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INFORMAČNÉ NOVINY PRE OBYVATEĽOV OBCE BODINÁ
Hlavným cieľom rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia bolo odstrániť veľmi
zlý technický stav a
hospodárnosť sústavy
nielen z hľadiska energie,
ale aj dodržať predpísané
parametre v súlade s
normou STN.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ministerstva hospodárstva na
rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia obec
podala v júni 2010, ktorú ministerstvo schválilo v januári
2013. Počas tohto obdobia
prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby,
zasielali sa monitorovacie
správy projektu, prebiehali
kontroly verejného obstarávania Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou
Trenčín. Počas procesu verejného obstarávania dochádzalo k doplňovaniu potrebných
dokumentov, ktoré trvalo až
do mája 2014, kedy prebehlo
vyhodnotenie ponúk. Víťazom verejného obstarávania
sa stala spoločnosť GAAD
REAL, s.r.o., Prešov.
Spoločnosť prevzala stavenisko v septembri 2014,
kedy aj začali stavebné práce.
Ukončenie rekonštrukcie
sa realizuje práve v týchto
dňoch, kedy prebiehajú záverečné platby a následne
preberacie konanie.
Dielo bolo vysúťažené na
sumu 73.050,28 eur, čo predstavuje hodnotu projektu,
z čoho Slovenská inovačná
a energetická agentúra prefinancovala 69.397,69 eur.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia sa blíži ku koncu

Spoluúčasť vo výške 3.652,59
platila obec z vlastného rozpočtu. Okrem spoluúčasti
obec investovala z vlastných
zdrojov 9.358,54 eur. V tejto
sume nie sú ešte zahrnuté cena
prekládky rozvádzacích skríň
a náklady spojené s mesačnými poplatkami za prenos dát
z rozvádzačov.
V rámci rekonštrukcie
a modernizácie verejného
osvetlenia sa demontovali
všetky svietidlá a nainštalovali sa nové svietidlá osadené
vysokotlakými sodíkovými

výbojkami. Vymenilo sa
56 existujúcich svetelných
bodov a v miestach na nedostatočne osvetlených úsekoch

sa pridalo 30 kusov. Tri
rozvádzače sa vymenili za
nové a pribudlo aj päť nových
stĺpov. Nainštalovaný bol aj
systém regulácie intenzity
osvetlenia a zabezpečený
dohľad nad celým systémom
verejného osvetlenia. Technológia pozostáva z ovládača
umiestneného v rozvádzači
verejného osvetlenia a regulátorov, ktoré prijímajú riadiace
signály a tie regulujú výkon
svetelného zdroja v rozsahu
15% až 100%.
Základným princípom regulácie intenzity osvetlenia
je skutočnosť, že svietime
vtedy, keď je treba, tam, kde
je treba a šetríme len vtedy,
keď môžeme. Hoci sa niekomu môže zdať, že svietime
veľa, inému zasa, že málo, čas
osvetľovania sa riadi automaticky a viditeľnosť často závisí
aj od počasia a posúva sa v
závislosti od dĺžky denného
svetla. Zhotoviteľ garantuje
30% až 40% úsporu spotreby
elektrickej energie ročne.

