodiť 
či pozametať do cieľa. Nasta-
la trma-vrma ako v úli a úsilie 
všetkých včeličiek odmenila 
desiata pečiatka, za ktorou sa 
skrývala plná náruč sladkých 
dobrôt. Snáď nám to rodičia 
odpustia, ale deti tam vydali 
obrovské množstvo energie, 
ktoré bolo treba dotankovať. 

Absolútnou čerešničkou na
torte bola adrenalínová jaz-
da na terénnej štvorkolke 
s pánom Petrom Jarabicom 
okolo záhumienok. No a kto 
sa nezľakol, mohol si užiť aj 
burácajúci zážitok na vlečke 
obecného traktora. 

Ďakujeme deťom a rodičom, 
za ich nadšenie a spoluprácu 
a hlavne všetku tú zábavu 
a pozitívnu energiu, ktorú sme 
si spolu naplno vychutnali. 
Poďakovanie patrí aj všetkým, 
ktorí pomáhali s prípravami 
a realizáciou a tešíme sa opäť 
na deň detí v roku 2017.
P.S. Všetky fotogra� e si môže-
te prezrieť na stránke www.
dolnatrnavka.sk

(Katka Dekýš-Čigašová)
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 Tohoročné pozvanie na 
deň detí v Dolnej Trnávke 
(11. 6. 2016) znelo veru láka-
vo – Bude sa hľadať poklad! 
A tak sa v slnečnú sobotu 
(11. 6.) doobeda zišli na na-
šom futbalovom ihrisku za-
nietení hľadači pokladov nie-
len z našej dedinky. Bolo ich 
veru neúrekom. Rozdelili 
sa preto do troch skupín vo 
farbách modrá, žltá a červe-
ná, dostali na ruky náramky  
svojej farby, aby to náhodou 
nezabudli alebo v prípade 
nižšieho veku vedeli rozlíšiť. 
Každá skupinka si určila vedú-
ceho – rodiča alebo staršie 
dieťa, ktorí dostali inštrukcie 
a hlavne mapu pokladu a pr-
vú indíciu, ktorá ich mala na-
viesť na správnu cestu. Vedúci 
si strihli o poradie a prví – žltí  
aj ihneď vyrazili. Modrí si na 
svoju chvíľu počkali 15 minút 
a červení 30, pričom počas 
čakania nelenili a okrášlili 
chodníky svojimi kriedovými 
kresbičkami.  

Trasa viedla okolo celej dedi-
ny a na jedenástich miestach 
boli schované indície s nálep-
kou príslušného stanovišťa, 
ktoré napomáhali v napre-

dovaní. Cestou mohli vidieť 
kravičku, kozičky aj koníky, 
mohli si vyloviť farebný ka-
mienok či mincu z fontány, 
alebo sa popri hľadaní aj po-
hrať na detskom ihrisku či ko-
lotoči pri krčmičke. Deti boli 
skvelí pátrači a z hľadania sa 
stala doslova honba. Tempo 
skupín sa priamo úmerne 

zvyšovalo, až sa ku koncu 
začali vzájomne doháňať. 
A tak všetky skupiny neomyl-
ne absolvovali celú trasu a 
dorazili úspešne späť na fut-
balové ihrisko, kde ich čakal 
vytúžený poklad ukrytý v jed-
nom z mnohých vriec a škatúľ 
pod stromami. Opäť to bola 
truhlička vo farbe ich skupi-

 22. 5. 2016 - Slávnosť Naj-
svätejšej trojice

 27. 7. 2016 naše žienky OZ RAK zís-
kali 649!!! hlasov a získali krásne 10. 
miesto v súťaži „Dobrí susedia“. Súťa-
žiť s takými mestami ako sú Lučenec, 
Martin, Prešov, Trenčín, Bojnice bolo 
pre nás, ktorých je iba 334, pochopi-
teľne, nad naše sily:-).

