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OPRAVIA
Orlovský most

Rekonštrukcia cesty do Bodinej
Cesta III/1987 bola už dlhé
roky v zlom technickom stave
a z roka na rok sa zhoršoval.
Starostka obce dlhodobo apelovala na Trenčiansky samosprávny kraj, aby úsek medzi
obcou Prečín a obcou Bodiná
zrekonštruoval. Cesta od kostola v Prečíne bola z jednej
strany prepadnutá, zo strany
druhej boli výtlky. Kritický
bol aj úsek od družstva nahor,

kde bolo pre vodičov šťastím,
že v protismere nestretli auto,
nemali sa ako vyhnúť jamám.
Z toho dôvodu, aby bola jediná
prístupová cesta do Bodinej
kvalitná, sa starostka obce
Bodiná obrátila na poslanca
Trenčianskeho samosprávneho
kraja a zároveň starostu obce
Domaniža Františka Matušíka a na samotný Trenčiansky
samosprávny kraj, aby boli

Obec rozdelila kompostéry
Obec Bodiná bola v rámci projektu z Operačného programu
Životné prostredie úspešná a získala dotáciu na kompostéry.
Každý občan, ktorý v roku 2017 v dotazníku uviedol záujem,
kompostér získal. Obec rozdeľovala kompostéry o objeme 400
litrov a 980 litrov. Pri odovzdávaní každý občan podpísal protokol,
z ktorého mu plynú záväzky a stal sa „užívateľom“ kompostéra.
Po dobu piatich rokov je povinný umožniť kontroly kompostéra,
mať ho umiestnený na mieste určenom na užívanie. V prípade
poškodenia alebo odcudzenia je povinný informovať obecný
úrad v Bodinej.

opravené aspoň kritické úseky.
Poslanci Trenčianskeho
samosprávneho kraja spomínaný úsek zahrnuli do plánu
prác údržby a tak koncom
augusta sa rekonštrukcia začala. Obecný úrad v Bodinej
ďakuje všetkým občanom, že
rešpektovali uzávierku cesty,
ktorú si rekonštrukcia na jeden
deň vyžiadala. V budúcnosti
sa bude obec Bodiná naďalej
uchádzať o zrekonštruovanie
ďalšieho úseku cesty III/1987
Prečín – Bodiná, hoci veľká časť
nie je v jej katastri. Tvrdenie,
že cesta slúži len občanom
Bodinej nie ja namieste, nakoľko cesta vedie aj k rodinným
domom občanom, ktorí patria
do katastra obce Prečín a je
využívaná členmi poľovného
združenia, urbárnikmi a podnikateľskými subjektami.

