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Srdečne Vás pozývame na

Sučiansku

a

zabíjačku

XXIII. Sučiansky jarmok
ľudových remesiel
spojený s rozsvietením vianočného stromčeka
a príchodom Mikuláša so sladkým prekvapením pre deti.

3. decembra 2016 o 10.00 hod. na Nám. SNP v Sučanoch
Akcia je pokračovaním tradičného Sučianskeho jarmoku
s bohatým kultúrnym programom,vystúpením hudobných
skupín, stánkami ľudových remesiel a súťažami pre deti
a dospelých. Súčasťou jarmoku je súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít so
zaujímavými cenami. Príde Mikuláš, ktorý rozdá deťom sladkosti a rozsvieti
stromček. Program ukončí ohňostroj.
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ZO ŽIVOTA OBCE

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Sučanoch, konaného 15.júna 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v úvode
rokovania vzalo na vedomie plnenie uznesení
z predchádzajúceho zasadania zastupiteľstva,
správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií v roku 2015 a kontroly nakladania
s majetkom a hospodárenie s finančnými prostriedkami v MŠ Sučany.
V ďalšom bode OZ prerokovalo a následne
schválilo: VZN obce Sučany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, dodatok
č. 2 k VZN č. 2/1999 Udeľovanie čestného
občianstva obce Sučany, ceny obce Sučany
a ceny starostu obce Sučany, VZN obce Sučany č. 3/2016 o určení názvu ulíc v obci Sučany časť Hrabiny Ul. Hubová, časť Kamene
Ul. Pod Bukovinou a dodatok č. 1 k Zásadám
hospodárenia s majetkom obce Sučany.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch vzalo na
vedomie stav čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2016 a schválilo zmenu rozpočtu
obce a ZŠ na rok 2016 v položkách nasledovne: príjem z lepšieho výberu na dani zo závislej činnosti FO +100 000 € bude použitý na rekonštrukciu verejného osvetlenia + 100 000 €

a príjem z fondu zelene + 5 000 € je účelovo
určený na údržbu zelene + 5 000 €. Poslanci
ďalej prerokovali a schválili Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
obce Sučany pre roky 2016 – 2026.
Ďalej na programe bolo rokovanie o miestnom
cintoríne. Poslanci vzali na vedomie riešenie
vstupu do cintorína a zapracovanie pomníka
padlým I. sv. vojny podľa návrhu architekta
Ing. Gustiňáka so zapracovaním prvkov prefabrikátových dielcov vybraného typu z predloženej ponuky, riešenie výsadby podľa navrhnutého plánu a rekonštrukciu oplotenia. Schválili
tiež plán činnosti hlavnej kontrolórky obce Sučany na II. polrok 2016. V ďalšom bode OZ
schválilo zástupcov obce ako zriaďovateľa do
Rady školy pri ZŠ SNP v Sučanoch na ďalšie
funkčné obdobie rady školy a to: Mgr. Veroniku
Ďaďovú, Ing. Vladimíra Buleja, Ing. Evu Bencovú, Mgr. Róberta Kováča a zástupcov obce
do Rady školy pri MŠ v Sučanoch na ďalšie
funkčné obdobie rady školy Ing. Katarínu Malkovú, Martina Rybára a Annu Ferkovú.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch schválilo
tiež p. Martina Rybára ako zástupcu za Obec
Sučany do Správnej rady Strediska evanjelic-

kej diakonie, Diakonické centrum Sučany.
Poslanci OZ vzali na vedomie informácie
o kultúrnych akciách /Hodžove dni, Jedenástky, Turčiansky kotlík, Turiecfest/, správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany a schválili
1 krát ročne vykonať návštevu našich spoluobčanov umiestnených v Domovoch dôchodcov resp. opatrovateľských služieb v Turci
(okrem Sučian) za účasti pracovníkov OcÚ
a poslancov.
Následne poslanci vzali na vedomie informáciu o stave príprav využitia stavby súpisné
číslo 879, par. č. KN-C 1905/2 k.ú. Sučany
(bývalý pavilón C, Psychiatrickej liečebne Sučany) prestavbou na verejnoprospešnú stavbu - bytový dom.
Na záver zasadnutia schválili predĺženie zmlúv
nájomných jednoizbových bytov na Ul. Tehelná č. 5,7,9,11 na obdobie jedného roka do 30.
9. 2017 týmto nájomcom: Rastislav Chabada, Renáta Hanuliaková, Emil Facuna, Lenka
Orelová, Renáta Farkašová, Alžbeta Šalagová
a Magdaléna Václaviková a vzali na vedomie
vzdanie sa poverenia k vykonávaniu občianskych obradov MUDr. Ivety Trnovskej a Ing.
Evy Bencovej.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sučanoch, konaného 12. septembra 2016
V úvode rokovania OZ vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol o slobodnom prístupe k informáciám, bežných výdavkov u OP za minulé roky
a z kontroly správnosti vyúčtovania spotreby
vody v obecných nájomných bytoch.

Následne Obecné zastupiteľstvo
v Sučanoch v rámci bodov týkajúcich sa majetku obce schválilo:
• spôsob predaja stavebného pozemku
v centre obce /neďaleko katolíckeho kostola/ parc.č. KN-C 777, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 687 m2 a pozemok
parc.č. KN-C 778, záhrady o výmere 267
m2 na základe obchodnej verejnej súťaže,
pričom podmienky súťaže budú zverejnené
na web stránke obce
• predaj nehnuteľného majetku obce nachádzajúceho sa v kat. území Sučany, nasledovne: za stavbu so súp.č. 879, pozemok parc.č.KN - C 1905/2 a za pozemok
parc.č.KN - C 1905/44 spolu za cenu vo
výške 18.150,00 € a za pozemok parc.č.KN
- C 1905/74 vo výške 2.840,35 € , celkom
spolu za 20.990,35 €. Uvedený majetok
obce je v jeho súčasnom stavebno - technickom stave prebytočný a obec ho predá-
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va s cieľom realizácie výstavby bytov.
- prenájom hnuteľného majetku - hliníkové
zastrešenie 13x11x6m spoločnosti: Elektronik stage system s.r.o. E.B.Lukáča 2, 036 01
Martin za nájomné vo výške 2.000,- EUR bez
DPH ročne, nakoľko pre obec v rámci plnenia
svojej povinnosti svoj majetok zhodnocovať je
najefektívnejším a najvýhodnejším riešením
nájom tohto zastrešenia osobe, ktorá ho bude
užívať s odbornou starostlivosťou a zabezpečí
dopravu a rozloženie na Námestí SNP podľa
požiadaviek obce.
• návrh zmluvy o budúcej kúpnej a darovacej
zmluve medzi obcou Sučany a nadobúdateľom a Igorom Žilkom a Ivetou Žilkovou
ako investormi, predmetom ktorej je nadobudnutie prístupovej cesty, pozemkov a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa v kat.
území Sučany do výlučného vlastníctva
obce Sučany z dôvodu potreby zabezpečenia prístupu obyvateľov obce Sučany k novovybudovanej ulici Pod Bukovinou, pričom
pozemok a verejné osvetlenie investori darujú obci a novovybudovanú asfaltovú cesu
predajú obci za cenu 14.620,- Eur
• nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich
sa v kat. území Sučany KN C 25/1, 25/2
a 25/3 vo vlastníctve Dušana Baláža, Su-

čany, ktoré obec získala v dražbe za sumu
2.440,- Eur,
• kúpu pozemkov KNC 1985/2 o výmere
17 m2 a 1985/4 o výmere 123 m2, od vlastníkov Vladimír Brveník, Martin-Priekopa; Ing.
Jozef Brveník, Brezno; Andrej Brveník, Ružomberok; Denisa Brveníková, Ružomberok a Katarína Brveníková, Ružomberok za
cenu 20,-€/m2, t.j. celkom za sumu 2 800 €.
• prenájom pozemku novovytvorená parcela
KNC 4694/13 katastrálne územie Sučany,
o výmere 82 m2 vo vlastníctve obce Sučany, za cenu 30,-€/1 rok, na dobu neurčitú,
pre Katarínu Hlobeňovú, Fartanská cesta
937/13, Sučany.
• predĺženie zmlúv u jednoizbových nájomných bytov na Ul. Tehelná č. 9 na obdobie
desať rokov do 30. 9. 2026 p. Rapanovi
a u trojizbových bytov na Ul. Tehelná č.
5,7,9,11 na obdobie jedného roka do 31. 8.
2018 p. Šalagovej a p. Potočovi
Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie
zadanie územného plánu obce Sučany ako
základného zadávacieho dokumentu, ktorý obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré
treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej
dokumentácii a požiadavky na formu, rozsah
a obsah spracovania územnoplánovacej do-