Ďakujem všetkým, ktorí zahlaso-
vali a podporili práve nás. Opäť sme 
ukázali, že vieme držať spolu. Počas 
hlasovania to v našej dedinke žilo, 
každý s každým hovoril, a získaval 
hlasy. 

Takýto výsledok hlasov v pomere 
k počtu obyvateľov nedosiahol ani 
jeden súťažiaci subjekt.

 1. 8. 2016 Začalo schôdzovanie:-)

 5. 9. 2016 sa mamičky dočkali 
malého chodníčka do prístavby 
Kultúrneho domu.

 4. 9. 2016 Všetkým naším školákom 
a školáčikom sme popriali veľa úspechov.



Boli to štafetoví bežci zdolávajúci 
svoje úseky na neuveriteľnej trase 
dlhej 345 km vinúcej sa od Tatier až 
k Dunaju. Štart bol v Jasnej v Demä-
novskej doline a cieľom bolo Tyršo-
vo nábrežie v Bratislave. Nultý ročník 
behu bol v roku 2012 s jediným tí-
mom, toho roku ich bolo 200.

Beh má viac kategórií, sú to pre-
dovšetkým preteky 6 a 9 až 12-člen-
ných tímov ale je tam aj kategória 
SÓLO - t. j. individuálny beh celej 
trate. Prihlásili sa 4 bežci, ktorí mohli 
štartovať už vo štvrtok 18. 8. 2016 od 
6:00 hod.

Každého bežca sprevádzal aj jeho 
podporný tím a ja som sa práve 
v ten štvrtok ráno na návšteve do-
zvedela, že manžel mojej sesternice 
Martin Sekér (Seko) je v podpornom 
tíme sólo bežca Petra Brestovanské-
ho (Bresťo). Štartovali s číslom 21 ve-
čer o 18.00 (pre tú hodinu sa mohli 
rozhodnúť sami). Seko išiel celý čas 

popri Bresťovi so základnými vecami 
na bicykli s cykloprívesom, ostatné 
viezol v sprievodnom aute ich ka-
marát Robo.

Práve na tejto návšteve ma Seko 
poprosil, či by som ich s mojou ro-
dinou neprivítala s malým občer-
stvením, keď budú bežať okolo. 
Vedel, že to bude pre Bresťa aj mo-
rálna vzpruha, ktorá sa po toľkých 
kilometroch určite zíde. Mali sme 
byť tretím prekvapením, ktoré pre 
neho vymyslel. Keď navrhol chlieb 
so soľou, napadol mi okamžite náš 
kroj a tak sme to spolu dohodli. 
Potajomky ma informoval, kde práve 
sú a kedy k nám asi dorazia.

Vďaka starostke Katke mu pri vstu-
pe do dediny z nášho rozhlasu Elán 
zahral Od Tatier k Dunaju a Katka 
mu stihla nielen popriať veľa šťastia 
z rozhlasu ale ho aj povzbudzovať 
z okna. Seko referoval, že Bresťo ci-
teľne zrýchlil. Rozhlas stíchol akurát 
pri dome mojich rodičov. Na pažiti, 
kde som im spoza stromov skočila 
„okrojovaná“ spolu s deťmi rovno 
do cesty. Otcova domáca klobáska 
utešene mizla, nealko pivo schladilo, 
celá naša rodina sa vystískala so Se-
kom, zoznámila s Bresťom a Robom, 
prehodili sme pár slov, usmiali sa 

nášmu Standovi Kuchyňovi do ob-
jektívu a bol čas pokračovať. Keďže 
sme si chceli s deťmi vyskúšať tem-
po ultra bežca po 100 kilometroch, 
tak sme s ním bežali na koniec de-
diny. Adam s Aďom to zvládli skvele, 
ja s Veronkou sme mali veru čo robiť 
a zaostali sme skandujúc a mávaj-
úc našimi home made mávatkami 
s textom „Bresťo ideš!!!“