Požiadali sme o zrkadlo
Dňa 13. apríla sa Obecný úrad v Bodinej obrátil na Okresný
dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici a Správu ciest TSK ako
správcu komunikácie so žiadosťou o umiestnenie dopravného zariadenia – zrkadla na miestnu komunikáciu III/5175 pri rodinnom dome
súpisné číslo 150. Na základe našej žiadosti by mal správca cesty
zvolať pracovné stretnutie, na ktorom určí ďalší postup, súčasťou
ktorého bude vypracovanie projektovej dokumentácie na umiestnenie
zrkadla. Výjazd na cestu je dlhodobo neprehľadný a dochádza tu k
dopravným kolíziám, preto sme na základe podnetu občanov obce a
z dôvodu zlepšenia výhľadu pri vychádzaní z miestnej komunikácie
správcu cesty o umiestnenie zrkadla požiadali.
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Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo
Bodianskych noviniek, prostredníctvom ktorých Vás chcem informovať
o dianí v obci. Využijem tento priestor
aj na to, aby som zhodnotila prvých
sto dní vo funkcii, počas ktorých som
sa oboznámila takmer so všetkým, čo
som po svojom predchodcovi prevzala. Zdedila som takmer rozbitý traktor
s vlečkou, starý kulturák a hasičskú
zbrojnicu, nevysporiadané cesty,
čierne stavby, problémy s cestami po
pozemkových úpravách, neoplotené
cintoríny, či prehorené popolnice.
No našla som aj pozitíva. Jedným
z nich je skutočnosť, že obec nie je
na rozdiel od niektorých iných obcí
zadlžená. Do konca februára sme
fungovali v rozpočtovom provizóriu,
vo februári však poslanci obecného
zastupiteľstva rozpočet na tento rok
schválili. Napriek tomu, že sme sa
museli vysporiadať aj s vyplatením
odstupného pre bývalého starostu, čo
robilo približne 7300 eur plus 1000
eur preplatenie dovolenky, našli sme
peniaze na opravu traktora, oplotenie
evanjelického cintorína, na obedy pre
dôchodcov, kultúrne akcie, príspevky
pre futbalistov, hasičov i turistov.
Vďaka veľkej snahe zo strany obecného úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva, miestnych podnikateľov - a musím povedať aj s pomocou
aktivačných pracovníkov a niektorých občanov v obci, sa postupne
veci dali do pohybu. Som rada, že
je v obci zopár ľudí, ktorí sú ochotní
priložiť ruku k dielu a pomôcť - či už
finančne alebo sa aktívne zapoja. No
žiaľ, sú aj takí, ktorí sú večne nespokojní. Samozrejme, uvítam aj kritiku,
pokiaľ je konštruktívna.
Upozorňujete ma mnohé nedostatky, ktoré v obci sú. Viem, že je
tu veľa zanedbaných vecí, ktoré sa
mohli riešiť už v minulosti, a preto
Vás prosím, aby ste boli trpezliví a
pochopili, že to, čo sa neurobilo za
dvadsať rokov, sa nedá urobiť za pár
mesiacov.
O tom, čo sa v obci deje, Vás budem
pravidelne informovať prostredníctvom Bodianskych noviniek. To, čo
sme urobili doteraz a čo plánujeme,
sa dočítate práve v prvom čísle...
Marcela Filová,
starostka obce
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NOVÉ ZÁBRADLIE
na schodisku do obecného úradu

Obecný úrad v Bodinej ďakuje spoločnosti ZŤK - Jozefovi Zaťkovi za výrobu
a osadenie zábradlia na schodisku do
budovy obecného úradu a opravu mreží
na prízemí budovy. Schody do budovy
nespĺňali podmienky vyhlášky, ktorá
určuje základné požiadavky na zaistenie
bezpečnosti práce a technických zariadení, podľa ktorej voľné strany schodov
musia byť vybavené zábradlím aspoň na

jednej strane. Hlavne v zimných mesiacoch sú schody nebezpečné a keďže na
obecný úrad chodia aj starší ľudia, ľahko
by došlo k úrazu.
Mreže na prízemí budovy boli poškodené ešte v roku 2012, kedy sa neznámy
páchateľ vlámal do obecného úradu a
poškodil ich. Jozef Zaťko práce vykonal
pre obecný úrad bez nároku na finančné
vysporiadanie.

LIST Z MINISTERSTVA
po pozemkových úpravách
Vážení občania, uverejňujeme list,
ktorý nám poslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, ktorý sa týka pozemkových
úprav v Bodinej. „Pozemkové úpravy v
k.ú. Bodiná boli nariadené z dôvodu na
usporiadanie vlastníckych a užívacích
pomerov a odstránenie prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona SNR č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o pozemkových úpravách“) a
financované boli z prostriedkov EÚ. V
procese konania o pozemkových úpravách mal každý vlastník – účastník, zo
zákona vymedzený dostatočný priestor
na uplatnenie si svojich vlastníckych

práv, bola daná možnosť zúčastňovať
sa rokovaní, predložiť svoje požiadavky, každému boli doručované výpisy
(písomné aj grafické), týkajúce sa jeho
vlastníctva. Ministerstvo všetky projekty
pozemkových úprav pravidelne monitorovalo v priebehu celého konania,
dokonca obci Bodiná bola venované
mimoriadna pozornosť. Dvakrát sme
odpovedali na anonymné listy, ktoré
boli zverejnené na obecnej tabuli, a v
ktorých bol podrobne vysvetlený celý postup. Súčasťou projektu pozemkových
úprav je návrh spoločných zariadení a
opatrení - ciest, ktorých realizácia – vybudovanie bude pokračovať v závislosti
od zdrojových možností určených pre
túto činnosť,“ uviedol Marek Molitoris
z odboru komunikácie a marketingu
kancelárie ministra.
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Mladí vytancovali každého, kto čo i len trocha vládal.

