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Vážení spoluobčania!  
 

Máme prvý štvrťrok kalendárneho roka 2010 za sebou, no napriek tomu mi dovoľte, aby som Vás v mene svojom 
i samosprávy našej obce v prvých tohtoročných novinách srdečne pozdravil. 

Čas beţí neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka a bilancujeme, čo sme v starom roku vykonali. A tak musím 
skonštatovať, ţe  ako všetky obce, tak aj naša obec sa zúčastnila „pretekov“ o získanie nenávratných dotácií zo štrukturálnych fondov 
pre realizáciu investičných aktivít, ktoré sú priebeţne vyhlasované v rámci  teraz prebiehajúceho programovacieho obdobia. Musím 
pripomenúť, ţe ak by sme sa o získanie týchto finančných prostriedkov nepokúšali, urobili by sme chybu. Veď takáto moţnosť sa uţ 
viac opakovať nebude a obec nikdy nebude mať z vlastných zdrojov finančné prostriedky v takej výške, v akej je ich moţné získať 
a vyuţiť v súčasnosti. V roku 2009 boli podľa moţností odfinancované a podané projektové ţiadosti na získanie nenávratných 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu základnej školy, rekonštrukciu ciest a chodníkov na sídlisku Štvrť 1. mája a ulice Školská, 
rekonštrukciu kanalizácie na sídlisku v Lovinobani, vybudovanie viacúčelového ihriska v školskom areáli a viacero ďalších, menej 
finančne náročných aktivít ako výstavba altánku v areáli základnej školy, rekonštrukcia obecných studní. Z poskytnutých dotácií 
a vlastných finančných prostriedkov obec v roku 2009 vykonala opravu obecného rozhlasu  od cintorína aţ po ulicu Školská, 
rekonštruovala a zateplila budovu školských dielní, vybudovala nové autobusové zastávky v dedine a pod nadjazdom, parkovisko 
s posedením pri dome sluţieb, preliezky v MŠ, pripravila projektovú dokumentáciu splaškovej kanalizácie pre územné konanie. Za tým 
všetkým sa ukrýva úsilie a kopa náročnej práce, a preto dovoľte mi touto cestou  poďakovať všetkým zainteresovaným  za prácu 
a aktivity vykonané v prospech obce v roku 2009.  

Pri pohľade na rok 2010 ktorý je pred nami je treba povedať, ţe na nadchádzajúce obdobie nás čaká nemenej práce ako sme 
vykonali v minulosti. V prvom rade opäť zabezpečiť všetky potreby občanov. Naďalej sa pokúšať o získanie dotácií na realizáciu 
potrebných investičných aktivít v  našej obci. 

A v prípade, ţe všetko dopadne dobre, podľa avíza z  MVaRR o pridelení dotácie v roku 2010 aj vlastná realizácia 
rekonštrukcie uţ spomínaných ciest a chodníkov na Štvrti 1. mája v hodnote cca 700 000 €, rekonštrukcia základnej školy pavilón „A“ a 
„B“ (stará a nová základná škola) v hodnote cca 646 700 € .  

No v prípade poskytnutia nenávratných finančných dotácií je pre ich vyuţitie potrebné mať k dispozícii a prefinancovať 
z vlastných zdrojov min 5% nákladov. Na túto skutočnosť vzhľadom na rozumné hospodárenie  je obec finančne pripravená aj bez 
potreby úveru.  

Obec  na základe rozhodnutia úradu vlády o pridelení nenávratnej dotácie v hodnote 39 832 € vybuduje v r. 2010 aj 
viacúčelové ihrisko v hodnote spolu cca 79 000 € taktieţ bez potreby úveru.  

V obciach Lovinobaňa a Uderiná pre spokojnosť občanov je toho  potrebné vykonať veľmi veľa, no všetko a v krátkom 
časovom horizonte to nie je moţné. Ak majú byť hore menované akcie zrealizované asi uznáte, ţe na menej dôleţité potreby 
nezostane časový a ani finančný rámec. Je potrebné si uvedomiť, ţe schopnosti a moţnosti ľudí pracujúcich v prospech obcí a obce 
ako takej sú obmedzené a z toho dôvodu nie je moţné, aby bolo všetko  uspokojujúce. 

