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Páračky 2015

Spomienkové podujatie sa konalo v sobotu 31. januára už po štvrtýkrát. Je určené seniorom, no každoročne sa
na ňom stretávajú celé rodiny všetkých vekových kategórií. K Páračkám v Chlebniciach patria neodmysliteľne
spev, tanec, smiech a výborná nálada.

Plnofarebnú verziu Chlebnického spravodaja nájdete na internetovej stránke obce www.obecchlebnice.sk

Spravodajstvo
Príhovor

Výsledky volieb
Poslanci obecného zastupiteľstva
1 Ján Adamec
346 hlasov
2 Jozef Šutta
331 hlasov
3 Peter Štefka
317 hlasov
4 Magdaléna Janíková
304 hlasov
5 Ján Mores
294 hlasov
6 Martina Čabajová
279 hlasov
7 Marta Hudecová
244 hlasov
8 Peter Kulaš
229 hlasov
9 Silvia Hudecová, Mgr. 216 hlasov

Drahí Chlebničania,
prežívame prvé týždne nového
roka, podávame si ruky a jeden
druhému želáme všetko dobré.
Dovoľte mi, aby som vám aj ja
zaželal vo svojom mene, v mene
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a v mene
zamestnancov obecného úradu
všetko najlepšie v začínajúcom
sa roku 2015. Nech vás sprevádzajú zdravie, šťastie, rodinná pohoda, osobné i pracovné
úspechy, nech sa vám podarí
naplniť ciele, ktoré ste si predsavzali.
Rovnako sa o to budeme usilovať aj my. Koncom minulého
roka sa konali komunálne voľby, v ktorých ste svojím hlasovaním vyjadrili názor na dianie
v obci a na jej smerovanie v
ďalšom období. Spolu s poslancami sa vám chceme touto cestou poďakovať za dôveru, ktorú
ste nám prejavili. Vnímame to
ako ocenenie našej doterajšej
práce. Aj v najbližších štyroch
rokoch sa budeme snažiť vás
nesklamať. Je to pre nás výzva a
záväzok zároveň. Chceme aktívne prispieť k rozvoju Chlebníc.
Veľká vďaka za pomoc a spoluprácu patrí predchádzajúcim poslancom, ale i všetkých
občanom, ktorí sa akokoľvek
pričinili o zveľadenie, rozvoj a
reprezentáciu obce. Zároveň
chcem všetkých požiadať o
pomoc a spoluprácu i v tomto
volebnom období. Dúfam, že
tento rok prežijeme v pohode
a spokojnosti pri spoločne pripravených obecných aktivitách.
Ing. Milan Maxoň, starosta obce
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Starosta obce
1 Milan Maxoň, Ing.

565 hlasov

Rozpočet obce Chlebnice

Referendum
o rodine
KDH
KDH
SIEŤ, SDKÚ-DS
KDH
KDH
SIEŤ, SDKÚ-DS
KDH
KDH
nezávislý kandidát
KDH

Na ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva bol
schválený rozpočet na rok 2015.
Príjmy spolu
951 133 €
bežné príjmy
951 133 €
kapitálové príjmy
0€
finančné operácie príjmové
0€
Výdavky spolu
951 133 €
bežné výdavky
869 362 €
kapitálové výdavky
81 771 €
finančné operácie výdavkové
0€
Hospodárenie obce
0€

Futbalový výbor má
novozvolené vedenie
Počas zimnej prestávky sa konali voľby do futbalového výboru.
Nový výbor budú viesť nasledovní funkcionári: Ján Bakoš predseda, vedúci družstiev, Zdeno Nakačka - podpredseda,
pokladník, Ján Spišiak - bezpečnostný technik, Jozef Ťapajna - hospodár, Tibor Červeň - za fanclub, Peter Štefka - za
obec, tréner mladších žiakov, Jozef Šelling - tréner starších
žiakov, Martin Mudroň - asistent trénera starších žiakov, Ján
Spišiak - dorast, Jozef Meľo - tréner mužov, Michal Oršuliak
- za hráčov.
Po štvorročnej práci pre futbal niektorí členovia výboru
ukončili svoju činnosť, za ktorú im patrí vďaka.
Organizácia futbalu nie je ľahká úloha, za každým zápasom
sa ukrýva množstvo plánovania, práce s bezproblémovým
priebehom majstrovských zápasov.
Divák a fanúšik vidí počas zápasových minút len zlomok
všetkého úsilia. Preto je veľmi dôležité, aby každý pristupoval k plneniu svojich povinností zodpovedne, od hráčov až
po funkcionárov a fanúšikov.
Kto chce pomôcť telovýchovnej jednote, môže prispieť svojimi dvomi percentami z daní. Vedenie klubu touto cestou
ďakuje doterajším sponzorom i budúcim darcom.
Ján Bakoš

