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Získali sme financie na dobudovanie poľných ciest
Po dlhých mesiacoch čakania a nekonečných administratívnych úkonoch sa nám podarilo získať nenávratný finančný
príspevok z fondov Európskej únie na dobudovanie poľných
ciest v extraviláne v katastri obce Bodiná. Starostka obce
Marcela Filová podpísala s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou v Bratislave zmluvu na poskytnutie nenávratného
finančného príspevku vo výške 1 063 354,22 eur.
Hoci sme žiadosť o poskytnutie financií podávali ešte vlani
v októbri, termín rozhodnutia
sa neustále predlžoval a konečné rozhodnutie o tom, že
sme boli úspešní a peniaze
získali, sme sa dozvedeli až v
máji, teda osem mesiacov od
podania žiadosti. Schvaľovanie nenávratného finančného
príspevku sa uskutočňovalo
po parlamentných voľbách a
z dôvodu personálnych zmien
na pôde poskytovateľa bolo na
nejaký čas pozastavené, a tak
sme dlhšiu dobu žili v neistote,
či naše úsilie nebolo zbytočné.
Zlom nastal v mesiaci máj,
kedy nám Pôdohospodárska
platobná agentúra oznámila,
že v podávaní žiadosti sme
boli úspešní. Starostka obce
hneď na druhý deň vycestovala
do Bratislavy, aby zmluvu s
poskytovateľom – Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
podpísala. Hoci zmluvu už
máme, je potrebné ešte ďalšie obce, ktorá však musí byť krytá
rokovanie s bankou, ktorá bankovou zárukou a zvyšných
bankovou zárukou zabezpečí 50 percent vyplatí poskytovateľ
financovanie projektu a s až po ukončení prác. Peniaze
dodávateľom stavebných prác. sú účelovo viazané na projekt
Dovolím si vysvetliť, že obec dobudovania poľných ciest
Bodiná zatiaľ nedostala peniaze a nie je možné ich použiť na
v hotovosti ani na účet. Nená- iný účel.
vratný finančný príspevok sa
Termín, kedy dodávateľ
bude čerpať v dvoch fázach, ako začne so stavebnými prácami,
prvá bude na základe žiadosti záleží od rokovaní s bankou
o platbu poskytnutá 50-per- a samotným dodávateľom,
centná záloha na bankový účet ktorým je podľa výsledku

verejného obstarávania spoločnosť Doprastav. Vzhľadom
na množstvo administratívnych
úkonov, ktoré vyplatenie nenávratného finančného príspevku zahŕňa, môže celková
realizácia trvať aj niekoľko

bankovej záruky, nám banka
do dnešného dňa nevytvorila
potrebný produkt, ktorý je
nevyhnutným predpokladom
poskytnutia zálohovej platby
na začatie prác. Preto začneme
na jar budúceho roka. V čo naj-

mesiacov. Podľa prvých rokovaní so zástupcom spoločnosti
Doprastav začiatok realizácie
pripadal najskôr na mesiac
október. Tento termín nie je
však z praktického hľadiska
možný z dôvodu, že práce
trvajú niekoľko mesiacov a
mohli by byť prerušené mrazmi a nepriaznivým počasím.
Taktiež napriek našej snahe a
poskytnutiu všetkým materiálov banke, kvôli poskytnutiu

