Želám Vám príjemné vianočné sviatky,
plné porozumenia, lásky a spokojnosti

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas
sviatočný, čas výnimočný,
čas, ktorý vošiel do našich príbytkov so všetkým
s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.

Vianoce - sviatky, na ktoré sa teší
azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo stará mama. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole.
V tomto období cítime viac ako inokedy vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no najmä cítime

vôňu domova. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tým
pravým. Preto v príjemnom teple domova určite budú znieť vianočné koledy a
modlitby, ako poďakovanie za míňajúci
sa rok, i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. A v mnohých rodinách i ako spomienka na tých, po ktorých ostalo pri stole prázdne miesto.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku na celý
život. Lebo ako sa ukazuje, človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť,
pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit,
že máme v blízkosti sebe spriazneného
človeka, ktorý nám rozumie, ktorý vie a
chce nám pomôcť.

Vianoce, ako symbol čarovných chvíľ
prenášajúcich sa z generácie na generáciu opantali naše duše. Na jagajúci
stromček, štedrovečernú večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Je
to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. Darujme svojim blízkym a všetkým okolo nás
všetko, čo môžeme - hlavne však lásku
a pocit domova.
Milí spoluobčania, želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia,
lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastní všetci spolu. Prajem Vám aj
úspešný vstup do nového roka, nech Vás
počas neho sprevádza zdravie. Prajem
Vám stály zmysel pre radosť z malých a
veľkých vecí života. Veľa lásky na rozdávanie a potešenie z blízkych a ľudí blízkych vášmu srdcu. Prajem Vám Vianoce
v príjemnej atmosfére, pokoj v duši, ktorý nech sa v nej udrží po celý budúci rok.
JOZEF KUCEJ

VIANOČNÉ PRÍHOVORY ...
VIANOCE - NARODENIE
BOŽIEHO SYNA
Plne si uvedomujem, že je nesmierne náročné písať v
dnešných časoch o nastávajúcich sviatkoch. Veď všetci o
nich hovoria už dlhé týždne. Všade sa spomínajú, všade
sa pripravujú. Obchody, televízie, reklamy, všetci hovoria len o tom istom. A to je dobre. Je to znak veľkej nádeje, pretože vidieť za tým istú snahu. Nie, teraz nemyslím
hneď na obchodnú činnosť, ale na niečo iné. Skôr snahu alebo túžbu prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji, mieri a
hlavne v láske. Slová, vety alebo obrázky, ktoré môžeme
vidieť v posledných dňoch, nám svedčia o tom, že ľudia
snívajú o niečom peknom, krásnom a hlavne úprimnom a
čistom. Ľudia by najradšej mali Vianoce celý rok. A nejedná sa len o darčeky. Aj dospelí ľudia si nesmierne prajú
to, aby všetko bolo v poriadku, aby sa nemuseli nikde hádať, aby s každým boli v mieri. Je zaujímavé, ale Vianoce sú akýmsi neviditeľným duchovným ostrovom, kde sa
ľudia skryjú pred všetkými nástrahami sveta. Je to akoby
nejaký krásny sen, ktorý je, žiaľ krátky. Vianoce skončia
a všetko sa vráti späť do starých koľají. A takto to chodí z roka na rok.
Vážení priatelia, advent a samotné vianočné sviatky
však poukazujú ešte na jednu vec. Myslím, že na tú najdôležitejšiu. Dieťatko Ježiša, nie rozprávkového, ale skutočného. A to dieťatko bolo mimoriadne. Bol to samotný
Boží Syn. To dieťatko stelesňovalo dokonalú lásku, pokoj,
milosrdenstvo a všetko dobro, ktoré je na zemi aj na nebi.
Samotné evanjeliá svedčia o tom, akú moc malo toto spo-

mínané dieťa. Na jednej strane bolo bezbranné ako zvyknú byť deti. Na druhej však jeho moc bola neviditeľná.
Zjavil sa anjel, prišli pastieri, mudrci. Dieťatko bolo prenasledované a predsa sa vždy zachránilo. To dieťatko môže
zmeniť aj náš život. Ten malý Ježiško učiní v našom živote nielen dočasné, ale večné Vianoce. Nech sa tak stane každému z nás.
MICHAL GUBO, ZBOROVÝ FARÁR TOMÁŠOVCE

VIANOCE SÚ O ŠTEDROSTI
NIELEN ĽUDÍ, ALE BOHA
O ruskom cárovi Petrovi Veľkom sa hovorí, že ešte
dávno predtým než sa stal cárom, ako mladý muž dychtil po vedomostiach. Chcel sa naučiť všetko možné,
aby až raz sa stane cárom, mohol modernizovať svoju
zaostalú krajinu. Prečo by sme v Rusku nedokázali postaviť lode ako majú v Holandsku? pýtal sa sám seba.
Holanďania boli vtedy najlepšími konštruktérmi lodí na
svete. Preto sa pod cudzím menom dostal do istej holandskej lodenice ako robotník. A tam sa vyučil remeslu
lodného tesára. Keď sa neskoršie stal cárom Ruska,
skutočne priviedol aj Rusov k tomu, aby v krátkom čase
dokázali postaviť také moderné lode na vtedajšiu dobu,
aké mali v Holandsku.
Boh sa stal človekom. To je ešte neuveriteľnejší príbeh
ako ten, keď sa ruský cár vydával za tesára v holandských lodeniciach. Koho by to napadlo, že Boh si vyberie
práve takýto spôsob.
Ježiš - Boží Syn si vzal na seba ľudskú podobu. Stal sa

jedným z nás - človekom. Prijal ľudské telo so všetkými
jeho slabosťami, aby sa stal vo všetkom nám podobný,
okrem hriechu. Stal sa Synom tesára, aby 33 rokov zdieľal s nami osud človeka. A tak už vyše dvetisíc rokov raz
do roka slávime Vianoce, ktoré sú nielen sviatkami pokoja a mieru, či sviatkami zimy, ale v prvom rade oslavou
narodenia Božieho Syna.
Ježiš sa narodil v chudobných jasliach, v chudobnej
nazaretskej rodine Márie a Jozefa. Tento obyčajný spôsob použil Boh, aby sa priblížil k nám ľuďom, a tak nám
poslal svojho Syna - Záchrancu, ktorý nás vykúpil z hriechov. V ňom a skrze neho môže nájsť každý človek nielen
cestu k Bohu, ale aj k blížnemu a v bezprostrednom rade
k sebe samému. Boh prichádza k nám v podobe malého
betlehemského dieťaťa.
Aj to je obyčajný Boží zámer v neobyčajných ľudských
podmienkach. Malé dieťa totiž potrebuje starostlivosť,
priazeň, pomoc a opateru dospelých. Tak je to aj s našou vierou, aj tá vyžaduje, aby sme sa o ňu starali. Aj to
sú Vianoce, o štedrosti nielen ľudí, ale Boha. A preto návrat k tradíciám je návratom k duchovným hodnotám ako
sú láska, pokora, milosť, vľúdnosť, pokojamilovnosť, nábožnosť a bázeň pred Bohom. Veď svet sa nezmení k lepšiemu, ak sa v ňom nezmenia tí, čo v ňom žijú.
S prianím požehnaných a Božou milosťou naplnených
vianočných sviatkov i želania všetkého dobrého do Nového roku 2014 za Spoločnosť Božieho Slova vo Vidinej i
za veriacich kresťanov i všetkých ľudí dobrej vôle zo srdca praje
PÁTER PETER VAGAŠ SVD
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MIKULÁŠ
Po oblohe tíško letí,
hľadá okná malých detí.
Najlepšie zo všetkých vie,
kto bol dobrý a kto nie.
V piatok 6. decembra 2013 sa v kultúrnom
dome vo Vidinej stretli deti z materskej školy

