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Dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti 

                 Ročník 10                                                           6/2009 

Vianočné zamyslenie 
 

Atmosféra Vianoc napĺňa každé-
ho z nás pocitom ľudskej blízkos-
ti. Túžba po ľudskej blízkosti je 
prejavom túžby po lepšom člove-
ku. Práve v období Vianoc si viac 
uvedomujeme, že potrebujeme v 
blízkosti seba ľudí, pri ktorých sa 
môžeme deliť s tým čo máme, 
s naším šťastím, ale aj nešťastím, 
radosťami, starosťami. A to určite 
platí v rodinnom kruhu, ale aj 
v širšom kruhu, kde chceme uká-
zať čaro ľudskej spolupatričnosti. 
Asi aj toto bude dôvod, prečo sú 
vianočné sviatky také obľúbené. 
Žiadny iný sviatok sa tak nepri-
bližuje k človeku ako práve betle-
hemské udalosti, narodenie dieťa-
ťa, obraz rodiny a v radostnej at-
mosfére nachádzame aj sami seba. 
Verím, že čaro vianočných sviat-
kov sa nerozplynie pri poslednom 
zhasnutí sviečok na stromčeku, 
ale že potrvá aj do nasledujúcich 
dní. 
 

Spokojné vianočné sviatky a veľa 
šťastia v novom roku praje  

 

Ing. Tatiana Čontofalská,  
starostka obce. 

 

Vážení čitatelia! 
 
Blíži sa koniec roka a vtedy sa akosi automaticky obzeráme všetci 
späť a hodnotíme uplynulý rok.  
Predajnianske zvesti majú za sebou ďalší, dovolím si povedať 
úspešný rok. Je o to významnejší, že je to jubilejný, desiaty rok ich 
existencie. Je preto namieste zablahoželať im a popriať do budú-
cich rokov všetko najlepšie, veľa zaujímavých článkov a pod-
netných vylepšení. 
Keďže tento rok na poste šéfredaktorky končím, chcela by som sa 
naozaj čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým členom redakčnej 
rady. Menovite Stanke Michalkovej, ktorá mala na starosti prí-
spevky o „škôlkarskom“ živote našich detičiek, pani Božke Šulko-
vej, ktorá mala „pod palcom“ kultúrny život v Predajnej, pani An-
ke Čunderlíkovej, ktorá prinášala do našich novín Vaše priame 
názory na rôzne otázky týkajúce sa života v našej obci prostred-
níctvom svojich ankiet, Dianke Holkovej, ktorá svojimi článkami 
sprostredkúvala náhľad do života našej mládeže a Marekovi 
Smitkovi, ktorý mal na starosti športové stránky. 
Členovia redakčnej rady však neboli jediní, ktorí prispievali svojimi 
článkami a postrehmi. Medzi pravidelných prispievateľov patrili aj 
D. Smitka, A. Miklošková, Ľ. Ofúkaný, P. Roštár - riaditeľ ZŠ s MŠ 
Predajná, J. Chamko, A. Filipková, P. Chromek, J. Bulla, V. Vaníko-
vá, J. Fekiač a mnohí iní, ktorých pre nedostatok priestoru nie je 
možné spomenúť. Každému z Vás však patrí veľké ďakujem, pre-
tože bez Vás a Vašich príspevkov by Predajnianske zvesti nemohli 
byť tým, čím sú dnes - úspešnými a zaujímavými obecnými novi-
nami, ktoré pravdivo a otvorene hovoria o všetkom, čo sa v našej 
obci deje.  
Nakoniec som si nechala človeka, vďaka ktorému Predajnianske 
zvesti nielen vznikli, ale rozvíjali sa, každým ročníkom sa zlepšovali 
a napredovali. Je to človek, ktorý sa nebál tak trochu zariskovať 
a v plnej miere ich zveriť do rúk niekoho iného. Reč je o pani sta-
rostke Ing. Tatiane Čontofalskej, ktorej patrí moje posledné, ale o 
to väčšie a úprimnejšie ďakujem! 
 
Na záver by som Vám všetkým chcela ešte raz poďakovať za spo-
luprácu a podporu, ktorej sa mi počas môjho pôsobenia na tomto 
poste dostalo a zároveň Vám popriať šťastné a pokojné sviatky 
a v novom roku hlavne veľa zdravia, lásky a porozumenia.  
 

Lucia Smitková 
šéfredaktorka Predajnianskych zvestí 

 



ZVESTI PRE OBČANOV 
NNaa  sslloovvííččkkoo,,  ppaannii  ssttaarroossttkkaa......  

 
1. MÔŽETE NÁM POVEDAŤ, ČO JE TO 

ZDRUŽENIE EKOLÓG A KDE A KEDY SA 
BUDE REALIZOVAŤ PROJEKT „ZBERNÉ-
HO DVORA“? 