STRANA 3

Počasie nám vyšlo, len sme sa máličko zadýchali.

Tradície a zvyky v našej obci dodržiavame
Nový rok sme v našej obci začali
tradičným Novoročným výstupom na
Vysoký vrch, ktorého sa zúčastnili
takmer dve stovky turistov nielen z našej
obce. Poďakovanie za zorganizovanie
patrí Turistickému klubu KST Horec.
Akciu sme zakončili v kultúrnom dome

pri vynikajúcom guláši.
Aj tohtoročné Fašiangy sa niesli
v duchu skvelej atmosféry, ku ktorej
prispela hudobná skupina z Jablonového. Pochvala patrí mladým ľuďom, ktorí
v nápaditých kostýmoch vytancovali
každého gazdu či gazdinú bez rozdielu

veku. Pochod masiek cez obec, veselá
hudba, zabíjačka, tombola, zábava do
skorých ranných hodín. Ďakujeme Milanovi Lazovému za prasiatko, ktoré na
túto akciu každoročne venuje zadarmo.
A taktiež hasičom za dobroty, ktoré z
neho pripravili.

Obecné cesty musia
ZOSTAŤ PREJAZDNÉ
Obecný úrad vyzýva majiteľov pozemkov, aby ohradzovali len svoje parcely a nie prístupové cesty, ktoré
sú vo vlastníctve obce. Po pozemkových úpravách boli
niektoré pôvodné cesty zachované a povznikali aj nové.
Preto občanov žiadame, aby túto skutočnosť rešpektovali a aby nebránili ostatným vlastníkom pri vstupe na
svoje pozemky. V prípade, ak občan svojvoľne zahradí
obecnú cestu, dopúšťa sa protiprávneho konania. Ak
tak urobí, bude musieť ohradenú komunikáciu uviesť
do pôvodného stavu na vlastné náklady.

O obedy je veľký záujem
Poslanci OZ schválili
uznesenie o finančnom
príspevku na obedy pre
občanov vyššieho veku s
trvalým pobytom v obci Bodiná, ktorí sú poberateľmi
starobného dôchodku.
Obec stravníkom prispieva
sumou 0,50 eur na jedného
stravníka a pracovný deň,
ktorému je obed doručovaný
prostredníctvom reštauračného zariadenia Reštaurácia
a Pizzeria Včielka Pružina
formou donáškovej služby
do miesta trvalého bydliska
stravníka v čase od 11.30 do
12.00 hod. počas pracovných
dní. Plná cena obedového
menu je 3,15 eur a v tejto

cene si ho môžu objednať aj
tí obyvatelia našej obce, ktorí
nie sú poberateľmi starobného
dôchodku.
Už prvý týždeň po zverejnení možnosť využilo pätnásť
obyvateľov. Dvanásti z nich
spĺňali podmienky príspevku,
ostatní stravníci si platia za
dovezený obed plnú sumu.
Dôchodca tak za obed zaplatí
2,65 eur, ostatní stravníci
3,15 eur. Z ponuky jedálneho
lístka majú možnosť výberu
z troch až štyroch chodov.
Záujem zo strany občanov
postupne narastal a od apríla
sa počet stravníkov, ktorým
obecný úrad prispieva, zvýšil
už na 18.

Na motorkárov si posvieti

POLÍCIA AJ OCHRANÁRI
Obecný úrad v Bodinej obdržal list od Správy chránenej
krajinnej oblasti Strážovské
vrchy, v ktorom žiada, aby
sme občanov informovali o
konaní akcií na elimináciu
nelegálneho jazdenia motorkami, štvorkolkami a inými motorovými vozidlami.
„Správa CHKO Strážovské
vrchy upozorňuje jazdcov na
motorkách, štvorkolkách a
iných motorových vozidlách
jazdiacich v Chránenej
krajinnej oblasti Strážovské
vrchy mimo intravilány
obcí, že porušujú ustanovenia trestného zákona a
dopúšťajú sa trestného činu.

