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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

•

Ročník XII.

•

číslo 2

• máj 2015

•

Cena 0,50 €
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Foto: Anna Jarošíková

Deň učiteľov
„Komukoľvek môžeš pomôcť,
pomôž rád. Veď dávno sa hovorí,
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených ľudí.“
Jan Amos Komenský
28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana
Amosa Komenského. Mnohé
myšlienky tohto učiteľa národov
ostávajú pre nás stálym zdrojom

inšpirácie. Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga
J.A. Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním.
Chceme touto cestou poďakovať
pani Vande Šikeťovej, predsedníčke RZ, Ing. Jánovi Kalmanovi,
starostovi obce Žemberovce, Ing.
Milanovi Halmešovi, predsedovi

PD, Anke Jarošíkovej, rodičom ZŠ
s MŠ Žemberovce, pracovníkom
ObÚ, spevokolu Žemberovčan za
veľmi krásne, úctivé a milé prijatie a spríjemnenie tohto pre
nás výnimočného popoludnia.
Ďakovnú plaketu za výsledky pri
zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a za rozvoj mimoškolských aktivít si odniesla
Mgr. Monika Vargová, učiteľka
SJL na 2. stupni. Blahoželáme
a zároveň ďakujeme!
Vedenie a pedagógovia ZŠ
s MŠ Žemberovce

Desiatky rokov, takmer celý
svoj život žijete na jednom
mieste. Je to tak dlho, že vám
všetko zovšednie – ľudia, domy,
ulice.
Všetko je všedné, opozerané,
nespočetnekrát videné. Nespočetné množstvo krokov urobili
vaše nohy po tých istých známych cestách a uličkách.
Čo tu ešte zažiť? Vidieť?
Raz sa ocitnete stovky kilometrov ďaleko od vašej všednej
dediny, ktorá sa zdá taká neatraktívna, nezaujímavá...
Počas zimných večerov kráčate ulicami nádherne vysvieteného mesta a vás prenikne
nekonečná túžba po svojej dedine, kde možno práve v tomto okamihu vypadlo verejné
osvetlenie pred vaším domom...
Naraz závidíte každému, kto
môže kráčať po tej neosvetlenej ulici.
Večer zatvoríte oči a v duchu vidíte známe domy, ľudí,
viete, kde pri ceste stojí strom,
kde rastie orgován, viete čia je
tá drevená bránička pred domom...
A prenikne vás bolestná túžba byť tam.
Ako nazvať túto túžbu?
Celkom obyčajne – pravdivo
– je to túžba po domove.
Objavíte do očí bijúcu skutočnosť – čo je to domov – je
to niečo, čo nosíte v sebe a je
úplne jedno, kde sa práve nachádzate.
Mariana Danišová
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
22.1.2015 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Uznesenie č. 12/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice Ivan Kúdela, Ján Tichý
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Alexander Ťapaj
členovia: Ing. Karol Birčák, Jaroslav Mikula
prítomní : 9 hlasovanie:
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.13/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- záznam o plnení uznesení zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 05.12.2014a
12.12.2014
Uznesenie č.14/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zástupcu starostu p.
Alexandra Ťapaja
Uznesenie č. 15/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie poslanca OZ s právom sobášiaceho- p. Alexandra
Ťapaja
Uznesenie č. 16/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meno poslanca:
Katarína Baranová
Ing. Karol Birčák
Milan Dekyšský
Eva Kolenová
Ivan Kúdela
Jaroslav Mikula
Mar�n Šedivý
Ján Tichý
Alexander Ťapaj

kých obvodov
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie
ﬁnančnej a správy obecného
majetku
predseda: Katarína Baranová
členovia: Ing. Karol Birčák,
Ivan Kúdela
ukladá
komisii ﬁnančnej a správy
obecného majetku predložiť
OZ na najbližšie zasadnutie plán
práce na rok 2015
prítomní : 9 hlasovanie: za:
9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
predseda: Alexander Ťapaj
členovia: Bc. Anna Jarošíková,
Ján Tichý, Ján Šinkovič
ukladá
komisii výstavby, územného
plánovania a životného prostredia predložiť OZ na najbližšie
zasadnutie plán práce na rok
2015
prítomní : 9 hlasovanie:
za:
8 proti:0
zdržal sa:1
Uznesenie č. 19/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie
kultúry, školstva, mládeže a
športu
predseda: Jana Bešinová
členovia: Jaroslav Mikula, Mi-

Poslanec. obvod -ulica:
SNP
Športovcov, Budovateľov
Viktora Naďa
SNP
Červenej armády
Osloboditeľov
Mjr. Daniela Gondu
Na Hôrke
Mjr. Daniela Gondu

schvaľuje
návrh na rozdelenie poslanec-

riana Mikulová

sa: 0

ukladá
komisii kultúry, školstva, mládeže a športu predložiť OZ na
najbližšie
zasadnutie plán práce na rok
2015
prítomní : 9
hlasovanie:
za: 9

Uznesenie č. 23/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 20/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie na
výkon výberových konaní
predseda:Ing. Oliver Kanás
členovia: Bc. Anna Jarošíková,
Mária Harváneková, Katarína Baranová, Ján Tichý
ukladá
komisii na výkon výberových
konaní predložiť OZ na najbližšie zasadnutie
plán práce na rok 2015
prítomní : 9 hlasovanie: za:
9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie na
ochranu verejného poriadku
predseda: Jaroslav Mikula
členovia: Alexander Ťapaj,
Martin Šedivý, Daniel Bešina
a Jana Vrecníková
ukladá
komisii na ochranu verejného
poriadku predložiť OZ na najbližšie zasadnutie
plán práce na rok 2015
prítomní : 9 hlasovanie:
za:
9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Od s.č............... po súp. č....
89 - 91, 163 - 210
71 - 83, 526 - 542, 407 - 436
98 - 161
364 - 438 - 404
220 - 297
211-218,300-329,356-362,554
1 - 70, 84 - 87
330 - 354
405 - 521

lan Dekyšský, Ivan Kúdela, Marta
Gúčiková, Viera Košťúrová a Ma-

nie:

schvaľuje
n áv r h n a z l o ž e n i e
komisie sociálnej a bytovej
predseda: Katarína
Baranová
členovia: Milan Dekyšský, Eva Kolenová
ukladá
komisii sociálnej a
bytovej predložiť OZ
na najbližšie zasadnutie
plán práce na rok 2015
prítomní : 9 hlasovaza: 9 proti: 0 zdržal