Združenie Ekológ je záujmové združenie obcí, ktoré 
vzniklo za účelom zriadenia skládky tuhého komu-
nálneho odpadu v Brezne. 
Členom združenia je 25 obcí. 
Keďže obce Ekológu nemali dostatok finančných 
prostriedkov na prefinancovanie skládky, vstúpili do 
spoločnosti s ďalšou firmou a vznikol SEKOLÓG 
s.r.o.. V roku 2008 rakúsky spoločník firmy Sekológ 
odpredal svoj podiel Ekológu. Združenie Ekológ je 
v súčasnosti jediným spoločníkom v Sekológu s.r.o. 
Spoločnosť Sekológ prevádzkuje skládku tuhého ko-
munálneho odpadu pre obce od Brusna po celý Ho-
rehron a neustále investuje do rozšírenia skládky, 
aby vyhovovala kapacitne. 
Združenie Ekológ má záujem v súlade s legislatív-
nymi požiadavkami a s koncepciou skvalitňovania 
odpadového hospodárstva zriadiť „Regionálne cen-
trum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpa-
dov a zariadenie na triedenie odpadov“. 
Z uvedených dôvodov sa združenie Ekológ uchádza 
v rámci Operačného programu životné prostredie, 
operačný cieľ 4.1 a 4.2 o nenávratný finančný prí-
spevok na podporu aktivít v oblasti separovanie od-
padov a podporu aktivít na zhodnocovanie odpadov. 
Jedná sa o investíciu vo výške 1 milión eur (cca 30 
miliónov Sk). 
Zariadenie bude umiestnené v bývalom vojenskom 
výcvikovom priestore Brezno – Rohozná, ktoré je 
v blízkosti skládky tuhého komunálneho odpadu. 
V objekte zberného dvora bude umiestnená triediaca 
linka na papier, plasty a textil (kapacita linky bude 
8000 ton/rok), fermentor na bioodpad (zariadenie, 
ktoré pri zvýšenej teplote mení bioodpad na hnojivo), 
dve zvozové autá, dvojkomorové lisy na zlisovanie 
vytriedeného materiálu, sociálne budovy pre pra-
covníkov, prístupové komunikácie, verejné osvetle-
nie, infraštruktúra (voda, kanalizácie, NN prípojka), 
trafostanica. 
Celý projekt je zložitý po stránke legislatívnej. 
V zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie prebieha na Ministerstve život-
ného prostredia legislatívny proces a posudzuje sa 
ako uvedený projekt ovplyvní životné prostredie 
v danej lokalite. 

Realizácia tohto projektu by mala prebehnúť, ak 
všetko bude po stránke legislatívy v poriadku, v ro-
koch 2010-2012. 
2. KEDY SA PREDPOKLADÁ UKONČENIE RE-
KONŠTRUKČNÝCH PRÁC ZŠ A MŠ 
V PREDAJNEJ? 
S rekonštrukciou ZŠ sme začali v septembri 2009. 
Škola má zateplenú strechu, nový bleskozvod, vyme-
nené okná, zateplená je celá budova školy, v triedach 
majú žiaci nový nábytok, nové tabule a samozrejme 
vo všetkých objektoch areálu školy, t.j. v Materskej 
škole, Základnej škole a telocvični došlo k zmene 
palivovej základne z tuhého paliva (uhlie) na plyn. 
Nedokončený nám ostal objekt telocvične, kde sme 
riešili problémy so statikou a drobné práce bude 
potrebné ukončiť aj na objekte školy. Keďže udreli 
mrazy, v stavebných prácach už nie je možné pokra-
čovať. Dodávateľ stavebné práce ukončil a bude 
v nich pokračovať v jarných mesiacoch. 
Momentálne riešime problémy s Ministerstvom vý-
stavby, kde sme podávali žiadosť o platbu, ktorá ob-
sahuje množstvo príloh, prehlásení, fotodokumentá-
ciu a rôzne iné doklady, ktoré musíme predložiť na 
základe zmluvy. 
3. AKO ĎALEKO JE PRÍPRAVA PROJEKTU NA 
ÚPRAVU NÁMESTIA? 
Projekt úpravy námestia je hotový a bol v mesiaci 
august 2009 predložený na Ministerstvo výstavby, 
kde sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspe-
vok z opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel. Projekt bol 
úspešný a Ministerstvo výstavby nám schválilo nená-
vratný finančný príspevok vo výške cca 695 000 eur. 
Momentálne čakáme na akceptačný list z Minister-
stva výstavby, aby sme mohli rozbehnúť proces ve-
rejného obstarávania. 
Ak všetko dobre dopadne, s rekonštrukciou námestia 
by sme mohli začať v septembri 2010. 
Projekt pozostáva z viacerých častí, jednak v zmene 
asfaltového povrchu námestia na dlažbu, vybudova-
ním verejného osvetlenia, odvodnením a vydlážde-
ním spevnených plôch pred budovou obecného úra-
du, vybudovaním dvoch detských ihrísk, oddelením 
cesty 3.triedy, ktorá prechádza obcou od námestia, 
sadových úprav a podobne. 
Architektúru celého námestia nám navrhol Ing. arch. 
Ondrej Bober a sadové úpravy vyriešila Ing. Eliška 
Hrašková, obaja sú občanmi našej obce.  

Pokračovanie na ďalšej strane...

 



