2020

BODIANSKE
NOVINKY 1

INFORMAČNÉ NOVINY PRE OBYVATEĽOV OBCE BODINÁ

Zrekonštruovali sme kultúrny dom
Obec Bodiná získala v rámci operačného projektu Program
rozvoja vidieka na rekonštrukciu kultúrneho domu v Bodinej
nenávratný finančný príspevok vo výške 64.897,32 eur. Po prvej
etape, ktorá bola zameraná na energetické zhodnotenie budovy,
obec využila možnosť obnovy kultúrneho zariadenia a zrekonštruovala interiér.
Rokmi nazhromažďovaný
túrnom dome bola elektroinštalácia, ktorá bola ešte pôvodná
neporiadok, špina, pleseň, potuchlina, či nefungujúca elektria dlhodobo sme riešili problém
s ističmi, ich stav bol kritický,
na, nám nedovoľovali využívať
takmer v havarijnom stave. Preto
kultúrny dom na kultúrne akcie
sme vymenili celú elektroinštaa rodinné stretnutia v dôstojných
láciu, svietidlá, vypínače, ističe,
podmienkach.
doviedli sme vedenie na wifi a
Veľkým problémom v kul-

televíziu, urobili sme prípravu na
dataprojektor. V celom kultúrnom
dome je inštalované úsporné LED
osvetlenie, vymenili sme kazetový strop na hlavnej sále, všetky
interiérové dvere, vymaľovali
sme celý kultúrny dom. V miestnostiach pribudli nové podlahy –
dlažba a PVC, v posilňovni nové
rolety. A aby sme ušetrili, vyčistili
sme oponu, nová by v závislosti
od veľkosti a materiálu
vyšla 7 až 15 tisíc eur.
Obec zabezpečila na
vlastné náklady brúsenie
parkiet v hlavnej sále a
na javisku a zakúpila
nové žalúzie.
Mládež má k dispozícii vynovenú posilňovňu, únii žien a spevokolu
bude slúžiť miestnosť zo
zadnej časti kultúrneho
domu.
Novinkou je kuchynka, ktorú obec zriadila
v miestnosti pri hlavnej
sále, ktorá v minulosti slúžila ako obecná

knižnica. Do dolnej miestnosti
– do „pekla“ obec zakúpila nový
sporák na pevné palivo. A vďaka
slnečným kolektorom môžeme
po prvýkrát v histórii využívať v
kultúrnom dome teplú vodu.
Veríme, že kultúrny dom
poskytne občanom dostatočný
komfort pri jeho využívaní pri
organizovaní rôznych kultúrno –
spoločenských akcií.
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EDITORIAL
Po viac ako ročnej
rekonštrukcii kultúrneho
domu môžem povedať,
že prešiel kompletnou
obnovou. Budova bola
postavená svojpomocne
v rokoch 1972 až 1973 a
bola v prevádzke takmer
bez údržby. Tí, ktorí sa
pričinili o jej výstavbu,
sú v dôchodkovom veku.
A za to, že nám po sebe
zanechali veľké dielo, im
patrí vďaka. No veľa z tých,
ktorí boli pri zrode nášho
kultúrneho stánku, už nie je
medzi nami. Preto z úcty ku
všetkým, ktorí ho vlastnými
rukami postavili, si obnovu
zaslúžil.
Keďže jeho stav už bol
takmer havarijný, využili
sme možnosť rekonštrukcie formou financovania
z fondov Európskej únie
a pustili sme sa do obnovy. A veru bolo čo robiť.
Ročná práca na obnove
sa nedá zhrnúť do pár
riadkov, ale úprimne ďakujem ochotným ženám,
mužom a mládeži, ktorí
prišli pomôcť pri záverečnom upratovaní kultúrneho domu. Zaťažkávacou
skúškou nových priestorov
bola Fašiangová zábava.
S ľútosťou musím povedať,
že nové dvere vo vestibule
už niekto stihol poškodiť.
Niekto možno pomenej
rozumný bez úcty k tým,
ktorí sa na rekonštrukcii
narobili.
Napriek nepríjemnej
skúsenosti verím, že vynovený kultúrny dom nám
bude všetkým dlho slúžiť
a že budeme v ňom tráviť
čas pri spoločných stretnutiach a aktivitách, ktoré
bude obec organizovať
v spolupráci s našimi
zložkami.
Marcela Filová,
starostka obce
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Starostovia zasadali premiérovo v tomto roku
V utorok 11. februára sa
uskutočnilo zasadnutie Považskobystrického regionálneho združenia miest a obcí.
Hlavnými témami boli nielen
nedávne veterno - dažďové
kalamity, ale aj spolupráca na
príprave programového obdobia 2021 – 2027. Zasadnutia
sa zúčastnil aj prvý podpredseda Združenia miest a obcí
Slovenska Radomír Brtáň a
zástupcovia Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Považskobystrické regionálne združenie miest a obcí
tvorí mesto a všetky obce okresu Považská Bystrica. Jeho
členovia sa na svojom prvom
tohtoročnom zasadnutí okrem
vyhodnotenia hospodárenia
združenia za predchádzajúci
rok a stanovenia rozpočtu a priorít na rok 2020 venovali aktuálnym otázkam samosprávy
a 31. celoslovenskému snemu
ZMOS, na ktorý delegovali
svojich zástupcov. Aktuálnou