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
kumentácie a súhlasí so zahájením druhej etapy – spracovaním konceptu územného plánu.
Poslanci následne schválili:
• zmenu rozpočtu obce a ZŠ na rok 2016
• Komunitný plán sociálnych služieb obce
Sučany na roky 2016 -2020
• zástupcu obce Sučany Ing. Vladimíra Plžika, do dozornej rady obchodnej spoločnosti
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.,
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt: Komunitné centrum
Sučany
• udelenie ceny obce Sučany za mimoriadne

Kontrola
dodržiavania
VZN č. 1/2013
o poskytovaní
dotácií v roku 2015
Podmienky poskytovania dotácií upravuje Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, Zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a VZN obce Sučany
č. 01/2013 o poskytovaní dotácií.
Z kontroly vyplynulo, že čo sa týka predkladanie žiadostí o dotáciu, nie sú dodržiavané
ustanovenia VZN a zmluvy o pridelení dotácie,
a teda žiadosti o poskytnutie dotácie nie sú
obci doručované v stanovených termínoch. Čo
sa týka procesu schvaľovania, žiadosti o dotácie pre šport. kluby a spol. organizácie boli
predmetom jednania komisie kultúry a športu,
následne komisie ekonomickej a schválené
obecným zastupiteľstvom. Žiadosti pre centrá
voľného času boli prerokované na zasadnutí
komisie sociálno- zdravotnej, školstva a mládeže a bytovej a schválené obecným zastupiteľstvom. Komisiou ekonomickou neboli tieto
žiadosti prejednané, čo je porušením VZN
1/2013 o poskytovaní dotácií. Navyše boli
niektoré z nich schválené chybne. Zmluvy
medzi obcou a šport. klubmi a spol. organizáciami obsahujú niekoľko chýb a nedostatkov,
ktoré sú dôsledkom ich nedôsledného a hromadného produkovania a nerešpektovania
špecifík jednotlivých zmluvných strán. Tieto
nedostatky sú však tiež dôsledkom nezáujmu
predstaviteľov klubov a organizácií oboznámiť
sa s presným znením zmluvy. Zúčtovanie dotácie musí byť predložené obci do 15. januára
nasledujúceho roka. V rámci neho musia byť
predložené kópie účtovných dokladov a ďalšie náležitosti, ktoré sú predmetom zmluvy.
V rámci vyúčtovania dotácie nebol ani jedným
príjemcom dotácie v rámci šport. klubov a spol.
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športové výkony a za vzornú reprezentáciu obce a Slovenskej republiky Mariánovi
Matúškovi /nar. 1996/ a vecný dar v hodnote do 100 eur

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
vzalo na vedomie:
• informáciu o riešení vstupov a oplotení rozšírenej časti cintorína
• informáciu o zámere Slovak Telekomu vybudovať optickú sieť v obci Sučany
• informáciu o zmenách Organizačnej
štruktúry Obce Sučany

• zámer obce zakúpiť prebytočné pozemky
od Slovenských elektrárni /pozemky pod
kurtami, komunikácia a pozemok na Ul. Fatranská/
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch na záver
neschválilo zámer predaja pozemku o výmere
cca 1000 m2 pri obecnom úrade firme Coop
Jednota.
Úplné znenie uznesení OZ Sučany nájdete na
www.sucany.sk
Text: K. Miháliková

Dotácie pre šport. kluby a spol. organizácie
Názov organizácie
Futbalový oddiel Tatran Sučany
Kolkársky klub Tatran Sučany
Volejbalový klub Tatran Sučany
Športový krúžok Sučany
SZZP
SZPB
ZO JDS
Skialpinisti
OZ Sučianka
Živena
Klub sučianskych turistov Sučany
SPOLU

Výška dotácie (€)
12 500,1 300,400,300,500,300,1 000,700,350,550,700,18 600,-

Dotácie pre centrá voľného času
Názov organizácie
ZŠ A. Bernoláka
CVČ Domino Martin
CVČ Kamarát
CVČ Tanečný klub Deep
ZŠ BellAmos Martin
CVČ Juniorklub Martin
OZ Centrum env. výchovy
SPOLU

Výška dotácie (€)
630,3 709,540,3 600,216,630,2 672,11 997,-

Štruktúra výdavkov vyúčtovanej dotácie športových klubov a spoločenských organizácií
Futbalový oddiel
odmeny (34 %), rozhodcovia (13 %), materiál (29%), občerstvenie
(5%), doprava (13%), poplatky (6%)
Kolkársky klub
doprava (100%)
Volejbalový klub
nájom telocvične (100%)
Športový krúžok
doprava (56%), nájom telocvične (44%)
Skialpinistický oddiel
prenájom chaty (28%), reklamné predmety (82%)
Klub sučianskych turistov materiál na opravu chaty Vendovka, tur. základne a stĺpu na Kriváni (100%)
ZO JDS
občerstvenie (92 %), výroba vizitiek (8%)
ZO SZZP
doprava (100%)
ZO SZPB
doprava (100%)
OZ Sučianka
vyhotovenie CD (100%)
MO Živena
zasadnutia a konferencie (31%), ročenka (22%), meranie prietoku
ciev (2%), Sučany očami detí (37%), návšteva predsedníčky (8%)
CVČ ZŠ A. Bernoláka
cestovné (8%), šport. potreby (28%), poplatky (10%), materiál
(36%), PC programy (18%)
CVČ Domino
mzdy (61%), prenájom priestorov (39%)
OZ C. env. výchovy
režijné náklady (0,1%), mzdy (99,9%)
Juniorklub
vedenie krúžku (80%), prenájom priestorov (16%), vedenie účtovníctva (4%)
TK Deep
športové potreby (9%), mzdové náklady (91%)
SZŠ BellAmos
knihy (91%), papiernické potreby (9%)
Kamarát
energie (72%), prenájom priestorov (28%)
organizácií predložený doklad podľa ods. 7 čl.
II. Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to prehľad

financovania z iných zdrojov. K porušeniu VZN
a zmluvy o poskytnutí dotácie došlo v dvoch
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prípadoch, kedy vyúčtovania neboli doručené
v stanovenom termíne. Z kontroly vyplynula
potreba prijatia nového VZN o poskytovaní
dotácií. Okrem iného, na odstránenie zistených nedostatkov bolo odporučené opätovne
zdôrazniť dôslednú kontrolu zmlúv o poskytnutie dotácie pred ich podpisom a taktiež upozorniť druhú stranu, aby si pozorne zmluvu
pred podpisom pozorne prečítala. Z hľadiska obsahu zmlúv o poskytnutí dotácie medzi
obcou a šport. klubmi a spol. organizáciami
rešpektovať špecifiká jednotlivých príjemcov
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dotácie a taktiež vypustenie ustanovenia ods.
7 čl. II. Zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorého je príjemca dotácie v rámci vyúčtovania
povinný predložiť prehľad financovania z iných
zdrojov. Aby mohol byť dodržiavaný proces
schvaľovania dotácií podľa ustanovení VZN,
a teda aby mohli byť žiadosti o pridelenie dotácie predmetom jednania oboch príslušných
komisií, je potrebné, aby boli materiály na
jednanie doručované v dostatočnom časovom predstihu. Ďalej v procese schvaľovania
obecným zastupiteľstvom je potrebné venovať

náležitú pozornosť príprave uznesenia, aby
nedochádzalo k chybám v určení subjektov
alebo výšky pridelenej dotácie. Čo sa týka
doručovania žiadostí, je potrebné žiadateľov
upozorniť na termíny, ktoré sú stanovené VZN
a zmluvou a žiadosti, ktoré nebudú tieto ustanovenia rešpektovať, neakceptovať. Rovnako
bolo odporučené postupovať aj pri ustanoveniach VZN a zmlúv týkajúcich sa vyúčtovania
poskytnutej dotácie a zároveň postupovať
podľa ustanovení čl. 5 ods. 6 zmluvy o poskytnutí dotácie.

Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia
s ﬁnančnými prostriedkami v subjekte Materská škola Sučany
Materská škola je zriadená ako rozpočtová
organizácie bez právnej subjektivity od 1. 7.
2002. Zriaďovateľom je Obec Sučany. V roku
2015 navštevovalo materskú školu celkovo
107 detí a zamestnaných tu bolo 19 zamestnancov, z toho pedagogických bolo 12 a 7 nepedagogických.
Výdavky MŠ sú hradené finančnými prostriedkami z rozpočtu obce, zo štátneho roz-

počtu, z príspevkov zákonných zástupcov detí
a z doplnkových mimorozpočtových zdrojov
ako napríklad sponzorské a pod. Finančné
prostriedky vyčlenené z rozpočtu obce na
činnosť a prevádzku materskej školy upravuje VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území Obce Sučany. Tieto finančné prostriedky slúžia na krytie výdavkov,
ktoré obci vznikajú prevádzkou materskej školy a školskej jedálne pri MŠ. Pre rok 2015 bola
výška ročnej dotácie na dieťa stanovená vo
výške 1 831,80 €. Príjmy zo št. rozpočtu predstavuje tzv. príspevok na predškolákov. Tieto
prostriedky sú účelovo určené na financovanie aktivít detí, ktoré majú v MŠ jeden rok pred
plnením povinnej šk. dochádzky a je možné
ich použiť len na konkrétne vymedzené účely.
V roku 2015 sa jednalo o finančné prostriedky vo výške 6 239 €. Ďalej sa jedná o dotáciu na úhradu nákladov na stravovanie žiakov
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v hmotnej núdzi, ktoré boli v roku 2015 vo výške 93 € a dotáciu na úhradu nákladov na nákup
šk. potrieb pre predškolákov v hmotnej núdzi,
ktorá bola vo výške 16,60 €. Príjem 1 187,54 €
predstavovala v roku 2015 dotácia z ÚPSVaR
na vytvorenie pracovného miesta prevádzkarky šk. jedálne pri MŠ. Príjmy z príspevkov zákonných zástupcov detí predstavujú poplatok
za pobyt dieťaťa v MŠ a jeho výška bola obcou
stanovená v zmysle Zákona č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a šk. samospráve
a Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní vo výške 15 % sumy životného minima
pre jedno nezaopatrené dieťa, čo predstavovalo 14 €. V roku 2015 sa jednalo o príjmy
v celkovej výške 10 836 €. Príjmy z doplnkových mimorozpočtových zdrojov, čiže príjmy
získané vlastnou činnosťou boli v roku 2015
vo výške 63 € získané prostredníctvom grantu
Nadácie Renaty Zmajkovičovej.
V rámci výdavkovej časti tvorila najvyššiu časť
položka miezd a platov zamestnancov MŠ
a ŠJ. V rámci kontroly boli náhodne vybraní
traja zamestnanci, ktorým bolo skontrolované
platové zaradenie podľa leg. predpisov, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Mzdové
výdavky zamestnancov dosiahli v roku 2015
195 201,02 €. Výdavky na dodávku energií
boli vo výške 15 703,43 €. Služby, ako napríklad pranie a čistenie, odvoz odpadu, školenia, poistenie atď., predstavovali v roku 2015
celkovo sumu 4 901,43 €. Výdavky na materiál (nábytok a interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, did. pomôcky a hry, kancelárske
a šk. potreby, výpočtová technika a pod.) boli
vo výške 9 934,58 €. 3 433,3 € predstavovali
výdavky na údržbu.
Hodnota majetku v priestoroch MŠ je v celkovej výške 30 940,98 €, z čoho najväčšiu položku predstavuje nábytok (15 285,20 €) a el.
spotrebiče a elektronika (9 395,52 €). Hodnota majetku v priestoroch jedálne je v celkovej
výške 13 715,35 €. V priestoroch MŠ sa okrem
daného majetku nachádza aj majetok OZ
ZRPŠ, ktorý však nie je evidovaný, ani poistený, čo by mohlo v prípade poistnej udalosti

viesť k problémom. Taktiež sa tu nachádza
majetok, ktorý bol darovaný rodičmi a ktorý
je v súčastnosti bez vlastníka. Do budúcna
by bolo vhodné zabezpečiť, aby bol majetok
získaný z darov od rodičov a majetok ZRPŠ,
ako majetok iného subjektu nachádzajúci sa
v priestoroch obce, evidovaný a pri inventarizácii obce predložený inventarizačnej komisii.
Materská škola mala teda v sledovanom období príjmy v celkovej výške 18 435,14 €,
výdavky predstavovali sumu 229 173,76 €.
Z kontroly vyplýva, že čerpanie rozpočtových
prostriedkov bolo v súlade s rozpočtom a nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa
Zákona č. 523/2004 Z z. o rozp. pravidlách
verejnej správy. Kontrolou neboli zistené nedostatky v kontrolovaných oblastiach, napriek
tomu bolo odporučené uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy, nakoľko v súčasnosti uzatvorená kolektívna zmluva je z roku 2007. Taktiež
spísanie evidencie majetku, ktorý sa nachádza
v priestoroch MŠ a ktorý nie je majetkom obce,
tak aby boli identifikovaní jeho vlastníci s uvedením právnych titulov používania tohto majetku materskou školou alebo jeho prevedenie do
majetku obce alebo ZRPŠ. Zároveň v prípade
prevedenia tohto majetku do majetku obce,
tento majetok poistiť pre prípad vzniku poistnej udalosti ním spôsobenej, nakoľko sa jedná napríklad aj o el. spotrebiče či väčšie kusy
nábytku. Ak by naďalej ostal tento majetok nie
vo vlastníctve obce, zabezpečiť, aby neohrozoval majetok a zdravie pracovníkov obce, či
už po stránke poistnej alebo po stránke BOZP
(zabezpečiť napr. všetky potrebné revízie).
Vznikom poistnej udalosti spôsobenej takýmto neevidovaným a nepoisteným majetkom by
mohlo dôjsť k poškodeniu majetku obce bez
možnosti adekvátnej náhrady.
Úplné verzie vykonaných kontrol sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež
ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež
prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce
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SLÁVNOSTNÝ
ZAČIATOK
ŠKOLSKÉHO ROKA
2016/2017
Letné prázdniny preleteli neuveriteľne rýchlo
a po chvíľach oddychu nastal pre pedagógov
a žiakov našej školy opäť čas usilovnej práce. Dnešné daždivé počasie nám prekazilo
otvorenie nového školského rok na školskom

DETSKÝ ČIN
ROKA 2016
Projekt Detský čin roka motivuje ku konaniu
dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách,
dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy,
čo je dobré a čo zlé.
Príbeh, Simonkina pomoc mladšej sestre, zaslaný do projektu Detský čin roka, bol výberovou
komisiou nominovaný na Detský čin roka 2016.
Do tohto projektu navrhli pedagógovia zo
Základnej školy Slovenského národného povstania v Sučanoch žiačku Simonu Kohútovú
zo 6.B triedy (v školskom roku 2015/2016).
Simonka sa počas niekoľkých mesiacov školského roka v priebehu školského vyučovania
obetavo každodenne starala o svoju mladšiu
sestru, ktorej diagnostikovali diabetes. Keby
nebolo jej obetavej, dobrovoľnej a nezištnej
pomoci, jej sestra by nemohla každý deň chodiť do školy. Sme radi, že môžeme pomôcť
tým, ktorí pomáhajú.
„Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia
a menia tak svet k lepšiemu.“
Zdroj: www.detskycin.sk