Odvoláva
súčasných delegovaných členov do Rady školy za zriaďovateľa Alexandra Ťapaja, Katarínu
Baranovú a Evu Kolenovú
deleguje
do Rady školy za zriaďovateľa
p. Alexandra Ťapaja, Ivana Kúdelu a Jána Tichého
odporúča
starostovi obce 1. oznámiť
odvolanie doterajších a delegovanie nových zástupcov za
zriaďovateľa
do RŠ predsedníčke RŠ
– Vande Šikeťovej
2. novodelegovaným poslancom vydať menovacie dekréty
v zmysle uznesenia
prítomní : 9 hlasovanie:
za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 24/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh zasadnutí OZ na rok
2015 v termínoch: 12.03., 07.05.,
18.06.,20.08.,15.10. a 10.12.2015
p r í t o m n í : h l a s o va n i e :
za:
proti: zdržal sa:
Uznesenie č. 25/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo
plán vykonania protipožiarnych kontrol v rodinných domoch a v objektoch obecného
majetku
schvaľuje
plán vykonania protipožiarnych kontrol ako je uvedené
v prílohe
Termín: do 31.05.2015
Príloha: Zoznam rodinných
domov, v ktorých bude vykonaná protipožiarna kontrola
V zmysle ustanovení § 23
písm. a) zákona NR SR č. 314/
2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi
Ulica: SNP
súp.č. 209 Ing. Jaroslav Vereš
súp.č. 388 Pavol Purgat
Na Hôrke
súp.č. 339 Ladislav Priekopa
súp.č. 353 Milan Dúbravský
Č. A. súp.č. 278 Peter Maňák
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súp.č. 227 Ing. Pavol Ukrop
V. Naďa
súp.č. 121 Michal Pivarč
súp.č. 153 Ján Švidraň
Športovcov
súp.č. 74 Ing. Jaroslav Šimko
s ú p.č. 5 3 9 I n g . V l a d i m í r
Kocman
Mjr. D. Gondu
s.č. 495 Daniel Kňazovic
súp.č. 64 Miloš Birčák
Budovateľov
súp č. 433 Helena Imreová
súp.č. 407 Pavol Farkaš
Osloboditeľov
súp.č. 305 Milan Gápeľ
súp.č. 326 Margita Kollárová
Obecný majetok – Zdravot.
stredisko
súp.č.96 Klub Dôchodcov
odporúča
starostovi obce poveriť schválenú komisiu na vykonanie protipožiarnych kontrol v zložení :
vedúci – Bc. Richard Zomborský
členovia: Slavomír Bešina, Jozef Jadroň, Martin Šedivý a Robert Pomothy
prítomní : 9 hlasovanie: za:
9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.7/2014
– kontrola príjmovej časti rozpočtu na položke 212 003 2
z prenájmu budov – 22 b.j. +
zábezpeky
ukladá:
- ﬁnančnej komisii a SOM na
najbližšie zasadnutie OZ predložiť dopad opatrení z následnej
ﬁnančnej kontroly č.7/2014
prítomní : 9 hlasovanie: za:
9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Žemberovce na obdobie
02/2015-07/2015
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 02/2015-07/
2015
poveruje
hlavného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti
prítomní :9 hlasovanie: za: 9

3
proti: 0 zdržal sa:0
Uznesenie č. 28/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo
s informáciami starostu obce
- o tom , že neevidujeme žiadne faktúry po lehote splatnosti
- o výške podielových daní
- o zmenách v združení obcí
pre separ. zber TATIAR
- o zmene názvu združenia
Pod Slovenskou bránou na TEKOV-HONT a pridružení 24 obcí
do tohto združenia
- o k o n a n í s a r e fe r e n d a
7.2.2015
- o konaní fašiangov
14.2.2015
- o zápise detí do I. ročníka ZŠ
4.2.2015
- o potrebe rozšírenia kapacity materskej škôlky
- o zámere vybudovať školské
dielne
- o projekte odvodnenia ul.
ČA a iných investič. zámeroch
12.3.2015
Uznesenie č. 29/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Jaroslav Mikula a Alexander Ťapaj
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného zastupiteľstva
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová a Ján
Tichý
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

Za:

8

Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1

K. Baranová,
Ing. K. Birčák,
E. Kolenová, I.
Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J.
Tichý, A. Ťapaj

M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 30/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

berie na vedomie
protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.1.2015
Uznesenie č. 31/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Návrh na určenie poplatkov
v 22BJ nasledovne:
- nájomné. 2,08 €/m2
- FO byty 51,13-53,75 m2 20,€/mes.
- FO byty 31,59-35,33 m2 12,€/mes.
- FO byty 25,85 m2 10,- €/
mes.
- Prevádzka za byt 4,- €/mes.
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
Za:
8 I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 32/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
odročuje
žiadosť Jána Sabó a Evy Sabóovej, trvale bytom V. Naďa č.
133, 935 02 Žemberovce o odkúpenie
parcely č. 441/28 k.ú. D. Žemberovce až do vysporiadania pozemkov so štátnymi lesmi SR
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

Za:

Pro�:
Zdržal sa:
Neprítomný:

K. Baranová,
Ing. K. Birčák,
E. Kolenová, I.
8
Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
A. Ťapaj
0
0
1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 33/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo
žiadosť Patrika Mesároša,
Osloboditeľov 302/25, 935 02
Žemberovce o dokončenie prístupovej
cesty na uvedenú adresu,
nakoľko je kamenistá a takmer
nezjazdná
neschvaľuje
žiadosť Patrika Mesároša,
Osloboditeľov 302/25, 935 02
Žemberovce o dokončenie prístupovej
cesty na uvedenú adresu, nakoľko pozemky nie sú v majetku
obce
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
Za:
8 A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 34/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zverejnenie zámeru odpredať studňu s pozemkom – p. č.
1886/4 o výmere 8 m2 v k.ú.
Dolné Žemberovce formou osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb.
3/5 väčšinou všetkých poslancov. Obec s využitím pozemku
a studne nemá žiadne úmysly
ani do budúcnosti
žiada starostu obce
v zmysle § 9a ods.8 písm. e)
zák. 138/1991 Zb. vypracovať a
zverejniť zámer predaja majetku
obcev zmysle pravidiel nakladania s majetkom obce na úradnej
tabuli a webovej stránke obce
15 dní pred zastupiteľstvom za
cenu 2,- eurá za m2 pozemku
a 500 eur za studňu.
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
Za:
8 I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 35/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
symbolické nájomné - 1 euro
v ambulancii PLD v Žemberovciach pre MUDr. Ladislava Bátovského
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