Prezident Andrej Kiska vyhlásil
27. novembra 2014 referendum o ochrane rodiny.
Hlasovanie sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015 a bude
pozostávať z troch otázok:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať
žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov (nad 50%) a nadpolovičná väčšina rozhodne vyjadrením svojho súhlasu.
Nezabúdajme, že referendum
bude dobrý základ, na ktorom
musíme postaviť konkrétnu
podporu rodine a manželstvu.
Manželstvo je skutočne výnimočné a musíme sa starať o
to, aby bolo podporované nie
všeobecne, ale konkrétne. Ak
chceme, aby rodina zostala
najdôležitejšou hodnotou spoločnosti a chceme poukázať na
ohrozenia rodiny, pred ktorými
chceme ubrániť naše deti, je
potrebné, aby ste sa zúčastnili
na pripravovanom referende.
Musíme prednášať svoje snahy
o opatrenia ohľadom materskej
či ekonomickej nezávislosti rodiny a musíme sa snažiť, aby sa
rodina dostala do centra politiky každej vlády.
Následky dnešných rozhodnutí
budú žať deti.
Viac informácií získate na internetovej stránke Aliancie za
rodinu.

Spravodajstvo
Nevšedné stretnutie
s vikárom Ligošom
Písal sa rok 1972. Do
podhorskej dediny pomaly prichádzala so
svojím pôvabom jar.
Slniečko teplými lúčmi roztápalo posledné
zvyšky snehu, ukryté v
priehlbinách chlebnických vrchov. Akoby šibnutím prútika sa stráne
pokryli svetlozelenou
trávou, po ktorej stekala potôčkami do údolia
roztopená voda z posledného snehu. Z mäkkého zeleného koberca
tu i tam vytŕčali hlávky
ohníc (krokusov) a na
trávnatom povrchu v
mohutných skupinách
žiarivo svietili na sviežich zelených stonkách
nastoknuté kalíšky žltých kašiek (prvosienky). Všade naokolo sa
z rozpukaných stromov
ozýval vtáčí koncert.
Osemročné dievča nevnímalo čaro jarnej
prírody. Usilovne zbieralo do pleteného košíčka žlté hlávky kašiek
a pritom rozmýšľalo
nad tým, kde by mohlo
doma ešte hľadať knihy, ktoré sa záhadne
stratili. Už tretí týždeň
hľadala dievčinka spolu
s rodičmi vo všetkých
možných skrinkách i na
poličkách vypožičané
knihy od pani doktorky.
Pri týchto strastiplných
úvahách raz-dva naplnila košík voňavými
kvetinami. Opatrne ich
vysypala do veľkej plátennej tašky a pobrala
sa strmým chodníčkom, vedúcim dolu húštinou, priamo k domu.
Celý pútavý príbeh od
Márie Spišiakovej (sestry Ulriky) nájdete na
internetovej
stránke
obce www.obecchlebnice.sk.

Hospodárenie s odpadmi

Triedenie odpadu je
dôležité

Komunálny odpad

Regionálna manažérka organizácie ENVI-PAK Mária
Podlesná vykonala v Chlebniciach analýzu separovaného zberu odpadov. Za asistencie pracovníkov menších
obecných služieb vytriedila a
zvážila vybrané zložky odpadov. K analýze separovaného
zberu odpadov, ktorá sa konala v priestoroch kotolne
školy, boli prizvaní aj žiaci.
Mária Podlesná ich oboznámila s problematikou triedenia. Deti si potom mohli
vyskúšať, ako prebieha triedenie.
Výsledky analýzy sa deti dozvedeli na prednáškach o triedení odpadu 12. novembra
2014.