S CHKO SV v okolí obcí
Bodiná, Kostolec, Vrchteplá
a miestnych častí Podmanín
a Praznov vykonáva akcie
v spolupráci s Políciou
SR a Strážou prírody na
elimináciu tejto činnosti s
cieľom zabezpečiť ochranu
chráneným ohrozeným druhom živočíchov. Na športové
vyžitie v uvedenej oblasti
slúži oficiálna motokrosová
trať v katastrálnom území
Podmanín, ktorá je vytýčená
mimo CHKO Strážovské
vrchy,“ informuje riaditeľ
Správy CHKO Strážovské
vrchy Mgr. Karol Pepich.
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Úradný preklad
potvrdenia už
nebude treba

Naša obec ako jediná v okrese
ZÍSKALA PAMÄTNÚ MEDAILU
Starostka obce Bodiná sa zúčastnila spomienkového
stretnutia pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, na
ktorom ako zástupca vypálenej obce počas fašistických a
nacistických represálií prevzala pri príležitosti 70. výročia
SNP a ukončenia druhej svetovej vojny pamätnú medailu
Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti.
Medailu odovzdal zá- obce získali za aktívnu účasť
stupca ministerstva obrany ich obyvateľov v odboji, za
starostom 103 obcí, ktoré v pomoc povstaleckým jednotrokoch 1944 a 1945 vypálili kám a partizánom, poskytnacisti, a Múzeu SNP, ako nutie ubytovania prenaslesprávcovi národnej kultúrnej dovaným, ukrývanie zajatpamiatky Kalište, pamätníka cov, utečencov, židovského
na osadu, ktorá ako jediná z obyvateľstva, za odmietnutie
vypálených obcí a osád už príkazov na evakuáciu, či za
nebola obnovená. Ocenenie odmietnutie prác obyvateľov
obce prevzala starostka dňa na budovaní obranných
17. marca 2015 na sláv- postavení pred príchodom
nostnom zasadnutí Hnutia oslobodzovacích vojsk, čo
vypálených obcí Slovenska boli pre fašistov dôvody na
v Pamätníku SNP v Banskej ich vypálenie.
Bystrici.
V Bodinej vypálili fašisti
Pamätné medaily tieto dňa 16. decembra 1944 osa-

dy Marek a Studená. Neskôr
- 17. apríla 1945 - vypálili
v Bodinej 8 poľnohospodárskych usadlostí a 22 občanov
odvliekli ako rukojemníkov
do Prečína.

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí si ešte
nepodali daňové priznanie, že
je potrebné priniesť výpis z
registra nového stavu, prípadne
nové listy vlastníctva po pozemkových úpravách. Výpisy
z registra nového stavu obdržal
každý vlastník ihneď po ukončení
pozemkových úprav a nemusí
si po ne chodiť na Okresný úrad
- pozemkový a lesný odbor. V
porovnaní s ostatnými rokmi je
termín presunutý, a to práve z dôvodu pozemkových úprav, počas
ktorých sa menili čísla parciel a
taktiež vznikali parcely nové, po
ktorých mali občania povinnosť
podať si daňové priznanie. Pre
mnohých je vypísanie takéhoto
tlačiva komplikované, preto to
za nich robia zamestnankyne
obecného úradu.
Občania, ktorí žiadajú úľavu
za komunálny odpad, musia
predložiť potvrdenie o návšteve
školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané
v roku, v ktorom sa uplatňuje
zníženie poplatku. V prípade,
ak je potvrdenie vydané v inom
ako slovenskom alebo českom
jazyku, musia podľa prijatého
Všeobecne záväzné nariadenia
predložiť aj úradný preklad. Toto
Všeobecne záväzné nariadenie
schválili poslanci obecného
zastupiteľstva ešte vlani a počas
roka nemožno VZN meniť. Od
budúceho roka budeme iniciovať
jeho zmenu, aby stačil len preklad bez úradného overenia, čím
pre našich obyvateľov ušetríme
nemalé peniaze.