...dokončenie s predchádzajúcej strany 
Dopravné záležitosti a cestné 
komunikácie riešili Ing. Hla-
vatý s manželkou, projektanti 
špecialisti. Pred schválením 
tohto projektu bolo potrebné 
vykonať množstvo mravčej 
práce, ale dielo sa podarilo a 
to viac ma teší, že moja práca 
nevyšla nazmar. Je to v poradí 
už druhý projekt, ktorý bol 
úspešný v rámci eurofondov. 
4. PRIPRAVUJETE NEJA-
KÉ NOVÉ PROJEKTY NA 
EUROFONDY? 
Samozrejme, že áno. V spolu-
práci s Ing. Rástockým- pro-
jektantom pripravujeme pro-
jekt rekonštrukcie budovy 
bývalej školy na námestí, kde 
na základe Vašich podnetov 
chceme vybudovať „fitko“ so 
sociálnym zariadením, ďalej 
výstavnú miestnosť (pamätnú 
izbu), klubovňu s kuchynkou. 
Samozrejme do budovy bude 
bezbariérový prístup.  
V nadzemnom podlaží by mala 
byť veľká zasadačka s kance-
láriami pre spoločenské orga-
nizácie (hasiči, urbariát a 
podobne). Taktiež uvažujeme 
o prístavbe, kde bude na prí-
zemí umiestnená knižnica  s  
internetovou čitárňou a v nad-
zemnom podlaží bude sociálny 
trojizbový byt pre občanov, 
ktorí sa ocitnú v krízovej situ-
ácii.   
Predbežný návrh som predlo-
žila na obecné zastupiteľstvo, 
ktoré tento návrh odobrilo. 
Štúdiu tohto projektu zverej-
níme na úradnej tabuli. Na 
projekt bude potrebné vybaviť 
stavebné povolenie a budeme 
sledovať zverejnené výzvy na 
jednotlivých ministerstvách, 
aby sme sa mohli uchádzať o 
finančné prostriedky z euro-
fondov.  
Treba však podotknúť, že 
predloženie a spracovanie 
zámeru na fondy nie je jedno-
duché a už vôbec nie získanie 
finančných prostriedkov. 
 

ZVESTI PRE OBČANOV
Uznesenie zo zasadnutia   
        obecného zastupiteľstva   

          obce Predajná zo dňa 29.10.2009 
OZ obce Predajná schvaľuje: 
- program rokovania aj s doplneným bodom – VZN Obce Predajná o pod-

mienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 
- úver na projekt „Rekonštrukcia ZŠ“ a to vo výške 49 791 € v banke: Dexia 

banka Slovensko, ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku 
- VZN č. 3/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 
OZ obce Predajná ruší VZN č. 2/2005 o poskytovaní finančných prostried-
kov neziskovým organizáciám obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov. 
OZ obce Predajná udeľuje predbežný súhlas firme SGE s.r.o. Bratislava 
k výstavbe fotovoltickej elektrárne na predmetných pozemkoch a to: parcely 
zapísané na LV č. 449 KN – C č.p. 1163/2/1 o výmere 39 481 m2 – orná pôda, 
parcela 1163/2/2 o výmere 7 242 m2 – ostatná plocha, parcely zapísané na LV 
č. 586 KN – E č.p. 647 o výmere 1 322 m2 – orná pôda. Vlastníkom uvedených 
pozemkov je p. Jozef Babka, bytom Jasenie. 
Investor bude povinný vypracovať doplnok k ÚP obce Predajná na vlastné 
náklady. (Toto uznesenie už nie je platné z dôvodu zrušenia súhlasu zo strany 
pána Babku) 
OZ obce Predajná udeľuje predbežný súhlas firme SolarLand 1, s.r.o. ul. 
Jaroslavova, Bratislava – Petržalka k výstavbe zdroja na výrobu elektrickej 
energie – fotovoltickej elektrárne, na parcele č. 1244/7, ktorej vlastníkom je 
katolícka cirkev Predajná a zároveň doporučuje žiadateľovi zaoberať sa lokali-
tou Hôrky pre daný projekt výstavby. Investor bude povinný vypracovať dopl-
nok k ÚP obce Predajná na vlastné náklady. 
OZ obce Predajná berie na vedomie: 
- správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školskom roku 

2008/2009 
- správu o výsledku následnej finančnej kontroly o plnení rozpočtu obce za 1-

9/2009 
- správu o následnej finančnej kontrole o plnení rozpočtu ZŠ a MŠ za obdo-

bie 1-9/2009 
- žiadosť stavebnej komisie, aby bol vyzvaný prenajímateľ pôdy – obecnej 

lúky p. Ing. V. Kortán na riadne obhospodarovanie (kosenie) prenajatého 
pozemku 

- informáciu starostky obce: 
- o prácach na rekonštrukcii ZŠ a to: 

a) dokončuje sa zateplenie strechy 
b) vo všetkých troch objektoch je už funkčné kúrenie 
c) do tried bol dodaný nábytok, počítače zatiaľ dodávateľom dodané neboli 
d) obvodný plášť školy sa stierkuje 

- o schválenej žiadosti o NFP v rámci 2 hodnotiaceho kola výzvy ROP-4.1 a – 
2009/1 opatrenia 4.1a – Regenerácie sídel – samostatne dopytovo oriento-
vané projekty – „Rekonštrukcia Námestia J. Pejku v Predajnej“ a to vo 
výške 626 655 € 

- o žiadosti p. E. Škantárovej na odkúpenie pozemku za záhradou – preverí 
stavebná komisia 

- o žiadosti p. Miroslava Škantára o odkúpenie pozemku pod potrubie 
z domovej čističky OV – preverí stavebná komisia 

- o situácii na gudronových jamách a následnej medializácii v STV 
- o riešení problému chovu psov p. A. Múkovou zo strany Regionálnej veteri-

nárnej správy Brezno 
OZ obce Predajná žiada starostku obce o písomné upozornenie na dodržia-
vanie podmienok nájomnej zmluvy zo strany p. Ing. V. Kortána. 
Kontrola plnenia uznesení: uznesenia č.19/2009 a uznesenie č. 63 časť d) 
trvajú naďalej, ostatné uznesenia sú splnené. Všetky úlohy z uznesení pred-
chádzajúcich zasadnutí OZ sú splnené. 
 



!!!!! KANALIZÁCIA A ČISTIČKA  
ODPADOVÝCH VÔD !!!!! 