Tu by sa to skončilo, keby sme 
ešte v ten deň nešli do Bratislavy na 
víkend za rodinou. A tak som mohla 
byť pri tom, ako sa v nedeľu 21.8. asi 
okolo jednej (v tom ošiali som ne-
vnímala čas) zjavil Bresťo so Sekom 
pod Starým mostom. Bolo to priam 
neuveriteľné, že ten človek prebehol 
naozaj 345 km za 3 dni, v horúča-
vách aj daždi, cez siahodlhé kopce 
(trasa viedla napr. cez Donovaly) a z 
95% trate to bolo po asfalte. Dobe-
hol v sólo kategórii ako druhý, dvaja 

účastníci sa vzdali. Jeho total čas je 
67:14:58, pričom strata na víťaza sú 
02:01:58. O čas ale pri tomto behu vô-
bec nejde. Je to o neuveriteľnej vôli , 
vytrvalosti a priateľstve.

Keď Bresťo dobiehal do cieľovej 
rovinky na nábreží Dunaja, objal Seka 
idúceho na biku popri ňom. Prešli 
spolu ponad nápis „OCKO SI NAJ-
LEPŠÍ“, ktorý kriedou nakreslili jeho 3 
deti a boli spolu v cieli. Bresťo ostal v 
pohode stáť, dlho objímal svoje deti, 
nechal sa vyšetriť zdravotníkom a od-
povedal moderátorke rádia Expres, že 
sa cíti „úžasne“. Po celej tej tortúre mi 
to prišlo neuveriteľné ale rozumela 
som mu, bol doma…

Ďakujem Katke Lajčiakovej za po-
moc, spontánnosť a dokonalé nača-
sovanie a pánovi Kuchyňovi za ocho-
tu a trpezlivosť pri čakaní.

Katka Čigášová
foto: Stanislav Kuchyňa
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 Beh od Tatier k Dunaju, 
alebo ako fandila Dolná Trnávka Bresťovi
Určite ste si všimli, že cez našu dedinu prebehlo za 
víkend 20. - 21. 8. podozrivo viac bežcov ako obvyk-
le, mnohí bežali aj v noci a s čelovkami na čelách. 

 10. 9. 2016  sme sa vo veľkom 
počte stretli a spoločne prežili 
jedno pekné popoludnie. Naši 
chlapci futbalisti vyhrali zápas 
a tak rozlúčka s letom bola o to 
veselšia.

Ďakujem všetkým, ktorí ste 
pomohli pripraviť túto peknú 
spoločenskú udalosť, ktorú ob-
čania Dolnej Trnávky ocenili 
vysokou účasťou. Peťovi a Ivet-
ke Dovcovcom, chlapcom, aj 
chlapcom seniorom (Tibor Boš-
ka, Dušan Šopoň, Jožko Kysel, 
Ing. Ján Majerský, Ľudko Dovec, 
Vojto Dekýš, Dušan Magula, 
Ľudko Kúšik, Mirko Magula) 
a dámam Ing. Otke Magulovej, 
Idke Kyselovej, Márii Dekýšovej.

Naše sobotné stretnutie obo-
hatila prítomnosť pána Stanka 
Janeka, ktorý venoval svoj voľ-
ný čas, nám všetkým, a krásne 
nám zahral a zaspieval. Taktiež 
veľkým spríjemnením bola doko-
nalosť obsluhy Duška Šopoňa. 

 27. 10. - 30. 10. 2016 Dni čistoty

 1. 10. 2016 Tradičné a veľmi obľú-
bené obecné Tekvicové slávnosti.
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 23. 10. 2016 - Svätá omša pri príležitosti Dní úcty k starším

 5. 12. 2016 sme pripravili pre 
našich najmilších stretnutie 
s Mikulášom. Ďakujem všetkým, 
kto pomohol pri zabezpečení 
tejto akcie. Úprimne však musím 
povedať, nebolo ich veľa.Tomáš 
Truban, Matúš Dovec, Šimon 
Boška, Gabo Fedor, Miško Lepšík, 
Roman Fedor, Evka Hurtíková 
a teta obchodníčka. Ale teší ma, 
že sa Vám akcia páčila.