V rámci súvislých opráv
ciest II. a III. triedy plánuje
Trenčiansky samosprávny
kraj zo svojho rozpočtu
zrekonštruovať celkom 44
úsekov, financované budú z
eurofondov.
Prvým z týchto úsekov,
ktorý kraj odovzdal zhotoviteľovi, je cesta č. II/517
Považská Bystrica (most
Orlové) – Domaniža – etapa
č. 1. Celková dĺžka trasy
rekonštruovaného úseku
bude 3,59 km v hodnote
približne 3,8 mil. eur. Začína
od svetelnej križovatky na
moste Orlové a končí za OD
Tesco. Jej súčasťou sú aj
mostné objekty.
Cestujúca verejnosť pocíti
čiastočné dopravné obmedzenia. Čo sa týka mostov,
najskôr bude zatvorený
pravý most v smere od mesta
do Orlového, na ktorom sa
bude meniť obrusná vrstvu.
Po ukončení tejto fázy sa
celá doprava prevedie na
pravý most a kompletne sa
uzatvorí ľavý most, ktorý
sa bude rekonštruovať celý.
Starý most sa bude sanovať,
vymení sa zábradlie, zvodidlá, natiahne sa asfaltový
koberec, existujúce osvetlenie nahradí nové. Práce by
mali trvať deväť mesiacov.
Rekonštrukcia ovplyvní aj
občanov všetkých obcí, ktorí
hlavný ťah cez Považskú
Bystricu využívajú.
Prvá etapa rekonštrukcie
cesty II/517 bude končiť pri
Tescu, pokračovanie cez
Prečín do Domaniže v prvej
etape naplánované nie je.
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EDITORIAL
Obecný úrad už viac
ako dva roky poskytuje
bezodplatne (zadarmo)
únii žien priestory v kultúrnom dome. Aby si mali
kde zložiť veci, posedieť,
pripraviť akciu. Doteraz
mali k dispozícii miestnosť, v ktorej bolo kedysi
kaderníctvo. No ani tá
už nestačí. „Dáš nám tú
väčšiu miestnosť?“ A nie
hocijakú, rovno posilňovňu! Alebo inú väčšiu! Vraj
„veď načo sú?“ – spýtala
sa ma predsedníčka únie
žien v Bodinej. Je to predsa
majetok obce Bodiná. S
rovnakou požiadavkou
teraz prídu deti, mládež,
turisti, urbárnici, dôchodcovia, ktorí sa nemajú kde
stretávať a samostatná
miestnosť v kultúrnom
dome by im vyhovovala.
Len aby sme ešte nepristavovali .
V žiadnej z okolitých
obcí sa priestory v kultúrnom dome zložkám neposkytujú. Ak majú záujem,
prevezmú si kľúče, posedia, podebatujú, nacvičia
program a kľúče vrátia. Na
oplátku zorganizujú akciu,
brigádu a poupratujú verejné priestranstvo.
Akosi sa u nás stalo
zvykom používať:„...daj
kľúče!.... kúp mäso!....daj
peniaze!“
Ak niečo od niekoho
chcem, mal by som aj ja
pre neho niečo urobiť a
nie odpovedať „Prečo
by som mal?“ Verte, že
takáto odpoveď sa počúva veľmi zle. Veď nie pre
seba chcem, ale pre vás
všetkých. Moja predstava
o spolupráci je trocha iná.
Preto ak v Bodinej bude
niekto chcieť využívať
priestory zadarmo, tak
len za presne určených
podmienok. V minulosti
sa niekde stala chyba ...
prišiel čas ju napraviť.
Marcela Filová,
starostka obce
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Starostovia rokovali v Pružine
V mesiaci apríl sa stretli
starostovia obcí považskobystrického a púchovského
okresu na pracovnej porade,
ktorú organizoval Okresný
úrad v Považskej Bystrici.
Vedúci jednotlivých odborov
informovali o legislatívnych
zmenách, povinnostiach občanov a obcí. Viera Belobradová z
pozemkového a lesného odboru
informovala o pozemkových
úpravách (komasácii), tento
rok sa v našom okrese pripravujú v Briestennom, Prečíne
a v Sádočnom. Vedúci odboru
cestnej dopravy Ján Šamaj informoval o nových pravidlách
pri prideľovaní evidenčných
čísel typu „C“. Vlastník motorového vozidla musí s ním
vykonať STK, platnosť ktorej
bude tri roky. Novinka nastala
aj na katastrálnom úrade, kde
sa potvrdenie obcí k drobeniu
poľnohospodárskej pôdy môže
vydávať len na základe platného
územného plánu. Pracovného
stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ
Okresného riaditeľstva PZ SR v
Považskej Bystrici Ján Haluška,
ktorý informoval o pozitívnom
ohlase na kamerové systémy v
obciach, upozornil na dopravnú
nehodovosť a stúpajúci počet
vodičov pod vplyvom alkoholu a spomenul seniorov ako

obete trestných činov. Hasiči
opätovne kládli dôraz na zákaz
vypaľovania trávy a na zákaz zakladania ohňa v lesnom poraste,
hlavne po ťažbe dreva.
Zástupca Železníc SR predstavil v krátkej prezentácii
priebeh výstavby železničnej
trate – posledný úsek „Púchov
– Žilina“, ktorý je finančné
najnáročnejší a vyžiada si investíciu vo výške 365 miliónov
eur. Ukončenie stavby bolo

naplánované na január 2020, čo
už vzhľadom k časovému sklzu
pri prácach v tuneli Milochov
dodržaný nebude.
Na záver pracovného rokovania si prevzali ďakovné listy za
zásluhy vo vedení obce starostovia, ktorí v ostatnom období
už nekandidovali a pôsobili viacero volebných období – Štefan
Šaradin (Záskalie – 4 volebné
obdobia) a Anton Mitaš (Podskalie – 6 volebných období).