Uchádzame sa o financovanie zo strany štátu a eurofondov
Obecný úrad v Bodinej podal žiadosť na Ministerstvo financií SR o
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
a modernizáciu budovy kultúrneho
domu vo výške 15 000 eur, z toho obec
investuje z vlastných zdrojov 1 500
eur. O tom, či bude obec pri predkladaní žiadosti úspešná, sa dozvieme v
mesiaci jún.

Taktiež sa uchádzame o podporu výstavby multifunkčných ihrísk z rozpočtu
Úradu vlády Slovenskej republiky.
V pripravovanej výzve Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR sa obec bude uchádzať o financie
na rekonštrukciu kultúrneho domu,
teda zateplenie, výmenu rozvodov,
dverí a pod. V tomto programe môžeme

požiadať o výšku podpory až do výšky
150 000 eur.
Do každej z výziev vstupujeme aj
s rizikom, že v predkladaní žiadostí,
vzhľadom na veľký počet záujemcov
o dotácie, nemusíme byť úspešní. V
takom prípade budeme realizovať záujem o podporu zo strany štátu alebo
z fondov Európskej únie opätovne.
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Orech nápor snehu nevydržal
V sobotu 31. januára
odstraňovali hasiči z
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Považskej Bystrici
kalamitnú situáciu v centre
obce. Nápor snehu neuniesol orech pri ceste oproti
budove bývalej základnej
školy.
Išlo o strom, ktorý mal
zhnitú polovicu kmeňa
a koreňov a následkom
snehovej nádielky spadol v
skorých ranných hodinách
zo soboty na nedeľu krížom
cez cestu. V dôsledku pádu
zasiahol káble obecného
rozhlasu a na úseku približne stopäťdesiat metrov ich
strhol zo stĺpov. Hasičov o
situácii informovala Mária
Dobrovolná. S prvými
záchrannými prácami začali Juraj Dobrovolný,
Miroslav Brveník, Juraj
Brveník, Peter Dúbravka,

Peter Villín a Ladislav
Boško. Tí až do príchodu hasičov odstraňovali
vzniknutú kalamitu na ceste. Vyčistiť cestu a odpratať
drobné konáre pomohli v
sobotu dopoludnia Štefan
Kľúčik a František Mrišo.

Cesta bola niekoľko hodín
neprejazdná, do obce sa nedostalo načas zásobovacie
auto do potravín.
Vďaka ochote Jaroslava
Kopáča z Prečína bol obecný rozhlas v priebehu niekoľkých hodín opravený

Obecný traktor s vlečkou
prechádza postupne opravou
Rozbité svetlá, vybité sklá na
oknách, otlčený z každej strany,
zlomený bod na upínanie pluhov,
roztrhané pneumatiky, vybité čapy,
taký je stav, v akom sme traktor
„zdedili“. Ako prvé obec zakúpila
nové pneumatiky v sume 880 eur,
ktoré prezuli Juraj Dobrovolný

st., Juraj Dobrovolný ml. a Peter Milo. Postupne prídu na rad
ďalšie opravy, po ktorých bude
traktor môcť jazdiť po cestách III.
triedy ako malotraktor, k čomu
mu dopravný inšpektorát pridelil
zvláštne evidenčné číslo typu „C“.
V podobnom stave je aj vlečka,

a uvedený do prevádzky.
Situácia, ktorá vznikla,
preverila ochotu a obetavosť obyvateľov obce.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
na odstraňovaní kalamity
podieľali.

ktorú dobrovoľníci z obce dajú
taktiež do poriadku. Traktor bude
slúžiť obyvateľom za podmienok,
ktoré určili poslanci obecného
zastupiteľstva. Občan, ktorý si
obecný traktor zapožičia, zaplatí
za dve hodiny 5 eur plus naftu,
ktorú spotrebuje. Vedením vozidla
obecný úrad poverí zodpovedného
človeka. Jednou z podmienok bude,
aby za volant nesadal občan pod
vplyvom alkoholu a bez vodičského
oprávnenia.