témou v súvislosti s veterným
počasím bolo aj vyhlasovanie
stupňov pohotovosti pri kalamitách, fungovanie preneseného výkonu štátnej správy, ako
aj problémy nevysporiadanej
pôdy. Jednou z hlavných tém
bola spolupráca na príprave a
implementácii programového
obdobia 2021 - 2027, v ktorom
sa predpokladá vytvorenie
regionálneho územného operačného programu, ktorý bude
pokrývať podporu regionálnej

a územnej samosprávy s
možnosťou získať finančné
prostriedky pre samosprávu
aj z iných operačných programov. Tento proces môže viesť
k značnému zjednodušeniu
implementácie v tomto programovom období. Členovia deklarovali záujem spolupracovať
na tvorbe politiky súdržnosti
EÚ pre roky 2020 -2027 s
Trenčianskym samosprávnym
krajom.

Bodiná je podľa INEKO
vo výbornej finančnej kondícii
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) poskytol prehľad hospodárenia slovenských miest, obcí a vyšších územných celkov za rok 2018. INEKO využilo
podklady z ministerstva financií, ktoré sú
obce a mestá povinné každoročne zasielať
a vytvoril rebríček najlepšie a najhoršie
hospodáriacich obcí, miest a VÚC podľa
tzv. skóre finančného zdravia.
V roku 2018 Obec Bodiná dostala od
inštitútu INEKO za hospodárenie celkovú
známku 5,1, ktorá ju zaraďuje medzi samosprávy s hodnotením „výborné finančné zdravie“. Finančné zdravie znamená
známku na stupnici od 0 do 6, kde 0 (nula)
znamená zlé finančné zdravie a 6 výbor-

né finančné zdravie. V rámci Slovenska
vystavilo INEKO rebríček, z ktorého pre
porovnanie vyberáme: Prečín 5,6 (výborné
finančné zdravie), Počarová 5,1 (výborné
finančné zdravie), Malé Lednice 5,3 (výborné finančné zdravie), Malá Čierna 5,1
(výborné finančné zdravie), Veľká Čierna
5,3 (výborné finančné zdravie), Domaniža
4,6 (dobré finančné zdravie), Pružina 5,6
(výborné finančné zdravie), Sádočné 5,4
(výborné finančné zdravie), Slopná 4,0
(dobré finančné zdravie), Kostolec 4,0
(dobré finančné zdravie), Vrchteplá 3,8
(dostatočné finančné zdravie) a Považská
Bystrica 4,5 (dobré finančné zdravie).

Ako sme hospodárili v roku 2019
Za rok 2019 Obec Bodiná hospodárila s úsporou vo výške
19 305 eur. Financie budú použité na tvorbu rezervného
fondu a budú použité na rozvoj obce.
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Opäť sme vymieňali lampy verejného osvetlenia
Obecný úrad v Bodinej aj tento rok
investoval do opravy verejného osvetlenia. Od rekonštrukcie, ktorá bola
ukončená v roku 2015, z pôvodných
86 vymenených lámp zostalo už len
17 kusov. Za rok 2019 sme investovali
do údržby verejného osvetlenia viac
ako 7.300 eur.
Počas vlaňajšieho roka sme viackrát
riešili výpadky osvetlenia, situácia

sa zhoršila v mesiaci december, kedy
na treťom rozvádzači, z ktorého ide
osvetlenie do hornej časti obce, vyhoreli pôvodné svorky. Tie boli súčasťou
predchádzajúcej rekonštrukcie, teda od
roku 2015. Následkom toho dochádzalo
ku kolísaniu napätia a došlo k vyhoreniu
šiestich pôvodných svietidiel, tie boli
nahradené novým LED osvetlením.
O týždeň neskôr, kedy už bola chyba