kratšom čase zvoláme verejné
zhromaždenie občanov, na ktorom ich budeme podrobnejšie o
projekte a harmonograme prác
informovať.
Získanie finančných prostriedkov poskytuje obci
priestor na úpravu a vybudovanie poľných ciest v extraviláne, ktoré vznikli na základe
ROEP a pozemkových úprav.
Obec Bodiná má pripravenú
(Pokračovanie na str. 2)
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EDITORIAL
V máji sme sa po dlhých
mesiacoch čakania dozvedeli
úžasnú správu, získali sme
peniaze na dobudovanie poľných ciest. Finančná injekcia
vo výške viac ako jeden milión
eur je najvyššia suma, aká
kedy bola a pravdepodobne
na dlho aj bude v našej obci
preinvestovaná.
Zatiaľ možno nevidno, že sa
na úrade niečo robí, ale pokiaľ
má niekto prehľad, čo obnáša
papierovanie, tak pochopí.
V súčasnosti sa „boríme“ s
nekonečnou administratívnou
agendou, ktorú treba do začatia
prác zrealizovať, pripravujeme
podklady pre Pôdohospodársku platobnú agentúru,
banku, ktorá musí zabezpečiť
financovanie projektu svojou
bankovou zárukou a rokujeme
s dodávateľom stavebných prác
o harmonograme a postupe
prác. Hoci optimistická prognóza znela, že by sme mohli
s prácami začať už tento rok,
nestane sa tak z dôvodu neukončených rokovaní s bankou,
nespustenia financovania zo
strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry a z dôvodu, že
by práce museli byť prerušené
kvôli zimnému obdobiu.
Verím však, že po zdĺhavých
administratívnych úkonoch
príde na rad konečne samotná
realizácia. Čaká nás najväčšia
investičná akcia, aká v obci ešte
nebola a predpokladám, že ani
nebude. Všetky podrobnosti o
projekte vysvetlím občanom na
verejnom zhromaždení.
Púšťame sa do veľkého
projektu, hoci ešte stále nie
sú ukončené administratívne
úkony týkajúce sa verejného
osvetlenia, minulý týždeň sme
vypracovávali monitorovaciu
správu pre Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru, aby
sme deklarovali úsporu elektrickej energie.
Ešte si dovolím vyjadriť sa k
jednej dezinformácii, ktorá sa
šíri po obci. Vraj ideme v Bodinej budovať kanalizáciu. Nie je
to pravda, o každej investičnej
akcii, ktorá sa v obci uskutoční,
ste zo strany obecného úradu
informovaní. S takouto akciou
nepočíta ani Považská vodárenská spoločnosť. Preto ak
niekto disponuje neoverenou
informáciou, skôr, ako ju začne
šíriť, nech sa prosím, informuje
na obecnom úrade.
Marcela Filová,
starostka obce
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Zlodej hľadal na obecnom
úrade PENIAZE
V noci z 27. na 28. 7.2016
čakalo na zamestnankyne
obecného úradu nemilé prekvapenie. Pri príchode do práce
zistili, že na vchodových dverách do budovy je poškodený
zámok. Okamžite zavolali
políciu a poučené z minulosti,
do budovy nevstupovali. Pri
obhliadke polícia zistila, že
páchateľ sa snažil do budovy
obecného úradu dostať najskôr
cez zadné okno, kde si ale neporadil s mrežou. Keďže okno
sa nachádza vo väčšej výške,
na pomoc si priniesol popolnicu spred budovy obecného
úradu, kde ju aj nechal. Hoci
poradiť si s mrežou bolo nad
jeho sily, svojho zámeru sa nevzdal. Polícia začala na mieste
vyšetrovanie a zistila, že zlodej
sa dostal do úradu cez hlavný
vchod, kde vylomil zámok,
pokračoval vo vestibule, kde
rovnakým spôsobom poškodil
zámok na mreži a do tretice
sa rovnako vysporiadal aj so
zámkom do kancelárie.
Podľa zamestnankýň úradu
z kancelárií nezobral nič a ako
skonštatoval policajný vyšet-

rovateľ, jednoznačne išiel po
peniazoch. Po skúsenostiach
z minulosti na obecnom úrade zamestnanci nenechávajú
v pokladni žiadnu finančnú
hotovosť.
Páchateľ sa po sebe snažil zahladiť stopy pravdepo-

dobne inšpirovaný akčnými
filmami a po
miestach, kde
sa pohyboval,
vylieval čistiace prostriedky,
ktoré našiel na
úrade. Polial aj
smetný kôš, aby
zmiatol pachové
stopy pred policajným psom.
Vlámanie na
obecný úrad nebolo po prvýkrát, vždy išli
páchatelia po
peniazoch, pri
každom pokuse
však obišli naprázdno.
Polícia podľa
slov policajnej
hovorkyne Eleny Antalovej
vyšetruje prípad ako priestupok
voči majetku, páchateľ však
zostáva neznámy. Obecnému
úradu vznikla škoda takmer
päťdesiat eur, ktoré vynaložil
na zakúpenie nových zámkov.