„USMIEVAM SA
A ŠPORTUJEM
SO STARÝMI
RODIČMI“
Milí rodičia. starí rodičia, žiaci!
Srdečne Vás pozývame na športovo-zábavné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu
15.10.2016 od 10:30 v priestoroch školských
telocviční aj na školských ihriskách. Vytvoríme
tímy, ktoré budú proti sebe súťažiť v badmintone, volejbale, florbale a iných netradičných
disciplínach. Sútažiť budú žiaci, rodičia a starí
rodičia. Celá táto akcia je hradená z programu
„Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ Nadácie Tesco, kde sme vyhrali hlasovanie zákazníkov v našom regióne a získali podporu
1300 eur.
Tešíme sa na Vašu účasť.

dvore. Učitelia, žiaci, rodičia aj starí rodičia sa
zhromaždili v telocvični, kde bolo všetko nachystané.
Riaditeľka základnej školy, pán starosta a páni
farári privítali všetkých hostí a žiakom popriali
veľa úspechov v štúdiu.
S kvietkami v rúčkach a s očakávaniami v očiach do školských lavíc dnes po prvýkrát zasadli aj najmenší prváčikovia. Dnešný deň ich
bolo neúrekom, pretože sa nám podarilo otvoriť až tri prvácke triedy, o ktoré sa budú starať
naše skvelé pani učiteľky.
Ostatní triedni učitelia sa so svojimi žiakmi porozprávali o prežitých prázdninových
dňoch a oboznámili ich s programom na nasledujúce dni.
Prajeme všetkým žiakom aj ich učiteľom
úspešný školský rok 2016/2017, aby sme na
jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo
sme za 10 mesiacov spolu dokázali. Želáme vám veľa dobrých známok, veľa pochvál
a veľa radosti.

Po veselej časti slávnostného ukončenia školského roka prišla na rad časť o niečo dojemnejšia a smutnejšia. Rozlúčka s deviatakmi
nám opäť pripomenula, že sa lúčime s mladými ľuďmi, ktorí opúšťajú základnú školu, dávajú zbohom svojim učiteľom a vstupujú do novej
etapy života. Prajeme im na ďalšej ceste len
to najlepšie a dúfame, že sa im bude dariť aj
vďaka vedomostiam, ktoré získali pod našou
strechou.
Text a foto: Mgr. Ivana Remeňová

Jubilanti I. polrok
r. 2016
Dňa 29.6.2016 sa konal slávnostný obrad pri príležitosti osláv životných jubileí našich občanov
za prvý polrok kalendárneho roka. Občanom sa
prihovoril a zablahoželal starosta obce Ing. V.
Pĺžik a spoločné okamihy jubilantom spríjemnili
piesne v podaní hudobnej skupiny Úsvit.

SLÁVNOSTNÉ
UKONČENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA

Medzinárodný
deň detí

Brány našej školy sa po desiatich mesiacoch
usilovnej práce zavreli a starému školskému
roku zazvonil posledný zvonec. Poďakovali
sme sa žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, ale aj za všetky tie milé, naoko zabudnuté a často okolím
nepovšimnuté, situácie, ktorými ste niekomu
pomohli. Ocenili sme aj najlepších deviatakov:
Patrika Fúčelu, Pavla Piroha, Vanesu Tomkovú. Každý ocenený bol odmenený naviac
veľkým aplauzom.

Dňa 1.júna 2016 sa uskutočnil v priestoroch
ZŠ a na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Deň detí.
Tento rok sme spojili sily Obecný úrad a ZŠ
a pripravili sme Deň detí spoločne. Zrána nám
počasie moc neprialo, no nálada bola aj tak
výborná. Neskôr vykuklo slniečko a športový
areál školy sa zmenil na miesto zábavy. Zabaviť sa prišli aj deti z Materskej školy pod dozorom svojich p. učiteliek. Pani učiteľky pripravili
veľa rôznych súťaží. Zaujímavé bolo aj vystú-
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penie skupiny historického šermu. Nechýbali
ani atrakcie: veľká nafukovacia šmýkačka, vozenie na koníkoch, maľovanie na tvár. DJ Miro
hral pekné pesničky a všetci sa mohli po súťažiach občerstviť. Ceny za súťaže boli rozdané
a spokojnosť na tvárach detí sa dala čítať.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou k uskutočneniu tejto peknej akcie a tešíme sa opäť o rok.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka

Svätojánska
noc – rozlúčka
predškolákov
6. tr. Janka Hraška
Pod vedením p. uč. Jany Blahušiakovej a Silvii Pálešovej deti zo 6. tr. Janka Hraška zažili

Dni Milana
Hodžu
Dňa 25.6.2016 sa uskutočnila v našej obci Sučany kultúrno – spoločenská akcia 12. ročník
Dni Milana Hodžu.
11. ročník Dní Milana Hodžu v roku 2015 bol
úspešný. V tomto duchu sme pokračovali aj
tento rok 12. ročníkom, ktorý mal nasledovný
priebeh: o 14:00 vystúpila so svojím programom skupina Retro Rock revival, o 15:00 hod.
pokračoval program pietnym aktom – klade-
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veľkolepú rozlúčku s MŠ. Termín rozlúčky sa
spájal s ľudovými tradíciami a zvykmi na Jána.
Po úvodnom slávnostnom nastúpení budúcich
školákov vystúpila s deťmi sl. Demikátová z tanečného krúžku. Rozlúčka pokračovala prezentáciou aktivít od jesene až po leto. Jednotlivé aktivity boli sprevádzané fotodokumentáciou
na interaktívnej tabuli a rôznymi scénkami.
Deti si zahrali scénku Červená čiapočka a Pod
hríbom. Rodičia mali možnosť pozrieť si spoluprácu detí zo 6. tr. s Anglickým bilingválnym
gymnáziom. Taktiež sa oboznámili s enviromentálnym projektom, kde spoznávali prírodu.
Zima bola bohatá na vystúpenia a udalosti
v 6. tr. Deti sa pripravovali na adventné obdobie, absolvovali návštevu Evanjelického
kostola. Následne privítali Mikuláša v MŠ
a zároveň potešili svojim vystúpením verejnosť
v Katolíckom kostole a jubilantov v obci. Tvorivá
atmosféra pokračovala pečením medovníkov
a ukončená bola vianočnými tvorivými dielňami.
Toto krásne adventné obdobie si deti na rozlúčku
pripomenuli scénkou Deduškova rukavička.
Ďalej prezentácia pokračovala lyžiarskym, plaveckým výcvikom týždeň hier MDD a na záver
si mohli pozrieť fotodokumentáciu z koncoročného výletu Villa Betula.
Jarné a letné obdobie si pripomenuli scénkou
o kvietkoch. Rozlúčili sa dramatizáciou rozprávky Zajačik prváčik.
Najväčším lákadlom pre deti bola ohňová
show Black Evils a pálenie Svätojánskeho
ohňa ktoré im pripravili sučiansky hasiči pod
vedením p. J. Mihálika.
Po krásnom a horúcom dni plnom zážitkov
z vystúpenia sa deti tešili na Jánske ohne- za-

pálenie vatry, kde deti rodičom pripravili pásmo ľudových tradícií a zvykov v ľudovom pásme – Osievame múčku.
Počas pálenia Svätojánskych ohňov deti mali
možnosť pozorovať chrústov a netopiere čo
bol pre deti tiež nezvyčajný zážitok.
Poďakovanie všetkým rodičom, ktorý sa zúčastnili a zvlášť pani Podhorskej, ktorá sponzorovala detskú pizzu a mafiny s menom každého dieťaťa.