Futbalisti budú mať nové šatne
Ďalším z projektov, na ktorý obec získala nenávratný
finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry je „Modernizácia športoviska v obci Bodiná“. Ide o
výstavbu šatní na futbalovom ihrisku a sčasti aj o dokončenie prác na rekonštrukcii kultúrneho domu v celkovej
hodnote 149.120,97 eur.

Skončila prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu
V mesiaci apríl sme ukončili
práce na projekte „Rekonštrukcia
kultúrneho domu v obci Bodiná“.
Projekt sa týkal energetického
zhodnotenia budovy. Hoci navonok vyzerá kultúrny dom vynovený, vo vnútri prebiehajú ďalšie

rekonštrukčné práce, na ktoré
sme získali spolu s modernizáciou športoviska 149.120,97 eur.
Veľkú časť investície si vyžiadala
výmena elektroinštalácie, osádza sa nová podlahová krytina,
vymieňajú sa interiérové dvere.

Novinkou bude kuchynka, ktorá
sa bude nachádzať v miestnosti,
ktorá doteraz slúžila ako knižnica. Po rekonštrukcii kultúrneho
domu budú nastavené prísnejšie
pravidlá pri zapožičiavaní kultúrneho domu na rôzne akcie.
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Verejné zhromaždenie
so zástupcami obce
V sobotu 13. apríla 2019 sa
v kultúrnom dome v Bodinej
uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov so starostkou
obce a s poslancami obecného
zastupiteľstva. Starostka obce
sa zaujímala o názor občanov,
či treba verejné osvetlenie
nechať svietiť po celú noc.
Prítomní sa zhodli, že z dôvodu bezpečnosti v obci je
svietenie v noci opodstatnené.
Občania dostali priestor na
pripomienky a podnety. Jeden z prítomných sa obrátil

OZNAM
MUDr. Danielu Krišťákovú bude do 31. 12. 2019
v zdravotnom stredisku
v Prečíne zastupovať od
8,00 hod. do 10,00 hod.
MUDr. Chovanec.

na poslancov aj starostku s
požiadavkou vybudovať v obci
zberný dvor, navrhol priestor v
bývalej základnej škole, ten je
však v prenájme. Preto navrhol
miesto za detským ihriskom
v školskom dvore, čo je však
vzhľadom k podmienkam, v
akých by sa museli deti hrať,
nevyhovujúce. Navrhol ešte
jednu lokalitu a to v Bielej
vode. Lokalitu, ktorá je zdrojom pitnej vody pre väčšinu
obce. Poslanci mu vysvetlili, že
obec nemá vhodný priestor na
vybudovanie zberného dvora.
Občania sa informovali o
prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii kultúrneho domu,
upozornili na problém s vysielaním niektorých televíznych
staníc. Obecný úrad by uvítal,
keby občania prejavili o osobné
stretnutia so zástupcami obce
väčší záujem.

Nové hasičské auto pre DHZ Bodiná
Ešte v roku 2016 podala Obec Bodiná žiadosť o hasičské auto
IVECO Daily pre našich dobrovoľných hasičov. Stará AVIA
už doslúžila a bola vyradená z evidencie. Kľúče od novučičkého auta si prebrala starostka obce z rúk ministerky vnútra
Denisy Sakovej Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili aj
prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander
Nejedlý a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Vendelín Horváth. Za členov DHZ Bodiná vozidlo prevzali
Ľubomír Brveník a Stanislav Villín.

V Prečíne nechcú deti z Bodinej
Poslanci OZ v Prečíne schválili na augustovom rokovaní výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole za dieťa
z obce Bodiná na sumu 50 eur mesačne.
Poplatok sa týka každého dieťaťa, ktoré
nemá trvalý pobyt v obci Prečín. Domáce
deti pritom platia 10 eur.
Starostka obce zaslala poslancom OZ
obce Prečín otvorený list, v ktorom ich
žiadala o prehodnotenie neúmerného
navýšenia poplatku a o zjednotenie výšky
príspevku.
Zvýšeniu poplatku nerieši problém s
nedostatkom voľných kapacít, systémovým
riešením je rozšírenie kapacity materskej
školy, na ktoré je možné čerpať dotácie.
Podľa dostupných informácií k navyšo-