1 A. Ťapaj
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
Pro�:
7
I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie neschválené

Uznesenie č. 36/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán práce jednotlivých komisií OZ
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

K. Baranová, Ing. K.
Birčák, , I. Kúdela, J.
7
Mikula, M. Šedivý,
J. Tichý, A. Ťapaj
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Pro�:
0
Zdržal sa:
1 E. Kolenová
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 37/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za
rok 2014 ( za obdobie 03/2014
– 01/2015).
K bodu č.7 - Rôzne
Uznesenie č. 38/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo
- informáciu o rekonštrukcii
šatní na futbalovom ihrisku
a zaplatenia prác a materiálu,
na ktoré nepostačovala dotácia
z úradu vlády vo výške 2295,42
€ a poslanecký návrh p. poslanca Alexandra Ťapaja na úhradu uvedenej sumy z rozpočtu
obce
schvaľuje
-úhradu prác a materiá lu z rozpočtu obce vo výške
2295,42 €, ktoré boli vykonané
pri rekonštrukcii šatní na futbalovom ihrisku
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
E. Kolenová, , J.
4 Mikula, M. Šedivý,
A. Ťapaj
K. Baranová, Ing. K.
Pro�:
4 Birčák, I. Kúdela, J.
Tichý
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský
Za:

Uznesenie neschválené

K bodu č. 8 – Poslanecké
návrhy
Uznesenie č. 39/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
doplnenie počtu členov ﬁnančnej komisie a správy obecného majetku o Ing. Janku
Priekopovú a Danicu Gracovskú
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
Za:
8 I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 40/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje

doplnenie počtu členov komisie sociálnej a bytovej o Bc.
Annu Jarošíkovú a Elenu Brathovú
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
Za:
8 A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 41/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
doplnenie počtu členov komisie kultúry, školstva, mládeže
a športu o Bc. Annu Jarošíkovú
a za predsedu komisie Marianu
Mikulovú
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

6

Pro�:
1
Zdržal sa:
1
Neprítomný: 1

K. Baranová, Ing. K.
Birčák, I. Kúdela, J.
Mikula, J. Tichý, A.
Ťapaj
E. Kolenová
M. Šedivý
M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 42/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
doplnenie člena do komisie
výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
– Jaroslava Mikulu
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, Ing. K.
Birčák, E. Kolenová,
Za:
8 I. Kúdela, J. Mikula,
M. Šedivý, J. Tichý,
A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný: 1 M. Dekyšský

Uznesenie schválené

Uznesenie č. 43/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo
s informáciami starostu obce
o podujatiach a potrebe rozhodnúť o investíciách na rok 2015
- o tom , že obec neeviduje
žiadne neuhradené faktúry po
lehote splatnosti
- prídel podielových daní FO
za mesiac 02/2015 bol vyšší
o 3029 € ako za 02/2014
- o súdnom spore s UNIMONTSTAV-om
- o tom, že na rekonštrukciu
budovy obecného úradu zatiaľ-

nebola pridelená dotácia, zlý
stav budovy OcÚ
- o premiestnení knižnice do
22 B.J. do dvoch nedokončených
bytov po vykonaní rekonštrukcie
- rekonštrukcia soc. zariadení
v KD 16.500 € (požiadaná dotácia max. 13.500 z min. ﬁnancií)
- na kanalizáciu je pridelená
dotácia z EF 80.000 € + minimálna spoluúčasť obce 4.210,53 €
- odvod dažďových vôd – Húšťava cca 25.000 €
- odvod dažďových vôd – ul.
V. Naďa + projekt
- chodník ul. SNP od Levíc +
projekt
- chodník ul. Osloboditeľov
cez park + výsadba drevín
- autobusová zastávka ul. Mjr.
D. Gondu + podklad
- vstupné dvere do ZS + nápis
Zdravotné stredisko
- prístrešok veľký 4 x 10 m ,
malý 4 x 5 m pre obecné podujatia
- dielne pre ZŠ v priestoroch
bývalej kotolne v „A“ pavilóne
ZŠ
- ev. cintorín- dom smútku
– strecha
- rozšírenie parkoviska pri ev.
cintoríne
- bezdrôtový obecný rozhlas +
ústredňa + SMS správy
- úprava verejného priestranstva pri mlyne + výsadba drevín
- nákup vertikutátora pre verejnú zeleň
- nové pevné regále pre archív
- pred ev. kostolom rozšíriť
miesto na parkovanie
- fotopasce-kamery na čierne
skládky
- likvidácia čiernych skládok
- monograﬁa obce- stretnutie
rodákov
- doplnenie osvetlenia na ul.
ČA
- retardér na ul. ČA
- vysporiadanie pozemkov(
baňa, pod KD, komunikácie)
- schody do kult. domu
- príprava na deň učiteľov, uvítanie detí nar. v r. 2014
- žiadosť na UPSVaR od 1.4. na
6 mes. 3 ženy, 3 muži
- príprava stratégie MAS TEKOV - HONT
- zápis detí do ZŠ sa MŠ
- havarijný stav ZŠ – dievčenské WC – vyriešený, pokiaľ sa
zopakuje, bude potrebný nový
rozvod v dĺžke 18-20 m
- i n fo r m á c i a o k o n t r o l e
z Okresnej prokuratúry v Levi-

ciach za roky 2013 a 2014 v oblasti - stavebnej agendy evidencie obyvateľstva zápisníc
a uznesení za roky
- zapojiť do rozpočtu obce pri
zmene rozpočtu č.1prebytok hospodárenia z r. 2014 ...31.717 €
- 10 % RF .......3.172 €
28.545 €
z príjmu pod. daní FO 34.558 €
Spolu..................63.103 €
Uznesenie č. 44/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- vzdanie sa poslaneckého
mandátu poslanca OZ Ing. Karola Birčáka
26,3.2015
Uznesenie č. 45/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu mandátovej komisie
o zániku poslaneckého mandátu Ing. Karola Birčáka podľa § 25
ods. 2 písm. c zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
konštatuje,
že zvolený náhradník za poslanca OZ Žemberovce Martin
Hamar, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ Žemberovce.
Uznesenie č. 46/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Jaroslav Mikula a Martin
Hamar
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 6 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Ivan Kúdela
členovia: Katarína Baranová
a Ján Tichý
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