 23. 12. 2016 sme si spoločne 
pochutnávali na Vianočnom punči 
a omastenom chlebíku s cibuľkou. 

 31. 12. 2016 - Silvestovská párty

NAŠA OBEC ŽIJE AJ FUTBALOM

Futbalová sezóna v Dolnej Trnávke 2015/2016  

Súťaž II trieda sever pozostávala zo 
začiatku súťaže z 13 mužstiev, no 
dohralo ju len 11. Klesajúci trend 
záujmu o futbal v okolitých dedi-
nách si vybral svoju obeť  v podo-
be mužstiev Ihráč a Nevolné.U nás 
sa zatial tento trend nezakorenil a 
pevne veríme že sa tak nestane ani 
v najbližších rokoch.Mužstvo z vel-
kej časti tvoria domáci hráči dopl-
není o 3 – 4 legionárov z vedlajších 
dedín.

Futbalový ročník 2015/2016 sme 
odohrali s 20 zápasmi kde sme len 1 
zápas remizovali ( Šašovské Podhra-
die ) a vo zvyšných 19 zápasoch sme 
nepocítili pocit prehry. Skóre a body 
hovoria za všetko

Sezónu sme zvládli bez prehry. 
Strelili sme 92 gólov a inkasovali len 
21 gólov. Pred druhou Lovčicou Tru-
bín sme mali náskok na konci súťaže 
11 bodov.

Najvyššiu výhru sme zaznamenali 
v zápase: Kopernica - Dolná Trnávka
2 : 13 (0:8) 4. októbra 2015 v Koper-
nici

Najlepším strelcom súťaže sa stal 
s 34 gólmi náš Patrik Kopčan a na 
druhom mieste Maroš Struhár s 21 
gólmi. Taktiež títo dvaja hráči odoh-

Gemza medaile a pohár víťaza II. tri-
edy Sever. 

Postúpili sme do Oblastných 
majstrovstiev okresu – VI. Ligy po 4 
rokoch.

Káder tvorilo 22 futbalistov z toho 
18 hráčov z Dolnej Trnávky, 3 hráči 
bývajú v Hliníku nad Hronom a je-
den v Žiari nad Hronom. Trénerom 
a prezidentom klubu bol Miroslav 
Dovec, vedúcim mužstva Miroslav 
Kúšik.

rali najviac minút v sezóne a to 1710 
minút (19 zápasov) každý.

Najstarším hráčom bol Martin 
Majerský (43 r.) a najmladším Gabriel 
Fedor (18 r.)

Po skončení posledného zápasu 
súťaže 11. 6. 2016, v ktorom sme na 
domácom trávniku zdolali druhý 
tím súťaže mužstvo Lovčice Trubína 
„rozdielom triedy“ 5 : 1 nám odo-
vzdali zástupcovia ObFZ predseda 
Ján Matonok a sekretár zväzu Tomáš 

Nezabúdame ani na ostatných 
hráčov ktorí sa podieľali svojimi 
výkonmi na postupe a preto im 
vyslovujeme veľké poďakovanie 
a prajeme im do novej sezóny rých-
le nohy, hviezdnu techniku ale to 
najdôležitejšie - pevné zdravie. 

A čo naši verní fanúšikovia? Aj 
tím treba udeliť status pochvaly a 
poďakovať sa za neochvejné fan-
denie, vôlu ostať na zápase aj ked 
výkony na ihrisku nekorešpodovali 
z ich prestavami. Takže všetkým 
ešte raz Ďakujeme !!!

Stranu pripravili: 
Miroslav Kúšik a Miroslav Dovec

foto: archív

Sezóna 2015/2016 bola pre naše mužstvo najúspešnejšia od roku 2012 a to 
z hladiska postupu z II triedy ,,sever,, do I triedy.. 

