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Marcová
Oteplilo sa, prvé jarné slnko svieti.
Drozdy už opustili tajné skrýše.
Ulice sú zrazu plné kriku detí.
Vesna nám svoju pohľadnicu píše.
Dievčiny ukazujú zvodne nohy.
Sneh rýchlo mizne z vrchov a hôr.
Škovránok zaspieva si pieseň v poli.
Musíme vstávať o hodinu skôr.
Na oblohe kŕdeľ divých kačíc letí.
Svieži vietor upíja si z kaluží,
roztancuje zvyšky zimných smetí,
nedočkavcov bez kabátov otuží.
Bocianie hniezda dlho opustené,
na prílet svojich pánov sa tešia.
Že bola zima je už odpustené,
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Zo zasadnutí

obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 4. decembra 2015
Hlavným bodom rokovania obecného zastupiteľstvo bolo posúdenie
projektu “Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Sučany”.
V rámci neho si poslanci vypočuli rôzne stanoviská k danému bodu,
najmä pracovníkov rozvojovej agentúry, ktorí zabezpečovali vypracovanie žiadosti na tento projekt. Obec obdržala akceptačný list z ministerstva, na základe ktorého by obec, pri splnení určitých podmienok,
mohla získať na výmenu svietidiel verejného osvetlenia financie z EÚ.
S daným projektom sa však spájalo veľa problémov. Problém bol jednak
v termíne realizácie a vyplatenia financií /do 31.12.2015/, čo bolo už pomaly nereálne uskutočniť. V čase konania zastupiteľstva obec ešte neobdržala ani návrh zmluvy s ministerstvom, čiže neboli jasné podmienky
zmluvy. Ďalším problémom bolo vyhlásené a ukončené verejné obstarávanie, v ktorom neboli premietnuté niektoré podmienky, ktoré dodatočne
ministerstvo stanovilo (preddavkové platby ap.). Najväčším problémom
však bola absencia stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré
malo posúdiť či proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom
/a ktoré, mimochodom, ani vo februári 2016 obec ešte neobdržala/.
Po dlhej diskusii, vzhľadom na mimoriadne riziká, ktoré by obci hrozili
v prípade neúspechu, poslanci jednohlasne neschválili realizáciu projektu “Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Sučany”. Na
záver si poslanci vypočuli ešte informáciu k riešeniu problematiky Komunitného centra Sučany.

Zo zasadnutia rokovania Obecného zastupiteľstva
v Sučanoch, konaného 14. decembra 2015
OZ v Sučanoch v úvode prerokovalo a následne schválilo:
• dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií OcZ obce Sučany,
podľa ktorého je možné mimoriadne zvýšiť počet členov komisie
• dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OcZ obce Sučany, podľa ktorého majú občania možnosť na každom plánovanom zasadnutí OZ
predniesť svoje pripomienky, problémy, či návrhy o 17.40 hod.
• dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Sučanoch a ďalších osôb
OZ vzalo na vedomie správu č. 06/2015 z kontroly dodržiavania VZN
č. 1/2013 o poskytovaní dotácií v roku 2014 a schválilo plán činnosti
hlavnej kontrolórky obce Sučany na I. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a hlasovaním schválilo
žiadosť hlavnej kontrolórky obce Sučany Mgr. Lenky Orelovej o výkon
práce doma (Hlasovanie - schvaľuje výkon práce hlavnej kontrolórky
obce Sučany Mgr. Lenky Orelovej doma, na základe predloženej žiadosti, v lehote 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016)
Za: 6 / Bc. Ján Adamovský, p. Martin Rybár, p. Jaroslav Makovník, Ing.
Vladimír Bulej, PhD., Mgr. Veronika Ďaďová, JUDr. Peter Belica /
Proti: 5 / MUDr. Iveta Trnovská, Ing. Eva Bencová, Mgr. Róbert Kováč,
Ing. Ján Jamriška, Ing. Peter Belica /, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0)
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch ďalej schválilo:
• dodatok č.1 k VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach
(jedná sa o zvýšenie sadzby dane pri stavbách na bývanie o 0,02 €/
m2). Uvedené je potrebné vykonať, nakoľko obec je povinná v zmysle príslušného zákona do roku 2024 znížiť rozdiel medzi najvyššou
a najnižšou daňou na desaťnásobok. V súčasnosti je 16násobok,
po uvedenej zmene klesne na 14násobok /najvyššia daň 1,60 €/m2,
najnižšia daň po zmene 0,12 €/m2/.
• dodatok č. 2 k VZN obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým obec za drobný stavebný odpad stanovila najnižší možný poplatok /0,015 €/m3/
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• dodatok č. 1 k VZN obce Sučany č. 6/2008 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, ktorej zriaďovateľom je obec Sučany (predlžuje sa doba zápisu detí z januára na apríl, pričom uvedený dodatok bol schválený na
základe a v súlade s novelou príslušného zákona)
• dodatok č. 5 k VZN obce Sučany č. 9/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Sučany, ktorou obec každoročne musí stanoviť výšku dotácie
na dieťa v ŠJ, ŠKD a MŠ
• zmenu rozpočtu obce a ZŠ na rok 2015 v zmysle zverejneného návrhu a použitie fondu opráv vo výške 2907,- € na údržbu bytov
OZ v Sučanoch schválilo zmenu uznesenia č. 47/2015 z 23.4.2015
v časti II. e/, ktorým, na základe skutočných výdavkov, ktoré boli nižšie
ako plánované, prinavrátila do rezervného fondu 7.400,- €.
Jedným z najdôležitejších bodov rokovania bol rozpočet obce a ZŠ na rok
2016. Po diskusii bol schválený so zmenou v príjmovej časti /navýšenie
v položke podielové dane 50 000 eur/ ako aj vo výdavkovej časti / navýšenie v položke rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia 50 000 eur/.
V bode dotýkajúcom sa nehnuteľného majetku poslanci schválili výpožičku objektu malej zasadačky na 1. poschodí RKD v intervale 2 x v mesiaci
podľa dohody, maximálne 20 hod. mesačne pre MO Živena Sučany za
účelom pravidelných stretnutí členiek MO a výpožičku veľkej sály v RKD
v intervale užívania 4 x v mesiaci, maximálne 8 hod. mesačne vypožičiavateľovi Kvetoslave Sumkovej, Sučany, odbornej cvičiteľke zdravotno-rehabilitačných cvičení pre občanov Sučian za účelom výkonu zdravotno-rehabilitačných cvičení. V ďalšom bolo schválené predĺženie prenájmu
časti pozemu E KN č. 606 o výmere 38 m2 do 31. 12. 2018 nájomcovi
Vlaste Dibdiakovej, Sučany, za nájom vo výške cenu 35 €/mesiac, a to
z dôvodu, že na pozemku sa nachádza prevádzka Predajne farby-laky,
rozličný tovar a skladové priestory zriadené nájomcom. V rámci tohto
bodu poslanci ešte schválili zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú
v prospech SPP – Distribúcia, a.s. spočívajúce v povinnosti obce Sučany
na niektorých obecných pozemkoch strpieť existenciu inžinierskych sietí
– plynárenských zariadení za jednorazovú odplatu vo výške 1172,50 €
a predaj nehnuteľného majetku a to: pozemku parcela registra „C“ č.
1860/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 978 m2 v podiele 1/1,
pozemok parcela registra „C“ č. 1860/3, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2 a stavbu „Objekt ČOV“ súpisné číslo 1269
postavenú na pozemku 1860/3 Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
Kuzmányho 25, 036 80 Martin, v celkovej čiastke 13 900,00 €.