ˇ
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K. Baranová,
M. Hamar,
Za:
6 E. Kolenová,
I. Kúdela, J.
Mikula, J. Tichý
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 3
Šedivý, A. Ťapaj
Uznesenie č. 47/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
ruší
uznesenie č.31/2015 zo dňa
12.3.2015
schvaľuje
1. výšku nájomného v 22 B.j.
vo výške 2,08 €/m2
2. fond opráv vo výške 0,5 %
z obstarávacej ceny bytu
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová, M.
5 Hamar, E. Kolenová,
I. Kúdela, J. Tichý
Pro�:
1 A.Ťapaj
Zdržal sa:
1 J. Mikula,
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

5
Neprítomní: 2

M. Dekyšský, M.
Šedivý

K bodu č.6 – Rôzne
Uznesenie č. 50/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo
s informáciami starostu obce
- o zápise detí do ZŠ a MŠ
- o oprave verejného osvetlenia
- o jarnom upratovaní– veľkoobjemové kontajnery 18.4.2015
- o prípravách na akciu - deň
učiteľov 27.3.2015
s informáciami Mgr. M. Mikulovej - ohľadom agroturizmu
a vidieckeho turizmu s informáciami PhDr. J. Bátovskej o prípravných prácach, potrebných
ﬁnač. prostriedkoch na vydanie
monograﬁe obce Žemberovce

Za:

K bodu č.5 – Doplnenie
komisií
Uznesenie č. 48/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
vzdanie sa funkcie predsedu
komisie na ochranu verejného
záujmu Ing. Karola Birčáka
schvaľuje
za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Martina
Hamara
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar, E. Kolenová,
Za:
7
I. Kúdela, J. Mikula,
J. Tichý,A.Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 49/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie člena vo
ﬁnančnej komisii a správy obecného majetku- Ing. Karola Birčáka
schvaľuje
za člena ﬁn. komisie a SOM- p.
Martina Hamara
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
Pro�:
Zdržal sa:

K. Baranová, M.
Hamar, E. Kolenová,
7
I. Kúdela, J. Mikula,
J. Tichý,A.Ťapaj
0
0

7.5.2015
Uznesenie č. 51/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Katarína Baranová, Eva
Kolenová
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Martin Hamar
členovia: Jaroslav Mikula
a Alexander Ťapaj
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

7

K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj

Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 52/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
-protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa
12.03.2015

Uznesenie č53/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa
26.03.2015
Uznesenie č54/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov:
predaj nehnuteľného majetku
obce, pozemok s parc. č. 1886/4
o výmere 8 m2, na ktorom sa
nachádza aj studňa. Predmetná
nehnuteľnosť je na LV č.1 obce
Žemberovce, vedená ako orná
pôda v registri parciel „C“ KN .
Predaj schvaľuje do výlučného
vlastníctva pre Martina Hamara nar. 23.7.1979, trvale bytom
Červenej armády 223/7, 935 02
Žemberovce, za cenu 500 € za
studňu a 2,-€ za m2 pozemku.
Obec o uvedený pozemok
a studňu na ňom nemá záujem
ani do budúcnosti neuvažuje
s ich využitím. Nakoľko pozemok žiadateľ využíva už viac
rokov, OZ schvaľuje pozemok aj
studňu odpredať formou osobitného zreteľa § 9a) ods. 8e)
v zmysle už schváleného zámeru
č. 1/2015 uzn. č. 34/2015 zo dňa
12.3.2015, ktorý je zverejnený
na stránke obce a na vývesnej
tabuli v obci.
odporúča:
starostovi obce uzatvoriť
s kupujúcim zmluvu v zmysle
uznesenia
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

7

K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj

Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 55/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
Delegátku do rady školy za
zriaďovateľa s nasledovnými
menami poslancov:
Alexander Ťapaj
Ivan Kúdela
Ján Tichý
Martin Hamar
odporúča:
starostovi obce vydať schváleným členom delegačné listy
a doručiť predsedníčke RŠ
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Za:
7
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 56/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
vzdanie sa funkcie predsedníčky Zboru pre občianske záležitosti pri OZ v Žemberovciach
pani Mariany Danišovej
žiada
kultúrnu komisiu pripraviť návrh kandidátov na funkciu predsedníčky Zboru pre občianske
záležitosti pri OZ v Žemberovciach do najbližšieho zasadnutia
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

7

K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj

Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 57/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
realizovať v roku 2015 investičné akcie zamerané podľa doporučenia ﬁnančnej a investičnej komisie.
Jedná sa o nasledovné:
1. kanalizácia, spoluúčasť 168
m + 16 ks prípojky. 4 210,53 €
kapitál. výd.
2. Chodník cez park – nový
projekt chodníka 24 654,47 €
kapitál. výd.
3. Rekonštrukcia soc. zariadenia v kultúrnom dome. 6 500,€ bežné výd.
4. Autobusová zastávka na ul.
Mjr. D. Gondu 5 000,- € bežné
výd.
5. Vstupné dvere ZS + nápis ZS
2 800,- € bežné výd.
6. Archív – nové pevné regále.
2 000,- € bežné výd.
7. Prístrešok veľký a malý pre
obecné podujatia 2 500,- €
bežné výd.
8. Doplnenie ﬁnancií na súdny
spor 7 000,- € bežné výd.
9. Monograﬁa obce
(r.2015=6 500, r. 2016= 13 100 €)
6 500,- € bežné výd.
10. Verejná zeleň, pracovníci
z ÚPSVaR ( 6 mesiacov) 1 500,- €
bežné výd.
11. Verejná zeleň ( výsadba,
údržba, chémia) 500,- € bež-