Konečná tabuľka

 
Por. Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Dolná Trnávka 20 19 1 0 92:21 58
2. TJ Družstevník Lovčica-Trubín 20 15 2 3 93:32 47
3. TJ Družstevník  Janova Lehota 20 13 1 6 64:31 40
4. TJ Hronská Dúbrava 20 9 3 8 54:58 30
5. ŠK Jastrabá 20 9 2 9 50:47 29
6. TJ Družstevník Pitelová 20 9 1 10 48:50 28
7. TJ Bučina Šáš. Podhradie 20 7 5 8 53:49 26
8. OŠK Stará Kremnička 20 8 0 12 48:57 24
9. TJ Kremnické Bane 20 5 3 12 35:65 18
10. TJ Sokol Trnavá Hora 20 4 4 12 27:60 16
11. TJ Kopernica 20 1 0 19 38:132 3

II. trieda Sever sezóna 2015/2016

Spoločná fotka po udelení cien za postup: 11. 6. 2016
Horný rad zľava: Adam Struhár, Miroslav Dovec, Jakub Turský, Roman Boška, Patrik 
Kopčan, Maroš Struhár, Karol Kružic, Martin Baran.
Dolný rad zľava: Gabriel Fedor, Peter Kotrlec, Martin Majerský, Rastislav Kysel, Miroslav 
Kúšik, Radoslav Boška, Dominik Dodok. 
Chýbajú: Albert Bajkov, Andrej Magula, Marek Tesák, Maroš Kysel, Miroslav Líška, Ivan 
Páchnik, Maroš Kopčan.

Majstrovské stretnutie druhej triedy proti Starej 
Kremničke rozhodoval domáci divák Miroslav Kúšik.

Ku kurióznej situácii došlo kvôli preloženiu zápasu 
zo soboty na nedeľu. Mužstvá sa dohodli na poslednú 
chvíľu, kedy Oblastný futbalový zväz v Žiari nad Hro-
nom už arbitra „navyše“ nemal.

Podľa oboch strán podal divák s píšťalkou kvalitný 
výkon. „Nepotreboval som pomáhať našim, hrali sme 
dobre a vyhrali sme 5:1,“ pousmial sa Miroslav Kúšik.

Za dvadsaťdva rokov sa s podobnou situáciou nestre-
tol, no roli arbitra sa nezľakol. „Chalani si chceli zahrať, 
a tak som ponuku prijal. Mal som to uľahčené, pretože 
žiadna situácia nezaváňala jedenástkou,“ dodal.

Zaujímavosťou celého duelu bolo, že pokiaľ rozhodo-
val divák, na ihrisku sa objavili až traja originál rozhod-
covia. Za domácich nastúpil Líška a za Starú Kremničku 
Paller s Osvaldom.

Jeden z futbalistov Starej Kremničky videl u Kúšika 
veľký potenciál. „Pískal objektívne, ako sa patrí. Rozhod-
ne má prehľad, a tak ho radi medzi sebou privítame,“ 
odkázal mu Jaroslav Osvald.

Bývalý futbalista, ktorý si i teraz občas zahrá, sa však 
rozhodcovského remesla chytať nechystá.
Problém s nedostatkom rozhodcov v okrese sa prehlbu-
je čoraz viac.                     zdroj: náš žiar/krátené

Perlička:  
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SPOLOCENSKÁ RUBRIKA
BL AHOŽEL ÁME

Novomanželom
MDDr. Zuzane Hajdučákovej a Vlastimilovi Kyselovi
Martine Pružinovej a Slavomírovi Tesákovi

Drobčekom
Dekýšovej Kláre
Figulimu Tomášovi
Šopoňovej Viktórii

ROZLÚČK A
Každá cesta niekde končí. Skončil aj život. Roztrhla sa reťaz života. 
Zavládol majestát pokoja. 