Za komunálny odpad
si opäť priplatíme
Obec Bodiná vynaložila na
vývoz komunálneho odpadu a za
jeho uloženie za rok 2019 sumu
11 615,- eur. Vyviezli sme 82,78
ton odpadu, z toho veľkoobjemový odpad predstavoval 11,06
tony. Poplatok za uskladnenie
odpadu na skládku sa zo sumy
5,04 eur od marca 2019 zvýšil
na 12 eur za tonu uloženého odpadu. Výška sadzby sa uloženie
komunálneho odpadu závisí od
úrovne vytriedenia komunálneho
odpadu v percentách, Bodiná
dosiahla 32,26%. Obec Bodiná
za rok 2019 doplácala za vývoz
komunálneho odpadu a uskladnenie z vlastného rozpočtu sumu
1.805 eur. Z dôvodu, aby obec
neporušovala zákon, poslanci

obecného zastupiteľstva schválili na decembrovom rokovaní
zvýšenie poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady
na sumu 24 eur za osobu a rok.
Pokiaľ obec zachová úroveň
vytriedenia na úrovni od 30%
do 40%, poplatok sa v budúcom
roku zvýši na 22 eur za tonu
uloženého odpadu, teda takmer
o 100%. Pre občanov to znamená
v budúcom roku opätovné navýšenie. Poplatok za komunálny
odpad zvyšovali aj v okolitých
obciach, kde je jeho výška nasledovná: v Obci Malé Lednice:
24,- eur, v Obci Čelkova Lehota:
25,- eur, v obci Domaniža 26,eur a v obci Prečín: 32,- eur za
osobu a rok.

na vedení odstránená, začalo vypadávať
verejné osvetlenie na dolnom konci.
Stalo sa to presne v čase vianočných
sviatkov. V tomto prípade bolo vedenie
verejného osvetlenia prehodené cez
nulovací vodič siete, čoho následkom
zostalo vedenie spojené a vyhadzovalo
osvetlenie. Tým došlo aj k poškodeniu
hlavného ističa, ktorý sme boli nútení
vymeniť.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH
ODPADOV V OBCI BODINÁ
Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia
komunálnych odpadov za rok 2019:
Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA
11,719 ton odpadu.
Obec vyseparovala 1,08 t šatstva
Obec vyseparovala 0,54 t elektroodpadu
Obec vyseparovala 1,98 t papiera
Obec zhodnotila 24,1 t biologicky rozložiteľného
odpadu
Obec uložila na skládku 82,78 t komunálneho odpadu
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok
2019 dosiahla 32,26%.

Ako sme volili v Bodinej do NR SR 2020
V Bodinej bolo zapísaných v zozname 411 voličov,
počet zúčastnených na hlasovaní: 294,
počet platných odovzdaných hlasov: 286.
Volebná účasť v Bodinej dosiahla 71,53%.
SMER – SD:
Kotlebovci – ĽSNS:
OĽANO:
SME RODINA:
VLASŤ:
SNS:
SaS:
DOBRÁ VOĽBA:
Progresívne Slovensko/SPOLU:
KDH:
ZA ĽUDÍ:
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby:
Demokratická strana:
Starostovia a nezávislí kandidáti:

84 hlasov
52 hlasov
38 hlasov
30 hlasov
22 hlasov
16 hlasov
12 hlasov
11 hlasov
9 hlasov
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
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Novoročný výstup
na Vysoký vrch
Osemnásteho ročníka výstupu na Vysoký vrch
sa tento rok zúčastnila viac ako stovka turistov.
Každý si odniesol magnetku a v kultúrnom dome
pripravil obecný úrad pre všetkých chutný guláš.
Tento rok varili pre turistov Peter Milo a Peter
Dúbravka. Hoci túra nepatrí medzi najľahšie, vytrvalci si do večerných hodín posedeli pri dobrej
hudbe – na harmonike v kultúrnom dome zahral
Jozef Strakuľák.
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Fašiangy v Bodinej
Aj tento rok sa vďaka darovanému prasiatku od Milana
Lazového začali fašiangové
prípravy už v piatok zabíjačkou. Tentokrát boli Fašiangy
v réžii členov Dobrovoľného
hasičského zboru v Bodinej.
V sobotu sa v dopoludňajších
hodinách vybral sprievod

naprieč obcou, masky nevynechali ani jeden dom. Večer už
bolo všetko v kultúrnom dome
pripravené na pravú fašiangovú
zábavu, na ktorej zahrala do
tanca hudobná skupina QART.
Nechýbala polnočná tombola,
pochovávanie basy a dobrá zábava do skorých ranných hodín.

Vŕby pri evanjelickom
cintoríne vyrežeme
Obec Bodiná požiadala na
základe žiadosti občana dňa
22.11.2019 Obec Prečín ako
príslušný orgán štátnej správy
o výrub dvoch kusov drevín
– vŕby cintorínskej, ktoré sa
nachádzajú pri evanjelickom
cintoríne. Dôvodom žiadosti
bola obava z potenciálneho
rizika škody na majetku a
zdraví občanov. V hodnotení
zdravotného stavu stromu sa
uvádza, že zdravotný stav je
výrazne zhoršený, s odumierajúcimi pletivovými štruktúrami, na kmeňoch je vidieť
defekty vodivých a krycích
pletív a veľké časti stromov
sú napadnuté drevokaznými
hubami.
Obec Prečín začala správne
konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a vydala
súhlas na výrub s podmienkami zabezpečujúcimi ochranu

prírody a krajiny. Zároveň
uložila povinnosť zabezpečiť
náhradnú výsadbu štyroch
kusov listnatých stromov a
na neďaleké stromy umiestniť
štyri hniezdne búdky ako
kompenzáciu za odstránenie
hniezdnych a úkrytových
možností, ktoré živočíchom
poskytovali obe vŕby.
Obec Bodiná uskutoční
výrub akreditovanou osobou.

Posedenie pri stromčeku
Okresný úrad v Považskej Bystrici zorganizoval pre
seniorov považskobystrického okresu posedenie pri
stromčeku. Z našej obce sa zúčastnili Mária Daneková,
Mária Bošková, Eva Bajáková a Vlasta Obšivanová.
Vianočnú náladu priblížil bohatý kultúrny program,
na záver ktorého vyžrebovali tombolu. Seniori si
pochutnali na výbornej večeri a tí, ktorí vládali, si
zatancovali.

Vianočné koledy
Aj tento rok sme si pripomenuli čaro Vianoc spievaním
kolied. V stredu 11. decembra
2019 sme sa podvečer zišli v
kultúrnom dome v Bodinej a
spoločne počas celoslovenskej
akcie sme si zaspievali päť
kolied. Akciu v našej obci zorganizovala Zuzana Bošková a
na gitare nás sprevádzala Lenka
Kľúčiková.
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Vianočný hokejbalový turnaj o majstra obce Bodiná
Už tradične sa cez Vianoce
v Bodinej odohral turnaj v
hokejbale medzi „Dolným“
a „Horným“ koncom. Hralo
sa ako obvykle na tri víťazné
zápasy v sérii. Tento rok si
odmenu v podobe putovného
pohára a päť litrov domácej
pálenky vybojovali hráči
Dolného konca, keď vyhrali
3:2 na zápasy. Radosť bola o to
väčšia, keďže predchádzajúce
dva ročníky obišlo víťazne
družstvo Horného konca.
Tím Dolného konca pod
vedením kapitána Vladimíra
Belušíka vyhral turnaj, keď
sa jednalo zatiaľ o najvyrovnanejšie zápasy - všetky
skončili rozdielom jediného
gólu, posledný rozhodujúci
dokonca až po predĺžení. V
minulých ročníkoch bolo
veľakrát konečné skóre 3:2
na zápasy, no nikdy neboli tak
tesné výsledky jednotlivých
zápasov.
Treba vyzdvihnúť hlavne
výkony brankárov Mariána
Michalíka a Tomáša Kurica,

ktorí veľakrát podržali svoj tím
a nedovolili súperovi skórovať.
Dúfame, že sa podarí túto tradíciu, ktorá sa v obci udržiava už
dlhé roky, zachovať aj naďalej.
Hráči:
Dolný koniec:
Tomáš Kuric, Martin Kuric, Peter Milo, Michal Milo,