ˇ
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né výd.
12. Zdravotné stredisko kúrenie, termostaty+ reg. ventily 3
000,- € bežné výd.
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Za:
7
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 58/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
- celoročné hospodárenie
obce Žemberovce na rok 2014
bez výhrad
- vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2014 v sume
33 115,36 € prevodom celej sumy
do rezervného fondu
- použitie ﬁnančných
prostriedkov v roku 2015 z rezervného fondu na kapit. výdavky nasledovne:
- spoluúčasť na kanalizáciu 168
m + 16 ks prípojky 4 210,53 €
- chodník cez park vrátane proj.
dokumentácie. 28 904,83 €
- zoznam majetku obce na
vyradenie
- komisiu na fyzickú likvidáciu
vyradeného majetku obce v zložení: predseda –A. Ťapaj,
Členovia: Katarína Baranová
a Ing. A. Mináriková
- nedoplatky riešiť opätovným
zaslaním výziev na úhradu termíne do 30.6.2015, potom nedoplatky vymáhať exekučne
berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky
a výsledkov hospodárenia obce
Žemberovce za rok 2014
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
obce za rok 2014
- stanovisko ﬁnančnej komisie a SOM k záverečnému účtu
obce za rok 2014
- správu o plnení rozpočtu za
rok 2014 a prijaté rozpočtové
opatrenia č.1-7 za rok 2014
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Za:
7
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 59/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
plat starostu od 01.06.2015
vo výške 1.878,00 €/mesačne
v zmysle zákona č. 154/2011
o platových pomeroch starostov
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

7

K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj

Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

Uznesenie č. 60/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.1/2015 – kontrola inventarizácie k 31.12.2014,
dodržiavanie zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve – ako podklad pre spracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok
2014
Uznesenie č. 61/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.2/2015
– kontrola predložených dokladov k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých v roku 2014
K bodu č.8 Rôzne:
Uznesenie č. 62/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
určenie zodpovednej osoby
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.
z.- hlavný kontrolór obce Žemberovce, ktorý plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu
k rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce ak tieto právnické osoby
zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar,E.Kolenová,I.
Za:
7
Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj
Pro�:
0
Zdržal sa:
0
M. Dekyšský, M.
Neprítomní: 2
Šedivý

K bodu č.8 Rôzne:

Uznesenie č. 63/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo s informáciami
starostu obce:
- o výške prídelu podielových
daní
- o neevidovaní faktúr po lehote splatnosti
- o dotácii z Nitrianskeho samospráv. kraja 600+400 €
- o pokračovaní v budovaní
kanalizácie na ul. V. Naďa v dĺžke 168 m+ 16 prípojok 107 m
- o začatí nového programového obdobia, v ktorom budú
podporovať dobudovanie kanalizácie aj v menších obciach od
1000 do 2000 obyvateľov
- o podaní žiadosti na dotáciu

13.500 € na sociálne zariadenie
v kultúrnom dome a likvidáciu
čiernych skládok
-o konaní akcie „ Deň matiek“
10.5.2015 o 14.oo hod. v kult.
dome
- o Dni detí a príprave konca
školského roka – program „Žiak
roka“
- o kontrole vedenia matriky
a evidencie obyvateľstva z Levíc
- o spoločnom cvičení CO
4.6.2015 obce Žemberovce, Kozárovce a Pukanec v spolupráci
s okresným štábom krízového
riadenia CO Levice, s povinnou
spoluprácou zložiek polície
a vojska v priestoroch pred kult.
domom

Poplatok za komunálne odpady
Každý rok sa množstvo odpadu zvyšuje a s tým rastú aj náklady na jeho likvidáciu. Hoci je v obci zavedený bezplatný separovaný zber, komunálneho odpadu stále pribúda. Množstvo
vyprodukovaného odpadu v roku 2011 (120,83 ton) narástlo
v roku 2014 na 158,56 ton. Od roku 2013 bolo potrebné poplatok
zvýšiť z 0,0274 €/os/deň na 0,035 €/os/deň, čo predstavuje
zvýšenie z 10,02 € za rok /osobu na 12,78 € za rok/osobu.
Výška tohto poplatku sa nezmenila ani v roku 2014 a aj pre
rok 2015 zostáva na tej istej úrovni.
Poplatok platí poplatník, ktorý má na území obce trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na území obce podľa VZN č.5/2012 a jeho dodatku č.1/2014 o poplatku za komunálny odpad.
Rozhodnutia na zaplatenie poplatku za KO sú pripravené
a občania si ich môžu prísť prevziať na obecný úrad a do 15 dní
aj zaplatiť buď v hotovosti do pokladne obce, alebo prevodom
z účtu. Rozhodnutia sa nebudú roznášať, každý si musí prísť
prevziať osobne alebo niekto z rodinných príslušníkov.
Jedným z predpokladov zníženia poplatku za odpad je zníženie nákladov na vývoz a to dosiahneme jeho dôsledným
triedením.
Pre informáciu uvádzame množstvo a druh odpadu vyvezeného z obce:
v tonách v roku
2014 2013
2012
2011
1. Zmesový komunány odpad 158,56 160,11 147,76 120,83
2. Objemný odpad
14,16 48,44
11,8
45,11
3. Papier
6,60 6,10
6,57
9,08
4. Plasty
15,68
8,71 10,88
11,27
5. Kovy
1,05 0,80
0,68
1,46
6. Sklo
11,62 6,47 10,49 10,58
7. Elektroodpad
5,11
4,31
3,26
5,24
8. Pneumatiky
2,46 2,95
1,43
3,08
9.Šatstvo
1,00 0,50
Vyzývame občanov, aby sa zapojili do triedenia odpadov a tak
prispeli k zníženiu poplatku za odpad. Bolo by vhodné, aby si
každý biologicky rozložiteľný odpad skompostoval sám
Dávame do pozornosti občanom plánovaný zber elektroodpadu a pneumatík z osobných aut, ktorý sa uskutoční na dvore za budovou Obecného úradu počas pracovnej doby. Bližšie
informácie o termíne zberu a podrobnosti budú zverejnené
cestou miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.
Ďakujeme za porozumenie
Ing. Anna Mináriková, Ref. daní a poplatkov
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Udalosti stručne
• 5. 2. 2015 na MsÚ Levice sa uskutočnilo školenie „
ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO „
. Za obec sa školenia zúčastnil
starosta obce, Bc. Anna Jarošíková, Mgr. Marta Čechová
a Marta Halásová.
• 17.2.2015 v priestoroch
hotela Lev v Leviciach sa uskutočnil snem ZMOS tekovského
regiónu, za účasti starostov
obcí
• 20.2.2015 v knižnici v Pukanci prebehlo zasadnutie
správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR
„. Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce
• 25.2.2015 na Obvodnom
oddelení policajného zboru
Levice za účasti starostov
obcí sa uskutočnila pracovná porada s vedením OO PZ.
Prerokované boli oblasti dopravno-bezpečnostnej situá-

cie v okrese, ako aj vzájomnej
spolupráce pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti
• 27.2.2015 v Santovke sa
uskutočnilo pracovné stretnutie prípravného výboru Miestnej
akčnej skupiny TEKOV – HONT
k príprave stratégie združenia
potrebnej k registrácii. Za obec
sa stretnutia zúčastnil starosta
obce, Mgr. Milan Seneši (OFK),
Vanda Šikeťová ( RZ pri ZŠ s MŠ),
Alexander Ťapaj ( ZO SZZ ).
• 13.3.2015 sa uskutočnilo v Novom Tekove pracovné
stretnutie zboru poradcov
Združenia obcí pre separovaný
zber „TATIAR „ s riaditeľom Tekovskej ekologickej spoločnosti
k príprave dohodnutia termínov
zberu veľkoobjemového odpadu v obciach združenia.
• 26.3.2015 bola podaná obcou žiadosť na MF SR o poskytnutie NEP na rekonštrukciu so-