ním vencov pri buste M. Hodžu na Námestí
SNP. Nasledoval príhovor starostu obce Ing.
Vladimíra Plžika. Po príhovore boli odovzdané
ocenenia:
Cena obce Sučany Ing. Milanovi Rybárovi za
osobný prínos pri priemyselnom rozvoji obce,
Cena starostu obce Sučany Ing.Vladimírovi
Malkovi za osobný celoživotný prínos pri rozvoji obce a športu v obci, Cena starostu obce
Sučany Ivanovi Cunovi za reprezentáciu obce
v rámci športových súťaží v maratóne.
Nasledoval príhovor predstaviteľov Slov.
akadémie vied doc. PhDr. Vladimíra Goneca
– pracovníka Slov. akadémie vied a p. Ing.
Eleonóry Petrovičovej pracovníčky Ústavu
politických vied SAV. Doc. PhDr. Vladimír Gonec odovzdal Cenu Milana Hodžu prof. PhDr.
Róbertovi Kvačekovi, CSc. za prínos vo výskume života a diela Milana Hodžu a ďalších
slov. politických osobností a Čestnú cenu Milana Hodžu /nominoval John Palka -vnuk M.
Hodžu/ orientovanú na podporu českých a slovenských emigrantov - Spoločnosti pre vedu
a umenie v USA.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch navrhlo
a schválilo na panteon osobností Ing. Ond-

reja Kožucha geológa a pôdoznalca. P. Milan
Kožuch oboznámil prítomných so životom
a dielom Ing. Ondreja Kožucha. Nasledovalo
odhalenie pamätnej tabule ďalšej z radu osobností, ktorí svoj život spojili so Sučanmi na
pantheone osobností. Po ukončení pietneho
aktu vystúpil detský súbor Rolničky pod vedením p. farára D. Beňúcha. Rolničky vystriedala
skupina Sučianka. O 17:00 prítomných zabavila skupina Kysucký prameň. Pódium o 19:00
hod. patrilo hosťovi večerného programu Dare
Rolins, ktorá vytvorila výbornú atmosféru a zábavu. V zábave pokračovala svojim vystúpením naša sučianska skupina ÚSVIT. Všetci
očakávali aj ohňovú show, ktorá nasledovala
až po zotmení. Na námestí panovala príjemná nálada a počasie nám prialo, hrozila búrka
a dážd, no našťastie nás to obišlo a program
pokračoval až do večerných hodín. Zábavu
ukončil hudbou DJ Miro.
Aj vďaka sponzorským darom, ktoré poskytli
sponzori na kultúrny program pre našu obec
Sučany, sme mohli opätovne zorganizovať
kultúrny program na vysokej úrovni, za čo
všetkým ďakujeme.
Text: K. Miháliková

Osievame múčku....
Deti pod vedením p. uč. Jany Blahušiakovej a Silvii Pálešovej pripravili pre jubilantov vystúpenie
v ktorom si mohli sučiansky seniori pripomenúť
svoju mladosť – pásmo Osievame múčku.
Text: Janka Blahušiaková,
Foto: Silvia Pálešová
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Turnaj o pohár
starostu obce
Obecný úrad Sučany usporiadal 21.mája 2016
už ôsmy ročník turnaja v minifutbale na umelej
tráve
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rická lesná úvraťová železnica. V otvorených
vozňoch sme mali výhľad na okolitú krajinu. Aj
keď mrholilo a nebolo najkrajšie počasie, mali
sme zážitok z tejto cesty. Ako poslednú sme
navštívili Oravskú priehradu. Loďou sme sa
preplavili na Slanický ostrov, ktorý je pozostatkom zatopenej obce Slanica. Nachádza sa tu
rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí. Je tu inštalovaná
expozícia oravského ľudového umenia, maľby
a plastiky.
Text a foto: D. Pročková

72. výročie SNP
a Beh v srdci SNP
o pohár starostu obce. Na umelom trávniku
sa vymieňalo šesť futbalových družstiev a navzájom si pasovali sily pod taktovkou píšťalky
rozhodcu Tibora Václavíka. V súboji sa stretli
mužstvá: Hofen team Martin, Anjeli Sučany,
Obecný úrad Sučany, UVTOS Sučany, ODI
Martin a Čierne duše Sučany. Ako víťaz skončilo mužstvo Hofen team Martin, ako druhí Anjeli Sučany a na treťom mieste Obecný úrad
Sučany. Ceny víťazom turnaja i najlepšiemu
brankárovi: Jánovi Bahledovi a najlepšiemu
hráčovi: Ľubošovi Brzákovi odovzdal starosta
obce Ing. Vladimír Plžik. Víťazom blahoželáme, ďakujeme sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Text a foto: K. Miháliková

Obecný úrad Sučany v spolupráci so Základnou organizáciou protifašistických bojovníkov
v Sučanoch si pri pamätníku padlých pripomenuli význam Slovenského národného povsta-

4.7. - 12.7.2016 sa konali majstrovstvá sveta
v hokejbale v Sheffielde, z ktorého náš mladý
talent Marián Matúška priniesol pre Slovensko
zlato. Jednalo sa už o tretie zlato na majstrovstvách sveta v hokejbale. Teší nás úspech
nášho mladého občana, srdečne blahoželáme
a prajeme ešte veľa ďalších športových úspechov. Uvedený úspech ocenilo aj Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch, ktoré mladému hráčovi za vynikajúce športové úspechy schválilo
udelenie ceny obce Sučany.
Text a foto: red.

SPOMIENKA NA
ANIČKU ULICKÚ

Výlet na Budatín
a Oravu
Základná organizácia protifašistických bojovníkov Sučany zorganizovala náučný výlet.
Naša prehliadka začala v Považskom múzeu
na Budatínskom hrade, je postavený na sútoku riek Váh a Kysuca. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín Slovenského drotárstva doma
i vo svete. Sprístupnená je aj veža,z ktorej je
výhľad na všetky svetové strany. Ďalšia naša
cesta viedla do Starej Bystrice,v ktorej je unikátny a jediný slovenský orloj. Pokračovali sme
do Oravskej Lesnej, vybudovaná je tu histo-

Sučiansky talent

Dňa 26.8.2016 sme si pripomenuli tragickú
udalosť z r. 1968, kedy prišla o život naša mladá občianka Anička Ulická. Položením venčeka a tichou spomienkou sme si spoločne uctili
jej pamiatku.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka

nia. Po slovenskej hymne prítomných v príhovore privítal starosta obce Vladimír Plžik. Za
organizáciu SZPB sa prihovoril jej predseda
Martin Matula a za mestskú časť MartinPriekopa poslanec mestského zastupiteľstva
Peter Vons. Nasledoval kultúrny program.
Pietne zhromaždenie sa ukončilo kladením
vencov k pamätníku. Pri tejto príležitosti sa zo
Sučian prvýkrát uskutočnil beh pod názvom:
„V srdci SNP“. Štartovalo sa na multifunkčnom
ihrisku základnej školy SNP, kde bežali mladší a starší žiaci. V kategórii dospelých bežali
muži a ženy, kde trať merala 17 km a šla cez
obce Sučany, Turčianska Štivnička, Sklabiňa
a spät.
Text a foto: D. Pročková

7 www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

a babičky. V programe vystúpila aj skupina
Sučianka. V sále panovala príjemná atmosféra a dobrá nálada.
Po skončení programu zahral na dobrú náladu
a do tanca všetkým prítomným DJ Miro.
Text a foto: K. Miháliková

Tematický výlet
Deň Matiek
15.mája 2016
v RKD.
Nie medzinárodný, nie národný, jednoducho
Deň matiek. Aj mojej, aj tvojej!
Slovo mama je kratučké, milé, láskavé. Napriek tomu, že slovo mama sa každé dieťa
naučí vysloviť ako prvé, nedá sa slovami vyjadriť, čo pre nás slovo mama znamená. Svojej
matke vďačíme za to, že sme tu a za to, akí
sme. Matka je našou oporou, našou ochrannou náručou, naším potešením.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko,
čo pre nás robia. Ďakujeme všetkým mamám
za ich lásku a obetavosť a prajeme im, aby ich
srdcia boli naplnené dobrom, radosťou a nádejou, aby sviatok matiek vydržal v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale aj
po celý rok a to každý rok.
Obec Sučany a SZZP v Sučanoch v spolupráci s materskou a základnou školou v Sučanoch zorganizovali príjemné nedeľňajšie
popoludnie, na ktorom vystúpili deti pod vedením svojich p. učiteliek, ktorým tiež ďakujeme
za pekný kultúrny program pre naše mamičky