U veveričky s deťmi z družobnej obce Egyházasdengeleg, aby sa prostredníctvom vtipného rozprávania dvoch „klebetníc“ dozvedeli čo najviac
o vianočných tradíciách a obyčajoch na Slovensku. Naučili sme sa od nich aj pieseň o Mikulášovi a ten keď ju začul, neodolal a prišiel medzi
nás. Nebol sám! Objavil sa aj strapatý čert a biely

PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE S BORIEVKOU
Po tri piatky, 29. 11., 6. 12. a 13. 12., sme sa stretli v priestoroch obecnej knižnice vo Vidinej a vlastnoručne sme si vyrobili drobné darčeky
pre blízkych. Vianočné pohľadnice z recyklovaného papiera, vianočné
kamene, sviečky zo včelieho vosku, svietniky z orechových škrupiniek
a tiež sme zdobili medovníčky.
EVA VIHLANOVÁ BELANOVÁ

anjel. Sladkými balíčkami obdarovali všetky milé
deti. Ďakujeme!
Keď voňať bude ihličie
a plameň sviečky bude hriať,
tak my a všetky detičky
vám chceme šťastné sviatky priať!
KOLEKTÍV MŠ, FOTO: - JŠ -

KÚZELNÁ REVUE
V jedno novembrové ráno sa Materská škola U veveričky premenila na Kúzelnícku! Najväčší kúzelník z východu J. Habala prišiel podučiť svojmu remeslu deti a pani učiteľky z Vidinej. Kúzelná revue - JARÍNI odhalila deťom
veľa tajomstiev, záhad a zázrakov. Každý si mohol osobne vyskúšať pod vedením majstra nejaké kúzlo, dotknúť sa magických predmetov, dokonca sa s
nimi aj odfotiť.
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Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 27. augusta 2013
PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3.) Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4.) Monitorovacia správa o plnení rozpočtu
Obce Vidiná za I. polrok 2013
5.) Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území Obce Vidiná
6.) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy

a prevádzku školského zariadenia
voľného času pre deti s trvalým pobytom
na území obce Vidiná - MAJA n. o. Detva
7.) Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku
vykonávania verejného obstarávania
8.) Opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených hlavným kontrolórom obce
pri výkone verejného obstarávania
9.) Schválenie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
10.) Schválenie Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej
11.) Správa o prehodnotení uzatvorených zmlúv
12.) Rôzne

13.) Interpelácia
14.) Diskusia
15.) Návrh na uznesenie
16.) Záver
K BODU 1:

OTVORENIE
Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci a obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.
JOZEF KUCEJ

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 5. septembra 2013
PROGRAM:

K BODU 1:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3.) Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4.) Monitorovacia správa o plnení
rozpočtu Obce Vidiná
za I. polrok 2013
5.) Návrh VZN o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského
zariadenia zriadených na
území Obce Vidiná
6.) Žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie na mzdy a prevádzku
školského zariadenia voľného
času pre deti s trvalým pobytom
na území obce Vidiná
- MAJA n. o. Detva
7.) Správa hlavného kontrolóra obce
o výsledku vykonávania
verejného obstarávania
8.) Opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených hlavným
kontrolórom obce pri výkone
verejného obstarávania
9.) Schválenie plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
na II. polrok 2013
10.) Schválenie Štatútu obecnej
knižnice vo Vidinej
11.) Správa o prehodnotení
uzatvorených zmlúv
12.) Rôzne
13.) Interpelácia
14.) Diskusia
15.) Návrh na uznesenie
16.) Záver

OTVORENIE
UZNESENIE Č. 89/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.
K BODU 4:

MONITOROVACIA SPRÁVA
O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE VIDINÁ
ZA I. POLROK 2013
UZNESENIE Č. 92/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 90/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Peter
Kucej, Antalič, Predajnianská.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Ondrášik,
Báťková.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Peter Kucej, Antalič. PROTI 0. ZDRŽAL SA - Predajnianská.
K BODU 3:

SPRÁVA O ČINNOSTI
OBECNEJ RADY A KONTROLA
PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 91/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ

I. BERIE NA VEDOMIE
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná za I. polrok 2013.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Peter Kucej, Antalič, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 5:

NÁVRH VZN O URČENÍ VÝŠKY
DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA ZRIADENÝCH
NA ÚZEMÍ OBCE VIDINÁ
Starosta - informoval, že v zmysle
zákona by mala mať obec vypracované
VZN o tom, koľko finančných prostriedkov pôjde na školy a zariadenia obci v
priebehu roka. Toto sme zatiaľ nemali vypracované. V dôvodovej správe je
to vyčíslené, koľko peňazí je potrebné
na Materskú školu a školskú jedáleň v
priebehu roka. V roku 2013 vychádza na
MŠ náklad na jedného žiaka 2 181,82 €
a na jedáleň je to 742,42 €. Dokopy na
prevádzku nám treba v roku 2013 sumu
96 500,00 €.

UZNESENIE Č. 93/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Návrh opatrení na zníženie nákladov
a vypracovať stratégiu hospodárenia na
rok 2014 a 2015.
Termín: 25. 9. 2013
Zodpovedný: riaditeľka MŠ
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 94/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Dôvodovú správu k návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia
zriadených na území Obce Vidiná.
II. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školského zariadenia
zriadených na území Obce Vidiná.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 6:

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času pre deti s trvalým
pobytom na území obce Vidiná - MAJA
n. o. Detva.
UZNESENIE Č. 95/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
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ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. NESCHVAĽUJE
Žiadosť na školský rok 2012/2013
neziskovej organizácii MAJA, so sídlom Nová Ves 86, 962 12 Detva, IČO:
45731233, dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia - súkromného
centra voľného času - zriadeného mimo
územia Obce Vidiná, na jedno dieťa vo
výške 62,70 Eur ročne, celková dotácia
na mzdy a prevádzku na rok je 438,90
Eur na 7 detí.
Hlasovanie: ZA - 0. PROTI - Báťková, Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Antalič. ZDRŽAL SA - Predajnianská.

KONTROLÓRA NA II. POLROK 2013
UZNESENIE Č. 98/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2013.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 10:

SCHVÁLENIE ŠTATÚTU OBECNEJ
KNIŽNICE VO VIDINEJ

K BODU 7:

SPRÁVA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE O VÝSLEDKU
VYKONÁVANIA VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA
UZNESENIE Č. 96/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu hlavného kontrolóra obce o
výsledku vykonávania verejného obstarávania.
K BODU 8:

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE
NEDOSTATKOV ZISTENÝCH
HLAVNÝM KONTROLÓROM
OBCE PRI VÝKONE VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA
UZNESENIE Č. 97/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
a) Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou a
na odstránenie príčin ich vzniku - predmet kontroly: Čerpanie finančných prostriedkov na položke 610 - mzdové náklady v roku 2011 a 2012.
b) Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou a na
odstránenie príčin ich vzniku - predmet
kontroly: Vykonávanie verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb
a prác za rok 2011,
- so zmenou termínu v bode 3 - do
najbližšieho zastupiteľstva,
- s úpravou zodpovednosti - na ukladá obci.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 9:

SCHVÁLENIE PLÁNU KONTROLNEJ
ČINNOSTI HLAVNÉHO

UZNESENIE Č. 99/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Štatútu obecnej knižnice vo Vidinej.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 11:

SPRÁVA O PREHODNOTENÍ
UZATVORENÝCH ZMLÚV
UZNESENIE Č. 100/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o nájomných zmluvách k 30.
6. 2013.
II. UKLADÁ
Obci vypracovať súdnoznalecký posudok na všetky nehnuteľnosti (objekty
+ pozemky) vo vlastníctve obce za účelom stanovenia nájmu.
Termín: 31. 10. 2013
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 12:

DECEMBER 2013
zistených nedostatkov je 30. septembra 2013.
II. BERIE NA VEDOMIE
Správu o príprave osláv Dňa obce a
odporúča poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisie aktívne sa
do prípravy osláv zapojiť.
Ing. Predajnianská predstavila návrh
na uznesenie.
Starosta vysvetlil, že toto je v súvislosti s tým, o čom tu už dnes bola reč,
je ale potrebné vypracovať znalecké posudky. Ďalej vysvetlil, že ak chceme s
týmito budovami niečo robiť a ponúknuť
to, tak je treba schváliť zámer.
UZNESENIE Č. 102/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. PREROKOVALO
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Vidiná, a to:
a) stavby - predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 97 o výmere 285
m2 v katastrálnom území Vidiná, obec
Vidiná
b) stavby - budova bývalej materskej
školy na ulici Školská číslo .... - súpisné
číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v
katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná
II. SCHVAĽUJE
Zámer prenájmu nehnuteľností vo
vlastníctve obce Vidiná, a to:
a) stavby - predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa na
pozemku parcela č. 97 o výmere 285
m2 v katastrálnom území Vidiná, obec
Vidiná
b) stavby - budova bývalej materskej
školy na ulici Školská číslo .... - súpisné
číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v
katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná
formou obchodnej verejnej súťaže.

RÔZNE
UZNESENIE Č. 101/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. URČUJE
Komisiu, ktorá zistí všetky závady, ktoré vznikli pri výstavbe kanalizácie tam, kde je už kanalizácia ukončená
a ryhy po kanalizácii sú zaasfaltované
resp. zabetónované (upravené)
Členovia komisie: Milan Černok,
Štefan Kocúr, Dušan Ondrášik, Peter Kropáč, Želmíra Kolimárová, Martina Predajnianská, Drahomíra Kuceková. Termín obhliadky a doručenia súpisu

III. UKLADÁ
obci, aby do najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva predložila na
rokovanie návrh súťažných podmienok.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Predajnianská, Peter Kucej,
Antalič. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
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I. UKLADÁ
do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vypracovať „cenovú mapu“ - výšky prenájmov nehnuteľností vo vlastníctve ako dodatok Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
obce.“
Na základe odporúčania Obecnej
rady navrhujeme prijať nasledovné
uznesenie:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VO VIDINEJ
I. RUŠÍ
Uznesenie č. 83/2013 zo dňa 27. 6.
2013 v plnenom znení.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Predajnianská, Peter Kucej, Antalič.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 104/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Predaj použitých kanalizačných rúr z
rekonštrukcie dažďovej kanalizácie na
Zvolenskej ulici - dolná časť v jednotnej
cene 5 Euro za kus. O možnosti odkúpenia rúr treba informovať občanov prostredníctvom obecného rozhlasu.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Predajnianská, Peter Kucej, Antalič.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 13:

INTERPELÁCIA
Martina Predajnianská navrhla, keďže je problém s overovateľmi, aby sme
si prijali, že overovateľ je povinný najneskôr do 9 dní od oznámenia prísť overiť zápisnicu. Starosta informoval, že s
tým súhlasí, len ako ho potom potrestá,
keď nepríde.
Milan Černok vysvetlil, že na Exnárovej ulici firma Accord vyberala panely, včera im zaasfaltovali ulicu, tak ako
predtým na nich nadával, tak teraz im
vyslovuje pochvalu a zaujímal sa, či
bude namontovaná aj druhá časť retardéru, lebo sa ho to ľudia pýtajú.
Starosta vysvetlil, že táto firma je
dosť ústretová, ale niektorí naši ľudia aj
toto zneužívajú.
K BODU 14:

DISKUSIA
K BODU 15:

UZNESENIE Č. 103/2013
ZO DŇA 5. 9. 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
na svojom zasadnutí dňa 27. 6. 2013
prijalo Uznesenie č. 83/2013 zo dňa
27. 6. 2013, ktorého znenie je nasledovné:

ZÁVER
Starosta prítomným poďakoval za
účasť.
Overovatelia zápisnice:
Dušan Ondrášik, Želmíra Báťková

DECEMBER 2013
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 29. októbra 2013
obce na roky 2007-2013
7.) Opatrenia na zníženie nákladov v MŠ
a stratégia hospodárenia na roky 2014-2015
8.) Správa o výsledku kontroly vykonanej
v predškolskom zariadení
Obce Vidiná - Materská škola
9.) Schválenie bezpečnostného projektu
informačného systému Obce Vidiná
10.) Schválenie zámeru nakladania
s nehnuteľnosťami - verejná súťaž
- bývalá budova MŠ, predajňa potravín
a pohostinstvo

PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3.) Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4.) Informatívna správa o plnení rozpočtu
Obce Vidiná k 30. 9. 2013
5.) Návrh na 5. zmenu rozpočtu
Obce Vidiná na rok 2013
6.) Vyhodnotenie plnenia PHSR

11.) Rôzne
12.) Interpelácia
13.) Diskusia
14.) Návrh na uznesenie
15.) Záver
K BODU 1:

OTVORENIE
Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.
JOZEF KUCEJ

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 5. novembra 2013
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti obecnej rady a
kontrola plnenia uznesení
4. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30. 9. 2013
5. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce
Vidiná na rok 2013
6. Vyhodnotenie plnenia PHSR obce
na roky 2007-2013
7. Opatrenia na zníženie nákladov v
MŠ a stratégia hospodárenia na roky
2014-2015
8. Správa o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce
Vidiná - Materská škola
9. Schválenie bezpečnostného projektu informačného systému Obce Vidiná
10. Schválenie zámeru nakladania s
nehnuteľnosťami - verejná súťaž - bývalá budova MŠ, predajňa potravín a
pohostinstvo
11. Rôzne
12. Interpelácia
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

UZNESENIE Č. 105/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou vymeniť bod 7 a 8.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 106/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Kuceková, Báťková, Kocúr.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Ondrášika,
Černoka.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kuceková.

K BODU 1:
K BODU 3:

OTVORENIE
Starosta prítomných na začiatku privítal, predstavil program rokovania a informoval, že dvaja poslanci sa ospravedlnili, ďalej sa zaujímal o pripomienky k
programu.
Kocúr - navrhol vymeniť bod 7 za
bod 8, najskôr by bolo dobré vypočuť si
správu z kontroly a potom prijímať opatrenia.

SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ
RADY A KONTROLA
PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 107/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a kon-

trolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - Kuceková.

PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kuceková.
K BODU 6:

K BODU 4:

VYHODNOTENIE PLNENIA
PHSR OBCE NA ROKY 2007-2013

INFORMATÍVNA SPRÁVA
O PLNENÍ ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ K 30. 9. 2013

UZNESENIE Č. 110/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

UZNESENIE Č. 108/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30. 9. 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 5:

NÁVRH NA 5. ZMENU ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ NA ROK 2013
UZNESENIE Č. 109/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
a) Dôvodovú správu k Návrhu na 5.
zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2013
b) Pripomienky hlavného kontrolóra
Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013
c) Pripomienky Ekonomickej komisie
II. SCHVAĽUJE
5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na
rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr.