Fašiangy v Žemberovciach
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, spieva sa v pesničke
o fašiangoch. Takáto príjemná atmosféra sa niesla i našou
dedinou v Žemberovciach, dňa
14.februára 2015.
Fašiangová veselica sa zača-

la o 20.30 hod. v kultúrnom
dome. Keď som vstúpila do
sály hneď ma zaujala pekne
vyzdobená sála. Balóniky, ktoré sa hmýrili a pekne sfarbené
rôznymi farbami stuhy. Dôstojne boli upravené i stoly, ktoré
sme nemohli tiež prehliadnuť.
Vedenie tejto akcie mala pod
palcom predsedkyňa kultúrnej komisie Marianka Mikulová
a pani Anka Jarošíková.
Novej kultúrnej komisii to
bola ich prvá premiéra, ktorá
určite dopadla super.

Tiež sme si všimli, čo na fašiangoch sa zúčastnili i noví
poslanci Obecného zastupiteľstva. Minulé obdobie sa
poslanci zúčastňovali na takýchto akciách veľmi málo,
a keď aj tak len tí istí. Patrí im
veľká vďaka,
a tak i naďalej spolupracujte a po máhajte si
navzájom.
P r ogr a m ,
ktorý moderovala Erika
Mikulová

ciálnych zariadení v kultúrnom
dome na sumu 13 500 eur
• 31.3.2015 sa v knižnici
v Pukanci uskutočnilo za účasti starostov obcí zasadnutie
správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber „ TATIAR
„

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

14. 3. 2015
Tomáš Ammer
a Zdenka Janečeková

• 7.4. 2015 na OcÚ v Čajkove prebehlo ďalšie pracovné
stretnutie prípravného výboru
MAS TEKOV – HONT k príprave stratégie rozvoja územia
MAS na obdobie 2015 – 2020.

18. 4. 2015
Martin Šedivý
a Ing. Michaela Šinkovičová

• 17.4.2015 v priestoroch
Agrokomplexu v Nitre sa uskutočnilo pracovné stretnutie
zástupcov obcí NSK s predstaviteľmi MP SR k príprave
integrovaného regionálneho
operačného programu na obdobie 2015 – 2020

Narodili sa

• 18.4.2015 sa v obci uskutočnil zber veľ koobjemo vého odpadu. Celkovo bolo
vyzbieraných 9 kontajnerov
odpadu.

bol veľmi dobre pripravený
– vďaka tiež. Veľké ďakujem
patrí všetkým, ktoré podali
pomocnú ruku pri tejto akcii.
Vďaka patrí spevokolu „Žemberovčan“ pod vedením Mgr.
Márii Bernátovej. Tiež vďaka
patrí ženám klubu dôchodcov,
ktoré pripravili chutný obed
pre masky, ktoré chodili po
dedine a navštívili niektoré
domácnosti. Pochváliť môžeme i manželov Zuzku a Janka
Korčeka, ktorí si zobrali pod
patronát predaj v bare.
Výborná atmosféra, ktorá sa
niesla celý večer až do skorého
rána, bude tradovať i na ďalších kultúrnych podujatiach.
Fandíme Vám.
Marta Bieliková

2. 5. 2015
Branislav Ďurčať
a Tatiana Danisová

2. 2. 2015
Jozef Pivarč,
rodičom Viktórii a Jozefovi
12. 4. 2015
Viktória Borbély,
rodičom Elene a Richardovi
15. 4. 2015
Adam Bárczy,
rodičom Kristíne a Slavomírovi
28. 4. 2015
Adam Renčo,
rodičom Monike a Jozefovi

Opustili nás

11. 2. 2015
Anna Dusíková
vo veku 89 rokov
11. 3. 2015
Helena Čerbová
vo veku 72 rokov
13. 3. 2015
Michal Róka
vo veku 78 rokov
23. 3. 2015
Ján Pástor
vo veku 73 rokov
12. 4. 2015
Vladimír Tanka
vo veku 52 rokov
28. 4. 2015
Mária Slušná
vo veku 91 rokov
4. 5. 2015
Štefan Kristín
vo veku 61 rokov
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Božie milosrdenstvo
Celý Kresťanský svet prežíva v týchto
dňoch Veľkonočné obdobie, ktoré bude trvať až do Slávnosti Zoslania Ducha Svätého
– Turíce, čo je 24. mája. Hlavnou myšlienkou
tohto obdobia je oslava Ježišovho Vzkriesenia alebo zmŕtvychvstania. Je to najdôležitejšia udalosť z Ježišovho života, čo mohol
Ježiš pre nás urobiť, ktorá nám dáva obrovskú nádej do našich životov.
No nemalú nádej nám dáva aj jedna Božia vlastnosť a to je Božie milosrdenstvo,
ktorú sme viac oslavovali na druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá má v Cirkvi označenie
ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Veľkou
apoštolkou tejto Božej vlastnosti bola sv.
sestra Faustína, ktorá si počas svojho života písala osobný denník, kde si zapisovala
zázračné zjavovania sa Ježiša Krista a to
čo jej Ježiš povedal. Častokrát jej hovoril
práve o Božom milosrdenstve. Preto by som
Vám chce ponúknuť zopár citátov z tohto

jej Denníčka, ktoré sú veľmi povzbudivé
pre náš život:
1. Slabá hriešna duša sa nesmie obávať
priblížiť sa ku Mne. Aj keby mala viac hriechov ako je piesku na zemi. Všetko sa ponorí
do priepasti môjho milosrdenstva.
2. Čím väčší je hriešnik, o to väčšie právo
má na moje milosrdenstvo.
3. Nech vkladajú nádej do môjho milosrdenstva najväčší hriešnici. Oni majú
prednostné právo na moje milosrdenstvo.
Nemôžem trestať, hoci by bol niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na moje
zľutovanie, ale ospravedlňujem ho vo svojom
nepochopiteľnom milosrdenstve. Duše, ktoré
sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi
spôsobujú radosť.
4. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa
mŕtvola, aj keby po ľudsky už nebolo pre
ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené,
u Boha tak nie je.