Určite pálčivým problémom pre občanov je kana-
lizácia, hlavne pre tých, ktorí ju nemajú. Zabezpe-
čiť zodpovedajúce odvádzanie a čistenie odpado-
vých vôd je stanovené v smernici európskej únie 
91/271/EHS a zákonmi SR. 
V rámci efektívneho odvádzania a čistenia odpa-
dových vôd je uplatňovaný systém kanalizačných 
aglomerácií. Pod aglomeráciou rozumieme územ-
ne ohraničenú oblasť, v ktorej je osídlenie alebo 
hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je 
opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové 
vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd 
(citát zo smernice 91/271/EHS). Vzhľadom na geo-
graficko – demografický charakter územia je 
opodstatnené spájanie viacerých obcí do aglome-
rácie so spoločnou čističkou odpadových vôd 
(ČOV), čím sa zabezpečí vyššia prevádzková stabi-
lita ČOV a kvalita vyčistenej vody. V rámci plánu 
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanali-
zácií boli navrhnuté aglomerácie, ktoré sú záväz-
né smerom k európskej únii. Do aglomerácie od 
2 000 do 10 000 EO (EO – ekvivalentný obyvateľ) 
boli zaradené obce Nemecká, Jasenie a Predajná, 
kde do roku 2015 je nutné zabezpečiť vyhovujúce 
odvádzanie a primerané čistenie odpadových vôd. 
Obce Nemecká, Predajná a Jasenie sú teda opráv-
není žiadatelia a môžu sa uchádzať o nenávratný 
finančný príspevok z Ministerstva životného pro-
stredia SR na vybudovanie kanalizácie a čističky 
odpadových vôd cez Operačný program 2.1 Odvá-
dzanie a čistenie odpadových vôd z eurofondov. 
Obce nemôžu o finančné prostriedky žiadať jed-
notlivo, ale len spoločne. Po spoločnom rokovaní 
obecných zastupiteľstiev Nemeckej, Jasenia 
a Predajnej, ktoré sme iniciovali, budú poslanci 
obecného zastupiteľstva roznášať po jednotlivých 
rodinných domoch, kde nie je vybudovaná kanali-
zácia dotazník. V dotazníku chceme vedieť, či má-
te záujem o to, aby sme využili jedinečnú šancu 
získať na takúto finančne náročnú investíciu fi-
nancie z eurofondov. Podmienkou pridelenia ne-
návratného finančného príspevku je 80% napoje-
nosť obyvateľov žijúcich v obci.  
Z pridelených finančných prostriedkov budú 
uhradené len hlavné vetvy kanalizačnej siete 
a čistička odpadových vôd. Občania si budú mu-
sieť na vlastné náklady vybudovať kanalizačnú 
prípojku (priemerná cena prípojky je cca 300 € na 
domácnosť). Samotná realizácia projektu, ak bu-
de úspešný, by mala prebehnúť v rokoch 2011 – 
2013, takže bude dostatočný priestor, aby sa na to 
občania pripravili. 
Verím, že aj občania v susedných obciach sa vy-
jadria kladne, a tak spoločne prispejeme k zlepše-
niu kvality života v našich obciach. 

Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

ZVESTI PRE OBČANOV 
Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Predajná č. 3/2009 o podmienkach po-
skytovania dotácie z rozpočtu obce. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá 
postupu pri poskytovaní dotácie právnickej a fyzickej 
osobe – podnikateľovi z rozpočtu obce. Dotáciou sa ro-
zumie nenávratná dotácia poskytovaná PO a FO – pod-
nikateľovi. Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce v rozpočte 
obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtuje podľa ods. 
2 prostriedky na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel po-
užitia prostriedkov. PO, ktorej zakladateľom nie je obec 
a FO–podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý po-
byt na území obce, môže obec poskytovať dotácie z 
rozpočtu obce len na podporu všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov. 
Podmienky poskytovania dotácie:  Obec môže na zá-
klade odôvodnenej žiadosti poskytnúť PO a FO – pod-
nikateľovi dotáciu na konkrétnu akciu, úlohu, alebo 
účel použitia prostriedkov, schválených v rozpočte ob-
ce na príslušný rozpočtový rok.  Žiadosť o poskytnutie 
dotácie na nasledujúci rok PO a FO– podnikateľ pred-
kladajú na obecný úrad obce do 30. septembra kalen-
dárneho roka. V mimoriadnych a opodstatnených prí-
padoch PO a FO– podnikateľ môže podať žiadosť aj 
v inom termíne. PO a FO – podnikateľovi možno po-
skytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalen-
dárny rok. Dotáciu možno poskytnúť PO a FO–
podnikateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na 
miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci. Na 
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny ná-
rok. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú 
orgány obce. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúč-
tovaniu s rozpočtom obce. PO a FO – podnikateľ je po-
vinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po 
ich použití, najneskôr však do 30.11. kalendárneho ro-
ka. Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do 
konca kalendárneho roka, PO alebo FO – podnikateľ je 
povinná požiadať obec o predĺženie termínu zúčtova-
nia. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať 
i o zmenu účelu použitia prostriedkov. V prípade ich 
nepoužitia sa poskytnuté prostriedky musia vrátiť 
v termíne zúčtovania. Ak PO a FO – podnikateľ nesplní 
zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, ďalšiu dotá-
ciu obec môže poskytnúť tejto osobe až po uplynutí 5 
rokov po skončení roka, v ktorom bola dotácia poskyt-
nutá.  O poskytnutí dotácie a jej výške rozhoduje: sta-
rosta obce do 332 €, obecné zastupiteľstvo nad 332 € 
O zmene predĺženia termínu zúčtovania prostriedkov 
rozhoduje starosta obce. O zmene účelu použitia pro-
striedkov rozhoduje orgán obce, ktorý rozhodol o po-
skytnutí dotácie. O poskytnutí dotácie uzavrie starosta 
obce do 30 dní s PO a FO – podnikateľom zmluvu o 
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Zmluva musí mať 
písomnú formu a musí obsahovať: účel a podmienky 
použitia dotácie, výšku dotácie, zúčtovanie dotácie, 
zodpovednosť za porušenie finančnej disciplíny ( pri 
porušení fin. disciplíny obec postupuje podľa § 31 zá-
kona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