Odpad je umiestňovaný do nádob - 110 litrových popolníc alebo
1100 litrových kontajnerov. Pracovníci obce žetónmi označujú naplnené nádoby určené na vývoz. Odvoz odpadu (v piatok každý
nepárny týždeň) a jeho likvidáciu zabezpečujú Technické služby
Dolný Kubín.
Rok
Množstvo
Suma

2014
113,21 t
14 613,55 €

2013
109,61 t
16 594,07 €

2012
114,61 t
19 248,93 €

V mesiacoch január až marec budú žetónmi označovať naplnené
nádoby pracovníci obce. Od apríla si budú naplnené nádoby označovať žetónmi vlastníci rodinných domov. Žetóny na odvoz odpadu dostanú pri zaplatení poplatku za odpady.

Veľkoobjemový komunálny odpad

Veľkoobjemový odpad je umiestňovaný do veľkokapacitných kontajnerov pri vrátnici bývalého JRD. Odvoz odpadu robí s pomocou
pracovníkov menších obecných služieb firma Tomáša Furjela. Likvidáciu odpadu zabezpečujú Technické služby Dolný Kubín.
Rok
Množstvo
Suma

Separovaný odpad

2014
112,48 t
9 757,98 €

2013
117,55 t
9 862,45 €

2012
111,00 t
9 348,94 €

V minulom roku bolo separovanie jednotlivých zložiek odpadu
nasledovné:
Odpadový papier zbierajú žiaci, odvoz a likvidáciu zabezpečujú
Zberné suroviny Žilina. Malú časť odpadového papiera vyzbierajú
od obyvateľov za protihodnotu Technické služby Dolný Kubín.
Plastové obaly a kompozitné obaly (plechovky z nápojov a tetrapaky) sa zbierajú do plastových vriec, raz mesačne ich odvážajú
do kontajnera pri vrátnici bývalého JRD pracovníci menších obecných služieb. Naplnené plastové vrecia je možné doniesť aj do
vyhradenej miestnosti pod obecným úradom. Odvoz a následné
triedenie zabezpečovali Technické služby Dolný Kubín.
Na zber obalov zo skla sú v dedine rozmiestnené 1100 litrové
kontajnery označené zelenou farbou a nálepkami. Odvoz a likvidáciu zabezpečovali Technické služby Dolný Kubín.
Zber elektroodpadu odvážajú najmenej dvakrát do roka pracovníci menších obecných služieb na vyhradené miesto v areáli
bývalého JRD. Odvoz a likvidáciu tohto odpadu uskutočňuje firma
Peter Bolek – EKORAY.
Rok
Papier
Plasty
Sklo
Elektroodpad

2014
3,476 t
8,932 t
14,660 t
3,290 t

2013
7,334 t
2,730 t
15,200 t
3,060 t

2012
3,752 t
2,100 t
14,470 t
5,010 t

Od februára sa bude zber plastov konať vždy v poslednú stredu
v mesiaci: 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10.
a 25.11.
Termíny zberu plastov obec oznámi miestnym rozhlasom.

Futbalisti začali zimnú
prípravu
Zimnú prípravu odštartovali
všetky družstvá 13. januára
v telocvični. Mladší žiaci sa
zúčastnia na turnaji o Pohár predsedu OFZ v Rabči
7. februára. Dorast trénuje s
mužmi, niektorí s nimi pôjdu
na prípravné zápasy. Prvý
prípravný zápas sa uskutočnil 24. januára v Námestove s
mužstvom V. ligy Bobrovom.
Výsledkom 3:4 vyhral Bobrov. Ďalšie prípravné zápasy
budú v týchto termínoch:
• 28. 2. Dolný Kubín - s
O. Jasenicou o 15. h, dorast Or. Jasenica 15. h.
• 8. 3. Martin - s Kláštorom pod Znievom
Veríme, že zimná príprava
všetkých nabudí do jarnej
časti súťaže a zaobíde sa bez
zranení.
Ján Bakoš
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Zo života školy
Žiaci si otestovali svoje
vedomosti
Skutočne dospelým sa človek stáva vtedy, keď dokáže
vziať zodpovednosť za svoj
život do vlastných rúk.
Žiaci by mali rozumieť tomu,
že za ich vzdelanie nezodpovedajú iba učitelia a rodičia.
Je to predsa ich život.
Preto 6. november 2014 bol
významným dňom pre ôsmakov a deviatakov z chlebnickej základnej školy.
Žiaci 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy
si testovali svoje vedomosti
z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry.
Ôsmaci si otestovali poznatky aj zo všeobecných študijných predpokladov.
Dosiahnuté výsledky im napovedia, akú strednú školu
si zvoliť pre ďalšie štúdium.
Testovania sa zúčastnili
všetci žiaci. Z 9.A a 9.B 34
žiakov, z 8.A a 8.B tiež 34
žiakov.
Mgr. Mária Zimmermannová