Stalo sa uţ zvykom, ţe na začiatku nového roka si ţeláme navzájom šťastie, prajeme si zdravie, preto, ţe je potrebné k tomu, 
aby sme  na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekáţok. Ţeláme si úspechy v osobnom ţivote, v práci a v medziľudských vzťahoch 
a v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku. A práve preto, ţe je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na 
pokolenie, dovoľujem si aj ja ako obyvateľ, ale hlavne ako starosta našej obce aj s odstupom času zaţelať Vám všetkým počas roku 
2010 dobrú pohodu, spokojnosť, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov. 

 
Ing. Marian Lenhard, starosta obce 

 

Pasovanie prvákov  
Dňa 21.decembra 2009 v ŠKD sa konalo „Slávnostné 

pasovanie prvákov“. Ako uţ býva tradíciou túto peknú akciu pre deti 
pripravili vychovávateľky ŠKD. Deti zloţili pred prítomnými rodičmi 
slávnostný sľub, ktorý prečítal bakalár a kaţdé dieťa opasoval veľkou 
ceruzkou. Deti svoj sľub potvrdili odtlačkom svojho pravého 
ukazováka. Po slávnostnej časti, v ktorej deti zaspievali a zarecitovali 
básničky, pre deti bola pripravená druhá časť – zábavná. V nej deti 
mali moţnosť overiť si svoju šikovnosť v zábavných súťaţiach: hod na 
snehuliaka, vieš sa rýchlo obliecť, nájdi a zaviaţ svoju topánku, 
nachovaj spoluţiaka, balónový tanec, zdobenie stromčeka a ešte veľa 
iných zábavných súťaţí. 

Nezabudli sme ani na rodičov, ktorí si spolu s deťmi 
zatancovali „ Kačací tanec“. Na záver celej slávnosti prišiel medzi deti 
Mikuláš, ktorý všetky deti obdaroval sladkým balíčkom. Deti domov 
odchádzali plné záţitkov, nechýbal sľub prvákov a darček- bábika. 

Zlatica Kubišová 
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IV. Reprezentačný ples Materskej školy v  Lovinobani 

 
Dňa 23.1.2010 usporiadala Materská škola Lovinobaňa IV. Reprezentačný ples v priestoroch kinosály v Lovinobani.    
 

Spočiatku som navrhoval riaditeľke ples ani neorganizovať, nakoľko pri úprave rozpočtu boli materskej škole krátené finančné 
prostriedky na rok 2009 vo výške viac ako 10.000.- €, ktoré materská škola sporila na vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy 
a ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, kde to bolo zdôvodnené ţe je to potrebné z dôvodu krízy, pričom boli 
inštitúcie obce, ktorých sa krátenie rozpočtu vôbec nedotklo a boli niektoré poloţky rozpočtu aj značne navýšené oproti schválenému 
rozpočtu. Z uvedených dôvodov som hlasoval aj proti záverečnej úprave rozpočtu na rok 2009, ktorý nebol na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v obci Uderiná schválený, avšak taký istý bol schválený následne na poslednom zastupiteľstve v roku 2009 v Lovinobani.  

Nakoniec som však bol veľmi rád, ţe sa učiteľky a pracovníčky materskej školy a ostatní organizátori nedali odradiť a tento 
nádherný ples zorganizovali, nakoľko záujem o ples bol obrovský a zúčastnilo sa ho  viac ako 140 hostí.  