JUBILANTI 
v mesiaci november  

blahoželáme 
50 rokov 

Renáta Stieranková 
65 rokov 

Mária Holková 
Kamil Michalčík 

70 rokov 
Anna Chromeková 

75 rokov 
Matej Kazár 

80 rokov 
Ondrej Pindiak 

Anna Štugnerová 
85 rokov 

Terézia Rotterová 
 

v mesiaci december  
blahoželáme 

50 rokov 
Rudolf Michalko 

Jozef Píta 
Anton Živický 

60 rokov 
Mária Fekiačová 
Jana Fortiaková 
Pavel Tokarčík 

75 rokov 
Mária Gajdošová 

80 rokov 
Mária Králiková 

Veronika Vetráková 
 

Radosť a úsmev aj na každý 
všedný deň, veľa šťastia, 
zdravia a splnený aj ten  

najtajnejší sen. 

Strieborný sobáš 
Jozef a Katarína  

Hraškovci 
 

Nech sa Vám i naďalej spolu 
krásne žije! Všetko len to naj-
lepšie k Vášmu výročiu sobáša. 

Opustili nás 
Juraj Barbierik, Miroslav 
Slamka, Katarína Švan-

tnerová, Emil Filipko 
 

V hlbokom smútku Vám prajeme 
úprimnú sústrasť. 

Mrazivé ticho, všade biely sneh. Konečne 
pokoj, nebo plné hviezd. 

Je to čas vianočný, keď sa stromček ligo-
ce a na blízku sú Vianoce. 

 
Tak ako každý rok v predvianočný čas 
obec Predajná a kultúrna komisia v spo-
lupráci so ZŠ a MŠ v Predajnej a ZUŠ 
s pobočkou v Predajnej dňa 18. decembra 
2009 pripravili pre občanovj vianočnú be-
siedku. 
Program otvoril moderný tanec snehových 
vločiek v podaní dievčat z 5. a 6. ročníka 
ZŠ. O moderovanie programu sa postarali 
Simonka Michalková a Marek Kohútik, 
žiaci 7. ročníka. Po pásme kolied, básni-
čiek a pesničiek v podaní detičiek z MŠ 
vystúpili deti, ktoré navštevujú ZUŠ 
a odprezentovali prekrásne vianočné pies-
ne. Emka Žugecová a Marián Kňazovický 
navodili vianočnú atmosféru nádhernou 
hrou na keyboard. Po nich vystúpili žiaci 
školského klubu pod vedením svojich vy-
chovávateliek. Vianočné pásmo ukončili 
dievčatá z ľudového súboru Bocianik. 
Záverom by sme sa chceli poďakovať za 
pekný vianočný program všetkým účinku-
júcim a tým, ktorí sa na jeho príprave po-
dieľali: p. uč. Smolovej, Michalkovej, 
Škantárovej, Zvaríkovej, Vaníkovej V., 
Vaníkovej M., Hrončekovej Z. a Povra-
zníkovej a členkám kultúrnej komisie, 
ktoré sa postarali o občerstvenie a o slad-
kosti pre detičky. 
 

Prajeme príjemné prežitie Vianoc a  
šťastlivý Nový rok. 

Mgr. Vaníková V. a Mgr. Vaníková M. 
 

KULTÚRNE ZVESTI 
Z činnosti kultúrnej komisie 
V mesiaci december sme sa podieľali na príprave a organizovaní 
krásneho podujatia pre deti.  Dňa 6.decembra v nedeľu bolo Námestie J. Pejku v 
Predajnej plné detí a dospelých. Miestna tržnica svietila nádhernými svetielkami 
a krásnou vianočnou výzdobou. Vianočné stromčeky už čakali len na rozsvietenie. 
Nedočkavým deťom, najmä tým najmenším, čas čakania na Mikuláša spríjemňo-
val disdžokej Ľuboš Ofúkaný peknými detskými a mikulášskymi pesničkami. 
Presne o 16.30 hod. sa v diaľke ozvalo zvonenie zvončekov a veselé pokrikovanie 
detí: „Už ide!“. A naozaj. Vianočné stromčeky sa rozsvietili a objavil sa Mikulášsky 
sprievod – Mikuláš s dvomi anjelikmi, ktoré ťahali vozík plný sladkých dobrôt 
a za nimi samozrejme nechýbal čert. Deti privítali sprievod radostnými pokrikmi 
a búrlivým potleskom. Potom sa Mikuláš prihovoril deťom láskavým slovom 
a odovzdal im sladké balíčky. Niektoré deti, hlavne tie menšie, sa s obavou pozera-
li na čerta, ktorý mal pre horšie deti vrece s uhlím a metlu. Nejednému dieťaťu sa 
veru aj toho ušlo. Niektoré, hlavne tie smelšie, Mikulášovi aj zaspievali 
a zarecitovali. Po odovzdaní darčekov sa očká všetkých detí upreli k oblohe, kde sa 
rozsvietil nádherný ohňostroj. Potom sa Mikuláš so svojím sprievodom odobral od 
detí so želaním veselých a šťastných Vianoc a so želaním stretnutia na budúci rok. 
Že toto podujatie bolo veľmi pekné, urobilo radosť hlavne deťom, o to sa postarali 
a zaslúžili ľudia, ktorým aj touto cestou ďakujem. Sú to členovia kultúrnej 
a sociálnej komisie, starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, aktivační pracovníci 
J. Črep, S. Goral, D. Starčok, J. Hronček, M. Jobek a samozrejme aj sponzorom: 
obec Predajná, J. Šebo a SMER-SD. Za všetky deti zo srdca ďakujem.               
Božena Šulková, predseda kultúrnej komisie 