Poslanci ďalej schválili:
• plán činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2016 s doplnením programu zasadnutia OcZ dňa 18. 4. 2016 o bod 9 Správa
referátu životného prostredia o činnosti v obci za rok 2015 a bodom 10
Správa o odpadoch, druhu, poplatkoch a objemoch za rok 2015
• za člena komisie výstavby, územného plánu, dopravy a životného
prostredia Ing. Zoltána Bodnára

a zobrali na vedomie
• vzdanie sa členstva členky Aleny Matulovej v komisii kultúry a športu
• informáciu o zámere výstavby krematória
• informáciu p. Očkovej o zámere zriadenia Montessori triedy v MŠ
Zvonček Sučany.
Na záver OZ požiadalo prednostu OcÚ doriešiť spôsob kosenia a zaradiť kosenie starého futbalového ihriska do pravidelnej údržby zelene
v obci a zabezpečiť vyhotovenie tabuliek (zákazy, doporučenia, bezpečnostné pravidlá) a ich osadenie na detských ihriskách v obci.
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sučanoch, konaného 8. februára 2016

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v úvode vzalo na
vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky č. 01/2016 o kontrole plnenia uznesení
OZ v roku 2015
• správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
• správu o výsledku návštevy obce Spišský Hrhov niektorými poslancami OcZ a prednostom OcÚ
• vyhodnotenie kultúrnej činnosti za rok 2015
• vyhodnotenie činnosti športových klubov za rok 2015 /Skialp, FO
Tatran Sučany, Športový krúžok Sučany, TJ Tatran Sučany STO,
KK Tatran Sučany, VK Tatran Sučany, KST/

OZ v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
• návrh dodatku a dodatok č. 1 k VZN obce Sučany č. 3/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov
• návrh dodatku č. 1 k VZN obce Sučany č. 4/2014 o tvorbe a použití
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce
Sučany
• poverenie pre starostu obce Sučany Ing. Vladimíra Plžika, na zastupovanie obce Sučany vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému
fondu, vo veci prevodu vlastníckeho práva na obec Sučany. pozemok CKN 1708/19 k.u. Sučany o výmere 347 m2, druh pozemku
ostatné plochy, zapísaný na LV 4310 /pozemky pri Váhu určené
pre výstavbu bytov nízkeho štandardu/
• aby sa dotácie spoločenským organizáciám (okrem ECAV) schválili vo výške navrhovanej ekonomickou komisiou na zasadnutí
3.2.2016 a
• aby sa dotácie športovým klubom schválili v polovičnej výške oproti
výške navrhovanej ekonomickou komisiou na zasadnutí 3.2.2016 a
• aby sa o dotáciách športovým klubom vo zvyšnej neschválenej
časti oproti návrhu ekonomickej komisie a o žiadosti ECAV Sučany vo výške 3 000 € na výmenu lustrov v kostole, rokovalo a rozhodovalo na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a žiada
predsedov ekonomickej a kultúrnej komisie, aby podali na ďalšie
rokovanie Obecného zastupiteľstva návrhy.
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nasledovným športovým klubom:
a) FO Tatran Sučany vo výške 6.250 € na činnosť FO /doprava, bežná
údržba futbalového ihriska, odmeny trénerom a rozhodcom, bežná
údržba a nákup športového výstroja ap./
b) Kolkársky klub Tatran Sučany vo výške 500€ na úhradu cestovných
nákladov súvisiacich s činnosťou klubu
c) Klub sučianskych turistov Sučany vo výške 400€ na údržbu turistického chodníka na Kriváň, údržba chaty Vendovka a turistickej
základne, dokončenie vrcholového stĺpa na Kriváň
d) Skialpinistický klub Sučany vo výške 500€ na zabezpečenie memoriálu Jána Doboša
e) Športový krúžok Sučany vo výške 150€ na uhradenie dopravných
nákladov súvisiacich s činnosťou krúžku
f) Volejbalový klub Tatran Sučany vo výške 200€ na uhradenie nákladov na prenájom telocvične v ZŠ Sučany
g) TJ Tatran Sučany /STO/ vo výške 150€ na zabezpečenie súťaže
„O pohár starostu obce“ a náklady súvisiace s prácou s mládežou
a nasledovným spoločenským organizáciám:
h) ZO JDS Sučany vo výške 800 € na akcie – pochovávanie basy,
zájazdy - výstup na Piliš, návšteva Tokaja a iných miest na Slo-
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vensku, Seniorparáda, Silvestrovský večierok a Deň zahraničných
Slovákov
i) ZO SZPB Sučany vo výške 300 € na akcie – poznávací zájazd,
návšteva pamätníka na Dukle a náklady súvisiace s návštevami
imobilných členov
j) ZO SZZP Sučany vo výške 600 € na akcie – návšteva kultúrnych
podujatí a na poznávacie zájazdy
k) Sučianka, o.z. vo výške 350 € na akcie – dopravné náklady súvisiace s vystúpením hudobnej skupiny, nákup materiálu súvisiaceho
s činnosťou o.z.
l) MO Živena Sučany vo výške 450 € na akcie -výtvarná súťaž „Sučany očami detí“ a na dopravné náklady súvisiace s návštevami iných
miestnych organizácií Živeny
m) MO Matice slovenskej Sučany vo výške 400 € na akcie - náklady
súvisiace s návštevou Piliša a iných miest na Slovensku, náklady
súvisiace s vatrou zvrchovanosti
• správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Hurbanova 10, Sučany za šk. rok 2014/15
• zriadenie Súkromného centra voľného času Sučany, zriaďovateľ
Martico New Age, o.z. od 1.9.2017
• za člena komisie kultúry a športu Ing. Anežku Bulejovú
• zmluvu o výpožičke, ktorej predmetom je bezodplatné vypožičanie pozemkov s parcelnými číslami: pozemok KN-C 972/1, druh
pozemku: ostatné plochy o výmere 13.622 m2, pozemok KN-C
972/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 462
m2, spolu s vyčlenenými časťami na prízemí Športového domu č.
súp. 841, pozemok KN-C 951, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 369 m2 a pozemok KN-C 952, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, všetky v k.ú.
Sučany („areál starého futbalového ihriska“) pre vypožičiavateľa:
Agentúra AKNOR, IČO: 42 391 806, Železničná 7, 038 52 Sučany
na dobu určitú od 13.6.2016 do 22.6.2016 pre účel konania kultúrneho podujatia „Turiec Fest 2016“
a) udelenie Ceny obce Sučany Ing. Milanovi Rybárovi za osobný prínos pri priemyselnom rozvoji obce
b) udelenie Ceny starostu obce Sučany Vladimírovi Malkovi za osobný celoživotný prínos pri rozvoji obce a športu v obci
c) udelenie Ceny starostu obce Sučany Ivanovi Cunovi za reprezentáciu obce v rámci športových súťaží v maratóne
d) za udelenie Ceny obce vecný dar v hodnote do 150 € na jednu osobu a za udelenie Ceny starostu obce cenný dar hodnote do 100 €
na jednu osobu
• umiestnenie tabuľky s menom Ondreja Kožucha na panteóne
osobností na Námestí SNP v Sučanoch