 
Za zorganizované podujatie patrí vďaka pedagogickému 

personálu materskej školy na čele s jej riaditeľkou p. Bakanovou, 
nepedagogickému a to p. Očenášovej a všetkým rodičom 
a sympatizantom, ktorí prispeli k tomuto vydarenému podujatiu. 
Obecnému úradu v Lovinobani za poskytnutie sály. Učiteľkám aj 
za nacvičenie programu s deťmi materskej školy, z dôvodu  ţe 
peniaze na platených vystupujúcich neboli,  pričom však deti boli 
úchvatné a nahradili akýchkoľvek profesionálnych vystupujúcich.  
Tu som im pomohol na poslednú chvíľu vybaviť tanečný pár 
tanečníkov Martinka Bobáľová a Csaba Ádam, ktorí patria medzi 
najlepších tanečníkov spoločenských a latinskoamerických tancov 
v okrese Lučenec, počas plesu sa riaditeľke podarilo vybaviť 
vystúpenie finalistky superstar Nikolety Balogovej a v rámci 
programu zaspievala aj učiteľka materskej školy Kamila Oláhová, 
ktorá má skúsenosti s profesionálnym spievaním a vyštudovanú 
vysokú školu so 
zameraním na 
spev, pričom 
všetci vystúpili 
bez nároku na 

honorár.  
Riaditeľka materskej školy vybavila skupinu SIMPLY FAMILY, ktorí hrajú 

všetky najväčšie plesy v meste Lučenec a ktorí sú zárukou výbornej hudby.  
Zároveň by som chcel poďakovať touto cestou sponzorom plesu, ktorí prispeli 

hodnotnými darmi do tomboly, ktorej výťaţok bude pouţitý na učebné pomôcky pre 
deti materskej školy: Autosport Szilágyi Lovinobaňa, Vladimír Odzgan 
Pohostinstvo, COOP Jednota Krupina,  Kaderníctvo p. Tkáčová,  Kvetinárstvo p. 
Gúgľavová, Rozličný tovar p. Sujová, Flamengo Lovinobaňa p. Andraščík, 
Slovglas – Katarínska Huta, Pekáreň Divín, EKO – Mimex – Mihula, Svadobný 
salón – Martuška, p. Lakatošová, p. Lakatoš, p. Mičianik, p. Melicherčík, p. 
Krupčiak, p. Bystrianska, p. Šoltés, p. Mišove, p. Kováčik,  p. Gyori z Bratislavy, 
Topvar Slovensko, Heineken Slovensko. 

  
Výborná hudba, dobrá organizácia, kultúrny program na vysokej úrovni, 

bohatá tombola a vedomie ľudí, ţe tým, ţe sa zabavia prispievajú na dobrú vec a to na 
didaktické pomôcky pre deti v materskej škole urobili z tohto plesu záţitok na úrovni 
plesov malých, alebo aj väčších miest. 

 
Mgr. Ľubomír Kováčik, poslanec obecného zastupiteľstva 
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Z imná (ne)údržba  
Zima akoby chcela dobehnúť  to, čo vo vianočnom čase nestihla. Je to síce veľmi milé hlavne 
pre deti, ktoré tú bielu krásu môţu vyuţívať. No niekto sa na bielu krásu pozerá skôr ako na 
bielu prekáţku, ktorá mu sťaţuje ţivot. Ako člena obecného zastupiteľstva ma však niekoľko 
krát zastavia ľudia a spytujú sa: „čo len na tom obecnom úrade robia, ţe nie sú očistené 
cesty a chodníky“. Ja som so situáciou tieţ nespokojný, preto ţe aj ja  radšej idem  do práce 
po málo upravenej ceste, lebo chodník je z časti  „neprejazdný“. Na najbliţšom  obecnom 
zastupiteľstve som túto nespokojnosť občanov tlmočil starostovi obce, ktorý si je tohto 
problému vedomý a uţ podniká kroky na jeho riešenie. Nakoľko minulé zimy neboli čo sa týka 
snehu také štedré, problém začal byť aktuálny teraz.  Ako najväčší problém sa javí byť 
obecný traktor, ktorý nemá potrebné technické parametre, ktoré sú pri zimnej údrţbe 
nutnosťou, najmä nie je vybavený pohonom predných kolies v dôsledku čoho je pri práci na 
klzkom povrchu ťaţko ovládateľný a nedokáţe úplne vyhrnúť mnoţstvo snehu. Starosta 
prisľúbil, ţe v dohľadnej dobe bude zakúpené vyhovujúce vozidlo.  Údrţba chodníkov je zase 
osobitná kapitola o ktorej sa môţu viesť dlhé diskusie. Niekto si povie: „všetky chodníky, 
patria do vlastníctva obce Lovinobaňa, teda by si ich aj obec mala upratovať, mne môj 
pozemok tieţ nik iný nevyčistí“. Ono to logicky tak aj znie no pravda je úplne  iná. Podľa, § 9 
ods. 2/ Cestného zákona : „ Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 
sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností, pokiaľ 
tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.“ Tu je to teda uvedené 
jednoznačne, kaţdý si má chodník vyčistiť sám a dokonca bez prieťahov. Ak sa mu pozemok 
„ťahá“ desiatky metrov popri chodníku má čo robiť.  Niekto to pokladá za samozrejmosť 
a chodník očistí, niekto to neurobí buď z dôvodu ţe nevládze, alebo sa mu  jednoducho 
nechce či dokonca nevie, ţe je to povinný urobiť. A aj keď si niekto ten „svoj“ chodník očistí  tak v konečnom dôsledku musí chodiť po 
ceste, lebo iný si túto povinnosť nesplnili. Obec síce môţe svojím nariadením zmeniť, alebo upraviť rozsah týchto povinností, no takéto 
nariadenie prijaté nebolo a ťaţko predpokladať, ţe by obec prevzala na seba celú túto povinnosť a zodpovednosť. Na záver je dobré 
pripomenúť aj § 9a ods. 4/ Cestného zákona : „ Vlastníci, správcovia alebo uţívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území  hraničia 
s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, 
ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené...“            