Získali sme financie na dobudovanie poľných ciest
(Dokončenie z 1. str.)

projektovú dokumentáciu,
podľa ktorej sa budú práce
realizovať. Žiaľ, nie je možné zrealizovať všetky cesty
navrhnuté v projekte pozemkových úprav, vzhľadom na
obmedzené možnosti čerpania
finančných prostriedkov. Z
uvedeného dôvodu boli v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva a s projektantmi
s odborným zameraním na
inžinierske stavby vytipované
tie cesty, kde je vybudovaná
individuálna bytová výstavba,
prípadne kde sa s výstavbou
v budúcnosti uvažuje. Ide o
cesty v extraviláne, ktoré prešli
po pozemkových úpravách
do vlastníctva obce a ktoré je
možné skutočne zrealizovať a
zároveň budú mať čo najväčší

pozitívny efekt pre občanov s
ohľadom na čo najefektívnejšie
využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Je
nám jasné, že cesty v intraviláne sú dôležitejšie, ich využitie
je podstatne väčšie, avšak
program, v rámci ktorého sme
získali finančné prostriedky,
umožňuje realizovať práce iba
na poľných cestách v extraviláne. Pôjde o cesty v niektorých
úsekoch asfaltové a vo väčšine
štrkové. Vychádzame z podkladov, ktoré počas pozemkových
úprav realizovala spoločnosť
GEOMETRA, s.r.o., Trenčín,
teda šírky ciest sú už dané a
budeme nadväzovať na ich
zameranie. Nie všetky zamerané cesty vyhovovali požiadavkám, aby na nich vznikli
cesty zodpovedajúce normám.

Výzva, do ktorej sa obec
Bodiná zapojila, je prvou a
najviac finančne náročnou v
rámci programového obdobia.
Po úspešnej realizácii aktivít
v rámci realizácie prác v
extraviláne máme pripravené
ďalšie projekty nielen na infraštruktúru, ale aj na zlepšenie
služieb pre obyvateľov obce
– rekonštrukciu kultúrneho
domu, rozvoj futbalového
areálu a ďalšie aktivity, ktoré
sme pripravovali so zámerom
vyčerpať maximálne množstvo finančných prostriedkov
z Programu rozvoja vidieka.
Po skúsenostiach s termínom
schvaľovania však nevyslovujeme bližšie termíny realizácie,
keďže vieme, že závisia od
rôznych okolností.
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Takto pred rokom sme sa v Bodianskych novinkách venovali
téme podmývania cesty vodným tokom Bodianka. Ešte v apríli
2015 sa Obecný úrad v Bodinej obrátil na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica so žiadosťou o úpravu
koryta vodného toku Bodianka, ktorý spôsobuje podmývanie
štátnej cesty III/1987, v dôsledku čoho dochádza k zosuvu terénu a
ohrozeniu stability cesty v blízkosti hornej autobusovej zastávky.
Dostali sme odpoveď, že úprava vodného toku Bodianka nie je
zaradená v Rozvojom programe investícií na roky 2016 – 2021.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o
životné prostredie nariadil vykonanie povodňovej prehliadky
vodného toku Bodianka, ktorá
sa uskutočnila dňa 3.mája 2016.
Za okresný úrad boli prítomní
Jarmila Hlobíková a Daniela
Benčová, za Správu ciest TSK
Jozef Kukučka a za Obec Bodiná
starostka obce Marcela Filová.
Zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku sa nedostavili, písomne sa ospravedlnili.
Povodňová hliadka, ktorá bola
zvolaná z podnetu okresného
úradu z dôvodu hroziaceho sa
vzniku povodňového rizika
zistila, že oporný múr, ktorý
bol postavený ešte pred rokom
1976 a ktorý lemuje vodný tok,
je v havarijnom stave. Okresný úrad na základe zistených
skutočností dohodol, že Správa
ciest TSK ako správca a vlastník
oporného múru a štátnej cesty
III/1987 zabezpečí statické
posúdenie havarijného stavu
oporného múru štátnej cesty a
podľa výsledku statického posúdenia dá vypracovať projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu
jestvujúceho oporného múru
do termínu 31.júla 2016. Ešte
v termíne reagovala Správa
ciest TSK. „V delimitačných
protokoloch, ktorými Slovenská
správa ciest odovzdala cesty
II. a III. triedy Trenčianske-