I. BERIE NA VEDOMIE
Vyhodnotenie PHSR obce Vidiná na
roky 2007-2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 7:

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
VYKONANEJ V PREDŠKOLSKOM
ZARIADENÍ OBCE VIDINÁ
- MATERSKÁ ŠKOLA
UZNESENIE Č. 111/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku kontroly vykonanej v predškolskom zariadení Obce Vidiná - Materská škola.
II. SCHVAĽUJE
Opatrenie prerokovať jednotlivé zistenia na obecnom zastupiteľstve a prijať adekvátne opatrenia do najbližšieho
obecného zastupiteľstva.
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková, PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 8:
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OPATRENIA NA ZNÍŽENIE
NÁKLADOV V MŠ A STRATÉGIA
HOSPODÁRENIA
NA ROKY 2014-2015
Starosta stiahol tento bod z rokovania zastupiteľstva.
K BODU 9:

SCHVÁLENIE BEZPEČNOSTNÉHO
PROJEKTU INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU OBCE VIDINÁ
UZNESENIE Č. 112/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Bezpečnostný projekt informačného
systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Vidiná.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 10:

SCHVÁLENIE ZÁMERU
NAKLADANIA S
NEHNUTEĽNOSŤAMI - VEREJNÁ
SÚŤAŽ - BÝVALÁ BUDOVA MŠ,
PREDAJŇA POTRAVÍN
A POHOSTINSTVO
UZNESENIE Č. 113/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. POVERUJE
Starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 7. 11. 2013 s termínom uzávierky do 6. 12. 2013 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými
podmienkami:
1. Predmetom prenájmu je stavba predajňa potravín a pohostinstvo na Ulici Zvolenská, číslo 84 - súpisné číslo
118 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 97 o výmere 285 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná.
2. Predloženie návrhu nájomnej
zmluvy.
3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 45 Eur/m2 (podľa znaleckého posudku) na rok.
4. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová č.
1, Vidiná počas úradných hodín.
5. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a
utorok od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30
do 15.30 hod., streda od 8.00 do 12.00
hod. a od 12.30 do 16.30 hod. a piatok
od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do
13.30 hod., štvrtok nestránkový deň).

6. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade
vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v
zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom predajne potravín
a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo
84“, kde okrem spomínanej prihlášky do
súťaže a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné
údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej
osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe:
obchodné alebo názov, právna forma,
sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo).
7. Lehota na predkladanie návrhov
zmlúv končí dňa 6. 12. 2013 o 14.00
hod.
8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
10. Predložené návrhy možno meniť a
dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh
z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako
predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
11. Výsledok vyhodnotenia súťaže
bude oznámený účastníkom písomnou
správou odoslanou najneskôr do 14 dní
od vyhodnotenia súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy
alebo zrušiť súťaž.
II. MENUJE
Komisiu pre posúdenie súťažných
návrhov v zložení - poslanci obecného
zastupiteľstva.
III. UKLADÁ
Komisii pre posúdenie súťažných
návrhov:
- uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa,
- predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže s odporúčaním na rozhodnutie
obecného zastupiteľstva.
IV. UKLADÁ
Obci zapracovať do výzvy ťarchy vyplývajúce z plynúcich nájomných zmlúv.
V. POVERUJE
Starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
Následne dal starosta hlasovať za

DECEMBER 2013
ďalší návrh uznesenia.
UZNESENIE Č. 114/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. POVERUJE
Starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 7. 11. 2013 s termínom uzávierky do 6. 12. 2013 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými
podmienkami:
1. Predmetom prenájmu je stavba bývalá materská škola na ulici Školská
číslo 3 - súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2
o výmere 412 m2 v katastrálnom území
Vidiná, obec Vidiná.
2. Predloženie návrhu nájomnej
zmluvy.
3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 8 Eur/m2 (podľa znaleckého posudku) na rok.
4. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová
č.1, Vidiná počas úradných hodín.
5. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom
úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1,
Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 hod. a od
12.30 do 15.30 hod., streda od 8.00 do
a od 12.30 hod. do 16.30 hod. a piatok
od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do
13.30 hod., štvrtok nestránkový deň).
6. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade
vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná
v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom bývalej materskej školy na ulici Školská číslo 3“, kde
okrem spomínanej prihlášky do súťaže
a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o
osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe:
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné
alebo názov, právna forma, sídlo, IČO,
označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo).
7. Lehota na predkladanie návrhov
zmlúv končí dňa 6. 12. 2013 o 14.00
hod.
8. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
10. Predložené návrhy možno meniť a
dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh
z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako
predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
11. Výsledok vyhodnotenia súťaže
bude oznámený účastníkom písomnou
správou odoslanou najneskôr do 14 dní
od vyhodnotenia súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy
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alebo zrušiť súťaž.
II. MENUJE
Komisiu pre posúdenie súťažných
návrhov v zložení - poslanci obecného
zastupiteľstva.
III. UKLADÁ
komisii pre posúdenie súťažných
návrhov:
- uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov
najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa,
- predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže s odporúčaním na rozhodnutie
obecného zastupiteľstva
IV. UKLADÁ
Obci zapracovať do výzvy ťarchy vyplývajúce z plynúcich nájomných zmlúv.
V. POVERUJE
Starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa výsledkov
obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 11:

RÔZNE
UZNESENIE Č. 114/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Komunitný plán sociálnych služieb
Obce Vidiná 2013 - 2018.
II. UKLADÁ
Obci využiť pri príprave VZN - výsledky z dotazníka.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 115/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu starostu obce o
priebehu súdneho sporu Obcou Mýtna
- Vidiná.
II. SÚHLASÍ
Aby súdny spor s Obcou Mýtna pokračoval dokazovaním súdneho znalca
z odboru stavebníctva, či postup prác
dohodnutý ústnou dohodou medzi stavebníkom Obce Mýtna pánom Greksom a bývalým starostom obce Vidiná
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pánom Ragačom na výstavbe chodníkov v cintoríne vo Vidinej bol v súlade s
projektovou dokumentáciou a vydaným
stavebným povolením.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 116/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
a) Podľa § 9a ods. 8 písm. b/zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemkov
- parcela registra KN E č. 498/4 celkovej
výmere 133 m2, druh pozemku ostatné
plochy, KN E parc. č. 498/2 o celkovej
výmere 164 m2, druh pozemku ostatné plochy, KN C parc. č. 946/6 o celkovej výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, KN C parc. č.
946/8 o celkovej výmere 1217 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria,
KN C parc. č. 946/9 o celkovej výmere
380 m2, druh pozemku ostatné plochy,
KN C parc. č. 946/12 o celkovej výmere
11 m2, druh pozemku ostatné plochy a
KN C parc. č. 946/13 o celkovej výmere 89 m2, druh pozemku ostatné plochy,
zapísané na LV č. 5991 k. ú. Vidiná, vo
výlučnom vlastníctve obce, z dôvodu, že
uvedené pozemky tvoria priľahlú plochu
k pozemkom zastavaným stavbami vo

vlastníctve kupujúceho - komunikácia:
cesta I. triedy č. 508/55 a svojim využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbami
a pozemkami kupujúceho. Nehnuteľnosti - pozemky nie sú využiteľné pre obec
ako vlastníka.
b) Predaj pozemkov pre kupujúceho:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, štatutárny orgán: Roman Žembera, generálny
riaditeľ SSC osoba oprávnená uzavrieť
zmluvu: Peter Polešenský, riaditeľ SSC
Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica, Skuteckého ul. 32, 974 23
Banská Bystrica, IČO: 003328.
II. URČUJE
Kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške 8,06 Eur za 1m2, slovom:
osem eur šesť centov a cena celkom za
odpredávanú výmeru 2.030 m2 je vo
výške 16.361,80 Eur slovom: šesťnásťtisíctristošesťdesiatjeden eur a osemdesiat centov.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 117/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Černok, Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr,
Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 118/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Predsedom komisií doručiť na Obecný úrad vo Vidinej zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní komisií za rok 2013.
Termín: 22. 11. 2013
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
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UZNESENIE Č. 120/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Zrušenie schránky - Vyjadrite sa.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Peter Kucej. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kuceková, Kocúr.
K BODU 13:

DISKUSIA
Nikto nemal príspevok do diskusie.
K BODU 14:

UZNESENIE Č. 119/2013
ZO DŇA 5. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
S uzatvorením zmluvy o spolupráci
s firmou ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B,
Bratislava na podporu prevádzky systému separovaného zberu komunálnych
odpadov (obaly).
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Ondrášik, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

NÁVRH NA UZNESENIE
Drahomíra Kuceková prečítala návrh
na uznesenie a pripomenula, že v návrhu je uvedené aj obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informatívnu správu o
uskutočnení „Dňa obce“.
K BODU 15:

ZÁVER
Starosta poďakoval prítomným za
účasť.