Bc. Ján Račko, poslanec obecného zastupiteľstva 
 

Oznámenie SSE, a.s. v  zmysle zákona o  ochrane prírody a krajiny  
Stredoslovenská energetika a.s. (SSE) je prevádzkovateľom elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území 

našej obce. SSE, a.s. je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej 
je potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku 
elektrických vedení. Týmto chcem poţiadať o spoluprácu občanov obce - vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické 
vedenia, aby zamestnancom SSE, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti 
elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Preto chcem poţiadať občanov, aby sprístupnili vstup na ich 
pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov. Drevná hmota ktorá zostane po vykonaní odstránení alebo okliesnenia stromov 
patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 

V tejto súvislosti poukazujem tieţ na skutočnosť, ţe podľa ustanovenia § 10 zákona o energetike je SSE, a.s. zo zákona 
oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení pokiaľ tak 
neučiní vlastník porastov.  

Pre lepšiu informovanosť občanov povaţujem za dôleţité upozorniť, ţe podľa zákona o energetike je zakázané pod 
elektrickým vedením: 
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vodiča    vzdušného vedenia, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia. 
 

Zabezpečenie ochrany a bezpečnej prevádzky elektrických vedení povaţujem za spoločný záujem SSE, a.s. a všetkých 
občanov, pretoţe prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. 

 
Ján Uhrin, poslanec obecného zastupiteľstva 

 

Z práce komisie pre rozvoj obce  
V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lovinobaňa, ktorý bol spracovaný na základe 