vaniu poplatkov nepristúpili žiadne okolité
obce a ani deti z Prečína v iných obciach
neplatia odlišný poplatok. Podľa riaditeľa
Sekcie rezortných činností Združenia miest
a obcí Slovenska Zdenka Krajčíra tak obec
v rámci zachovania dobrých susedských
vzťahov urobiť nemusela. Ako príklad
dobrých susedských vzťahov zo strany obce
Bodiná uvádzame: Obec Bodiná dlhé roky
vyvážala občanom z Prečína komunálny
odpad, svietila na vlastné náklady, pripájala ich na káblovú televíziu a vykonávala
vrecový zber plastov.
Rozhodnutie poslancov OZ prišlo práve
v čase, kedy starostka Obce Bodiná zabezpečila v obci Prečín výmenu asfaltového
povrchu práve v kritickom a nebezpečnom

úseku ponad materskú školu v obci Prečín.
Vedie totiž aj k domom jej občanov – tých,
na ktorých poberá obec Prečín podielové
dane. Ak riaditeľ sekcie rezortných činností
ZMOS-u hovorí o dobrých susedských
vzťahoch, určite myslí, aby neboli len
jednostranné.
Poslanci OZ obce Prečín na septembrovom rokovaní výšku príspevku ponechali
na sume 50 eur. Výsada obce určiť si
príspevok za dieťa v materskej škole bude
platiť do konca roka 2020. Od 1.1.2021
vstupuje do platnosti novela školského
zákona, ktorá určuje jednotný príspevok
za dieťa v materskej škole bez rozdielu
trvalého pobytu.

Olympiáda seniorov v Plevníku
Šiesty ročník Olympiády seniorov, ktorú organizuje Okresný úrad
v Považskej Bystrici, sa uskutočnil 5. septembra opäť v Plevníku s
rekordným počtom súťažiacich – 280 seniorov. Našu obec reprezentovala Hanka Romanová, Vlasta Obšivanová, Mária Daneková,
Mária Bošková a Rudolf Dúbravka. Všetci seniori si užili dobrú
náladu, športové zápolenie, guláš, občerstvenie a kultúrny zážitok, o
ktorý sa postaral spevák Igor Kmeťo zo skupiny Kmeťoband. Každý
si odniesol pamätný list, medailu, tričká, reflexné vesty a kopec
skvelých zážitkov. Na záver si prevzali ocenenie aj najstarší účastníci olympiády, najstaršou súťažiacou bola pani Mária Bošková z
Bodinej, ktorá napriek úctyhodnému veku (83 rokov) hádzala loptou
na basketbalový kôš. Ako sama povedala, na budúci rok by radšej
išla súťažiť v behu, ruky ju bolia, ale nohy nie .
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Deň detí v Bodinej
Posledné májové popoludnie patrilo v Bodinej našim deťom.
Obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva pri príležitosti MDD pre nich pripravil na detskom ihrisku
v školskom dvore športové popoludnie, ktoré odštartovalo
vybíjanou. Deti sa vžili do zápasu a za prísneho dohliadania
rozhodkyne Lucky Prašnickej bojovali o víťazstvo.

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Žiadame občanov, aby do veľkokapacitného kontajnera nevhadzovali použité
pneumatiky.
lll
Obecný úrad opätovne upozorňuje občanov, aby komunálny odpad vhadzovali do
nádob, ktoré sú na to určené. Obec nemá k
dispozícii technické služby, ktoré by čistili
priestranstvo po niekom, kto znečistí svoje
okolie odpadom. Na väčší odpad je určený
veľkokapacitný kontajner v areáli bývalej
základnej školy. Preto nepokladať sedačky
z áut, hračky, vedrá, nábytok a iný odpad k
1100 - litrovým nádobám.
lll
Obecný úrad žiada občanov, aby spaľovaním suchej (často mokrej!) trávy
nezadymovali celú obec.
lll
Obecný úrad v Bodinej žiada občana, ktorý
vyhotovil betónovú platňu na cintoríne, aby
sa dostavil na obecný úrad.
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Na ihrisku vládla pravá športová nálada, krik i radosť z
víťazstva. Menší naháňali lopty, starší hrali futbal, hádzali
na basketbalový kôš a veľkému záujmu sa tešil nový kolotoč. A aby si deti aj trocha oddýchli a posilnili sa, radosť im
urobila pizza. Samozrejme, nezabúdalo sa ani na pitný režim
a sladkosti, ktorými si dobíjali energiu. A tej veru mali na
rozdávanie! Z príjemne prežitého dňa si každé dieťa odnieslo
športový batôžtek, kopec sladkostí a vecné ceny od obecného
úradu, Tomáša Stachuru a spoločnosti MP Profit.