Nová tribúna na
futbalovom ihrisku
Dňa 14.8.2016 starosta obce symbolickým
prestrihnutím pásky slávnostne otvoril novú tribúnu na futbalovom ihrisku /pri kolkárni/. Nová
tribúna prešla po otvorení aj zaťažkávacou skúškou v stretnutí s mužstvom Sklabine, pričom
krst bol úspešný a naši futbalisti vyhrali 2:1.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka
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Oblastný výbor SZPB Martin usporiadal pre
svoje základné organizácie tematický výlet po
pamätníkoch a múzeách. Zúčastnila sa ho aj

naša organizácia zo Sučian. Ako prvé sme navštívili múzeum holokaustu v Seredi, kde boli
vybudované pracovné a koncentračné tábory
pre Židov. Odtiaľ boli deportovaní do koncentračných táborov na území okupovanom nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už
naspäť nevrátila. Nášho tematického výletu
sa zúčastnila aj priama účastníčka holokaustu
z Martina, ktorá ako 5 ročná bola spolu s rodinou deportovaná do tohto tábora. Z celej rodiny prežili len štyria. Naša cesta potom viedla
do múzea Ľudovíta Štúra v Modre, v ktorom
je dokumentácia a prezentácia materiálov
z jeho života a činnosti. Ďalej sme sa presunuli do rodného domu M. R. Štefánika v bývalej
evanjelickej fare v Košariskách, v ktorom je
memoriálne múzeum. Prostredníctvom svojej

Vatra
zvrchovanosti

Jednota Dôchodcov a Matica Slovenská
Sučany pripravili pre svojich členov grilovanie s posedením v klube dôchodcov. Po
chutnom občerstvení bola zapálená Vatra
zvrchovanosti, pri ktorej si Sučianka s prítomnými zaspievali na Kráľovel holi. Na
počúvanie a do tanca hral DJ M. Mihálik.
Text a foto: D.Pročková

expozície podáva pohľad na jeho životnú dráhu, súkromie, záľuby, vojenskú, diplomatickú
a politickú činnosť. Posledná naša cesta viedla
k mohyle M. R. Štefánika, ktorá sa nachádza
na vrchu Bradlo. Je symbolom samostatnosti
a slobody nášho národa. Pri každom pamätníku sme sa poklonili a z úcty položili vence.
Text a foto: D. Pročková

Letné potulky po
našich horách
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednota Dôchodcov Sučany pripravila pre záujemcov turistiky
letné potulky po našich horách. Turistiku sme
začali v Malej Fatre v Jánošíkových Dierach,
prešli sme Malý okruh, aj Nové diery. Ďalšia
túra smerovala zo Strečna popod Starý hrad
po cyklotrase na chatu pod Suchým. Turistické výlety sme zakončili vo Vysokých Tatrách.
Lesnou cestičkou popri lanovej dráhe sme vyšli na Hrebienok, pokračovali na Zámkovského chatu. Naspäť sme prešli popri Rajnerovej
chate, Studenovodskými vodopádmi, Bílikovej
chate do Starého Smokovca. Tento deň mal
veľkú návštevnosť turistov, na Hrebienku práve prebiehali Medvedie dni.
Text a foto: D. Pročková

Návšteva seniorov
v T. Tepliciach
Dňa 20.7.2016 pracovníci Obecného úradu spoločne s poslancami, členmi sociálno – zdravotnej
komisie MUDr. Ivetou Trnovskou MPH a Mgr. Robertom Kováčom navštívili našich seniorov, ktorí sú
dlhodobo umiestnení v Domove sociálnych služieb
v T. Tepliciach. Boli im odovzdané malé darčeky,
ktoré dôchodcovia s radosťou prijali. Zároveň sa
potešili, že zo strany obce sa na nich nezabúda.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka
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„Neexistuje zlé počasie na beh, len zle
oblečený bežec.“
Hovorí Veronika Jankovičová (za slobodna
Belicová ), pochádzajúca zo Sučian, ale t.č.
už žijúca v Banskej Bystrici, kde pracuje ako
lekárka v kardiocentre (SÚSCCH, a.s.), ktorá
reprezentovala Slovensko na World Medical
and Health Games v Maribore a získala 3 zlaté
a 3 strieborné medaily.

Veronika, čím sa zaoberáš vo voľnom čase?
Vo voľnom čase sa okrem behania venujem aj
iným športom, crossfit, tenis, turistika. Tiež sa
rada realizujem v kuchyni v zmysle skúšania
nových ale aj klasických receptov vo varení
a pečení a voľnočasovo sa občas venujem aj
odbornej literatúre.

Kedy si začala s behom a prečo
beh miluješ?
Začala som behať v treťom ročníku na VŠ,
t.j. pred 6 rokmi, vtedy bolo mojou motiváciou
zhodiť nejaké to kilo. Beh milujem preto, lebo
behať môžem ísť kedy chcem a môžem, nie
som viazaná na žiadnu otváraciu dobu, ani
na žiadnu inú osobu, nezáleží na počasí a je
to vynikajúci spôsob ako si utriasť myšlienky
a popremýšľať o rôznych životných situáciách
a v neposlednom rade spôsob akým získať
dobrú kondíciu.

V poslednom období sme zaznamenali viaceré tvoje úspechy.
Ktoré z nich si ceníš a prečo?
Najviac si cením dva tohtoročné úspechy. Jedným je výsledok z Národného behu Devín Bratislava, ktorý sa konal v apríli, kde som zabe-

hla svoj osobný rekord, čo bolo pod 50 minút
a umiestnila sa na 10.mieste celkovo medzi
ženami (cca 1500 účastníčok). Je to súťažný
beh, s ktorým som začínala, zúčastnila som sa
ho už 7 krát a práve na ňom vidím, kam ma
tréning posunul, preto pre mňa veľa znamená.
A tiež by som vyzdvihla tohtoročné Medzinárodné športové majstrovstvá sveta zdravotníckych pracovníkov v Maribore (World Medical
and Health Games), kde som získala tri zlaté
(400m, 5000m, polmaratón) a tri strieborné
medaily (1500m, 3000m, cross-country). Boli
to moje prvé preteky s medzinárodným zastúpením, kde som mohla súťažiť za Slovensko.
A nakoľko pod mojím štartovacím číslom sme
vlastne bežali dvaja, potvrdila som si len, čo
nás učili v škole, a to: ženy sú najvýkonnejšie
v prvom trimestri tehotenstva.

Aké je tvoje životné, športové
motto?
Neexistuje zlé počasie na beh, len zle oblečený bežec.

Čo by si odkázala ľuďom, ktorí
uvažujú o tom, že začnú behať?
Čím dlhšie človek o behaní uvažuje, tým viac
výhovoriek „prečo sa to nedá“ si nájde, preto
netreba uvažovať, ale začať behať. Dôležitá je
pravidelnosť, radšej menej kilometrov ale viac
krát do týždňa a hlavne netreba podľahnúťmódnym trendom a nakupovať v úvode rôznorodé „nepotrebné“ príslušenstvo a bežecké
doplnky, ktoré sú skôr pre imidž ako pre reálne
zlepšenie behu, hlavne u bežca začiatočníka
(jediné potrebné sú kvalitné tenisky).