mu samosprávnemu kraju sa
nenachádza pri ceste III/1987
žiadny oporný múr. Na základe tejto skutočnosti SC TSK
nemôže akékoľvek finančné
prostriedky vynaložiť na statické
posúdenie oporného múru, resp,
na projektovú dokumentáciu.
Súčasťami diaľnic, ciest a
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miestnych komunikácií nie sú
najmä hrádze vodných nádrží,
rybníkov a brehy vodných tokov, po ktorých komunikácia
prebieha. Preto vás žiadame
o prehodnotenie Záznamu z
povodňovej hliadky,“ uviedol vo
svojom stanovisku Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK,

Správa ciest múr neopraví,
podľa nej tam žiadny neexistuje
odvolávajúc sa na cestný zákon
č. 135/1961. Ustanovenie § 5
citovaného cestného zákona bolo
však v celom svojom rozsahu
zrušené predpisom č. 160/1996
a tvrdí pravý opak, že oporný
múr, ktorý je v havarijnom stave
a ktorý sa nachádza na pobrežnom pozemku vodného toku
Bodianka, je súčasťou štátnej
cesty III/1987. „Z dôvodu toho,
že oporný múr štátnej cesty III.
triedy č. 1987 je v havarijnom
stave a predstavuje riziko vzniku
povodňovej situácie, tunajší orgán štátnej vodnej správy trvá na
splnení opatrení, ktoré boli SC
TSK uložené,“ hovorí Jarmila
Hlobíková z Okresného úradu v
Považskej Bystrici, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Ako dodala, tunajší úrad štátnej
vodnej správy vydá rozhodnutie
o udelení predmetných opatrení
do určitého termínu. „Ak SC
TSK Trenčín nesplní stanovené podmienky rozhodnutia,
tak tunajší úrad štátnej vodnej
správy začne viesť voči SC TSK
konanie o správnom delikte,“
doplnila Jarmila Hlobíková.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej sa v nedeľu 14. augusta stretli na futbalovom ihrisku pri
varení gulášu.
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Obec vysporiadala pozemky pod cestou

JÁNSKEHO
PLAKETY
pre darcov krvi
V priestoroch Kúpeľov
Nimnica si pri príležitosti
svetového dňa darcov
krvi v piatok 17. júna
prevzali z rúk zástupcov
Slovenského červeného
kríža Jánskeho plaketu
bezpríspevkoví darcovia
krvi. Symbolického poďakovania darcom krvi
sa zúčastnil aj manažér Kúpeľov Nimnica, a.
s., František Zemánek,
predseda Územnej rady
ÚS SČK Ladislav Švejda
a riaditeľka Územného
spolku Slovenského Červeného kríža v Považskej
Bystrici Pavlína Markovičová. Celkovo tak ÚS
SČK plaketami doktora
Jánskeho v Nimnici ocenil
až 179 tých, ktorí neváhajú
nezištne pomáhať tým, ktorí najvzácnejšiu tekutinu
potrebujú. Z obce Bodiná
si za bezpríspevkové darcovstvo krvi prevzali ocenenie štyria občania: Ing.
Katarína Villínová, Peter
Villín ml. a Daniel Bača
za 10-násobné darcovstvo
plaketu bronzovú. Štvrtý
držiteľ striebornej plakety
z obce Bodiná si neprial
byť menovaný.