Školské kolo olympiády
zo slovenského jazyka
Dňa 13. novembra 2014 sa
konalo školské kolo olympiády slovenského jazyka a
literatúry.
Do poroty zasadli učiteľky Mária Zimmermannová
a Renáta Kadučáková. Do
súťaže sa zapojili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, bolo
ich štrnásť.
Najúspešnejší riešitelia:
1. Michaela Maxoňová, 9.B,
42 bodov
2. Barbora Bakošová, 9.A,
41 bodov
3. Lucia Šuttová, 8.A,
36,5 bodov
4. Timea Meľová, 9.B,
34,5 bodov
5. Ivana Hajdúchová, 9.B,
32,5 bodov
6. Natália Janíková, 8.B,
28 bodov

Mgr. Mária Zimmermannová
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Plavecký výcvik sa deťom páčil
Začiatkom novembra sa žiaci 3.
a 4. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v akvaparku v Dolnom Kubíne. Takmer všetci sa
na tieto dni veľmi tešili. Našli sa
aj takí, ktorí mali z vody strach,
ten z nich však opadol, keď si
ich prevzal ujo Ivan a inštruktorky. Boli k deťom milí a veľmi trpezliví. Deťom sa páčili aj

hry vo vode, napríklad hľadanie
pukov na dne bazéna, plávanie
s plutvami na nohách. Takmer
vždy končili výcvik šantením
na tobogane, plávaním v divokej vode.
Úplní začiatočníci sa naučili splývať, neskôr už plávali aj
kraulom, znakom. Po opustení
bazénu sa šupli pod sprchu, vy-

sušili sa a rátali nejaké drobné
eurá, aby si mohli v automate
kúpiť teplý nápoj alebo sladkosť.
Už teraz sa tretiaci tešia, že o
rok nastúpia na zdokonaľovací
plavecký výcvik.

V predvianočnom čase škola
zorganizovala vianočnú burzu,
ktorá priblížila čarovný odkaz
vianočných sviatkov. Žiaci si
v škole alebo doma pomocou
šikovných rúk svojich učiteľov,

rodičov a starých rodičov pripravili rôzne predmety nielen
s vianočnou tematikou. Spoločnými silami napiekli, vyzdobili
a vytvorili pekné vianočné vecičky, ručne vyrobené vianočné

ozdoby z prírodných materiálov, výrobky z drôtu, priadze
či slaného pečiva, ručne zhotovené sviečky, vtáčie búdky,
rozkošné detailne vypracované handrové bábiky, bižutéria
vhodná ako darček pre najbližších a množstvo ďalších drobností, pod ktorými sa prehýbali
stoly. Doma upečené koláče a
vianočné oblátky lákali krásou
i vôňou. Priestormi chodby základnej školy sa šírila príjemná
vôňa ihličia, ktoré poslúžilo na
výrobu adventných vencov a
vianočných dekorácií. Finančný
výťažok sa rozumne použije na
potreby detí školy. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí nezištne
podporili dobrú vec a zapojili
sa vlastnoručnou prácou alebo
kúpou výrobkov.

Mgr. Jarmila Meľová

Mgr. Mária Sopková

Vianočná burza pomohla dobrej veci

Mgr. Michaela Bakošová

Zo života školy

Módna prehliadka predstavila šaty z odpadu

Archív odkryl žiakom
svoje tajomstvá

Súčasťou kultúrneho programu Posedenia pri vianočnom
stromčeku bola aj netradičná
módna prehliadka šiat vyrobených z odpadu. Niekoľkými
kúskami nápaditých modelov
žiaci upozornili na potrebu a
dôležitosť triedenia odpadu a
následnej recyklácie.
Dievčatá a chlapci 5., 6. a 7.
ročníkov predviedli, ako sa dá
odpad z obalov využiť v móde.
Modely, ktoré vyrábali pod vedením učiteľky Márie Meľovej
počas uplynulých týždňov, prekvapili nápadmi a rozmanitosťou. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy tvorili originálne
oblečenia a doplnky z tých
najrôznejších materiálov: plastových fliaš, plastových tašiek,

igelitov, alobalu, starých látok,
vriec zo zemiakov, papiera,
servítok, tetrapakov, špagátov,
obalov z cukríkov, kartónov, novín. Šaty, ktoré žiaci predvádzali, neboli určené na denné no-