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
zobralo na vedomie:
• informáciu o zámere výstavby útulku pre nechcené, týrané a opustené zvieratá, rekreačnú a výcvikovú zónu v katastri obce Sučany
• informáciu o stave vo veci rekonštrukcie objektu na Hradiskách /
PSL/ na bytový dom
• správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany

OZ ďalej neschválilo:
•

zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v obci Sučany

OZ na záver požiadalo hlavnú kontrolórku obce:
•

o preskúmanie, či prevádzkovanie kamerového systému obce je
v súlade so zákonnými predpismi a inými nariadeniami obce Sučany
K. Miháliková
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2013
o poskytovaní dotácií v roku 2014
Kontrola bola zameraná na správnosť, zákonnosť, hospodárnosť, účinnosť a účelnosť poskytovania dotácií z rozpočtu obce pre centrá
voľného času, športové kluby a spoločenské
organizácie v roku 2014. Obec môže podľa

nepresahuje 100 €, schvaľuje starosta obce.
V roku 2014 boli z rozpočtu obce poskytnuté dotácie na činnosť centier voľného času v celkovej
výške 13 627,2 € a občianskym združeniam
a spolkom dotácie v celkovej sume 26 700 €.

Centrá voľného času
Názov organizácie
CVČ JM Martin

Výška poskytnutých finančných prostriedkov
720,-

CVČ Domino Martin

4 095,-

CVČ ABC Martin

1 231,2,-

CVČ Kamarát Martin

810,-

CVČ Tanečný klub Deep

2 970,-

ZŠ Bellamos Martin

360,-

CVČ Juniorklub Martin

765,-

OZ Centrum environmentálnej výchovy
ZŠ sv. Don Bosca

2 640,36,-

SPOLU

13 627,2,-

Občianske združenia a spolky
Názov organizácie
Výška poskytnutých finančných prostriedkov
Futbalový oddiel Tatran Sučany
12 000,Kolkársky klub Tatran Sučany
1 000,Volejbalový klub Tatran Sučany
400,Športový krúžok Sučany
300,Klub sučianskych turistov Sučany
1 000,Slovenský zväz zdravotne postihnutých
300,Jednota dôchodcov Slovenska
400,Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
300,OZ Sučianka
1 000,Evanjelická cirkev
10 000,SPOLU
26 700,platných právnych predpisov poskytovať dotácie len právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území obce alebo ktoré pôsobia, či vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby jej obyvateľom. Čo sa týka účelu,
môže obec poskytovať dotácie len na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti.
Okrem toho obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného
času do dovŕšenia 15 rokov veku.
Podmienky poskytovania dotácií obec stanovila vo Všeobecne záväznom nariadení obce
Sučany č. 01/2013 o poskytovaní dotácií.
Predložené žiadosti o dotáciu podľa daného
VZN posudzuje najprv príslušná odborná komisia, následne komisia ekonomická a na záver
obecné zastupiteľstvo. Žiadosti, ktorých výška
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Vykonanou kontrolou boli zistené
nasledujúce nedostatky:
• žiadosti o dotáciu predkladajú športové
kluby a občianske združenia na základe
podmienok stanovených VZN a jeho prílohami, na základe ktorých musia kultúrne a spoločenské organizácie predložiť
písomné prehlásenie žiadateľa o splnení
všetkých daňových a odvodových povinností voči daňovému úradu ako aj čestné
prehlásenie, že majú voči obci vyrovnané
všetky existujúce záväzky a podlžnosti,
kým športové kluby takúto povinnosť nemajú, čo je diskriminačné pre občianske
združenia žiadajúce dotáciu,
• pri podávaní žiadostí o dotáciu bolo zistené
nedodržanie termínu na predkladanie žiadostí u piatich centier voľného času a žiadostí o dotáciu u dvoch športových klubov
a jednej spoločenskej organizácie nespĺňali
všetky potrebné náležitosti a tieto pochybe-

nia neboli zo strany obecného úradu dostatočne odkontrolované,
• zoznam schválených žiadateľov spolu s výškou dotácie má byť zverejňovaný na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli, no na
internetovej stránke sa zoznam uvádza iba
v rámci zverejnenia uznesení obecného zastupiteľstva a na úradnej tabuli v rámci zverejnenia záverečného účtu obce, avšak tieto
formy zverejňovania nereflektujú skutočný
účel zverejňovania schválených dotácií,
• v zmluvách o poskytnutí dotácie boli pri troch
organizáciách zistené nesprávne uvedené
resp. neuvedené potrebné údaje,
• v rámci vyúčtovania dotácie neboli športovými klubmi a spol. organizáciami dodržané
zmluvné ustanovenia týkajúce sa predkladania financovania z iných zdrojov. Obec ale
môže kontrolovať len finančné prostriedky,
ktoré boli poskytnuté z dotácie z rozpočtu
obce. Zároveň centrá voľného času nedodržali zmluvné ustanovenie predložiť kópie
dokladov účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve,
• zmluva o poskytnutí dotácie taktiež obsahuje povinnosť príjemcu dotácie predložiť pri
vyúčtovaní dotácie okrem iného kópiu bankových výpisov. Nie všetci príjemcovia dotácie však majú založený bankový účet, čo
následne vopred určuje nesplniteľnosť tohto
ustanovenia,
• vo VZN č. 1/2013 je uvedené, že zúčtovanie
dotácie je max. do 30. decembra príslušného roku, kým zmluvy uzatvorené medzi
obcou a centrami voľného času vymedzujú
zúčtovanie max. do 31. decembra,
• v súčasnosti nemajú žiadatelia o dotáciu žiadnu povinnosť vymedzenú zákonom resp.
VZN konkrétne definovať účel využitia poskytnutej dotácie. Týmto účelom tak môže
byť jednoduché „zabezpečenie činnosti pre
rok XY“. Ak by obec chcela konkrétnejšie
vymedzovať prípadne kontrolovať účel poskytovania dotácií (napr. doprava na akciu,
občerstvenie, mzdové náklady a pod.), musela by toto vymedziť vo VZN.
Na odstránenie zistených nedostatkov boli
starostom obce prijaté opatrenia a na základe výsledkov kontroly bolo obecným zastupiteľstvom prijaté nové VZN č. 6/2015 o dotáciách, ktoré zohľadňuje kontrolné zistenia. Úplná
verzia vykonanej kontroly sa nachádza na
stránke www.sucany.sk a taktiež ju majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými
boli výsledky kontroly taktiež prejednané.
Mgr. Lenka Orelová