dotazníkového prieskumu uskutočneného v obciach Lovinobaňa a Uderiná v dňoch 2. – 27. 4 2007, a uzávermi svojho zasadnutia z 2. 
10. 2007 Komisia pre rozvoj obce Lovinobaňa a Uderiná vypracovala „Program rekonštrukcie futbalového štadiónu v obci Lovinobaňa“. 
Futbalový štadión patrí k najcennejšiemu majetku obce a je vyuţívaný nielen futbalistami (občianske zdruţenie 1. FC Lovinobaňa), ale 
aj na rôzne iné aktivity. Keďţe jeho technický stav je nevyhovujúci, vyţaduje si rekonštrukciu, aby aj naďalej slúţil všetkým občanom. 
V zásade môţe obec rekonštruovať štadión dvoma spôsobmi. Získaním grantu alebo svojpomocne. Je ťaţké si predstaviť, ţe obec 
bude vypracúvať ţiadosti o grant, keď najdôleţitejšou prioritou obce na najbliţšie obdobie sú kanalizácia a školy. Či uţ sa obec 
rozhodne pre prvú alebo pre druhú alternatívu, je nevyhnutné odstrániť havarijný stav predovšetkým na budove tribúny. Program  
predpokladá postupnú rekonštrukciu areálu futbalového štadiónu v časovom horizonte piatich rokov z finančných zdrojov obce. Malo by 
sa začať odstránením havarijného stavu budovy tribúny s postupným prechodom k inovácii celej budovy, hracích plôch, okolia 
i oplotenia. Program zohľadňuje rezervy obecného rozpočtu a preto si nekladie v krátkej dobe príliš ambiciózne ciele. Nevylučuje ani 
prípadné dokončenie rekonštrukcie štadiónu z grantov. Jeho súčasťou je aj návrh zriadiť funkciu správcu štadiónu  

 

Separovaný zber   
Vývoz separovaného zberu 
zloţiek komunálneho odpadu – 
plast, sklo a papier sa uskutoční 
v dňoch:  
 

22. apríla 2010 
17. júna 2010 

26. augusta 2010 
21. októbra 2010 

30. decembra 2010 
 
Zber  veľkoobjemných 
odpadov,  elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu  
od fyzických osôb  sa uskutoční 
v kotolni na Štvrti 1. mája v dňoch  
14.  apríla 2010 v čase od 14.00 
do 16.30 a 
15. apríla 2010 v čase od 10.00 
do 13.00.  

-jp- 
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a stanoviť pravidlá prenájmu jeho priestorov športovým zdruţeniam a klubom. Stanovenie konkrétnych podmienok prenájmu štadiónu 
prenecháva na poslancov obecného zastupiteľstva. Zámerom rekonštrukcie futbalového štadiónu v obci Lovinobaňa je poskytnúť 
občanom Lovinobane i okolitých obcí kvalitný športový futbalový areál, ktorý bude moţné prostredníctvom škvarového ihriska vyuţívať 
aj v zime. Tento areál svojou rozlohou, dobrým umiestnením a vybavením nemá v obci Lovinobaňa konkurenciu. Preto je moţné vyuţiť 
ho nielen na športové účely, ale aj pre rôzne iné aktivity v prospech občanov Lovinobane i viacerých okolitých obcí. Komisia predloţila 
program obecnej rade a obecnému zastupiteľstvu obcí Lovinobaňa a Uderiná na diskusiu a schválenie. 

Komisia tieţ na svojich zasadnutiach venovala viacerým akútnym problémom obce. Navrhla nakúpiť v blízkej budúcnosti nový 
jedálenský nábytok do školskej jedálne Základnej školy v Lovinobani, ktorý je uţ v dezolátnom stave. Na nákup nábytku by sa mali 
pouţiť financie, ktoré škola ušetrila z obecného rozpočtu. Obec by sa tieţ mala pripraviť, a v prípade moţnosti podať, projekt na 
rekonštrukciu Materskej školy. Opravy si vyţaduje aj budova Kultúrneho domu v Lovinobani. Je nevyhnutné na nej najprv vymeniť 
strešnú krytinu a okná. Kvôli bezpečnosti občanov bývajúcich v Mechuríne je veľmi ţiadúce vybudovať nový chodník popri ceste 1. 
triedy. Chodník je uţ totiţ na niektorých miestach pod úrovňou tejto komunikácie.  

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva 

 
Činnosť obecného zastupiteľstva  
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach dňa 10. decembra 2009 a 9. februára 2010 mimo iného schválilo: 
1. VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a o podmienkach určovania 

a vyberania daní a miestneho poplatku. Sadzby daní a poplatkov pre rok 2010 ostávajú nezmenené. Daň za psa je vo výške 5 € 

za rok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 1,17 € za osobu a kalendárny mesiac. Od minulého 

roku sa poplatok vyrubuje platobným výmerom.  Úhradu nie je moţné realizovať prostredníctvom SIPO. 