Hviezdoslavov Kubín v ZŠ S MŠ Žemberovce
Dňa 12.3. 2015 sa v 6.A na našej škole
uskutočnilo školské kolo celoslovensky známej literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci mohli predviesť svoje umelecké cítenie
pri prednese krásnej literatúry či už to bola
poézia alebo prozaické príbehy zo slovenskej i svetovej literárnej tvorby.
V porote sedeli za I. stupeň pani učiteľka
Mgr. Slávka Kothajová, za II. stupeň pani učiteľka Mgr. Monika Vargová a nezaujatá porotkyňa z publika pani Hamarová. Súťažilo
sa v troch kategóriách. Počet zúčastnených
žiakov: 19 z toho počet chlapcov: 6 dievčat: 13 (1. A - sa nezúčastnila, 2. A 3 žiaci,3. A
3 žiaci,4. A 5 žiakov,5. A 1 žiak,6. A 2 žiaci,7.
A 3 žiaci,8. A 1 žiak,9. A 1 žiak).
Žiaci boli naozaj snaživí a predniesli krásne príbehy. Boli to najlepší recitátori, ktorí
reprezentovali svoje triedy. Porota to mala
veľmi ťažké a dlho sa rozhodovala. Výsledky
sú nasledovné:

I. kategória 1. – 3. ročník
poézia
1. miesto Veronika Stará 2. A
próza
3. miesto Bošiaková Viktória 3. A
2. miesto Miháliková Hanka 3. A

5. Len tá duša bude zatratená, ktorá sama
chce, lebo Boh nikoho nezatracuje.
6. Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k úbohým hriešnikom. Kvôli nim
prebývam vo svätostánku.
7. Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja štedrosť
voči nej je bezhraničná. Svojim milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov a moje
srdce sa raduje, keď sa vracajú ku mne.
Hriešnikom sa prihováram cez výčitky
svedomia, cez neúspechy a utrpenia. Ak
premárnia všetky moje milosti, začínam sa
na nich hnevať a ponechávam ich samých
na seba.
A mnoho ďalších takýchto citátov môžeme
nájsť v tej mal knižke s názvom Denníček sv.
sestry Faustíny. Aj sama Cirkev po mnohých
dôkladných skúmaniach tohto diela uznala,
že nič nebráni tomu, aby sa kresťania povzbudzovali týmito výrokmi a nachádzali
v nich nádej a pomoc pre svoj život.
Jozef Poliak
adm. farnosti
Víťazi nás 24. 3. 2015 reprezentovali na
obvodnom kole v Leviciach. Nedali sa zahanbiť a Matej Turčok získal 3. miesto v II.
kategórii a Eva Kristínová 3. miesto v III.
kategórii.
Sme na nich hrdí.
Mgr. Monika Vargová

II. kategória 4. – 6. ročník
poézia – neohodnotené
próza
3. miesto Chovanová Stanka 4. A,
Juračová Michaela 4. A
2. miesto Pišáková Viktória 6. A
1. miesto Turčok Matej 4. A
III. kategória 7. – 9. ročník
poézia
2. miesto Eva Poliaková 7. A
1. miesto Eva Kristínová 7. A
próza
3. miesto Genčíková Miriam 9. A
2. miesto Hamarová Monika 7. A
1. miesto Durbáková Karolína 8. A

Víťazi školského kola

Nové šatníkové skrinky v našej materskej škole
Od februára 2015 sa tešíme novým šatníkovým skrinkám, ktoré zabezpečili vyšší
štandard, účelnosť a hlavne sme dosiahli
manipuláciu detí so šatstvom pri sebaob-

lužných prácach. Nové šatníkové skrinky
– 39 kusov sme zakúpili z prostriedkov
2% v sume: 720,- € zo sponzorského
príspevku PD Žemberovce v sume: 500,€ z ﬁnančných prostriedkov
školného: 500,-€ a príspevok
od RZ pri MŠ: 91,- €.
Vzhľadom k tomu, že vyčlenené ﬁnancie nepokryli
zakúpenie skriniek pre všetky deti (47) ktoré navštevujú
našu materskú školu, osem
detí má svoje veci uložené
v pôvodných skrinkách čo
v budúcnosti bude potrebné
doriešiť.
Mária Máčayová
zástupkyňa pre MŠ
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*** Boli sme na lyžiach ***
Dňa 9.2. 2015 sme sa zobudili
do krásneho zasneženého rána.
Hurááá!! Žiaci druhého stupňa
ŽŠ s MŠ Žemberovce sa konečne
dočkali vysnívaného dňa, ide sa
na lyžiarsky výcvik. Autobus nás
už čakal o 8:00 v Žemberovciach
na autobusovej zastávke „Motorest“.
Deti zaplnili autobus veľmi
rýchlo, nasledovalo rozlúčenie
s rodičmi a autobus naštartoval.
Pohli sme sa smer Ski Košútka,
ktorá sa nachádza v blízkosti
mesta Hriňová, okres Detva. Keď
sme prišli na stredisko boli sme
milo prekvapení. Spoza hory na
nás vykúkala nádherná velikánska drevenica. Deti sa ubytovali
a začal sa 5 dňový lyžiarsky výcvik.
Prvý deň bol veľmi náročný.
Žiaci sa učili stáť a chodiť na
lyžiach, servis lyží, nosenie...
Všetko zvládli veľmi rýchlo. Na
druhý deň sme sa vybrali už na
vlek pre začiatočníkov. Mali sme

výborných pomocníkov, pánov
vlekárov, tak pre naše deti to
bola hračka. Pomaly sme prešli
cez základy zjazdu. Na tretí deň
sme sa vybrali na prechádzku do
Hriňovej, kde sme navštívili vodnú nádrž s pitnou vodou. Cestu
nám spríjemňovali krásne
historické drevenice a ich
verní strážcovia psíkovia,
ktorí nás hlasno vítali pri
každej bráne. Na štvrtí deň sme sa vybrali na
veľký vlek a zjazdili sme
magistrálu. Všetci boli
úspešní. Posledný deň nás
čakalo vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku. O 10:00
sme sa postavili na vrchol
svahu a odštartovali sme
preteky v slalome. Najrýchlejším lyžiarom sa stal
Frederik Šikeť z 9.A triedy.
Gratulujeme. Každý jeden
žiak, je vlastne víťazom,
pretože si za veľmi krátke
obdobie osvojili základy

lyžovania, dokážu zlyžovať ľahší
lyžiarsky terén, ovládajú branné
prvky lyžovania.
A nastala hodina 14:00, keď
nás už vítal pán autobusár a my
sme sa museli pobrať domov.
Ticho aké nastalo v autobuse sa

Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školskom roku 2015/2016
Dňa 4.2.2015 sa na Základnej škole v Žemberovciach uskutočnil zápis
do 1. ročníka. Na škôlkarov, našich budúci školákov, sme sa v tento deň
už všetci veľmi tešili. Poobede k nám zavítali aj
so svojou pani učiteľkou.
S veľk ým očakávaním
sme sa všetci stretli v 1.
A triede. Naši predškoláci si pre nás pripravili

dalo krájať, všetci smutne hľadeli von oknom a pozerali ako
sa naša drevenica stráca za zákrutou. S kopou krásnych zážitkov sme sa pobrali smerom do
Žemberoviec. Príchod bol veľmi
krásny, rodičia nás čakali a svoje
deti privítali s otvorenou náručou. Bolo nám skvelo. ***
***Tak o rok moji milí :-D***
Mgr. J. Miškechová,
uč. TSV

pripomínať aj krásny pamätný list, ktorý
na zápise dostali. S našimi predškolákmi
sme sa rozlúčili a o chvíľu sme privítali ich
rodičov, ktorí zapísali svoje ratolesti do
našej školy, aby sa od septembra mohli
stať jej žiakmi.
My všetci sa na nich už veľmi tešíme J.
Mgr. Tencerová M.

POĎAKOVANIE

básničky, pesničky
a musíme uznať, že
im to všetkým išlo
naozaj výborne. Potom sme sa všetci
pustili do práce. Pani
učiteľky si škôlkarov
zobrali do tried, kde
na nich čakali rôzne úlohy. Až po ich
splnení si deti mohli
vybrať darčeky, ktoré pre nich pripravili
školáci. O darčeky
nebola núdza, ale
musíme uznať , že
naši škôlkari si ich
naozaj zaslúžili.
Tento deň im bude

Naše deti sa po jarných prázdninách
vrátili do materskej školy zdravé, oddýchnuté.
Všetci sme sa potešili našej spálničke, kde nám pán Kolen vyrobil nábytkovú zostavu, ktorú sme zaplnili rozprávkovými knihami a inou detskou
a odbornou literatúrou. Kresbou na
stenu vytvorila pani učiteľka Jakubová rozprávkový svet, ktorý spríjemňuje
prostredie spálne kde naši najmenší
snívajú svoj detský sen.
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Marec „V ríši rozprávok“
Marec mesiac knihy prežili
naši najmenší s rozprávkou,
ktorá je im veľmi blízka a veľmi
vďačná téma. Tento krát to nebola čítaná rozprávka pani učiteľkou, ale ich veľkou školáčkou
deviatačkou Mirkou Genčíkovou,
ktorá prečítala našim najmenším rozprávku o Pampúšikovi.
Pre naše deti jedna z nezvyčajných foriem. Detské ušká a očká
boli pozorné a veľmi spontánne

sa zapájali do spievania piesne
“ja som pampúch pampúšik
na pekáči pražený, na okienku
chladený, utiekol som dedkovi,
utiekol som babičke......“Potom
si pampúšik nakreslili namaľovali, vymodelovali.
Na druhý deň si rozprávku
zahrali a tak sa z našich škôlkarov stali rozprávkové bytosti
a všetkých presvedčili o tom,
že čítaný text rozprávky si

aj zahrali. Deti sa premenili n
muzikálových hercov, pričom
rozprávku hrali aj spievali. Navštívili miestnu knižnicu v Žemberovciach, kde mali možnosť spoznať prácu

čiastočne zapamätali. Foto hore - zľava Tamarka
Verešová – pampúšik, Palko Melicherčík – dedko, Tamarka Motková – babka, Natálka Lehotská
– zajačik, Lukáško Kúdela – vlk,
Miško Petržel – medveď a Laurika Mikulová – líška.
Aj v najstaršej vekovej skupine sme sa s deťmi preniesli do
ríše rozprávky „ O šípovej Ruženke“, nielen si ju vypočuli ale

knihovníčky, poprezerať si
prostredie knižnice a jej rôznorodé knihy určené pre deti ale
aj dospelých.
Veríme, že aj naďalej bude
rozprávková kniha našim priateľom a to nielen v materskej
škole ale aj doma.
Mária Máčayová
a Eva Krajniaková

učiteľky Repáňovej
púšťali hudbu, na ktorú sme si zatancovali
a zabavili sa.
Prvé miesta obsadili
masky:
1. Pračlovek – Jakubko
Priekopa 1. ročník
2. Teplomer – Sindy Homolová 4. ročník
3. Šašo – Dávidko Po-

mothy 1. ročník
4. Mimoň – Adamko Tichý 3.ročník
5. Striga – Lianka Klimentová 1.
ročník
Vďaka naším tetám kuchárkam
sme dodržali pitný režim a veselí s odmenami a s úsmevom na
tvárach sme opúšťali školu tešiac sa na ďalší karneval.
Mária Pevalová

Karneval

Znovu tu bol február, a tak
ako vlani aj tento rok počas
fašiangového obdobia sa konal
28. 2. 2015 ma našej škole „karneval“.
Chodba na prízemí
našej školy sa zaplnila deťmi v krásnych
maskách. Boli to
masky od výmyslu
sveta vďaka fantázii
detí a rodičov. Každú masku čakala odmena, ktorú si deti
vyberali z bohatého
stola plného odmien. Za odmeny
pre masky ďakujeme rodičovskému
združeniu našej
školy, rodičom
ako pani Jaračovej, Repáňovej,
Tankovej a Pevalovej.

Zˇemberovské echo

Pani vychovávateľka Pevalová, mala na starosti celý priebeh
karnevalu, počas ktorého mali
pani učiteľky pripravené rôzne
zábavné hry a súťaže. Medzi
nimi nám starší žiaci za asistencie pani
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