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
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Výsledky volieb do NR SR konané 5. 3. 2016
NR SR
RKD
ZŠ
GBAS
Psychiatria Spolu obec
%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
1 136
1 052
1 128
526
3 842
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
625
644
763
351
2 383
62
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
2
2
4
1
9
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
623
642
759
350
2 374
Počet platných odovzdaných hlasov
616
634
757
343
2 350
Z toho pre:
1.
Strana TIP
6
3
1
1
11
0,47
2.
Strana moderného Slovenska
1
0
0
1
2
0,08
3.
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO-NOVA/
55
70
89
55
269
11,45
2.
4.
Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník
0
0
1
0
1
0,04
5.
Šanca
1
1
2
1
5
0,21
6.
SME RODINA – Boris Kollár
65
63
62
37
227
9,65
5.
7.
Strana zelených Slovenska
5
6
3
1
15
0,64
10.
8.
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SlOVENSKO
0
0
2
0
2
0,08
9.
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
0
0
0
0
0
0,00
10. VZDOR – strana práce
0
0
3
1
4
0,17
11. MOST-HÍD
11
13
19
6
49
2,08
9.
12. Slovenská národná strana
79
65
75
45
264
11,23
3.
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koslícia
1
2
2
0
5
0,21
14. Komunistická strana Slovenska
3
2
9
1
15
0,64
10.
15. Slovenská demokratická a kres-ťanská únia – DS
0
0
2
0
2
0,08
16. SMER – sociálna demokracia
233
248
259
108
848
36,08
1.
17. Kresťanskodemokratické hnutie
22
37
41
8
108
4,59
7.
18. Slovenská občianska koalícia
4
4
3
1
12
0,51
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
68
62
55
46
231
9,83
4.
20. SIEŤ
20
28
44
5
97
4,12
8.
21. Strana maďarskej komunity
0
0
0
0
0
0,00
22. PRIAMA DEMOKRACIA
1
1
2
1
5
0,21
23. Sloboda a Solidarita
41
29
83
25
178
7,57
6.
Percento účasti voličov podľa okrskov: OVK č. 1 - 55,00 % • OVK č. 2 - 61,20 % • OVK č. 3 - 67,60 % • OVK č. 4 - 66,30 %

Lyžiarsky kurz detí
z materskej školy vo
Valčianskej doline

Ako každý rok aj tento absolvovali deti z materskej školy Zvonček v Sučanoch lyžiarsky výcvik. Spočiatku sme si mysleli, že realizácia nebude
možná, nepriali nám snehové podmienky a ani plusové teploty, ale vo
Valčianskej doline bolo na zjazdovkách snehu dosť a na lyžovačku našich detí to stačilo.
V dňoch 1.2. do 5.2. 2016 zúčastnilo 22 detí z materskej školy lyžiarskeho kurzu v spolupráci s Yetiland – Ski academy v lyžiarskom stredisku
Snowland Valčianska dolina.
Deti boli podľa stupňa pokročilosti diferencované do šiestich skupín,
v ktorých spoznali nových kamarátov z Turianskych materských škôl.
Prvý deň sa deti zoznámili s inštruktormi a privykali si na výstroj, na
lyžiach jazdili priamo a učili sa brzdiť. Druhý deň sa učili robiť oblúčiky
jazdiť v pluhu a ísť v rade za sebou. Tretí deň bol výzvou postupne po
docvičení oblúkov a brzdenia všetky deti spolu s inštruktormi jazdili na
vleku. Štvrtý deň, už všetky deti vedeli, čo ich čaká a tešili sa, a tak po
obutí lyžiarok vyštartovali na svah, kde spolu s inštruktormi absolvovali rozcvičku a následne pokračovali na docvičovaní a zdokonaľovaní
jazdy. V piaty deň si pre deti inštruktori pripravili prekvapenie v podobe
lyžiarskych slalomových pretekov. Deti z našej materskej školy obsadili
tieto miesta.
Z dievčat sa umiestnili: 1. miesto: Laurika Očková, 2. miesto: Nelly Bednárová, 3. miesto: Eliška Pohlová.
Z chlapcov sa umiestnili: 1. miesto: Filipko Podhorský, 2. miesto: Šimonko Ondrejkovič, 3. miesto: Marko Kukučka.
Na konci lyžiarskeho kurzu boli deti odmenené, pochvalou, medailou,
diplomom a samozrejme sladkosťou. Najväčšiu radosť sme však mali

z pobytu stráveného mimo materskej školy, z ktorého si odnášame veľa
pekných zážitkov. A už sa tešíme na svah o rok.
Fotogalériu z lyžiarskeho výcviku vo Valčianskej doline si môžete pozrieť na stránke www.mssucany.eu.
Mgr. Eva Brodzáková
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Pamätník zahynuvších v 1. svetovej vojne
Obecný úrad pripravuje zhotovenie pamätníka padlým Sučancom v 1. svetovej vojne.
Problém je v tom, že v súčasnosti je veľmi ťažké zistiť mená a údaje o padlých Sučancoch. V kronike Sučian je v roku 1973 uvedených tridsaťtri mien, v štátnej matrike
zomrelých sme našli osem padlých a vo Vojenskom historickom ústave dvoch, spolu
štyridsaťdva osôb. Pri všetkých nám chýbajú údaje o narodení a o tom kedy a kde zahynuli. Sú to: Achimský Martin, Baránka Juraj, Brna Jozef, Brna Pavel, Brveník Jozef,
Dropka Ján, Fízel Juraj, Gallo Ján, Gallo Jozef, Gregor Ján, Gregor Juraj, Hodža Ivan,
Chorvát Jozef, Chorvát Miloš, Kopas Pavel, Kulich Pavel, Lang Július, Langsfeld Pavel,
Malko Daniel, Maňka Jozef, Maňka Juraj, Matuľa Ján, Miert Pavel, Mikle Štefan, Milec
Pavel, Rizman Ľudovít, Rosinský Ján, Ruman Ján, Vaňo Ondrej, Zachar Július, Zachar
Juraj, Žilka Michal, Balsjanek György, Bella Strodno József, Ftacsina Andras, Polják
Bella János, Rafay János, Rohacsek György, Rolko Andras, Zsiburg József, Bella Juraj, Neufeld Abrahám Arpád. Nemáme istotu že sú to všetci padlí Sučanci v 1. svetovej
vojne. Preto sa obraciame na Vás milí Sučanci. Pokiaľ máte v rodine predka, ktorý
padol v 1. svetovej vojne a nie je na horeuvedenom zozname oznámte to na Obecnom
úrade v kancelárii sekretariátu starostu. Tiež vás prosíme prineste fotografie, oznámenie o smrti na fronte, listy z frontu, prípadne iné dokumenty. Na obecnom úrade ich
oskenujeme a použijeme v pripravovanej publikácii o dejinách Sučian.
Dúfame, že sa nám podarí vytvoriť kompletný a dôstojný pamätník.
Text: PhDr. Juraj Lašutth