Futbalové jedenástky 2016
Dňa 2.júla sa v našej obci konalo športové podujatie v kopaní pokutových kopov „Futbalové
jedenástky 2016“ počasie mimoriadne prialo,
pritiahlo športových nadšencov. Súťažili muži,
ženy a žiaci. Po prvýkrát súťažili aj žiaci prípravky. Po skončení turnaja sa žrebovala tombola. Vyhodnotenie a odovzdanie cien vykonal
starosta obce Ing. Vladimír Plžik.
Výsledky Futbalové jedenástky 2016
Hlavná kategória /128 účastníkov, z nich bolo
21 finalistov/:
1. Marek Ďugel, Sučany - 15 jedenástok
2. Matúš Mačto, Krpeľany – 14 jedenástok
3. Tomáš Škvarek, Turany – 12 jedenástok
4. Patrik Nosek, Sučany
5. Marek Huličiar, Sučany
6. Martin Vojt, Sučany
7. Michal Panči, Martin
8. Miroslav Zrník, Stankovany
9. Filip Vincek, Martin

Ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré
v pracovnom i osobnom živote.:)
Text a foto: Veronika Ďaďová

Športové hry
seniorov

1.júna2016 Jednota dôchodcov na Slovensku
okresná organizácia Martin usporiadala okresné športové hry seniorov v Turčianskych Kľačanoch. Zúčastnilo sa ich aj 30 našich členov
zo Sučian. V športových disciplínach sme sa
umiestnili aj na víťazných miestach:
MUŽI – beh na 60m K1: 1.miesto V. Kúdelka
, 2. miesto J. Pakán, 3.miesto Ing. P. Mlynček
beh na 60m K2: 1. miesto C. Pročka
beh na 200m: 1. miesto J. Pakán
ŽENY – beh na 50m K1: 2. miesto A.Špirková,
3. miesto: J.Uličná
beh na 100m: 3. miesto A.Špirková
hod vaľkom: 2.miesto T.Bellová
stolný tenis: 1. miesto J.Uličná
Text a foto: D. Pročková

10. Vladimír Papp, Sklabiňa
Ženy /23 účastníčok/:
1. Andrea Vrabcová, Krpeľany – 6 jedenástok
2. Andrea Čiljaková, Sučany
3. Libuša Hirčáková, Sučany
4. Veronika Malová, Sučany
5. Slávka Zubercová, Trebostovo
Žiaci /79 účastníkov/:
1. Adrián Bukový, Sučany – 8 jedenástok
2. Tomáš Škvarek, Turany – 7 jedenástok
3. Mikuláš Gregor, Sučany – 7 jedenástok
4. Martin Čiljak, Sučany
5. Róbert Foťko, Turany
Deti do 10 rokov /17 účastníkov/:
1. Matúš Kačúr, Praha – 5 jedenástok
2. Timotej Bránik, Dubnica – 4 jedenástky
3. Nikolas Laššuth Sučany – 4 jedenástky
4. Miloš Maslák Krpeľany – 4 jedenástky
5. Simon Obžut, Sučany – 3 jedenástky
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka
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Triedenie je hračka, tvrdia Slováci.
Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého
kontajnera patrí
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky
štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 %
na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach.
Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty,
modrá na papier, zelená na sklo, červená na
kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do
nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam
patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri
triedení.

potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo
patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo,
autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové
štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do žltého kontajnera na plasty
patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky
z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne
vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené
plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier
patria:

INFORMÁCIE

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez
pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier,
lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou
fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené

Informácia o počtoch žiakov
v školských zariadeniach obce
Sučany v škol. r. 2016/2017
Základnú školu SNP navštevuje 361 žiakov,
z toho 16 žiakov so zdravotným znevýhodnením sa vyučuje v troch špeciálnych triedach
pod vedením špeciálnych pedagógov.
Materskú školu v Sučanoch navštevuje 101
detí, z toho je 42 detí, ktoré majú jeden rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Text: K. Miháliková

Oznam pre občanov
Naša obec disponuje so špeciálnymi / polohovateľnými / posteľami pre ťažko chorých – ležiacich pacientov. V prípade záujmu občanov je
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Do červeného kontajnera na kovy
patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty
a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový
riad.
Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce
zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov
a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké
vrecká z kávy a instantných polievok.
Všetky informácie o triedení môžete nájsť na
www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje,
kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje
„život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho
kontajnera.
možné postele si zapožičať na obecnom úrade – sociálny úsek č. t. 42410 10, 42410 20.

Prenájom multifunkčného ihriska
Naša obec Sučany má vybudované kvalitné
multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza pri ZŠ
SNP v Sučanoch.
O správu a údržbu sa stará Obecný hasičský
zbor v Sučanoch.
Ihrisko je možné si prenajať na športové aktivity,
hlavne futbal. Potrebné je termín prenájmu nahlásiť vopred telefonicky na č. t. 0903 555 159,
alebo osobne na Hasičskej stanici Sučany.
Ihrisko je v prevádzke od 8:00 hod do 21.00
hod. Pre obyvateľov Sučian s trvalým pobytom
v obci: bezplatne /bez potreby osvetlenia/

Gulášik rozvoniaval
jazerami, ľudia
koštovali, bavili sa,
spievali pesničky...
Bolo chladnejšie ako po iné roky, ale Štiavnický kotlík pri Ontáriu aj tak mal svojich päť „P“.
Pohodu, príma náladu, pivko, pesničky, piknik
pod stanmi.
Organizátori sa veľmi snažili, aby ľudia k Ontáriu na tradičný Štiavnický kotlík v pohode
prišli, prežili tu pekný deň, ochutnali ponúkané
špeciality a najmä gulášik, ktorý rozvoniaval
jazerami už od rána. No počasie si tentoraz
duplo, poprchávalo i pršalo,čo sa odrazilo na
návštevnosti – najmä rodín s deťmi. No aj tak
bolo v sobotu pri jazerách rušnejšie ako kedykoľvek v roku. Podľa Jozefa Stankovianskeho,
ktorý je dušou celého podujatia už jedenásť
rokov, súťaž o najchutnejší guľáš nie je ani tak
dôležitá, lebo pochúťka má toľko chuťových
variácií ako je ochutnávačov. Dôležité je to, že
sa ľudia zídu, zabudnú na starosti a zabavia
sa - pri recesných súťažiach, vzájomnom hecovaní, rozhovoroch, koncertoch, zaspievajú
si,vyčistia hlavu. Pri sučianskom Ontáriu bolo
programu nachystaného toľko, že by si ho hádam ľudia ani nestihli všetok vychutnať. Škoda
slov, škoda počasia...
Text: red.,Foto: J. Stankoviansky
Pre ostatných občanov je prenájom:
10,- € na 1 hod. bez osvetlenia
15,- € na 1 hod. s osvetlením

Autovraky
Upozorňujeme občanov - držiteľov starých
vozidiel resp. „autovrakov“, že podľa zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je držiteľ starého
vozidla povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej
zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Preto, pokiaľ je takého vozidlo
voľne ponechané na verejnom priestranstve,
ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhľad obce, považuje sa takéto konanie za
protiprávne a držiteľ vozidla je vyzvaný na jeho
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KOĽKO MOŽU STÁŤ DLHY?
V súčasnosti už nie je nič prekvapivé, keď čítame
o zadĺženosti ľudí rôznych vekových kategórií.
Médiá, ale hlavne samotný život,prinášajú do pozornosti rôzne situácie,
kedy sa môže človek ocitnúť v zložitej finančnej spleti okolností. Iným
prípadom ale je, keď si občania našej krajiny, a aj našej obce Sučany,
neplnia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona a z platných právnych
predpisov a nariadení. Takým prípadom je aj neuhradenie poplatkov za
miestny komunálny odpad a drobný stavebný odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa.
V tomto článku by sme radi upriamili pozornosť na neplnenie si povinností našich spoluobčanov a z toho vyplývajúcich možných následkov.
Zaoberať sa budeme práve neuhradeným pohľadávkam na miestnych
daniach a poplatkoch.
Zo štatistík Ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že v súčasnosti je
na Slovensku evidovaných okolo 3 milióny exekúcií. Možno že sa už
niektorí občania Sučian stretli s výkonom a činnosťou exekútora, a tak
vedia, že za svoj výkon exekučnej činnosti si exekútorský úrad žiada
a účtuje nemalé poplatky a exekučné trovy, ktoré sa môžu navýšiť až
na astronomické čiastky.
Uveďme si konkrétny príklad z praxe a reálneho života, ktorý prebehol
v roku 2016. Dotyčný dlžník XY neuhradil výmer za komunálny odpad
vo výške 9,95 Eur vystavený za rok 2003. Pracovník daného úradu zaslal návrh na vykonanie exekúcie exekútorovi v roku 2004. Pri konečnom vyúčtovaní exekúcie musel dlžník uhradiť okrem dlžnej istiny aj
výdavky a odmenu exekútora. Konečná suma exekúcie nakoniec predstavovala: 9,95 € + 16,60 € + 15,00 € + DPH, teda 47,88 €, ktoré bolo
potrebné uhradiť.
Iným príkladom, známym aj z médií je, keď dlžník neuhradil 0,41 €.
Avšak po uskutočnení exekučného konania bolo dlžníkovi z účtu stiahnutých až 209,61 €, z ktorých však až 209,20 € išlo priamo na účet
súdneho exekútora ako jeho odmena a len 0,41 € tomu, pre koho exekútor dlh vymáhal ! Koľko teda môže stáť dlh?
Problémy s neplatením daní a poplatkov má aj naša obec. Obec Sučany eviduje ku koncu minulého roka neuhradených 35.359,84 € na daniach a poplatkoch. Celková vymáhaná suma v rámci exekúcií predstavuje k 31.08.2016 sumu 7.376,07 Eur. Na vymoženie týchto nedoplatkov
prebieha k tomuto dátumu 282 exekučných konaní, podaných od roku
2003 na exekútorských úradoch v Martine. Priebežne sú zasielané aj
výzvy na uhradenie nedoplatkov, ale niekedy ani na tieto výzvy nie je zo
strany dlžníka žiadna reakcia a potom musí úrad pristúpiť k radikálnejším riešeniam voči neplatičom.
V dôsledku takejto praxe sa starosta obce Sučany rozhodol pre zaveodstránenie. Na vyzvanie obce už šiesti vlastníci takéto vozidlá z verejných priestranstiev
odstránili. V prípade však, že vlastník v stanovenej lehote uvedené neurobí, vykoná tak namiesto neho Obec Sučany a a náklady s tým
spojené si bude v zmysle zákona o odpadoch
uplatňovať voči držiteľovi vozidla.
Text: Ing. Anežka Budzáková