 

Kultúrna komisia pri-
pravuje 

 
V mesiaci január nás čaká už tradičné 
kultúrne podujatie na náš sviatok 
„Troch kráľov“ a to divadelné vystúpe-
nie. Vo februári pripravujeme detský 
karneval a jubilejný 10. ročník maš-
karného bálu pre dospelých. Na Fa-
šiangy chceme tiež zorganizovať fa-
šiangové podujatie aj pre starších ob-
čanov pri ľudovej muzike a fašiango-
vých pampúšikoch. Už teraz sa tešíme 
na Vašu účasť. 
 

Vážení spoluobčania! 
Na záver roku 2009 sa Vám chcem 
poďakovať za vzájomnú spoluprácu 

a pomoc pri našich akciách a ukončiť 
môj príhovor úryvkom zo staroslovien-

skeho vinša... 
 

Vinšujem Vám vinšujem na to Bo-
žie Narodenie 

i šťastie i zdravie od Boha požeh-
nanie. 

V stodole zbožia, ovociny, na pôj-
de klobások, slaniny, 

i šatstva v truhlici i peniaze 
v pokladnici. 

V domácnosti svornosť, u ľudí 
priaznosť, od Boha lásku, milosť. 

 
B. Šulková,  

predseda kultúrnej komisie 

 



Milí rodičia, detičky! 
 
Sviatočný stôl prestretý, svetielka sviečok 
blikajú, vianočný stromček krásne vyzdobený 
a všade vôkol počuť koledy a cítiť vôňu škori-
ce. 
Toto všetko a ešte mnoho iných vecí nám 
pripomína ten čas, kedy aspoň raz za rok sa 
všetci k sebe dokážeme správať úctivo, do-
kážeme odpúšťať, plníme sny, želáme si len 
to najlepšie. 
Ja si želám, aby sme si plnili sny i počas roka, 
aby sme si dokázali vždy odpustiť a priať si 
len to najlepšie. Aby sme ukázali i svojím 
najmilším a najmenším, že sa ľúbime stále a 
nie len počas týchto krásnych sviatkov. 
 

„Aj detičky napísali Ježiškovi v liste, 
po čom silno túžia ich detské srdcia čisté. 

A najlepšie deti veru v jeho mene, 
Ježiškom každý rok sú odmenené. 
Zavrčí autíčko, zaplače bábika 

a rušeň s darčekmi radostne zabliká. 
V nebeských výšinách anjeli spievali, 
rodičia detičkám darčeky chystali. 
V krbe horí oheň vianočný a svieži, 

darčeky sú v izbe, vonku husto sneží. 
Hviezdičky na nebi krásne svietia, 

veď sú tu Vianoce, to všetci vedia.“ 
 
Všetkým detičkám, rodičom, starým rodičom 
i ostatným Vám v mene celého kolektívu našej 
Materskej školy chcem zaželať z celého srd-
ca krásne sviatky plné pokoja, radosti a lásky 
a v Novom roku veľa zdravia, šťastia, doma 
lásku, svornosť a všetkého hojnosť. 
 

Vaša pani učiteľka  
Stanka. 

 

ZAUJÍMAVOSTI 
Voľby do orgánov Ban-

skobystrického samospráv-
neho kraja zo dňa 28.11.2009 

Členmi okrskovej komisie boli:  
Predseda: Mgr. Blažena Sanitrová 
Podpredseda: Jana Šagátová 
Členovia: Ondrej Petrovič, Erik Búda, Marta Du-
dová, Viera Pocklanová, Jana Baďová, Anna Ko-
šíková, Svetozár Drugár 
Zapisovateľka volebnej komisie: Božena Šulková 
Volebnú zápisnicu podpísali všetci členovia 
okrskovej volebnej komisie, čím potvrdili správ-
nosť údajov uvedených v zápisnici. 
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísa-
ných do zoznamu voličov: 1124 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 176 
Počet odovzdaných obálok: 176 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby predsedu: 176 

 
VZN OBCE PREDAJNÁ Č. 4/2009 Z 11. DECEMBRA 

2009, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁ-
VÄZNÉ NARIADENIE OBCE PREDAJNÁ Č. 3/2008 

Z 12.12.2008 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY. 
 

VZN č.3/2008 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Predajná 
sa mení a dopĺňa takto: Sadzba poplatku: 
a) pri zavedenom množstevnom zbere 0,0504 € za liter ko-

munálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, 
pre právnickú osobu, fyzickú osobu, podnikateľa, chalupá-
rov a chatárov. 

b) Pri nezavedenom množstevnom zbere – paušálny poplatok 
0,0597 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 21,80 € za osobu 
a kalendárny rok. 

U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej 
produkcie podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a 
poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1. 
Na tomto VZN č.4/2009 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
obce Predajná na svojom rokovaní dňa 11.12.2009 a nado- 
búda účinnosť 1.1.2010. 

 Vynovená webová stránka! 
 