15. výročie založenia
ZO JDS Sučany
Rok 2016 sme v Sučanoch začínali už v januári v duchu „aktívneho starnutia“ slávnostnou Výročnou členskou schôdzou, v znamení pätnásteho výročia založenia ZO
JDS Sučany. Za tých uplynulých pätnásť rokov sa, obrazne povedané, z „malej lokálky stalo Pendolíno“, veď z 82 zakladajúcich členov sa organizácia rozrástla na súčasných 284 členov. Pamätným listom sme ocenili zakladajúcich členov výboru. Krajské
predsedníctvo JDS Žilina prostredníctvom predsedu Dr. Michala Kotiana udelilo našej
jubilujúcej organizácii „čestné uznanie“. Z množstva podujatí, ktoré sa uskutočnili pod
patronátom našej Jednoty, hodno spomenúť oživenie tradície Fašiangov. Je potrebné
spomenúť najmä 11 ročníkov Regionálnej prehliadky súborov seniorov dolného Turca
(SENIORPARÁDA).
Aktívne starnúť sme pokračovali sprievodom masiek a pochovávaním basy začiatkom februára, oživením tradície Fašiangov, časom stretávania sa, spoločenských
posedení a akéhosi „vyzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý, bohatý a veselý ako fašiangový čas.
Text: Ján Šteuček • Foto: Ctibor Pročka
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Odpad náš
každodenný
Od 1. januára 2016 je v účinnosti nový zákon
o odpadoch, ktorý so sebou prináša, okrem
iného, celý rad nových povinností, jednak pre
obce, ako aj pre ich občanov. Týka sa to teda
aj našej obce a Vás, milí spoluobčania.
Asi všetci vieme, že ekologické povedomie
v našej krajine je oproti krajinám západnej Európy neporovnateľne nižšie. Môže za to nízka
motivácia? Ak áno, tak tento zákon by to mal
napraviť. Nový zákon o odpadoch by nás mal
motivovať čím viac separovať - triediť odpad
na jednotlivé komodity ako sú plasty, sklo, papier, kovy atď. Týmto by sa zvýšil podiel recyklácie (opätovného využitia) odpadu, ktorý je
v súčasnosti v našom štáte na úrovni len okolo
7 %. Pre porovnanie, priemer recyklácie odpadov v krajinách EÚ je na úrovni 30 %.Podiel
recyklácie odpadov v našej obci je 7,6 %.
Novota, ktorú nový zákon o odpadoch prináša
je, že obce budú znášať náklady len za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom. Triedený
zber odpadu budú financovať samotní výrobcovia takých výrobkov, z ktorých vznikajú
jednotlivé triedené zložky odpadov ako sú: výrobky z plastov (PET, PE, PP…), papier a lepenka, sklo, elektro zariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky,.
Čo z toho pre nás vyplýva? V skratke, čím viac
odpadu vytriedime, tým menej budeme platiť
za zber a likvidáciu ostatného komunálneho
odpadu, a teda sa zníži aj miestny poplatok za
komunálne odpady. A to je už celkom dobrá
motivácia, prečo triediť odpad.
Na pleciach zástupcov obce je úloha vytvoriť lepšie podmienky na triedený zber odpadu, na Vás,
milí spoluobčania, je lepšie a viac triediť odpad.

Tiež Vám dávame do pozornosti:
• zber „zeleného“ odpadu
Aj tento rok bude v našej obci prebiehať zber
„zeleného“ odpadu – biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a trávnatých plôch. Na
jednotlivých stanoviskách v obci (viď tabuľka)
bude každú sobotu počas vegetačného obdobia pristavená traktorová vlečka, do ktorej
môžete tento odpad umiestniť. Presný dátum
začatia tejto aktivity bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Lokalita

Čas (h)

Sídlisko Prefa - park

10:00 – 10:50

Hrabiny – Fatranská 11:00 – 11:45
cesta -autobusová otoč
Okále – parkovisko - bý- 12:00 – 12:50
valá JEDNOTA
Ul. Fučíkova – pri ob- 13:00 – 13:50
chode JEDNOTA

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

• drobný stavebný odpadoch
Obec Sučany Vám aj naďalej umožňuje zbavovať sa drobného stavebného odpadu prostredníctvom zberného dvora. Určený odpad
môžete na zberný dvor priviezť počas prevádzkových hodín uvedených v tabuľke:
Prevádzkové hodiny zberného dvora:
Pondelok
07:00 – 15:00
Utorok
zatvorené
Streda
07:00 – 17:00
Štvrtok
07:00 – 15:00
Piatok
07:00 – 14:00
Sobota
07:00 – 17:00
Informácie: 043/4241026; 043/4241022. V mimoriadnych prípadoch mimo otváracích hodín
volajte na tel. č.0903 555 159.
Vážení občania, využívajte túto možnosť a neumiestňujte stavebný ani iný odpad na voľné
priestranstvo v obci alebo mimo obce. Predchádzajme vytváraniu čiernych skládok odpadu v našej obci. Čím menej čiernych skládok,
tým čistejšie a bezpečnejšie prostredie pre

naša obec vyzerala inak…. A v konečnom
dôsledku, keby sa každý človek na Zemi správal aspoň trochu šetrnejšie voči svojmu okoliu,
možno by jablone nekvitli v januári, ale ako
majú - v máji…
Text: Ing. Anežka Bulejová,
referát životného prostredia

Naši jubilanti

naše deti.
Text: Ing. Anežka Bulejová

Deň Zeme
Keď sa povie Deň Zeme, tým mladším z nás
sa možno vybaví pred očami nejaká aktivita zo
školy, zber odpadkov v prírode, či „jarné upratovanie“ okolo školy. Ale možno sa nájdu aj
takí, ktorým tento pojem, žiaľ, nič nehovorí…
Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Ale
možno by sa tento deň mal volať Deň NÁŠHO
životného prostredia. Bolo by to pre nás osobnejšie, lebo NAŠE životné prostredie = NAŠA
„Zem“ – životný priestor v ktorom žijeme.
Chceme Vás týmto povzbudiť, vážení spoluobčania, aby ste prispeli, každý podľa svojich
možností, ku skrášleniu svojho okolia a „šetreniu“ NAŠEJ Zeme. Nemusíte organizovať
masové akcie zberu odpadkov alebo vysádzať
stromčeky… Stačí, keď napríklad zdvihnete
papier vyhodený aj za Vašou bránou, hoci by
ste nemuseli, alebo nepôjdete v tento deň do
obchodu autom, ale na bicykli... A taký úplne
jednoduchý námet, ako sa šetrne správať voči
NAŠEJ Zemi - do obchodu si vezmite tašku
už z domu a nie opačne - z obchodu doniesť
ďalšiu „zbytočnú igelitku“ domov.
Keby bol Deň Zeme každý deň, možno by

Dňa 16.12.2015 sa konal v RKD slávnostný
obrad pri príležitosti životného jubilea našich
spoluobčanov, ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80 rokov a viac v druhom polroku roku 2015. Pripravený bol kultúrny program. Jubilantom sa
prihovoril starosta obce Ing. Vladimír Plžik.
Vystúpili deti z Materskej školy s krásnym
vianočným programom a zahrala hudobná
skupina Úsvit. Pre každého jubilanta bol pripravený malý upomienkový darček a kvietok,
ktorý odovzdal p. starosta. Celé popoludnie
bola v sále RKD príjemná, sviatočná nálada
a naši starší občania ocenili, že sme im spríjemnili popoludnie, pripravili krásny program
a hlavne nezabudli na nich. Dôkazom toho boli
slzy šťastia v očiach oslávencov. Obec Sučany chce v tomto podujatí pokračovať aj naďalej
a tešíme sa na jubilantov roku 2016.
Text: K. Miháliková • Foto: C. Pročka

Citáty pre pohladenie duše
Keď od Vás odídu určití ľudia alebo zážitky,
nie je potrebné snažiť sa to chápať, alebo
prosiť ich, aby zostali prítomní vo vašom živote.
Pokiaľ odídu preč, vezmite to ako signál,
že títo ľudia, okolnosti a veci nie sú
súčasťou plánu pre ďalšiu úroveň vášho života.
Je to náznak toho, že váš život
potrebuje oveľa viac a niekoho iného,
že život si robí jednoducho miesto.
Preto objímte svoje „ zbohom“,
pretože za každé „ zbohom“
dostanete oveľa krajšie „ ahoj“.
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Medzinárodný deň
žien
V nedeľu 13. marca pripravil Obecný úrad
v spolupráci s JDS Sučany popoludnie s kultúrnym programom pre všetky ženy, aby oslá-