K BODU 12:

I. SCHVAĽUJE
Výpomoc v sume 300 € pre Vieru Kúdeľovú.

l

Overovatelia zápisnice:
Dušan Ondrášik, Milan Černok

INTERPELÁCIA

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 21. novembra 2013
PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3.) Správa o uzavretých nájomných zmluvách
4.) Úlohy z kontrolného dňa
„Kanalizácia obce Vidiná“

OTVORENIE

5.) Rôzne
6.) Interpelácia
7.) Diskusia
8.) Návrh na uznesenie
9.) Záver

Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci a obecné zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. V zmysle zákona bude
do 14 dní zvolané rokovanie obecného zastupiteľstva
opäť.
JOZEF KUCEJ

K BODU 1:

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 26. novembra 2013
PROGRAM:

K BODU 1:

K BODU 2:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3.) Správa o uzavretých
nájomných zmluvách
4.) Úlohy z kontrolného dňa
„Kanalizácia obce Vidiná“
5.) Rôzne
6.) Interpelácia
7.) Diskusia
8.) Návrh na uznesenie
9.) Záver

OTVORENIE

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

UZNESENIE Č. 121/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

Antalič.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 4:

UZNESENIE Č. 122/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Bútor,
Predajnianská, Peter Kucej.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Báťková,

SPRÁVA O UZAVRETÝCH
NÁJOMNÝCH ZMLUVÁCH
UZNESENIE Č. 123/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
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I. SCHVAĽUJE
1. Úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľností - pozemkov, ktoré majú v prenájme nájomcovia Vladimír
Ragač, trvale bytom Vidiná, 1. mája 1/a,
PSČ 985 59 a manželka Marcela Ragačová, trvale bytom Vidiná, 1. mája 1/a,
PSČ 985 59 za ročné nájomné 200,16
Eur za 139 m2, t.j. 1,44 Eur za 1 m2.
2. Úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti - pozemku, ktorý
má v prenájme nájomca Jaroslav Zubáč, trvale bytom Vidiná, Exnárova 35,
PSČ 985 59 za ročné nájomné 86,40
Eur za 60 m2, t.j. 1,44 Eur za 1 m2 a
úpravu doby nájmu od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2024.
3. Úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti - nebytových
priestorov, ktoré má v prenájme Slovak
Telekom, a.s., IČO 35763469, so sídlom
Bratislava, Karadžičova 10, PSČ 825 13
za ročné nájomné 174,28 Eur za 21 m2 a
úpravu doby nájmu od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2047 ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a doplnkov.
4. Úpravu výšky nájomného za prenájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov, ktoré má v prenájme Slovenská pošta, a.s., IČO 36631124, so sídlom Banská
Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 975
99 za ročné nájomné 1 Eur za 65 m2 a
úpravu doby nájmu od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2024 ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
II. UKLADÁ
1. Obci do každej nájomnej zmluvy, okrem zmlúv uzatvorených ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, zapracovať bod:
„Zmluvné strany sa dohodli na valorizácii nájomného nasledovne: výška nájomného sa každoročne zvyšuje oproti
výške nájomného z predchádzajúceho
kalendárneho roku o toľko percent, koľko je medziročná miera inflácie meraná
indexom spotrebiteľských cien zverejnená Štatistickým úradom SR. Valorizácia nájomného sa prvýkrát uplatní s
účinnosťou od 1. 1. 2014. Valorizačný
rozdiel oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku bude nájomca povinný zaplatiť podľa písomnej výzvy prenajímateľa. Do doby doručenia tejto výzvy
platí nájomca nájomné vo výške ako za
predchádzajúci kalendárny rok.“
Zodpovedný: obec

Termín: 31. decembra 2013
2. Obci uzatvoriť dodatky k uzatvoreným nájomným zmluvám, ktorých predmetom bude predovšetkým zosúladenie
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vidiná. V prípade neochoty podpísať dodatok k nájomnej zmluve do 30 dní odo dňa doručenia
dodatku k nájomnej zmluve nájomcovi, bude sa tento dodatok k nájomnej
zmluve považovať za výpoveď nájomnej zmluvy.
Zodpovedný: obec
Termín: 31. decembra 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 3:

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 124/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrole plnenia uznesení.
K BODU 4:

ÚLOHY Z KONTROLNÉHO DŇA
„KANALIZÁCIA OBCE VIDINÁ“
UZNESENIE Č. 125/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu z kontrolného
dňa stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ zo
dňa 7. 11. 2013.
II. UKLADÁ
Komisii, ktorá bola určená na spísanie závad pri výstavbe kanalizácie
urýchlene urobiť obhliadku obce.
Termín: ihneď
Zodpovedný: predseda komisie
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

DECEMBER 2013
mi podmienkami v ponuke Jána Vaculčiaka.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 127/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Podľa § 9a ods. 8 písm. b/zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vidiná, zapísané na LV č. 5991
ako parc. „C“ KN č. 933/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4245
m2 na základe geometrického plánu
č. zákazky 46545077-125/13 zo dňa
13.11.2013 novovytvorené parcely:
- „C“ KN č. 933/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 m2 vedené v 1/1
- „C“ KN č. 933/4 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 m2 vedené v 1/1
za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 3,32 Eur za 2 m2 Filipovi
Hankovi, rod. Hanko, nar. 04.05.1983,
trvale bytom Bratislava, Donská
7533/22, z dôvodu, že uvedené pozemky tvoria priľahlú plochu k pozemkom
zastavaným stavbami vo vlastníctva kupujúceho - rodinný dom na Zelenej ulici
22 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbami a pozemkami kupujúceho. Nehnuteľnosti - pozemky nie sú
využiteľné pre obec ako vlastníka.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 128/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Aby zriaďovateľom ženskej speváckej
skupine Vidovenky bola Obec Vidiná a
spadala pod Komisiou kultúry.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0

K BODU 6:

RÔZNE
UZNESENIE Č. 126/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013
I. SÚHLASÍ
Obecné zastupiteľstvo ako výberová
komisia vyhodnotila jedinú ponuku na
odhŕňanie snehu a súhlasí s uvedený-

UZNESENIE Č. 129/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SÚHLASÍ
Aby dažďová kanalizácia na Zvolenskej ulici od križovatky s Riečnou ulicou
po rodinný dom Ivana Kotmana v dĺžke cca 100 m bola zrekonštruovaná z
dôvodu jej poškodenia. Rekonštrukciu

l
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uskutočniť v mesiaci apríl 2014.
II. UKLADÁ
Obci zvolať obecné zastupiteľstvo s
investorom a zhotoviteľom výstavby kanalizácie z dôvodu prerokovania závad
vzniknutých s výstavbou kanalizácie.
Termín: do preberacieho konania
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 7:

INTERPELÁCIA
Želmíra Báťková - sa zaujímala, či
bola podaná žiadosť o dotáciu VUC na
Rozlúčku s letom
Starosta - žiadosť je vypracovaná a
bola zaslaná a ďalej informoval, že vo
štvrtok nesieme žiadosť na kamerový systém, žiadosť vypracovala Želmíra Kolimárová.
K BODU 8:

DISKUSIA
Pani Koryťáková poďakovala poslancom za schválenie dotácie pre spevácku
skupinu Vidovenky.
K BODU 9:

NÁVRH NA UZNESENIE
UZNESENIE Č. 130/2013
ZO DŇA 26. 11. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
a) Obci pripraviť návrh VZN o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou.
Termín: do najbližšieho zasadnutia
OZ.
b) Obci pripraviť VZN a Zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych
služieb.
Termín: do najbližšieho zasadnutia
OZ
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková,
Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 10:

ZÁVER
Starosta poďakoval prítomným za
účasť na rokovaní.
Overovatelia zápisnice:
Želmíra Báťková, František Antalič

VIDINSKÉ NOVINY, občasník obce Vidiná. Vydáva Obecný úrad vo Vidinej, zdarma. Evidenčné číslo EV 2435/08 - MK SR. IČO: 00649031. DIČ: 2021178852 Adresa: Ulica športová č. 1, 985 59 Vidiná, telefón: 43 701 02, fax: 45 115 24, e-mail: vidinskenoviny@azet.sk, www.vidina.sk. Redakčná rada, predsedníčka: Drahomíra Kuceková. Členovia
rady: Želmíra Kolimárová, Ján Šupica, Ján Šnúrik. Distribúcia do domácností obce Vidiná. Tlač: RENO, grafika: DigitalTech. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
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Vážení obyvatelia obce Vidiná,
obraciame sa na Vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“) v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce,
na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre
obce vyplýva zo zákona č. 343/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva pre obce povinnosť zabezpečenia triedeného
zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY
ODPAD - BRKO - JE ODPAD:
n zelený - kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny
a drevný popol
n kuchynský - šupy z čistenia zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z

Výzva!
orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka
a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna,
triesky, hnedá lepenka, novinový papier
Sem patria i nespracované zostatky surovín,
neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích
zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z
kuchýň domácností a pod.
n jedlé oleje a tuky
Z uvedenej novely zákona o odpadoch vyplýva z ustanovenia § 39 ods. 18 písm. b/2 pre obce
možnosť výnimky z povinnosti zabezpečenia trie-
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deného zberu BRKO v prípade, že 50% obyvateľov obce zabezpečí kompostovanie BRKO vo
vlastných domácich kompostoviskách.
V záujme nezvyšovania nákladov obce súvisiacich so zabezpečením triedeného zberu
BRKO, ktoré by sa odrazilo na podstatnom zvýšení miestneho poplatku za komunálne odpady,
navrhuje Obec Vidiná obyvateľom obce, uzavretie dohody o kompostovaní BRKO vznikajúceho
v domácnosti, na vlastných domácich kompostoviskách.
V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov
obce, že je zákaz zmiešavania BRKO s ostatným
komunálnym odpadom, pretože v opačnom prípade sa takéto konanie považuje za priestupok
podľa § 80 ods. 1 písm. b/ zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch v platnom znení a za tento
priestupok môže obec uložiť pokutu do 165 €.
V pripojenej dohode sa uvedú všetci členovia
domácnosti (aj maloletí a mladiství do 18 r.), za
ktorých podpíšu dohodu ich zákonní zástupcovia
(rodičia). Uzavretím dohody s obcou o kompostovaní BRKO, prispejete k zníženiu nákladov obce
na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a tým i k nezvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE

Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2014 - 2020
Dôvodom na vypracovanie resp. doplnenie
už schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR), ktorý bol
schválený na roky 2007-2013 je vypracovanie programu rozvoja a potreba komplexného
strategického rozvojového dokumentu, ktorý by mal pokrývať aspekty kultúrneho, sociálneho, ekonomického a inštitucionálneho
rozvoja, ktoré v územnom pláne nie sú riešené. Preto je potrebné na ďalšie obdobie rokov
2014-2020 doplniť už existujúci PHSR o aktuálne kritériá strategického plánu obce.
Na tvorbe PHSR by sa mali podieľať občania
obce, ktorí by mali navrhovať do plánovacieho obdobia akcie a úlohy, ktoré je potrebné pre dynamický rozvoj obce zapracovať a riešiť.
Prostredníctvom našej webovej stránky sme
oslovili našich občanov, aby v termíne do konca

októbra 2013 podávali svoje návrhy a požiadavky na obecný úrad tak, aby tieto mohli byť v reálnej forme zakomponované do PHSR obce. Žiaľ
na našu výzvu zareagoval len jeden občan, preto
sme termín predkladania návrhov predĺžili do konca mesiaca novembra, no žiaľ, v tomto období žiaden návrh od občanov neprišiel.
PHSR je okrem iného aj nástrojom, prostredníctvom ktorého obec môže žiadať finančné prostriedky na výstavbu resp. rekonštrukciu svojho
majetku. V našej obci je množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť a ktoré si vyžadujú aj značné
finančné prostriedky, ktoré obec nevie získať inak
ako z jednotlivých výziev, ktoré sú v plánovacom
období a z ktorých je možné finančné zdroje získať. Musia to byť akcie, ktoré sú plánované projekčne, rozpočtovo a finančne a v našej obci je ich
dosť (chodníky na Pivovarskej ulici, Riečna ulica,
Športová ulica, rekonštrukcia kultúrneho domu a

materskej školy a pod.)
Tieto akcie nie je možné financovať len z rozpočtu obce. Od marca 2013 sme začali pripravovať projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na predĺženie Šmeralovej ulice s rozpočtovým
nákladom takmer 65 000 Eur. Na túto stavbu sme
v novembri 2013 získali stavebné povolenie, takže
hneď v jarných mesiacoch budúceho roku 2014
sa bude výstavba tejto ulice realizovať. Jej financovanie je zabezpečené len z rozpočtu obce.
Je preto potrebné, aby sme spoločne pouvažovali, čo v nastávajúcich rokoch naša obec pre
spokojnosť našich občanov potrebuje, v období
prvých mesiacov roku 2014 pripravili reálny PHSR
obce tak, aby po jeho schválení tvoril východiskový dokument k zabezpečeniu finančných zdrojov pri jednotlivé roky. Len tak bude obec schopná
realizovať akcie potrebné pre skvalitnenie života
občanov tejto obce.
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE

POZOR! ZMENA VO VÝVOZE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Obecný úrad Vidiná oznamuje občanom, že plánovaný vývoz 24. decembra 2013 (Štedrý deň) sa predkladá na náhradný termín, a to 21. decembra 2013 t. j. v sobotu. Zároveň
bude vyvezený aj separovaný odpad. Zmena vývozu z 24. 12.
2013 (Štedrý deň) na 21. 12. 2013 (sobota).
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boli nasledovné výsledky: počet voličov zapísaných v zozname voličov 1
550, počet voličov, ktorým boli vydané obálky 447, počet odovzdaných
obálok 447, počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu predsedu 443
- Kotleba 286, Maňka 157
Oficiálne výsledy II. kola volieb nájdete na stránke štatistického úradu
www.statistics.sk
VÝSLEDKY VOLIEB LUČENEC
- Kotleba 2484, Maňka 1804
VÝSLEDKY VOLIEB FIĽAKOVO
- Kotleba 447, Maňka 506

Novým banskobystrickým
županom sa stal

Marian Kotleba
Záujem občanov o župné voľby bol
síce mizerný, no o to väčší rozruch vyvolali ich konečné výsledky. Kým voľby
poslancov do VÚC Banskobystrického
samosprávneho kraja pred mesiacom
veľa prekvapení nepriniesli, o to väčší rozruch vyvolalo druhé kolo volieb
župana, ktoré sa konalo 23. 11. 2013.
Marian Kotleba získal post banskobystrického župana s vyše 71-tisíc hlasmi.