Pokoj im prajme a v modlitbách na nich pamätajme. 
V roku 2016 nás navždy opustili
Dovcová Mária (1923)
Tesák Jozef  (1948)
Dodok Jozef (1947)
Magulová Katarína (1934)

Česť ich pamiatke! 

VŽDY S ÚSME VOM
 Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky 
 v strúhanke a stále strúha ďalšie.
 „Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Juro.
   „Mám chuť na rezne a v recepte je: strúhajte tri dni staré rožky.“

 Príde ráno unavený manžel domov a hovorí svojej žene: 
 - To ti ďakujem, kvôli tebe som bol do rána zavretý na polícii. 
 - Snáď kvôli sebe, nie? Že si sa zase niekde opil? 
 - Nie, kvôli tebe. Tebe predsa napadlo dať na vkladnú knižku  
   také sprosté heslo: Peniaze alebo život.

2. ročník/január 2017
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 Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky 
 v strúhanke a stále strúha ďalšie.

 Príde ráno unavený manžel domov a hovorí svojej žene: 
 - To ti ďakujem, kvôli tebe som bol do rána zavretý na polícii. 

ADAM

22.-25. júna 2017 sa usktutočnia 
Spoločné majstrovstvá Slovenskej 
a Českej republiky v cestnej cyklisti-
ke, ktoré organizuje mesto Žiar nad 
Hronom. A jasné, ako je zvykom, 
časovka pre všetky kategórie je na-
plánovaná cez našu obec. Bude to 
pre nás veľká možnosť prezentácie. 
Verím, že spoločne vymyslíme ako 

Dovoľujem si pri pripomenúť, že 
každý pondelok o 18,00 hod. v Kul-
túrnom dome cvičíme. Cvičíme 
pod odborným dohľadom s vlast-
nou váhou tela. Cvičenie je vhodné 
ako pre ženy tak aj pre mužov. Cena 
za osobu 2,00 €. 
Neváhajte a príďte medzi nás.

Vďaka � nančnej podpore Bansko-
bystrického samosprávneho kraja 
kraja vo výške 555 € sme mohli pre 
podporu telesnej kultúry v našej obci 
zakúpiť dva stoly a príslušenstvo na 
stolný tenis. Prvé zápasy absolvuje-
me na tradičnom Novoročnom tur-

originálne privítať cyklistov. Bude 
to náročný týždeň. Čo sa týka or-
ganizácie premávky, počítame aj 
s určitými obmedzeniami, aj s uzá-
vierkou v premávke - možno aj na 
celý deň. Predpokladaná návštev-
nosť je totiž až 40 000 ľudí. Ale 
pevne veríme, že uvidíme aj Petra 
Sagana.

Peter Sagan a Dolná Trnávka 2017...

Zacvičíme s vlastnou váhou tela

Na záver roka ešte jedna novinka

S radosťou oznamujeme, že od 16. 1. 2017 štartujeme veľkú rekonštruk-
ciu Kultúrneho domu. Pri tejto príležitosti žiadame občanov o trpezlivosť 
a porozumenie pri vybavovaní náležitostí na obecnom úrade. 

Ku krásnemu veku 
Dekýšovej Božene (1923), Kováčovej Márii (1925)
Magulovej Margite (1929), Fedorovej Márii (1930) 
Magulovej Magdaléne (1930), Boškovej Márii (1931) 
Haškovi Jánovi (1933), Magulovej Veronike (1935) 
Dovcovej Irena (1935), Dekýšovej Márii (1935) 
Tesákovej Margite (1935)

Všetkým oslávencom prajeme veľa zdravia a spokojnosti 

Stav obyvateľov Dolnej Trnávky k 31. 12. 2016 
 Spolu Mužov Žien 
Trvalý pobyt - dospelí 289 138 151 
Trvalý pobyt – deti 43 22 21 
V obci celkom 332 160 172

Z trvalého pobytu sa odhlásili 3 osoby
Adresu v obci Dolná Trnávka zmenila 1 osoba

naji o pohár starostu obce. Budem 
rada, ak sa pripoja aj žienky.