Fašiangy
v Sučanoch

divadla, v ktorom sa pripravuje hudobno divadelný večer o Hane Hegerovej. Je to príbeh
o mladej herečke, ktorá sa dostala do zložitej
životnej situácie. Zazneli piesne od Hany Hegerovej v podaní Barbory Švidroňovej a Veroniky
Strapkovej. Za umelecký zážitok ďakujeme.
Text a foto: Danuša Pročková

Aj v Sučanoch sa dodržuje tradícia Fašiangov. Jednota dôchodcov a hudobná skupina
Sučianka zorganizovali v sobotu 6.2.2016
sprievod masiek po uliciach obce. Rozdávali
dobrú náladu a zvestovali, že sa blíži štyridsať
dňový pôst. Veselosť pokračovala pred Popolcovou stredou v utorok v Robotníckom kultúrnom dome. V plno nabitej sále sa o dobrú
náladu postarala skupina Úsvit, Sučianka a DJ
Mirko Mihálik. Po tradičnom občerstvení praženicou a šiškou, sa za veľkého plaču symbolicky
pochovala basa a nastalo obdobie pôstu.
Text: Danuša Pročková • Foto: Ctibor Pročka

Návšteva divadla
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
zv Sučianoch zorganizoval pre milovníkov kultúry návštevu Mestského divadla v Žiline. Na
programe bola hra Jánošík 007. Je to pohľad
súčasnej generácie na Jánošíkov mýtus, slovenské dejiny a politickú súčasnosť. Najväčšia
legenda o Jánošíkovi. O hrdinoch. O nás.
Text: Danuša Pročková • Foto: Ctibor Pročka

vili svoj sviatok. V Robotníckom kultúrnom
dome vystúpili so svojim programom JUDr. Viliam Kúdelka, deti z Materskej školy, Folklórna
skupina Sučianka a skupina Úsvit. Po ukončení programu starosta obce obdaroval všetky
ženy krásnou ružou.
V sále panovala celé popoludnie príjemná sviatočná atmosféra a sme veľmi radi, že sme našim ženám spríjemnili sviatočné popoludnie.
Text: K. Miháliková • Foto: C. Pročka

Návšteva divadla
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Sučany, pri priležitosti MDŽ zorganizoval
8.marca pre priaznivcov kultúry navštevu Žilinskeho divadla. Na programe bola hra „Hana“,
ktorej dej sa odohráva v zákulisí regionálneho

Valentínska
kvapka krvi
Dňa 8. 3. 2016 sa dvere gymnázia otvorili pre
správnu vec. Konala sa u nás tradičná a obľúbená akcia darovania krvi. Tradične sa jej zúčastňujú žiaci i učitelia Bilingválneho gymnázia
Milana Hodžu, no prišli i občania našej obce
a spoločne sme prispeli k dobrej veci. Žiaci
a pracovníci našej školy sú aktívnymi darcami
krvi a pomáhajú tým najvzácnejším, čo majú.
Zúčastneným a organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Text a foto: Mgr. Veronika Ďaďová

Ing. Ondrej Kožuch (10. 2. 1911 – 5. 9. 1944)
Ondrej Kožuch na narodil v Sučanoch a navštevoval gymnázium v Martine. V štúdiu pokračoval na vysokej škole hospodárskeho zamerania v Brne so špecializáciou pôdoznalectvo. V roku 1938 sa oženil a žil na Slovensku, kde sa venoval
výskumu pôdy. Stálym pracoviskom mu bol agropedologický ústav v Spišskej Novej Vsi, pracoval predovšetkým v teréne
na Gemeri, Spiši, Liptove, Turci a Orave. Tu chodil po kopcoch i po dolinách. Odoberal vzorky pôdy a zisťoval pôdne
profily a určoval pôdne typy. Získané poznatky publikoval v odbornej literatúre a pomáhal s nimi i bežným poľnohospodárom. Vo vojnových rokoch sa zapojil do povstania a ako 33 ročný otec dvoch detí nastupuje do povstaleckých kasárni na
východnom úseku v Spišskej Novej Vsi. Tu pri obrane mesta i padol 5.9. 1944.
Vo svojom krátkom živote stihol napísať šesť odborných publikácií a uverejniť viac než 100 odborných článkov z oblasti
pôdoznalectva. Meno tejto osobnosti nesie i ulica v Spišskej Novej Vsi a posmrtne mu bol brnenskou vysokou školou udelený i titul doktora technických vied. V rodnej obci si občania rodáka pripomínajú pamätnou tabuľou umiestnenou na jeho
rodnom dome a pomenovaním jednej z ulíc. Pri príležitosti výročia 105 rokov od jeho narodenia si v Sučanoch pamiatku
tohto významného človeka uctili predstavitelia obce krátkym pietnym aktom v deň jeho narodenia a v rámci Hodžových
dní bude jeho meno umiestnené na panteón osobností Sučian.
Text: Mgr. V. Ďaďová
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Plán kultúrnych akcií na rok 2016
MAREC
APRÍL

MÁJ
JÚN

JÚL

MDŽ - 13.3.
Deň učiteľov 31.3.
Oslobodenie obce - 11.4.
Mini - futbalový turnaj o pohár starostu obce
Stavanie mája 30.4. máj. veselica
Deň matiek - 8.5.
Divadlo pre MŠ a ZŠ – 2 vystúpenia
MDD - 1.6.
Jubilanti 70 – 95 r. Obec Sučany RKD 1. polrok 2016
Dni M. Hodžu
24.6. GBAS
25.6. Senior - paráda – JDS
26.6. Obec Sučany
Turiec fest - 18.6. staré fut.ihrisko – Aknor + OcU
Futbalové jedenástky
Štiavnický kotlík - 16.7. Ontário p. Stankoviansky + OcU

Informácia o novom
územnom pláne obce
Obec Sučany obstaráva nový územný plán. Potreba obstarať nový územný plán vznikla z dôvodu, že pôvodný je z roku 2005 a obsahuje 4 zmeny
a doplnky. Túto povinnosť obci ukladá aj § 30 ods. 3 stavebného zákona.
Obstarávanie, spracovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie je pomerne zložitý proces, ktorého postup stanovuje stavebný zákon
a súvisiace predpisy. Náš, pripravovaný územný plán, už má za sebou:
• prípravné práce – zverejnenie oznámení o začatí obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie, sústredenie územnoplánovacích
podkladov a ostatných podkladov v spolupráci s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávneho kraja a právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia
• výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie a výber spracovateľa, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V našej obci sú to Ing. arch. Beáta Mikušová a Ing.
arch. Martin Pavlík
• prieskumy a rozbory – ich cieľom bolo získanie poznatkov o možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania

AUGUST

OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

Anička Ulická - 28.8. – položenie venca
SNP 29.8.- pietny akt pri pamätníku
Beh v srdci SNP
Mesiac úcty starším 9.10.
Ď. Langsfeld, návšteva Fulnek - 14.10.
Červené maky - 11.11.
Deň študentov 17.11.
Mikuláš, vianočné trhy - 4.12. Nám. SNP
Mikulášske posedenie
11.12. Obec Sučany + SZZP - RKD kult. Program
Vianočný koncert - 18.12. Ev. a.v. kostol Obec Sučany
Jubilanti - Obec Sučany - RKD 2.polrok 2016
Silvestrovská zábava - 30.12. JDS - RKD
Silvester 2016 - 31.12. – námestie SNP
Text: K. Miháliková

územia, potrebných na spracovanie zadania
• krajinno-ekologický plán katastrálneho územia obce, ktorý prihliada
na kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky
• zadanie – bolo prerokované s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávneho kraja a právnickými a fyzickými osobami.