Poplatok za komunálny odpad

bude v roku 2020 vyšší
Z dôvodu dodržania podmienok zákona ohľadom financovania nakladania
s odpadom – obec nemôže doplácať z
rozpočtu na vývoz komunálneho odpadu – je potrebné na rok 2020 zvýšiť
poplatok minimálne o 4 eurá, to znamená na 24 eur za osobu a rok. Poslanci

MIŠKO NA ÚRADE
Mamička Miška Kardoša si na obecnom
úrade prevzala príspevok na narodené dieťa
vo výške 300 eur. Už tento rok je isté, že do
budúcna o futbalové družstvo budeme mať v
Bodinej postarané . Rodičom a detičkám
želáme veľa zdravia!

obecného zastupiteľstva na svojom rokovaní v mesiaci december určia presnú
výšku poplatku za komunálny odpad.
Ako sme informovali v predchádzajúcom vydaní Bodianskych noviniek,
z dôvodu zvýšenia sadzby za uloženie
komunálneho odpadu na skládku zo
sumy 5,04 eur za tonu na 12 eur za tonu
odpadu sa výška premietne do poplatku
za osobu a rok. Obec platí aj za vývoz
veľkokapacitného kontajnera, ktorý je
umiestnený v areáli bývalej základnej
školy priemerne 328 eur za mesiac. Po
finančnej analýze za obdobie mesiacov
január až august 2019 je isté, že sa za
tento rok doplácaniu nevyhneme. Pre
porovnanie uvádzame výšku ročného
poplatku za osobu a rok v okolitých
obciach: Malé Lednice 24 eur, Čelkova
Lehota 25 eur, Prečín 28 eur. Dôležitú
úlohu zohráva aj separácia odpadu,
ktorá má výrazný vplyv na cenu poplatku. Ten sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude navyšovať aj budúci
rok, pretože spoločnosť MEGAWASTE
Slovakia, s.r.o., už teraz avizuje zvýšeniu poplatku za uskladnenie v roku
2020 z 12 eur na 18 eur.
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NEBUĎME LENIVÍ,
TRIEĎME ODPAD!

PAPIER
10 ČASOPISOV sa môže
zmeniť na krabicu z TV

SKLO
5 POHÁROV

stačí na výrobu vázy

PLASTY
Z 30 PET FLIAŠ

môže byť fleecová bunda

KOVY
Zo 670 HLINÍKOVÝCH
PLECHOVIEK

sa môže vyrobiť rám na bicykel

BIOODPAD
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www.zelenybod.sk

PATRIA SEM:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly,
papierové tašky. V malom
množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý,
mastný alebo znečistený
papier, asfaltový
a dechtový papier, použité
plienky a hygienické
SKLO
potreby, alobal, celofán
a pod.

PATRIA SEM:
Nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien
a dverí (väčšie množstvo
patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené
sklo, autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky, pozlátené
a pokovované sklo alebo
technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť
do obchodu.

PATRIA SEM:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace
fólie, polystyrén, tégliky
z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové
krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných
látok, ako napr. motorových
SKLO
PAPIER
olejov, farieb a pod.

PATRIA SEM:
Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky
a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky. Triedia
sa podľa pokynov obce/
mesta.

NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným
materiálom, napr. tuby z krémov
a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy.
Kovové obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok. Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do
zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

PATRIA SEM:
Šupky, čajové vrecúška,
ovocie, zelenina, odpad
z verejnej zelene, lístie, tráva,
záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:
Mäso, popol, stavebný odpad
a pod.

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou.
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.
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