2. Rozpočet obce na rok 2010. Podrobne zverejnený na internetovej stránke obce www.lovinobana.sk v časti: charakteristika 

obce; rozpočet obce. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý výkup pozemkov pod čistiareň odpadových vôd (ČOV) 2.841 €; 

prípravná a projektová dokumentácia ČOV 15.000 €; prípravná a projektová dokumentácia „Revitalizácia Štvrť 1. mája 50.000 €; 

výstavba multifunkčného ihriska 44.214 €. V oblasti príjmov je zahrnutý výsledok hospodárenia obce z rokov 2007 a 2008 vo výške 

93.600 €, z týchto prostriedkov sa budú financovať spomenuté investičné aktivity. 

3.  VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp a o určení platby za produkciu odpadových vôd. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý má 

technickú moţnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, sa musí na ňu pripojiť. Odpadové vody musia byť vypúšťané priamo do 

kanalizácie, nie nepriamo cez ţumpy a septiky – poškodzuje to mikrobiológiu na ČOV, dochádza k nedostatočnému prečisteniu 

odpadových vôd a obec platí vysoké poplatky. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý nemá moţnosť sa napojiť na kanalizáciu, je povinný 

odvádzať odpadové vody do nepriepustnej ţumpy. Podľa potreby ich dá vyviesť fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd. 

Tento vývoz je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade. Za produkciu odpadových vôd sa stanovuje paušálny poplatok vo 

výške 1,20 € za osobu a mesiac. 

4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení. Pre rok 2010 sa 

stanovuje dotácia na prevádzku a mzdy na ţiaka vo výške: materská škola 1.416,92 €; školská jedáleň pri MŠ 364,11€; školský 

klub detí 329,98 €; školská jedáleň pri ZŠ 109,99 €. 

Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 
 

Spoločenská kronika roku 2009  
V roku 2009 sa v obci narodilo 27 detí a zomrelo 29 občanov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 34 občanov, odhlásilo sa z trvalého pobytu 
21 občanov. K 31.12.2009 mala obec Lovinobaňa 2117 obyvateľov. 

 
Ing. Ján Palečka, zástupca starostu 

 
 
 
 

 

Privítali sme najmladších občanov 

Valach Matej  Berky Ivan 
Stašák Andrej  Kováčová Karin 
Bartošová Stanislava Barcaj Samuel 
Oláh Kevin  Oláhová Timea 
Berky René  Laurenčíková Klaudia 
Majer Filip  Račko Timotej 
Ľalíková Nela  Nagy Rastislav 
Berky Filip  Kuricová Natália 
Popovič Lukáš  Hronec Ervín 
Paučo Marek  Zvarová Silvia 
Tušimová Nina  Berky Tomáš 
Oláhová Vlasta  Berkyová Zdenka 
Fulajtár Matej  Oláhová Ivana 
Kováčová Sofia 

 
„Na svet prišli trochu hlasní, z Vašej lásky vzácny kvet, 
Nech sú zdraví, šťastní, krásni, to Vám ţelá celý svet...“ 

 

K narodeniu detí srdečne blahoţeláme! 

Rozlúčili sme sa 

Ginis Branislav 41  Franek Jozef 62 
Dulajová Jolana 60 Bobáľová Boţena 71 
Oravec Ondrej 59  Paučová Mária 80 
Kováčová Milota 48 Pievarová Mária 80 
Pievara Jaroslav 57 Koristeková Katarína 84 
Mániková Mária 89 Hroncová Anna 84 
Babeliak Štefan 90 Berky Milan 67 
Tanhauserová Margita 89 Balogová Elena 66 
Kučera Michal 89  Kováč Vojtech 50 
Hvozďáková Elena 77 Peťková Anna 65 
Bellová Ema 65  Berkyová Anna 75 
Stašáková Jolana 64 Kminiak Milan 39 
Ďurkove Zuzana 89 Dulaj Ján 65 
Farkaš Dezider 27  Kováčová Ľudmila 46   
Kolesárová Jolana 78  
 

 

 

Česť ich pamiatke! 
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