Nevysporiadaná cesta vedúca „ku Kuricovcom“ v dolnej
časti obce mala údajne prejsť
ešte počas ROEP-ky do vlastníctva obce, no z neznámych
dôvodov sa tak nestalo. A
tak s pribúdajúcim časom po
dedičských konaniach počet
vlastníkov narastal, čím sa vysporiadanie stávalo komplikované. Obyvateľov bývajúcich
na tejto ulici už dlhodobo trápi
zaplavovanie cesty dažďovou
vodou, ktorá im steká z hlavnej
cesty priamo do dvorov rodinných domov. Obecný úrad už
z toho dôvodu zakúpil oceľovú
rúru, ktorú si vlastníci osadia
svojpomocne. Rúra stála obec
687,60 eur.
Starostka obce Marcela
Filová zvolala v mesiaci máj
stretnutie s vlastníkmi uvedenej
cesty, dôvodom bol podnet
od občanov, ktorí v tejto ulici
bývajú a ktorí majú záujem na

tom, aby sa vlastníkom cesty
stala obec. Bez toho, aby obec
bola vlastníkom predmetnej
cesty, nemôže do nej investovať. Štrnásti vlastníci, ktorí
figurujú na liste vlastníctva,
sa svojich podielov vzdali v
prospech obce a bezodplatne
ich obci darovali. Jedna vlastníčka nesúhlasila s darovaním,
preto sa s ňou starostka obce
vysporiadala ako fyzická
osoba z vlastných finančných
prostriedkov. Ak by tak neurobila, prevod vlastníctva by
žiaľ skončil práve na jednom
vlastníkovi.
Obecný úrad požiadal notársky úrad o vydanie osvedčenia
vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.
Na listoch vlastníctva figurovali aj vlastníci, ktorí už nežijú.
Správu za nich vykonával
Slovenský pozemkový fond.
Všetci podieloví spoluvlast-

níci, resp. právni nástupcovia
po vlastníkoch vedených na
listoch vlastníctva vo svojich
čestných prehláseniach uviedli,
že nemajú námietky, aby si
Obec Bodiná usporiadala vlastnícke vzťahy k predmetným
nehnuteľnostiam vydržaním,
nakoľko sa jedná o pozemky
pod prístupovou cestou, ktorá
slúži všetkým obyvateľom obce
Bodiná vo verejnom záujme.
Preto obec požiadala o vydanie osvedčenia o vlastníctve
predmetných nehnuteľností a
následne o zápis v Okresnom
úrade – katastrálnom odbore v
Považskej Bystrici. Ak budú
všetky podklady v poriadku,
tak zápisom v katastri sa obec
stane vlastníkom parcely KN-C
424 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 264 metrov
štvorcových. Vysporiadanie
pozemku stálo obec 574,57 eur.

Zväz žien má novú predsedníčku
Prvú augustovú nedeľu sa zišli
členky zväzu žien v kultúrnom
dome na pravidelnej schôdzi.
Tentoraz bola ich hlavnou témou
zmena predsedníčky zväzu žien v
Bodinej. Ako prvá sa slova ujala
Helena Bošková, ktorá slová
hľadala len veľmi ťažko. „Ďakujem vám všetkým za všetko, čo
ste urobili doteraz a že sme sa
tu dnes takto zišli. Chcem vám
povedať, že vo svojej funkcii končím,“ povedala Helena Bošková.
Práve zhoršený zdravotný stav
jej nedovoľuje vykonávať túto
funkciu aj naďalej, čo bolo hlavný
dôvod, prečo sa predsedníctva
po viac ako štyroch desaťročiach