OZNAM
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci informuje držiteľov
„PREUKAZU OBČANA S ŤAŽKÝM
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“, že
v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, preukazy ŤZP a ŤZP/S
vydané v období do 31. 12. 2008 platia do 31. decembra 2013 aj v prípade, ak je na preukaze uvedená doba
platnosti: „Bez časového obmedzenia“. Výmena preukazov pre okresy Lučenec a Poltár sa vybavuje na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Lehára č. 18, Lučenec, 1. posch. č. dverí 113 a 116 v stránkové
dni. K výmene je potrebné predložiť
preukaz ŤZP, občiansky preukaz a
fotografiu veľkosti 3x4 cm.
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY LUČENEC

V druhom kole volieb v okrese Lučenec získal Vladimír Maňka väčšinu voličských hlasov v 30 obciach. Marian
Kotleba mal väčšinu hlasov v 25. Verejnosť prekvapil samotný Lučenec,
kde Kotleba získal vyše 2400 hlasov a
Maňka len vyše 1800.
VÝSLEDKY VOLIEB VIDINÁ
Výsledky II. kola volieb predsedu
samosprávneho kraja. V obci Vidiná

Nový predseda Banskobystrického
kraja v diskusnej relácii televízie TA3
uviedol: „Moje politické ambície sú
o zmene systému v tomto štáte tak,
aby slušní ľudia cítili, že štát je tu
pre nich. Keď sa to bude dať urobiť z pozície predsedu kraja, že budeme vedieť vplývať na premiéra,
na vládu, aby tieto veci zmenili tak,
aby ľudia neodchádzali do zahraničia, tak potom mi stačí byť predsedom kraja. Ak to nebudem vedieť
urobiť ako predseda kraja, budeme
musieť ísť ďalej“.
Za prvých sto dní na poste predsedu
kraja chce urobiť na úrade BBSK personálny audit, a tiež preveriť financie a
majetok kraja. Chce tiež precestovať
celý kraj a vypočuť si problémy, ktoré
trápia jednotlivé okresy. Mieni sa usilovať o zlepšenie bezpečnosti v kraji a
dať prácu všetkým, ktorí ju chcú.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
- VYSTÚPENIE JADRANKY

- JŠ -
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NARODENÍ

|
|

Amália Šupicová
Martin Bača

NAŠI JUBILANTI

| 65 ROKOV
Július Janšto
Margita Michaliková
Jozef Koreník
Karol Podobník
Vlasta Melicherčíková
| 70 ROKOV
Anna Melicherčíková
Lýdia Kiššová
Martin Sivok
Jozef Zvara
Ivan Miadok
Eva Kaluczyková
Milan Machava
| 75 ROKOV
Mária Mázorová
Mária Gilanová
Sidónia Riazová
Martin Obročník
| 80 ROKOV
Elena Dóžová
Juraj Mázor
Emília Nociarová
Jolana Galádová
| 85 ROKOV
Oľga Kropáčová
Dorota Václavíková
Ondrej Očovan
Ján Machyniak
Július Galád
| 86 ROKOV
Tomáš Máliš
Mária Barkáčová
| 87 ROKOV
Jozef Marcinek
Ján Mravík
| 88 ROKOV
Michal Geľhoš
Katarína Slováková
| 89 ROKOV
Mária Koryťáková
Zuzana Koňariková
Ján Farbiak

ZOSNULÍ
Dňa 16. novembra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpila v
našej obci populárna speváčka Jadranka. Fotky z tejto akcie nájdete
- JŠ na www.vidina.sk.

Pavel Ambroš, Mária Fehérpatakyová, Anna Fekiačová, Gizela Galádová, Ján Kamenský, Štefan Král, Michal
Krnáč, Anna Krupová, Jaroslav Lopušník, Pavel Lopušník, Ján Vrabec.

DECEMBER 2013
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Výsledky I. trieda, žiaci, ObFZ
- sezóna 2013/2014
Málinec - Vidiná 4:0, Vidiná - Hrnčiarske Zalužany 3:1, Cinobaňa - Vidiná 4:1, Vidiná - Divín 0:7, Lovinobaňa
- Vidiná 9:0, Vidiná - Tomášovce 0:6,
Vidiná - Kokava 0:5.
1. Kokava
2. Lovinobaňa
3. Divín
4. Málinec
5. Tomášovce
6. Cinobaňa
7. Hr. Zalužany
8. Vidiná
9. Hr. Ves
10. Lučenec ,,B”

8
8
8
8
8
8
8
8
8
0

7
6
5
4
4
3
2
2
0
0

0
1
0
1
0
2
2
0
0
0

1
1
3
3
4
3
4
6
8
0

50:12 21
44:12 19
30:17 15
31:21 13
32:23 12
25:19 11
23:30 8
6:37 6
9:79 0
0:0 0

Výsledky zápasov IV. liga,
dorast, skupina D,
súťažný ročník 2013/2014
Tisovec - Vidiná 11:0, Vidiná - Tomášovce 1:0, Kalinovo - Vidiná 7:1, Vidiná - Bušince 3:0, Poltár - Vidiná 6:1,
Revúca - Vidiná 11:2, Vidiná - Hnúšťa
1:1, Nenince - Vidiná 2:3, Vidiná - Látky 1:0, Halič - Vidiná 0:1, Vidiná - Tornaľa 1:1, Kokava - Vidiná 2:0, Vidiná Málinec 0:1.
1. Tornaľa
2. Tisovec
3. Revúca
4. Poltár
5. Kalinovo
6. Hnúšťa
7. Málinec
8. Tomášovce
9. Slovan Vidiná
10. Nenince
11 Bušince
12. Kokava
13. Halič
14. Látky

13 10 2 1 36:7
13 10 1 2 58:9
13 9 2 2 47:10
13 9 2 2 44:25
13 7 2 4 43:17
13 5 5 3 24:15
13 6 0 7 21:22
13 5 2 6 17:16
13 5 2 6 15:42
13 5 1 7 17:32
13 4 1 8 20:39
13 4 0 9 14:33
13 2 0 11 9:57
13 0 0 13 8:49

32
31
29
29
23
20
18
17
17
16
13
12
6
0

Výsledky I. trieda, žiaci, ObFZ
- sezóna 2013/2014
Málinec - Vidiná 4:0, Vidiná - Hrnčiarske Zalužany 3:1, Cinobaňa - Vidiná 4:1, Vidiná - Divín 0:7, Lovinobaňa
- Vidiná 9:0, Vidiná - Tomášovce 0:6,
Vidiná - Kokava 0:5.
1. Kokava
2. Lovinobaňa
3. Divín
4. Málinec
5. Tomášovce
6. Cinobaňa
7. Hr. Zalužany
8. Vidiná
9. Hr. Ves
10. Lučenec ,,B“

8
8
8
8
8
8
8
8
8
0

7
6
5
4
4
3
2
2
0
0

0
1
0
1
0
2
2
0
0
0

1
1
3
3
4
3
4
6
8
0

50:12
44:12
30:17
31:21
32:23
25:19
23:30
6:37
9:79
0:0

21
19
15
13
12
11
8
6
0
0

Na slávnostnom Mestskom
zastupiteľstve v Lučenci
odovzdali ocenenia mesta
jednotlivcom i kolektívom