Deviataci pod vedením učiteľky Márie Kantárovej sa
zúčastnili exkurzie v dolnokubínskom okresnom archíve. Cieľom návštevy bolo
získať informácie o histórii
Oravy a Chlebníc.
V archíve školákov privítala
riaditeľka Soňa Maťugová,
od ktorej sa dozvedeli veľa
zaujímavostí. Ukázala im
archívny materiál, ktorý si
preštudovali. Veľmi rada odpovedala aj na zvedavé otázky detí.

Už je najvyšší čas, aby sa žiaci
rozhodli, na akú strednú školu
pôjdu študovať. V novembri minulého roka viedli kroky žiakov
deviatych ročníkov od skorého
rána do Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Konala sa tam Burza informácií pre školákov končiacich
základnú školu. Burzu organi-

zovalo Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Dolnom Kubíne a
úrad práce. Na burze stredných
škôl sa predstavilo 22 stredných škôl z Dolnokubínskeho
okresu a zo susedných okresov.
Burzu informácií navštívilo 34
deviatakov s triednymi učiteľkami Máriou Zimmermanno-

senie. Po skončení prehliadky
boli vyseparované späť podľa
druhu materiálu a skončili v separovanom zbere.
Mgr. Michaela Bakošová

Mgr. Mária Kantárová

Svetový deň zvierat

Deviataci navštívili burzu informácií
vou, Renátou Kadučákovou a
výchovnou poradkyňou Máriou
Kantárovou. Získali podrobné
informácie o jednotlivých školách, ktoré veľmi zaujímavou
formou, pomocou informačných technológií, prezentovali
stredné školy.
Mgr. Mária Zimmermannová

Svetový deň zvierat každoročne slávime 4. októbra.
I my, v škole, sme si pripomenuli tento výnimočný
deň. Vyzdobili sme si triedy,
starší žiaci vypracovali zaujímavé komiksy na tému Zachráňme opustené zvieratká.
Mali sme so sebou i svojich
zvieracích kamarátov.

Deň otvorených dverí

Koncom novembra minulého roka sa žiaci 9.A a 9.B
zúčastnili Dňa otvorených
dverí v Spojenej škole Kňažia.
Po prehliadke školy spojenej s odborným výkladom
súvisiacim so štúdiom sa
presunuli do závodu MIBA,
kde mali možnosť vidieť
výrobné haly. Oboznámili sa
so zaujímavými pracovnými
pozíciami.
Tretia zastávka bola v OFZ
Široká. Prehliadka závodu
žiakov nadchla. Plní dojmov
sa všetci vrátili šťastne domov. Snáď deviatakom takto
strávený deň pomôže pri výbere povolania.
Mgr. Renáta Kadučáková

Dvojstranu pripravila ZŠ s MŠ
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Zo života obce
Spoločenská
rubrika
Narodili sa:
• Alex Straka
• Emma Mária Smoleňová
• Jonáš Spišák
• Rebeka Stašová
• Boris Staš
• František Strapec
• Nela Stašová

UDIALO SA

Vitajte medzi nami.

Uzavreli manželstvo
• Jozef Maslík
a Jana Štefková
• Marek Špagla
a Mária Petričiaková
• Peter Hudec
a Agnesa Abdel Gadirová
• Ondrej Puňák
a Eva Čižmárová
• Peter Mičáň
a Veronika Jakubcová

Divadelní ochotníci odohrali v tradičnom termíne, 26. decembra,
novú inscenáciu.

Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa
• Jozef Svitek
• Jozef Spišiak
• Helena Červeňová

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti
50 rokov
• Blažej Ferančík
• Albert Gerát
• Milan Gvora
• Jozef Kantár
• Anna Oršuliaková
• Mária Šuttová
60 rokov
• Ján Pavolka
• Jozef Smutný
70 rokov
• Peter Bakoš
• Alojz Sálus
• Milan Staš
• Anna Suľová
80 rokov
• Ondrej Svitek
• Jozef Šutta

Štatistika 2014
Narodilo sa 20 detí.
Zomrelo 16 spoluobčanov.
Odsťahovalo sa 16
spoluobčanov.
Na trvalý pobyt sa prihlásilo
11 spoluobčanov.
K 1. 1. 2015 mali Chlebnice
1604 obyvateľov.
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Jasličková slávnosť zohriala srdcia Chlebničanov v Prvý sviatok
vianočný.

Vianočné posedenie pri
stromčeku
V piatok 19. decembra bolo
už od rána v škole cítiť pravú
sviatočnú atmosféru. Všade
sa šíril duch Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Práve
preto sa učitelia so žiakmi
rozhodli spríjemniť si posledný školský deň pred sviatkami krásnym programom
plnom scénok, básní a piesní. Pripravili ho školáci a deti
z materskej školy pod vedením triednych učiteľov.
Programom sprevádzali žiaci 9. ročníka Annamária Salusová a Patrik Straka. V
úvodnom príhovore privítali
všetkých prítomných.
Prišli aj vzácni hostia, starosta Milan Maxoň a predsedníčka ZRPŠ Margaréta
Brunčáková. Slávnostnú atmosféru si nenechali ujsť ani
ďalší hostia, rodičia a bývalí
žiaci školy. Atmosféru Vianoc umocňovali krásne básne, piesne, scénky a koledy.
Program sa zavŕšil prenádhernou vianočnou piesňou
Tichá noc v nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku.
Poďakovanie patrí učiteľom,
ktorí sa podieľali na príprave
programu, všetkým účinkujúcim, ale aj divákom, ktorí
sa na program prišli pozrieť.
Mgr. Mária Zimmermanová

Gospelovej kapele Kéfas sa po ostatnom koncerte v Chlebniciach
zapáčilo natoľko, že prišli zahrať opäť. Tentoraz sa koncert uskutočnil 3. januára v kostole.

Uznesenia

Uznesenia obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadanie
Chlebnice, 11. decembra 2014
Uznesenie č. 1.1.:
OZ v Chlebniciach
a) berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
b) berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu,
c) konštatuje, že novozvolený starosta Ing. Milan Maxoň zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce,
d) konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ján
Adamec, Martina Čabajová, Marta Hudecová, Mgr. Silvia Hudecová, Magdaléna Janíková, Peter Kulaš, Ján Mores, Peter Štefka
a Jozef Šutta zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1.2.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva:
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa (obce) do rady školy.
4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
obce Chlebnice číslo 2/2014 Školský obvod.
7. Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
obce Chlebnice číslo 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení, zriadených na území obce
Chlebnice.
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, ...).
9. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce Chlebnice na roky
2015 – 2017.
10. Diskusia.
11. Záver.
Uznesenie č. 1.3.:
OZ v Chlebniciach poveruje poslanca Petra Štefku zvolávaním a
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Uznesenie č. 1.4.:
OZ v Chlebniciach berie na vedomie zriadenie inventarizačných
komisií, ich predsedov a členov.

Uznesenie č. 1.5.:
OZ v Chlebniciach deleguje do Rady školy pri Základnej škole s
materskou školou Chlebnice nasledovných zástupcov zriaďovateľa školy (obce Chlebnice): Ján Adamec, Marta Hudecová a Jozef
Šutta.

Uznesenie č. 1.6.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 1.7.:
OZ v Chlebniciach určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat starostu Ing. Milana Maxoňa vo výške 1 828 €.
Uznesenie č. 1.8.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Chlebnice číslo 2/2014 Školský obvod.

Uznesenie č. 1.9.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Chlebnice číslo 3/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení, zriadených na území obce Chlebnice.