vzdala. Jej nasledovníčkou je od
augusta Miroslava Kresáňová.
„Prevzala som funkciu, lebo
viem, že pani Helenka už
nevládze. Uvedomujem si, že
uskutočniť jednu schôdzu za
rok, to nestačí, preto by sme mali
náš zväz omladiť a začať niečo
aktívne organizovať,“ povedala
Mirka Kresáňová.
Za dlhoročné aktívne pôsobenie vo funkcii jej poďakovala
aj starostka obce. „V mene
všetkých členiek ale aj v mene
obyvateľov obce vám ďakujem,
že ste dlhé desaťročia viedla zväz
žien. Viem, že to pre vás nie je
jednoduché a prečo ste sa tak

rozhodli, je podlomené zdravie.
Verím, že vedenie odovzdávate
do rúk mladšej generácii, ktorá
bude ochotná vo vašej práci
pokračovať. Ďakujeme vám za
všetko a vždy budete súčasťou
zväzu,“ povedala starostka obce
Marcela Filová.
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Okresný úrad
skontroloval
KOSENIE

Deň matiek v Bodinej
V poslednú májovú nedeľu pripravil obecný úrad
posedenie pre naše ženy, v
ktorom sme si pripomenuli
Deň matiek. Poslanci obecného zastupiteľstva Marián
Kľúčik, Peter Dúbravka a
Peter Milo vítali pri vstupe do
sály kultúrneho domu každú
ženu kvietkom. Slávnostný
príhovor patril Mirkovi Brveníkovi. V programe pre
mamičky sa predstavili Nelka
a Saška Kľúčikové, Paťka
Kľúčiková, Vaneska Dúbravková, Valika Domanická,
Miriamka Ščotková, Ninka
Miklošová, Emka Marálová,
Žanetka Lachká, Kristínka
Ferencová a jediný zástupca

chlapcov Samko Boško. Na
javisku zaspievali členovia
Bodianskeho spevokolu a na
záver vystúpili Heligonkari
spod Kľaku.
Obecný úrad pripravil pre

účinkujúcich a divákov občerstvenie a ďakuje za pomoc
pri organizovaní podujatia
Vierke Domanickej, Ľudmile
Romanovej, Martinovi Sovíkovi a spoločnosti MP Profit.

HASIČI ZORGANIZOVALI MAJÁLES

Okresný úrad Považská
Bystrica, pozemkový a
lesný odbor, podľa zákona
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ukladá
vlastníkom, nájomcom a
správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných
pozemkoch. „Majiteľ pozemku má na strane jednej povinnosť zabezpečiť
základnú starostlivosť o
pozemok tak, aby nedochádzalo k jeho zaburineniu a
na strane druhej sa môže
domáhať ochrany svojho
pozemku pred opakovaným
zaburiňovaním okolitých
pozemkov,“ hovorí vedúca
pozemkového a lesného
odboru Viera Belobradová.
Aby sa zabránilo tomuto
nežiaducemu stavu, okresný
úrad pozemkový a lesný
odbor žiada vlastníkov a
nájomcov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonov a realizáciu
opatrení proti rozširovaniu
burín na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých
plôch ich kosením v čase
pred kvitnutím, najmenej
dvakrát do roka, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín
a škodcov.
V prípade zistenia porušenia zákona môže obvodný
pozemkový úrad uložiť
pokutu až do výšky 330 eur.
Dňa 14. 6. 2016 uskutočnili zamestnanci Okresného
úradu v Považskej Bystrici
Pozemkového a lesného
odboru kontrolu kosenia
trávy v extraviláne obce.
Podľa zamestnancov úradu
k porušeniu zákona v našej
obci nedošlo.
Po mesiaci, kedy centrum obce
zdobil vysoký máj, prišiel čas na
jeho váľanie. Za zvuku hudobnej
skupiny QART mladí členovia
DHZ Bodiná po chvíli úspešne
máj dali k zemi. Po tejto vydarenej
akcii sa ľudia zabavili na Majálese
v kultúrnom dome.
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SPOMIENKA
Lúčim sa s Vami, moji milí,
ruky stisk dnes už nemôžem dať,
srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým,
kto mal ma rád.