Šport
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Na Námestí republiky v Lučenci uskutočnilo za prítomnosti
prezidenta SR Ivana Gašparoviča
mestské zastupiteľstvo, na ktorom primátorka mesta Alexandra
Pivková v zmysle Štatútu mesta
a rozhodnutia mestského zastupiteľstva slávnostne udelila ocenenia jednotlivcom a kolektívom,
ktorí počas svojej doterajšej činnosti významne prispeli k rozvoju
oblasti, ktorú reprezentovali.
Reprezentačné družstvo Slovenska - Boccia klub Lučenec
- juniori do 18 rokov - v zložení
Lukáš Bolla, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik (foto vpravo) - za vynikajúce športové výsledky a
úspešnú reprezentáciu mesta
Lučenec, regiónu i Slovenskej
republiky i na majstrovstvách
Európy v San Maríne obsadili 6.
miesto, kde Mário Šnúrik v súťaži jednotlivcov obsadil 7. miesto.
- JŠ -
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V našej obci pôsobí občianske združenie Športfan - asociácia športov,
motoršportov turistiky a poznávania prírody. Cieľom tejto organizácie je pozitívne vplývať na mládež
aj dospelých, aby mohli rozvíjať
športovú činnosť, a takto v dobrom
vzťahu fungovať s prírodou. Organizáciu v tomto roku úspešne reprezentovali pretekári na terénnych
motorkách, kde treba vyzdvihnúť
výkony motokrosových pretekárov
10-ročného Viktora Dreisiga z Poltára a Jána Obročníka z Lučenca.
Títo dvaja športovci sa v dresoch
klubu pravidelne umiestňovali na
medailových pozíciách a takto upozorňovali na existenciu organizácie
z našej obce po celom Slovensku.
Podstatnou náplňou činnosti Športfanu je organizovanie podujatí.
Športfan v tomto roku už bilancuje
Sezónu 2013 začali na lyžiarskom stredisku
pri Telgárte dňa 26. januára zorganizovaním pretekov v Motoskioringu. Motorkári po snehu ťahali
lyžiarov, potom vo winterkrose motorkári na klzkom povrchu pretekali aj bez lyžiarov. Motoristické preteky na snehu tu nadšenci okolo Športfanu zorganizovali po prvýkrát. Pokračovali 28.
apríla a pripravili už štvrtý ročník súťaže automobilov Rallysprint Lovinobaňa, kde si na vyznačenej asfaltovej trati svoje schopnosti mohli
zmerať amatérski pretekári. Najväčším podujatím, ktoré táto organizácia v tomto roku pripravila, bol Countrycross a Endurocross Vidiná,
ktorý sa konal 3. augusta pri našej obci. Zaujímavé preteky terénnych motocyklov určené ako
pre amatérov, tak aj pre skúsených matadorov
boli spojené aj s nočnou zábavou pod holým nebom. Takto sa športový zážitok pre návštevníkov mohol spojiť aj s kultúrou. Veď veselica pri
živej hudbe trvala až dlho do noci. Dňa 29. septembra pretekárov na terénnych motorkách organizátor z Vidinej privítal pri Pitelovej, ktorá sa
nachádza v okrese Žiar nad Hronom. Tu sa konal už IV. ročník 3-hodinovej štafety dvojíc Countrycross Pitelovský mlyn. Posledným podujatím
zorganizovaným Športfanom v sezóne 2013 bola
pešia dvojdňová turistika - Na jeseň okolo Jasenia v dňoch 23. - 24. novembra.
Počas príprav a realizácie podujatí boli do prác

DECEMBER 2013

Športfan
bilancuje
zainteresované desiatky dobrovoľníkov aj z Vidinej, vďaka ktorým sa nápady stali realitou.
Z miest, kde sa tieto akcie konali, si množstvo
návštevníkov odnášalo nezabudnuteľné športové
zážitky. Uplynulý rok bol, žiaľ, akoby nedocenený návštevnosťou divákov, či účastníkov. Toto je
kľúčová vec pri realizácii projektov. Takýto deficit sa v organizácii snažili analyzovať, no zdá sa,
že najčastejším faktorom je zlá finančná situácia
obyvateľstva v našom regióne.
Turistický pochod
Pre účastníkov tohtoročných podujatí bolo finančne najmenej náročné posledné novembrové podujatie. Športfan - asociácia športov, motoršportov a poznávania turistiky, aby naplnila
aj ďalšie svoje ambície, okrem motoršportu zorganizovali teda turistický pochod. Športfan ako
člen oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie, ktorá združuje podnikateľov, obce a neziskové organizácie, skúsil do
spolupráce zapojiť 5 členských obcí tejto organizácie. Cieľom bolo zaujať a zmobilizovať čo
najväčšie množstvo turistov aj z iných regiónov,
aby mohli ponúknuť pohostinnosť a krásu nášho kraja. Úlohou bolo pritiahnuť ľudí do prírody a
prezentovať náš častokrát nedoceňovaný región,
ako aj vyskúšať si spoluprácu s inými členmi obvodnej organizácie cestovného ruchu, či ich motivovať k aktívnej činnosti v tomto združení. Prvé
podujatie tohto druhu, ktoré športfaňáci zorganizovali, sa však nedočkalo bohatej účasti napriek
tomu, že pre to, aby človek vykročil na túru, nepotrebuje žiadne špeciálne vybavenie ako pri
motoristickom športe. Tu sa vyzvaní spoluorganizátori zachovali rôzne. Niektorí výzvu propagovať svoju obec a náš región pojali s nadšením,
iní zase pasívnejšie, či dokonca až vyhýbavo. To,
že podstatnú časť propagácie športfaňáci hodili
aj na plecia spoluorganizátorov, čiže obecné úrady neprinieslo želaný efekt, pretože buď na tom
vôbec nezapracovali alebo nemali to šťastie, že
poznali správne cestičky, ktorými by to efektne
išlo. Slabá účasť sa však neodrazila na kvalite
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tohto turistického poznávacieho prechodu - Na
jeseň okolo Jasenia. Turisti vyrazili z obce Píla,
cez starý železničný tunel a lazy na vrch Javor,
Budinskými Lazmi na Polichno, kde bol pripravený jednoduchý nocľah. Ráno sa pokračovalo cez Tuhár do Divína. Tento prechod sa niesol
v duchu pohostinnosti miestnych ľudí, ktorí radi
čo to prezradili aj o histórii svojho kraja. Napríklad polichňanský starosta túto výpravu povodil
po expozíciách múzea národnej spisovateľky B.
S. Timravy.
Výstavba cyklotrás
Športfan za svoje efektívne fungovanie v tomto roku vďačí ochotným dobrovoľníkom, firmám,
ktoré vďačne pomohli sponzorstvom rôznou formou, ústretovým inštitúciám, medzi ktoré patrí
aj Obec Vidiná. Športfan je členom OOCR Podpoľanie a Novohrad, ktorej úlohou je naštartovať a
podporiť cestovný ruch v našom regióne. Možno
by stálo za zváženie, či by sa členom tejto organizácie nemala stať aj obec Vidiná, pretože cez
vidinský kataster je plánovaná aj výstavba cyklotrás, ktoré by mali tvoriť časť siete v našom
regióne. Cez kataster Vidinej je plánovaná spevnená cyklistická trasa medzi Lučencom a ružinskou vodnou nádržou, či trás z Lučenca smerom
do Poltárskeho okresu. Výstavba takejto cyklotrasy by okrem prechádzajúcich cykloturistov,
ktorí by mohli byť prínosom pre podnikateľov v
našej obci, poslúžila aj Vidinčanom pri bezpečnej
preprave, či športovaní na bicykli.
Plán na rok 2014: motoskijoring
- wintercross - countrycross - turistika
Športfan aj v nasledujúcej sezóne chce pokračovať vo svojej činnosti tak, aby pozitívne motivoval mládež aj dospelých k aktívnej športovej činnosti a práci pri napĺňaní týchto ideálov.
Toto všetko sa nezaobíde bez pomoci dobrovoľníkov, sponzorov a ústretovosti úradníkov a aj
touto cestou chceme na nich apelovať. Najbližšie podujatie, ktoré pripravuje, je Motoskijoring
a Wintercross . Konať sa bude už v januári 2014.
Od jari do jesene pripraví preteky terénnych motocyklov v Countrycrosse. V klube chcú efektívnejšie zapracovať pri organizovaní rôznych turistických podujatí v našom regióne. Športfan chce
byť vždy otvorený pre spoluprácu pri organizovaní a podpore v oblastiach, akými sú športy, motoršporty, turistika a poznávanie prírody.
PAVOL GARAJ