Prestavba pavilónu C
na Hradiskách.
Obec Sučany zabezpečuje v spolupráci so
stavebnou firmou prestavbu pavilónu C na
Hradiskách na 37 nájomných bytov. Byty
budú mať štandardné vybavenie a budú určené najmä pre mladé rodiny. Pridelenie bytu

denie a zaktívnenie vymáhania neuhradených poplatkov a daní u fyzických osôb iným, síce všeobecne neuplatňovaným, ale zákonným
spôsobom.
Keďže obec Sučany, ako správca dane a poplatkov podľa platných
zákonov SR, disponuje značnými možnosťami vo veci vymáhania nedoplatkov, bol zvolený nový postup. Obec s vlastnými právomocami,
prirovnajúc ju k exekútorovi, si bude sama nárokovať na uhradenie
dlžných čiastok tým, že bude vydávať exekučné príkazy zamestnávateľom a platiteľom mzdy a iných príjmov, aby dlžníkom strhávali dlžné
sumy a uhrádzali ich priamo na účet obce. Prvých 12 exekúcií, na sumu
1.341,16 Eur, už bolo ku dátumu 31.08.2016 uskutočnených práve takýmto spôsobom a v spolupráci s ostatnými úradmi a Sociálnou poisťovňou plánuje obec pokračovať v tomto duchu.
Tu však treba zdôrazniť jednu podstatnú vec, a to že, obec si pri výkone exekúcie takýmto spôsobom, nakoľko z celého procesu vylúčila
exekútora, nebude účtovať žiadne ďalšie trovy ani hotové výdavky, čím
sa značne ušetria finančné prostriedky občanov našej obce. Občania
zaplatia len dlžnú sumu. Keďže toto rozhodnutie bolo prijaté práve v
dobrej viere, aby občania Sučian šetrili financie na poplatkoch exekútorom, vyzývame občanov obce, ktorí ešte neuhradili svoje podlžnosti,
aby tak dobrovoľne spravili v čo najkratšom možnom čase a vyhli sa
tak predmetnej exekúcii. Samozrejme v individuálnych prípadoch neplatičov bude obec spolupracovať aj s exekútormi, čím sa ale značne
navýšia celkové dlžné sumy dlžníkov obce.
Obec poskytuje ešte možnosť uzavretia dohody o splátkach, ktorých
bolo v období jún a júl 2016 uzavretých celkovo šesť. V prípade záujmu
občanov o informácie týkajúcich sa dlhov a splácanie podlžnosti takýmto spôsobom, treba sa obrátiť na učtáreň obce na Obecnom úrade Sučany /043 4241015 alebo uctaren2@sucany.sk/, kde vám ochotne poradia v danej veci a tým sa aj predíde možnému exekučnému konaniu.
Preto ešte raz vyzývame občanov, aby zhodnotili stav svojich neuhradených záväzkov voči obci, tieto záväzky si uhradili, čo jednak pomôže
im, lebo obec vlastne v zmysle príslušných zákonov ani nemá inú možnosť len nedoplatky si vymáhať a jednak pomôže obci, aby mohla tieto
prostriedky investovať do skrášlenia prostredia okolo nás.
Mgr. Eva Piecková, učtáreň obce Sučany

do nájmu bude posudzovať bytová komisia.
Záujemci musia spĺňať kritéria stanovené zákonom /výška mesačného zárobku/, nakoľko
tieto predpisuje zákon. Je predpoklad, že začiatkom roka 2018 už v týchto bytoch budú bývať prví záujemcovia. Bližšie informácie dostanete na referáte majetku obce č.t. 42 410 26.
Text: Ing. Janka Bednáriková

Tiesňové volanie
na Hasičský záchranný zbor
Obec Sučany disponuje kvalitnými a školenými ľuďmi hasičmi – záchranármi. Sú vybavení
kvalitnými prístrojmi, ktoré dokážu zabezpečiť
základné ľudské funkcie do príchodu Rýchlej

zdravotnej pomoci a tým zachrániť život, ako
sa mohli už presvedčiť aj niektorí naši občania.
Výjazd Hasičského záchranného zboru Sučany je do 1 minúty od nahlásenia udalosti.

Tiesňové volanie na
Hasičský záchranný zbor je
0903 555 159
Poruchy miestneho rozhlasu
a verejného osvetlenia sa nahlasujú na Hasičskej stanici
Sučany osobne alebo na t.č.
42 410 22.
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Amatérsky turnaj na kurtoch
Dňa 2.7 2016 sa na obecných kurtoch uskutočnil 3. ročník turnaja amatérov vo štvorhre dvojíc za
účasti desiatich družstiev. Poradie: Milan Balko – Ľubomír Kubala skončili pred Jánom Skrisom –
Emilom Masnicom, 3. miesto si vybojovali Jaromír Rataj – Milan Laščák. Zároveň sme spoločne
oslávili okrúhle jubileum nášho hráča – kamaráta Igora Lovišeka, kde mu za kolektív všetkých
hráčov prajeme všetko dobré a veľa krásnych chvílľ strávených pri športe.
Text a foto: Ľubomír Šmida

Turiec Fest 2016
18.6.2016 sa v Sučanoch na starom futbalovom
ihrisku konal už druhý ročník letného festivalu
s názvom Turiec Fest. Hlavným ťahačom uplynulého ročníka boli kapely Heľenine oči, Gladiátor, Zoči Voči a Smola a hrušky ktoré svojím
vystúpením nesklamali a zabezpečili tradične kvalitnú zábavu. Avšak program podujatia
nepozostával iba z hudobnej zložky, ale aj zo
súťaží, ako napríklad pitie piva cez slamku alebo pretláčanie sa, vďaka čomu súťažiaci mohli získať vecné ceny od partnerov podujatia.
V areáli sa nachádzala aj FUNZÓNA, kde bol
prichystaný slackline (chodenie po lane), bedminton, frisbee, futbal, buble futbal a lezenie po
debničkách a iné.
Organizátori podujatia sa už intenzívne pustili
do príprav ďalšieho a určite ešte lepšieho ročníka Turiec Festu, ktorý sa uskutoční 17.6.2017.
Návštevníci určite prídu na svoje. Viac informácii na FB Turiec Fest.
Text a foto: Agentúra AKNOR
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