Tento rok bol pre hubárov štedrý...

Balíky potravinovej pomoci
V mesiaci august prebehlo v považskobystrickom okrese odovzdávanie potravinových balíčkov občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Výber konečných príjemcov
pomoci v hmotnej núdzi vyberalo ústredie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Tentokrát sa odovzdávanie neuskutočnilo
na obecnom úrade, ale príjemcovia boli kontaktovaní priamo Červeným krížom a v jeho
sídle boli aj balíčky distribuované. V Bodinej
tak vznikol nárok dvom prijímateľom.
Konečný príjemca potravinových balíčkov
bol určený na základe údajov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny a nárok má primárne
rodina s nezaopatreným dieťaťom, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, príjemca
pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dovŕšil vek
potrebný na nárok na starobný dôchodok a
nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca
pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je invalidný a
nemá príjem zo zárobkovej činnosti a príjemca pomoci v hmotnej núdzi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo

Blahoželáme novomanželom
21. 5.

Miroslav Mereďa
a Hana Lobotková

SPOMÍNAME
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej
oblohy, človek je krehký tvor,
zranený, úbohý.
Počas uplynulých dní nás
opustili naši drahí:
26. 6. 2016 Jozef Kuric
20. 8. 2016 Jožko Prašnický

zárobkovej činnosti. Sekundárne ide o osoby
v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Jednotlivec spĺňajúci uvedené
podmienky má nárok na jeden potravinový
balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi
má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s
3 - 4 nezaopatrenými deťmi na tri potravinové
balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými
deťmi na štyri potravinové balíčky.
Balík potravinovej pomoci obsahuje cestoviny, ryžu, fazuľu, hrach, šošovicu, olej,
cukor, múku, konzervy – bravčové mäso,
guláš, paštéty, sardinky, instantné polievky,
paradajkový pretlak a sušené mlieko. Minimálny obsah hygienického balíčka obsahuje
mydlo, šampón, zubné kefky a zubnú pastu.
V okrese Považská Bystrica bolo v rámci
jednotlivých opatrení odovzdaných 340
potravinových balíčkov a 214 hygienických
balíčkov.

Dňa 26. 6. 2016 nás vo veku 71 rokov navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko, brat a švagor
Jozef KURIC.
Ďakujeme príbuzným a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť do rímskokatolíckeho kostola v Bodinej.
Smútiaca rodina

  
Anjelikom dobrým chcel si byť,
a aj si sa stal ním.
Ako máme teraz žiť?
Pýtame sa celé noci, dni.
Tvoja prítomnosť je iná
a túžba po tebe je taká silná...
Môcť tak pohladiť ťa po tvári,
a hneď nám úsmev zažiari...
Však slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi,
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.
Spinkaj sladko anjelik.

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad v Bodinej ďakuje dobrovoľníkom, ktorí pokosili katolícky a evanjelický
cintorín: Jánovi Zaťkovi, Romanovi Kľúčikovi, Radovi Pavlovičovi, Ľubovi, Mirovi a
Jurajovi Brveníkovcom a Jurajovi Boškovi.
lll
Obecný úrad opätovne upozorňuje občanov,
aby do obecných smetných nádob, ktoré sú určené na komunálny odpad, nesypali pokosenú
trávu, burinu a kamene.
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Dňa 20. 8. 2016 nás vo veku 14
rokov navždy opustil náš drahý syn,
brat, švagor, vnuk a kamarát
Jožko PRAŠNICKÝ.
Ďakujeme príbuzným a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť do rímskokatolíckeho kostola v Bodinej.
Smútiaca rodina