Uznesenie č. 1.10.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov
na podporu pravidelných voľno časových aktivít osôb vo veku od
5 do 30 rokov s trvalým pobytom na území obce Chlebnice v sume
1,75 € na osobu a kalendárny mesiac.
Uznesenie č. 1.11.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje na rok 2015 dotácie z rozpočtu pre:
a) TJ TATRAN Chlebnice, IČO: 22618562 (futbal) v sume
10 000 €
b) DRACO Chlebnice, IČO: 42060249 (fitnes) v sume 1 500 €
c) Peter Kantárik IČO: 45978913 (deň detského úsmevu) v sume
500 €
d) Miroslav Meľo, IČO: 43511571 (motokros) v sume 500 €

Uznesenie č. 1.12.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje finančný príspevok v sume 200 € pre
Jozefa Blahu, bytom Nová Baňa, Nábrežná 17, na vydanie knižky
Návraty.

Uznesenie č. 1.13.:
OZ v Chlebniciach
a.) schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu „Kamerový systém – otvorené oči v obci Chlebnice“ v oblasti prevencie kriminality pre
rok 2015
b.) schvaľuje financovanie vo výške minimálne 20 % z nákladov
na realizáciu projektu.
Uznesenie č. 1.14.:
OZ v Chlebniciach
a.) berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2013,
b.) berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.
(pokračovanie na 8. strane)
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Spektrum

POZVÁNKA

32. ročník Chlebnického okruhu 14. február 2015

Program
Ráno: štart
Obed: kapustnica
v Hrubkovej
Popoludnie: guláš
v školskej jedálni
Večer: opekané klobásy
v kultúrnom dome
Noc: pochovávanie basy
a fašiangová veselica

(pokračovanie zo 7. strany)

Uznesenie č. 1.15.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje v nasledujúcich obdobiach zostavovanie a predkladanie rozpočtov obce bez programovej štruktúry.

Uznesenie č. 1.16.:
OZ v Chlebniciach berie na vedomie viacročný rozpočet obce
Chlebnice na roky 2016 – 2017:
Rok............................................................................ 2016..................... 2017
Príjmy spolu....................................... 920 933 €........ 920 933 €
bežné príjmy...............................................920 933 €...........920 933 €
kapitálové príjmy.................................................... 0 €......................... 0 €
finančné operácie príjmové................................ 0 €......................... 0 €
Výdavky spolu.................................... 920 933 €........ 920 933 €
bežné výdavky............................................842 754 €...........845 604 €
kapitálové výdavky.....................................78 179 €............. 75 329 €
finančné operácie výdavkové............................ 0 €......................... 0 €

2. zasadanie
Chlebnice, 30. decembra 2014

Uznesenie č. 2.1.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov
Jána Adamca a Jána Moresa.
Uznesenie č. 2.2.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje 6. úpravu rozpočtu rok 2014.

Uznesenie č. 2.3.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje presun finančných prostriedkov z
bežných výdavkov na kapitálové výdavky na prenesené kompetencie v sume 15 024,48 € a na originálne kompetencie v sume
2 457,48 €.

Uznesenie č. 2.4.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Chlebnice
na rok 2015 pre Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), identifikátor:
00177474 3109, v sume 2 000 €.
Uznesenie č. 2.5.:
OZ v Chlebniciach schvaľuje od 1.1.2015:
a.) Komisiu pre výstavbu šatní, v zložení Ján Bakoš, Chlebnice
č. 69, Ján Bakoš, Chlebnice č. 431, Tomáš Furjel, Chlebnice č.
207, Peter Kulaš, Chlebnice č. 15 a Peter Štefka, Chlebnice č.
246.
b.) Komisiu pre verejný poriadok, v zložení Ján Adamec, Chlebnice č. 330, Ján Mores, Chlebnice č. 348, Jozef Šutta, Chlebnice č.
409.
c.) Komisiu pre kultúru, vzdelávanie a sociálne veci, v zložení
Martina Čabajová, Chlebnice č. 395, Marta Hudecová, Chlebnice č. 153, Mgr. Silvia Hudecová, Chlebnice č. 487 a Magdaléna
Janíková, Chlebnice č. 340.
Uznesenie č. 2.6.:
OZ v Chlebniciach
a.) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chlebnice za rok 2014,
b.) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Chlebnice na rok 2015.
Uznesenie č. 2.7.:
OZ v Chlebniciach
a.) berie na vedomie informáciu o príprave 3. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia „Páračky 2015“, ktoré sa uskutoční
dňa 31. januára 2015,
b.) berie na vedomie informáciu o príprave 32. ročníka turisticko-spoločenského podujatia „Chlebnický okruh 2015“, ktoré
sa uskutoční dňa 14. februára 2015.
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