Náš územný plán ešte čaká na:
• súhlasné stanovisko k zadaniu, ktorý udeľuje Okresný úrad Žilina,
po jeho obdržaní bude zadanie predložené na schválenie do obecného zastupiteľstva
• spracovanie konceptu
• spracovanie návrhu územného plánu. Tieto dokumenty budú tiež
prerokované s dotknutou verejnosťou a dotknutými orgánmi štátnej
správy a samosprávy.
• schválenie územného plánu a vyhlásenie záväzných a smerných
častí
Schválená územnoplánovacia dokumentácia bude záväzným, alebo
smerným podkladom na územné rozhodovanie a vypracovanie dokumentácie stavieb.
Text: Ing. J. Bednáriková
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Všetci si spoločne popriali v novom roku 2016
pevné zdravie, šťastie, lásku, porozumenie,
rodinnú pohodu, úspechy v práci, všetko krásne,čo si kto želá.

Vianočný koncert
Maroša Banga
Dňa 6.12.2015 Obec Sučany v spolupráci
s rímsko-katolíckou cirkvou, farnosťou Sučany
a MŠ usporiadali koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga a detí z MŠ v rímsko-kat.
kostole v Sučanoch. Deti z MŠ vystúpili s vianočným pásmom, ktoré zvládli pod vedením
svojich pani učiteliek naozaj krásne. Príjemná
atmosféra a krásne piesne umocnili predvianočnú atmosféru. Prítomní odchádzali so slzami šťastia. V tejto tradícii by sme chceli pokračovať aj v budúcom roku v ev. kostole a. v.
v Sučanoch.
Text: K. Miháliková • Foto: C. Pročka

Vianočný koncert
Detského súboru
u Saleziánov
v Žiline.
Vystúpenie 50 členného orchestra 13.12.2015
v Robotníckom kultúrnom dome bol naozajstný umelecký zážitok pre prítomných. Vianočné piesne a krásne melódie vytvorili príjemnú
predvianočnú atmosféru.
Všetci odchádzali s pocitom príjemne prežitého sviatočného popoludnia.
Text: K. Miháliková • Foto: C. Pročka

Silvestrovská
zábava v RKD
v predstihu
Koniec starého roka sa oslavoval aj v Sučanoch. Výbor Jednoty dôchodcov zo Sučian
usporiadal 29. decembra pre svojich členov
a priateľov silvestrovské posedenie s hudbou. V plno nabitej sále privítal hostí predseda
klubu pán Ján Števček a hosťom zaspievala
naša spevácka skupina Sučianka. Do tanca a na počúvanie sa striedala skupina Usvit
s DJ Mirkom Mihálikom. Po dobrej večeri bola
aj tombola. Hostia odchádzali v neskorých večerných hodinách a už teraz sa tešia, čo prinesie nový rok.
Text: Danuša Pročková • Foto: Ctibor Pročka

Silvester 2015
a Nový rok 2016
Dňa 31.12.2015 na Silvestra pripravila obec
Sučany na Námestí SNP rozlúčku so starým
rokom a spoločne sme privítali ohňostrojom
a pohárom perlivého sektu Nový rok 2016.
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Tento turnaj sa teší veľkej obľube občanov, ktorí
v zimných mesiacoch v hojnom počte navštevujú napínavé kolkárske zápasy. Turnaj vyvrcholil víkendom 16. a 17. januára a až v poslednom kole sa medzi družstvami Traktor „A”
Poradie družstiev
1. TRAKTOR „A”
2. OBEC
3. ZÁTURČIE
4. ROZVODŇA
5. DO.RA.ST
6. CUKRÁRI
7. PREFA
8. KAMARÁTI
9. EVA TEAM
10. TRAKTOR „B”
Jednotlivci
1. VEREŠ Róbert
2. KYSELICA Ľubomír
3. PLAZÁK Jozef
4. LACIKA Martin
5. HUDEC Peter
6. ČILJAK Vladimír
7. BELLA Juraj
8. MATULA Róbert
9. BAZGER Rastislav
10. KOVÁČ Ladislav

Body
16
16
12
12
10
9
8
3
2
2
Družstvo
Záturčie
Obec
Obec
Traktor „A”
Traktor „A”
Rozvodňa
Obec
Traktor „A”
Obec
Do.ra.st

Skóre
55,5 : 16,5
54,0 : 18,0
45,5 : 26,5
43,0 : 29,0
40,5 : 31,5
35,5 : 36,5
32,0 : 40,0
23,5 : 48,5
15,5 : 56,5
15,0 : 57,0
Priemer
375,67
374,78
370,56
368,22
367,78
366,29
364,89
364,22
363,00
361,44

Turnaj v kolkoch
Na prelome rokov 2015-2016 na modernej
štvordráhovej kolkárni v Sučanoch prebiehal už
58. ročník amatérskeho turnaja v kolkoch. Je to
najstarší amatérsky turnaj na Slovensku. Hrá
sa o putovný pohár starostu obce. Tento ročník
sa ho zúčastnilo 10 družstiev i keď po minulé
roky ho hrávalo aj 16 družstiev. Na dráhach sa
vystriedalo vyše 80 hráčov a najstarší účastník
p. Záborský Rudolf má už viac ako 80 rokov.

a Obec rozhodovalo o víťazovi tohto ročníka.
Prvé dve družstvá z turnaja sa kvalifikovali na
majstrovstvá Slovenska amatérov, ktoré sa uskutočnia na novej kolkárni v Starej Turej koncom
mája 2016. Slávnostné vyhodnotenie turnaja sa
uskutočnilo 31. januára v kolkárni, kde starosta
obce Ing. Vladimír Plžik najlepším družstvám
a jednotlivcom odovzdal poháre a diplomy.
Text a foto: D. Malko

ZO ŽIVOTA OBCE
AKO PRACUJE
rozhlas v našej obci
Vážení občania,
v tomto článku by som chcel vysvetliť používanie a funkčnosť, resp.
nefunkčnosť rozhlasu v Sučanoch a problémy s týmto spojené. V našej
obci bol v minulých rokoch prerobený drôtový rozhlas na rozhlas bezdrôtový. Tento sa zapína tak isto ako drôtový, rozdiel je v tom, že signál
je prenášaný éterom. To znamená, že ho môžu rušiť rôzne aspekty,
ako napríklad veľké množstvo vysielačiek používaných v našej obci,
ktoré majú inú frekvenciu, čím môžu prerušiť vysielanie rozhlasu. Asi
veľmi dobe poznáte situáciu, kedy rozhlas začne hučať. Stáva sa tak
v prípadoch, kedy sa rozhlas spustí, ale je potrebné ho vypnúť, pretože
prerušilo signál alebo napätie pokleslo pod 10 V. V takomto prípade sa
rozhlas musí reštartovať. Niekedy sa však nedá spomínané hučanie
vypnúť ani reštartovaním a tak sa musí ísť vypnúť priamo na stĺpe a to
tým, že sa fyzicky odpojí 12 voltová baterka, aby rozhlas prestal hučať.
Preto, vážení občania, nie je v silách pracovníka obecného úradu, ktorý
obsluhuje rozhlas, aby ho vypol okamžite, keď zistí závadu. Rozhlas,
ktorý má slabšiu baterku a napätie v ňom poklesne po 10 voltov, počas