V najbližších dňoch budete mať možnosť na-
vštíviť našu vynovenú internetovú stránku 
www.obecpredajna.sk, na ktorej sme spolupra-
covali so ŽP Informatika a.s.. Takže budeme 
čakať na Vaše ohlasy, postrehy či nápady na 
vylepšenie. 

Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

POZOR! 
 
Vyhodnotenie celoročnej súťaže 
o našej obci a vyžrebovanie víťazov 
sa bude konať dňa 6. januára 2010 
na kultúrnom podujatí v Spoločen-
skom dome v Predajnej. 
 

A. Čunderlíková 
koordinátor súťaže 



ŠPORTOVÉ ZVESTI 
K Vianociam a koncu roka akosi automaticky patria spomienky... 
Nielen spomienky na to, čo sme v tom uplynulom roku prežili, ale v mysliach sa nám vynárajú spo-
mienky siahajúce aj do ďalekej minulosti. Spomíname na blízkych ľudí, zážitky či momenty, ktoré ovplyv-
nili svojím spôsobom celý náš život. 
My sa, tematicky vcelku netradične, vrátime v spomienkach pána Ervína Veliča a pána Jozefa Kuracinu 
k ich futbalovým začiatkom v Predajnej. Aj keď táto téma nemá so zimným obdobím nič spoločné, spo-
mienky ako také sem patria. 
 
PÁN VELIČ, MOHLI BY STE NÁM PO-
VEDAŤ NIEČO O VAŠICH FUTBALO-
VÝCH ZAČIATKOCH? 
Futbal som začal hrávať v roku 1944, ale za-
čiatky futbalu v Predajnej sa datujú ešte oveľa 
skôr. Pokiaľ si pamätám s futbalom ako takým 
začali v Predajnej bratia Burzovci, Fero a Pišta 
sa volali. Boli to takí dlháni, vysokí chlapi. Ďalej 
Laco Snopko, ten bol učiteľom v Predajnej, pri-
dali sa Milo a Jožo Daučíkovci, Hronček a ďal-
ší. Mená si už nepamätám, ale viem, že ich bolo 
viac. 
Ihrisko bolo za Hronom smerom na starú želez-
ničnú stanicu. Klub ako taký vznikol okolo roku 
1935 a jeho názov bol Športový klub Predajná. 
Postupne sa pridávali ďalší hráči a začalo sa hrať aj súťažne. Keď som začal hrávať ja s mojimi dvoma bratmi, v tíme 
boli aj Jano Kleskeň, príjmenie mal Kvačkaj, Béla Kuna, Ciro Siman, ten bol brankárom, Jožo Slabej, Ervín Rybár, 
Jozef Baďo, Jozef Králik, Ervín Košík a aj ďalší hráči. Hrávalo sa ešte za Hronom. 
Asi v roku 1947 začali športoví nadšenci organizovať brigády a začalo sa robiť ihrisko na Rajčuli, na majetku štát-
nych lesov. S pomocou občanov a hráčov sa podarilo zohnať úzkokoľajovú štriečku a vagóniky a na tých sme dovážali 
zeminu, ktorá sa kopala z bokov a tak postupne sme plochu vyrovnali. Svojpomocne sme si vyrobili bránky aj lavice 
na sedenie. Všetci sme boli radi, že hlavne mládež sa mala kde stretávať a hrať futbal. Začiatky boli ťažké. Keď sme 
začali hrať súťažne, nemali sme ani dresy, kopačky, loptu. Nebolo ich za čo kúpiť. Začali sme preto hrávať divadlá, 
robiť zábavy za Hronom na Sihoti, poniže mosta a z tých peňazí, čo sme vyzbierali sme si postupne kupovali dresy. 
Loptu aj kopačky nám ušil šuster Štefan Longauer (Šantala) z Bečova. Nakúpil kožu, ktorá vtedy bola na prídel a ušil 
nám ich na mieru. Ako som povedal, peniaze nám nedal nikto, no my sme chceli hrať a súťažiť, a tak sme si pomáhali 
ako sme vedeli. Hrávali sme súťaž s Jasením, Hornou Lehotou, Dolnou Lehotou, Michalovou, Nemeckou a Lopejom. 
Na zápasy nás vozil pán Vágner na nákladnom aute. Zobral nás toľkých, koľkých auto uvládalo odviezť. V aute sme 
sa prezliekli do dresov a šup na ihrisko odohrať zápas. Po zápase sme sa umyli v potoku, ak nejaký blízko tiekol. 
A nemali sme po zápase žiadny obed, ani občerstvenie ako je to dnes. Dali sme si len pivko alebo malinovku, ale kaž-
dý za svoje. Niekedy nám kúpili aj fanúšikovia, čo boli na zápase s nami.  
Nemali sme sponzorov, to vtedy nebolo. My sme hrávali s lásky k športu, s oduševnením, aby sme sa mali kde odrea-
govať a uplatniť svoje schopnosti. 
Nehrávali sme len futbal, ale aj stolný tenis a tenis. Súťažili sme aj v ľahkej atletike. Hádzali sme guľou, diskom 
a behali. Pre zaujímavosť v tej dobe skákal o tyči Ervín Mora 3 metre a to bola len obyčajná drevená palica.  
Určite bolo tých ľudí viac, ale v mojom veku 86 rokov si už tak nepamätám, tak nech mi prepáčia tí, na ktorých som 
zabudol. 
PÁN KURACINA, AKÉ BOLI VAŠE FUTBALOVÉ ZAČIATKY V PREDAJNEJ? 
Ja som začal hrať niekedy v roku 1948, a to sa už hrávalo na ihrisku na Rajčuli. Spomínam si na hráčov, čo som s 
nimi hrával: Béla Kuracina, Matoš, Jozef Mäsiarik, Kuna, bratia Hraškovci, Siman, bratia Košíkovci, Rybár, bratia 
Kološtovci a ďalší. Súťaž sme hrávali s okolitými dedinami. Šatne neboli, tak sme sa chodili prezliekať a umývať do 
obchodu u Kúdelkov. Hrávali sme divadlá, robili zábavy a zo zarobených peňazí sme si kupovali dresy a kopačky. 
Potom sa postupne pridávali ďalší nadšenci futbalu ako bratia Filipkovci, Zolo Lamper, Pavlečko, ten hral aj za bý-
valú Červenú hviezdu Banská Bystrica. Funkcionármi boli Fortiak a Šuhajda.  