V rámci čerpania nenávratného finančného príspevku vo výške 96.997,45
eur z Programu rozvoja vidieka obec
vybudovala nové zázemie pre športovcov. Súčasťou komplexu sú nové šatne
a miestnosť pre rozhodcov a po prvýkrát
v histórii sa budú môcť hráči osprchovať vo vlastných sprchách. Technicky
najnáročnejšou časťou projektu bolo
osadenie špeciálneho kontajnerového
systému priamo na ihrisko. Kontajnery
boli vyrobené na mieru a po úzkej ceste
vedúcej na ihrisko boli po jednom dovážané priamo na miesto.
V rámci projektu bola vysadená nová

Vladimír Dúbravka, Peter
Dúbravka, Maroš Majtán,
Eduard Michalík, Erik Dúbravka, Miroslav Chovanec,
Filip Figura, Radovan Kuric,
Vladimír Belušík (C), Ivan
Tomana, Michal Tomana.
Horný koniec:
Miroslav Brveník (C), Mar-

tin Dúbravka, Martin Villín,
Peter Villín, Stanislav Villín,
Milan Dúbravka, Tomáš Zaťko, Samuel Martečík, Patrik
Bunčiak, Jakub Harvanec,
Marián Boško, Marián Michalík, Martin Michalík, Pavol
Dúbravka, Tomáš Kľúčik,
Jakub Villín.

Futbalisti majú
NOVÉ ŠATNE

zeleň, pribudla jedna ochranná sieť za
futbalovou bránou a divákom budú
slúžiť nové lavičky. Jarnú časť sezóny
2019/2020 začnú tak naši futbalisti s
novým zázemím.
Obec aktívne spolupracuje so športovcami a vo veľkej miere im napomáha
pri materiálno – technickom zabezpe-

čení. Zároveň verí, že sa futbalovým
fanúšikom vynovený areál bude páčiť
a že nedeľné popoludnia budú tráviť pri
povzbudzovaní našich hráčov. Futbalový
areál bude môcť byť využívaný aj na
športové aktivity pre rôzne zložky. Obec
plánuje areál rozvíjať, aby bol atraktívny
a využiteľný pre všetky vekové kategórie.
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HARMONOGRAM VÝVOZU
separovaného odpadu v roku 2020
MESIAC

PLASTY

SKLO

18. marec

3. marec

APRÍL

15. apríl

-

MÁJ

20. máj

-

JÚN

17. jún

2. jún

JÚL

15. júl

-

19. august

3. august

16. september

-

21. október

1. október

NOVEMBER

18. november

2. november

DECEMBER

16. december

MAREC

AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER

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

Obecný úrad upozorňuje občanov,
že vykonávať rozkopávky obecných
pozemkov môžu len na základe súhlasu
obce. Svojvoľným vykopaním jamy
popri novej vybudovanej poľnej ceste
na „Šemeľovú“ a nedostatočným jej
opätovným zhutnením môže dôjsť k
zoslabeniu krajnice a jej následnému
prepadávaniu.

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.

Rozkopaná krajnica
môže poškodiť cestu

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

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

PAPIER

PLASTY

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

KOVY

Obecný úrad v Bodinej žiada občanov,
aby neparkovali svoje motorové vozidlá na
otoči v časti Čakan. Otoč slúži na otáčanie
vozidiel ako sú hasiči či záchranári.
lll
Obecný úrad upozorňuje občanov, aby
neparkovali na dolnej autobusovej zastávke
„Medzibôrie“.
lll
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili poplatky za zapožičanie kultúrneho
domu na oslavy a posedenie na 50 eur a kar
na 30 eur plus poplatok za spotrebu plynu.
lll
Obec Bodiná pridala dva kusy 1100-litrových nádob na plasty a dva kusy 1100-litrových nádob na papier.
lll
Obec Bodiná ako správca dane nebude
vyrubovať daň v úhrade do sumy 3 eur.

PLASTY

KOVY
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