Bezplatná
právna
poradňa
V obci Sučany bola od februára 2015 zriadená bezplatná
právna poradňa pre jej obyvateľov.
Poradňu mohol využiť každý, kto potreboval právnu radu v oblasti občianskeho práva, obchodného, dedičského, rodinného
alebo pracovného práva. Poradňa sa netýka práva sociálneho
zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky) a právne
rady v oblasti trestného práva sa mali poskytovať po predbežnej
telefonickej dohode. Právna poradňa je určená fyzickým osobám
– nepodnikateľom, nie podnikateľom.
Právna poradňa je zriadená v priestoroch Robotníckeho domu s frekvenciou jeden krát do týždňa (streda) v čase od 14.00h do 16.00h.
Právna poradňa fungovala od februára do mája a jej fungovanie
bolo obnovené od októbra 2015. Poradňu navštívilo priemerne
2,5 občanov (od jedného do štyroch počas jedného dňa). Právne
poradenstvo tak bolo poskytnuté cca 70 obyvateľom obce Sučany, a to formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca od 10 do
30 minút. Záujem obyvateľov obce o služby bezplatnej právnej
poradne bol konštantný, pričom niektorí občania poradňu navštívili aj opakovane.
Záujemcami o poskytnutie právneho poradenstva boli prevažne
starší občania (cca dve tretiny), ale aj občania v produktívnom veku.
Právne poradenstvo bolo poskytované najmä v oblasti dedičského,
pozemkového práva, ako aj v oblasti susedských sporov, podielového spoluvlastníctva, rodinného a pracovného práva. Podstatnú časť
právneho poradenstva tvorila aj oblasť vymáhania pohľadávok, či už
išlo o vymáhanie pohľadávok občanov obce Sučany alebo o ochranu ich práv v prípade vymáhania pohľadávok voči nim.
Všeobecne je možné povedať, že právna poradňa prispela
k predchádzaniu vzniku sporov, k usporiadaniu právnych vzťahov
medzi občanmi a ich príbuznými (rodinné, dedičské právo) alebo
ich spoluvlastníkmi (majetkové právo) a k ochrane práv obyvateľov obce Sučany (z pohľadu ich postavenia ako dlžníkov, zamestnancov, spotrebiteľov alebo prijímateľov rôznych služieb).
Text: Mgr. Eva Belicová

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
spustenia síce hrá pieseň, ale keď sa začne hovoriť, tento sa vypne,
nakoľko je bez napätia. Ani v tomto prípade sa nedá pracovníkom nijako
ovplyvniť chod rozhlasu. Ďalším problémom je hlučnosť rozhlasu. Nie
je možné samostatne na každom rozhlase ubrať alebo pridať hlasitosť.
Keď sa uberie alebo pridá hlasitosť, tak sa to prejaví na všetkých rozhlasoch, ktoré sú nainštalované v Sučanoch. Ďalšou významnou chybou pri používaní obecného rozhlasu je podnapätie, čo znamená, že
pri dobíjaní z pouličného osvetlenia by malo mať napätie 220 V, ale na
niektorých miestach je prívod elektrickej energie len okolo 181 – 190 V.
V skutočnosti to znamená, že počas svietenia pouličného osvetlenia sa
baterka v tomto rozhlase, ktorý sa nachádza na stĺpe verejného osvetlenia nedobije a rovnako nie sú funkčné rozhlasy na viacerých miestach
v našej obci. Okrem iného som Vás chcel tiež oboznámiť s daným stavom a problémami, ktoré z neho vyplývajú, nakoľko rozhlasy sa v obci
používajú za každých poveternostných podmienok, či je teplota – 20º
C alebo + 30º C. Rozhlasy sú ale staré, unavené „plošáky" – tranzistory, ktoré naštartujú celý mechanizmus rozhlasu. Cena jedného nového
„plošáku" je okolo 500 €, čiže ich kompletná výmena je veľmi finančne
náročná, v budúcnosti však nevyhnutná.
Text: Miroslav Mihálik

OZNAMY
Občania, ktorým nefunguje miestny rozhlas alebo pouličné osvetlenie, môžu
tieto poruchy nahlásiť neperetržite hasičom Sučany na t.č. 42 410 22.
Občania sa môžu obrátiť na uvedené tel. číslo aj v prípade túlavých psov.

OTVÁRACIE HODINY
OBECNÁ KNIŽNICA SUČANY

PONDELOK 13:00 – 17:00 hod
STREDA 13:00 – 17:00 hod.
ŠTVRTOK 13:00 – 17:00 hod.
PIATOK 13:00 – 17:00 hod.

HLÁSENIE V OBECNOM ROZHLASE

PONDELOK 08:30, 11:00, 15:00
UTOROK 08:30, 11:00, 15:00
STREDA 08:30, 11:00, 16:00
ŠTVRTOK 08:30, 11:00, 15:00
PIATOK 08:30, 11:00, 14:00
Mimo týchto hodín a dní hlásime iba pohreby, odstávky vody, plynu a elektrickej
energie, mimoriadne udalosti a športové podujatia. Ďakujeme za pochopenie.
ZBERNÝ DVOR
V našej obci je Zberný dvor umiestnený na ulici Dukelských hrdinov. Pôvodca
komunálneho odpadu, ktorý uhradil Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady môže na Zberný dvor odovzdať nasledovný odpad:
• Papier (noviny, časopisy, kartóny) • Plasty /PET a PE fľaše, fľaše od aviváží,
šampónov, oleja, octu, fólie/ • Sklo, Textil • Kovy • Elektroodpad z domácností
(chladničky, mrazničky, práčky, televízory a iné spotrebiče) • Objemný odpad /
rozobratý resp. demontovaný/ • Drobný stavebný odpad • Biologicky rozložiteľný odpad • Batérie a akumulátory, žiarivky a výbojky, oleje, farby • Nápojové
kartónové obaly /tetrapaky/ od mlieka, džúsov, vína • Kovové obaly /pivo, nealko nápoje/.
Prevádzkové hodiny zberného dvora nájdete na str. č.7.
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v spolupráci s priemyselnými závodmi

KraussMaffei

MAR SK

GGB

TFM s.r.o.

ZWL Slovakia

ZINKPOWER MARTIN

9:00 – 15:00 h

9:00 – 15:00 h

9:00 – 15:00 h

9:00 – 15:00 h

11:00 – 13:00 h

9:00 – 15:00 h

vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v sobotu 14. mája 2016
V ZÁVODOCH PRIEMYSELNÉHO PARKU SUČANY-ZÁPAD

OSTATNÍ PARTNERI

MOTOREST RAPID

SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN –
PREZENTÁCIA DUÁLNEHO
VZDELÁVANIA
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