Ďakujeme obom pánom za rozhovor. 
Rozprával sa: Dezider Smitka 



Športová komisia 
 
Rok 2009 bol pre športovú komisiu doslova 
„nabitý“ udalosťami a akciami. 
Pripravili sme množstvo akcií nielen pre deti, 
ale aj pre dospelých. Všetko sa to začalo det-
ským turnajom vo florballe, pokračovalo sán-
karskými pretekmi pod horou. Nasledoval 
turnaj vo florballe pre dospelých, túra pre de-
ti do Sviniarky a okolia, premiéru malo májo-
vé športové popoludnie plné hier a súťaží a 
taktiež premiérovo sme pomáhali pri organi-
zovaní Rozprávkového lesa. V auguste na-
sledovali Dni obce a piatkový detský športo-
vý deň. Sobota patrila v rámci tohto podujatia 
dospelákom a už 6. ročníku súťaže O najsil-
nejšieho muža a ženu. Už tradične bol záu-
jem a teda aj počet súťažiacich veľký a bojo-
valo sa s najväčšou vážnosťou a nasadením. 
Aby sa necítili ukrátené o takúto súťaž aj de-
ti, pripravili sme pre ne jej obdobu a tento rok 
už teda poznáme aj najsilnejšieho chlapca 
a dievča. Jeseň bola daždivá, ale aj napriek 
tomu sme sa nenechali odradiť a súťaž v 
púšťaní šarkanov sme zorganizovali začiat-
kom novembra. Veľmi nás mrzí, že tento rok 
nebudeme môcť zorganizovať vianočný turnaj 
vo florballe pre dospelých, pretože nie je kde. 
Ako všetci vieme, telocvičňa sa rekonštruuje.  
Aj napriek tomu si myslím, že športová komi-
sia má za sebou úspešný rok, plný vydare-
ných akcií, ktoré potešili nielen deti, ale aj ich 
rodičov. 
Na záver sa chcem poďakovať za úspeš-
ne odvedenú prácu celej športovej komi-
sii, menovite Janke Švantnerovej,  Anke 
Hruškovej a Lucii Smitkovej a popriať 
všetkým detičkám aj ich rodičom šťastné 
a spokojné sviatky a do nového roku ve-
ľa zdravia a úspechov. Dúfam, že v budú-
com roku sa pri pripravovaných akciách opäť 
stretneme v takom hojnom počte a budú také 
úspešné ako tento rok. 

Dezider Smitka 
predseda športovej komisie. 

ŠPORTOVÉ ZVESTI 
Turistický  

             klub Predajná 
Opäť je tu záver roka a teda čas bilancovať 
to, čo sa počas neho udialo.  
Turistický klub v Predajnej úspešne zavŕšil 
svoju deviatu sezónu a dá sa povedať, že bola 
úspešná a bohatá na túry i turistov, na slnečné 
počasie, zaujímavé výhľady a spomienky. 
Najviac si ale cením to, že sa nám podarilo 
obnoviť tradíciu Hviezdicového výstupu na 
Ľubietovský Vepor, ktorý mal nesmierne bo-
hatú tradíciu u našich predkov, no časom z 
rôznych príčin zanikol. Turistický klub v Pre-
dajnej inicioval obnovenie tohto výstupu a na 
veľkú radosť všetkých zúčastnených, no naj-
mä tej staršej generácie „pamätníkov“, sa tra-
díciu podarilo úspešne obnoviť. 
V rámci tradičného májového výstupu sa na 
Hrbe stretli turisti nielen z blízkeho, ale aj 
vzdialenejšieho okolia. Dúfam, že v budúcom 
roku sa v máji opäť stretneme v takom hoj-
nom počte ako tomu bolo tento rok. 
Teší ma aj fakt, že o turistiku ako takú sa za-
čala zaujímať aj mladšia generácia a postupne 
objavuje zásluhou nášho klubu krásy prírody 
nielen v okolí našej obce, ale po celom Slo-
vensku. Snáď sa záujem tých mladších roční-
kov bude z roka na rok zvyšovať a mládeži 
v našom klube pribúdať. 
Na záver  by som sa chcel poďakovať všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o to, že aj táto sezóna bola úspešná a 
vydarená. 
 

Nech je šťastný každý Váš krok, 
čo urobíte na nový rok. 

Z doliny na štíty, od plesa na chaty, 
nech sa Vám vydaria šťastlivo návraty. 
Či svieti slniečko, či sniežik padá, 

prajem Vám nech Vás má príroda rada. 
 

Chcem popriať všetkým turistom, ale aj ne-
turistom šťastné a veselé vianočné sviatky a 
v novom roku veľa zdravia a úspechov. 

Dezider Smitka 
predseda turistického klubu v Predajnej 
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