STRANA 6 									

Blahoželáme jubilantom
V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, aby v priestoroch katolíckeho cintorína udržiavali poriadok a odpad z hrobov
vynášali do kontajnera, ktorý sa nachádza
pri vstupnej bráne.
lll
Obecný úrad v Bodinej vyzýva občanov, aby
do 1100 litrových smetných nádob pre zmesový
komunálny odpad nesypali horúci popol. Sypať
sa môže vychladnutý, ale nie horúci. Ten sa v
nádobe rozhorí, ničí ju a dym znečisťuje životné
prostredie. Obecný úrad eviduje už niekoľko prípadov, kedy občania na Rovianke vo večerných
hodinách vysypali horúci popol do smetných
nádob a spôsobili tým zadymenie a zápach, ktorý
sa šíril po celej obci. Preto občanov vyzývame,
aby neničili majetok obce a neznepríjemňovali

život ostatným obyvateľom. Taktiež 1100 litrové
smetné nádoby nie sú určené na odpad zo záhrad,
teda trávu a kamene.
lll
Obecný úrad ďakuje občanom bývajúcim
na ceste ku ihrisku, že orezali stromy, ktoré
do tejto cesty zasahovali a sťažovali prístup
väčších áut na futbalové ihrisko.
lll
Obecný úrad upozorňuje občanov na prísny
zákaz sypania stavebného odpadu a odpadu z
domácností hlavne v lokalitách v hornej časti
obce, v Bielej vode a v Kapustných záhradách.
Po pozemkových úpravách vznikli v obci nové
parcely, ktoré sú súkromným vlastníctvom
občanov. Na vývoz odpadu z domácností sú v
obci rozmiestnené 1100 litrové nádoby.

V mesiaci január sa dožila krásneho
životného jubilea 80 rokov
pani Mária KĽÚČIKOVÁ.
V mene obecného úradu jej prajeme
veľa zdravia, Božieho požehnania a
veľa lásky od najbližších.

SPOMIENKA
Otec, starký náš, veľmi nám
všetkým chýbaš. Tvoju lásku
a dobrotu nám už nik nenahradí.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach a spomienkach
ostávaš navždy s nami.
Dňa 7. apríla 2015
nás vo veku 81 rokov
navždy opustil náš
drahý otec, dedko, pradedko, brat a švagor
Ladislav KĽÚČIK.
Ďakujeme príbuzným a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť do rímskokatolíckeho kostola v Bodinej.
Smútiaca rodina
Obec Bodiná v zmysle zákona
č.138/1991 Zb., § 9, odst. 2 o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje
ZÁMER NA PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ:
kancelársky priestor na obchodnú
činnosť v Kultúrnom dome, Bodiná č.
20 za 400 eur za rok plus energie.
Záujemcovia o prenájom môžu svoju cenovú ponuku písomne predložiť
v zalepenej obálke označenej „CP
prenájom“ najneskôr v lehote do 31.
mája 2015 osobne, alebo poštou na
adresu: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018
15 Prečín.

Začalo sa s rekonštrukciou urgentného príjmu
v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici
Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 15. apríla realizuje rekonštrukciu a
reprofiláciu stavebnej časti urgentného príjmu, s predpokladaným ukončením prác do konca júna 2015. Napĺňa sa tak postupne aj snaha zriaďovateľa
o zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve.
kácie a medzinárodných vzťahov TSK.
Nemocnica žiada všetkých
Financovanie rekonštrukcie
pacientov o trpezlivosť
Financovanie rekonštrukcie urgentnéV súvislosti s rekonštrukčnými prácami bude čiastočne obmedzená prie- ho príjmu v Nemocnici s poliklinikou
chodnosť niektorých miest v rámci areálu Považská Bystrica je viaczdrojové.
NsP. „Všetko je však riadne označené „Uznesením vlády koncom roka 2013
orientačnými tabuľami a chod jednotli- bolo schválených 150 tisíc eur na
vých pracovísk zatiaľ nie je obmedzený. dobudovanie a prístrojové vybavenie
V súčasnej dobe sú najväčšími zmenami urgentného príjmu a v rozpočte TSK
uzavretie hlavného vchodu do starej pre rok 2015 bolo na rekonštrukciu
časti nemocnice (vstup od bankomatov), schválených 200 tisíc eur. Predpokladapričom pacienti využívajú vstup od hlav- né celkové náklady na rekonštrukciu a
nej vrátnice. Zmena nastala v príjme a reprofiláciu stavebnej časti urgentného
podateľni, ktoré sú presťahované oproti príjmu sú približne 300 tisíc eur,“ dodala
úrazovej ambulancii,“ informuje Jana Paulínyová.
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