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ZVESTI PRE OBČANOV 
 

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva obce Predajná zo dňa 25.6.2009 

OZ obce Predajná schvaľuje: 
- v súlade s § 16 ods.10b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravid-

lách územnej samosprávy celoročné hospodárenie obce Predajná za rok 
2008 „bez výhrad“ a schvaľuje v súlade s § 14 ods.4 toho istého zákona 
návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2008 vo výške 
1 019 000 Sk do rezervného fondu 10% a účelového fondu 90% 
a následne zapojiť do rozpočtu obce z dôvodu krízy 

- plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 
2009 

- pripomienku č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti Ing. V. Kortána 
a zamieta pripomienku č. 2 a 3 

- žiadosť p. J. Kováča o opätovné posúdenie žiadosti odpredaja časti po-
zemkov 

- odpredať pozemky v zmysle GP č. 36041459 – 152/2008 na parcelách 
619/10 o výmere 117m2 – ostatná plocha a 1135/6 o výmere 76 m2 – 
ostatná plocha v cene 2,32 eur/m2 (všetky poplatky spojené s odpredajom 
zaplatí kupujúci) 

- žiadosť p. J. Vanču o odkúpenie pozemkov v k.ú. Predajná reg. „E“, list 
vlastníctva číslo 1200 na parcelách 535/2 – orná pôda o výmere 7060 m2 
a 532/3 – ostatná plocha o výmere 1740 m2 v cene 0,50 eur/m2 (všetky 
poplatky spojené s predajnom zaplatí kupujúci) 

- odpísanie pohľadávky dlžníka nebohej Marty Pítovej zomrelej 4.12.2007 
vo výške 5 000,- Sk, pretože je nevymožiteľná z dôvodu úmrtia dlžníka 

- pre združenie Ekológ náklady na realizáciu projektu (4.1) pre vybudova-
nie „zberného dvora“ vo výške 1.37 eur na obyvateľa 

- pre rekonštrukciu ZŠ Predajná stavebný dozor f. JALE inžiniering – Ing. 
Ján Lendacký 

- zmluvu o dielo s f. Atfafinanac, a.s. Pribinova 25, Bratislava na vypraco-
vanie projektu rekonštrukcie námestia pre ROP, opatrenia 4.1. a) Samo-
statné dopytovo orientované projekty 

- Sprostredkovateľskú zmluvu s dodatkom č.1 f. IBANK – CC, s.r.o., Strie-
borné námestie, Banská Bystrica na sprostredkovanie VO a vyhotovenie 
žiadosti o NFP z fondov EU ROP – Regenerácia sídiel opatrenia 4.1.1 
Samostatné dopytovo orientované projekty 

OZ obce Predajná berie na vedomie: 
- správu audítora o audite individuálnej účtovnej závierky obce Predajná za 

rok 2008 
- informáciu starostky obce o: 
a) osadení dopravných značiek na železničnom priecestí 
b) exekúcii f. Agrohron, obec Predajná ako veriteľ č. 33 dostane 704eur 
c) sponzoroch na pripravovanú monografiu obce 
d) programe obnovy dediny – neúspešný 
e) požiadavke na SSC na označenie začiatku a konca obce, ako aj smero-

vých tabúľ pri cintoríne (smer Jasenie, Lopej) 
f) žiadosti na ÚPSVR o študentku na vykonanie absolventskej praxe 
g) príprave Dní obce Predajná v dňoch 7. – 9. augusta 2009 
h) „Zmluvu o dielo“ uzatvorenú s archit.: Dipl. Ing. arch. Ondrej Bober na 

vypracovanie architektonickej štúdie o poskytovanie služieb za účelom 
prípravy Projektu Námestia JP Predajná 

Kontrola plnenia uznesení: 
Uznesenie č. 19/2009 – plnenie trvá naďalej, uznesenie č. 32/2009 „f“ – odpísať 
žiadateľom o nemožnosti prenájmu. 
OZ obce Predajná ukladá sociálnej a finančnej komisii pripraviť 
v spolupráci s pracovníčkou spoločného úradu v Brezne p. Ďalákovou výšku 
úhrad za opatrovateľskú službu podľa jednotlivých úkonov do konania pracov-
ného stretnutia 

Uznesenie z mimo-
riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľ-
stva obce Predajná 
zo dňa 20.7.2009 

 
OZ obce Predajná schvaľuje: 
- VZN č.2/2009 o poskytovaní opat-

rovateľskej služby v obci Predajná 
OZ obce Predajná berie na  
vedomie: 
- správu o činnosti komisií pri OZ za 

II. Q. 2009 a schvaľuje odmeny 
poslancom OZ, komisiám pri OZ 
a starostke obce za II. Q. 2009 

- správu o výsledku následnej finanč-
nej kontroly čerpania rozpočtu obce 
za obdobie 1-6/2009 

- informáciu starostky obce 
o príprave jednotlivých podujatí na 
DNI OBCE Predajná v období 7. 8. 
a 9. august 2009 a ich zabezpečení 
jednotlivými komisiami a poslan-
cami OZ 

- poďakovanie p. M. Kazára za prí-
pravu recepcie pre hostí medziná-
rodných pretekov v biatlone 
a zároveň berie na vedomie pozván-
ku na ďalšie preteky v letnom biat-
lone v dňoch 23.8.2009 a 29. a 
30.8.2009 

- informáciu starostky obce 
o monografii obce Predajná, ktorá je 
v štádiu dokončenia a bude pokrste-
ná na Dňoch obce Predajná 

- informáciu starostky obce 
o príprave projektu úpravy námestia 

- o uzatvorení KZ s p. Ivanom Van-
čom, Jasenie o odpredaji obecných 
pozemkov podľa uznesenia 
č.41/2009 časť „c“ 

Kontrola plnenia uznesení: 
Uznesenie č. 19/2009 – plnenie trvá 
naďalej, uznesenie č. 32/2009 „f“ – 
OZ zamieta žiadosť RD Dobrá Niva 
a.s. a p. Jána Kováča Jasenie 
o prenájom poľnohospodárskej pôdy 
o výmere 264 563m2, ktorých prena-
jímateľom je AGROJAS, s.r.o. Pre-
dajná a ukladá starostke obce odpísať 
žiadateľom o nemožnosti prenájmu 
v súčasnej dobe. Uznesenie č. 42/2009 
– splnené. 
OZ obce Predajná ukladá staveb-
nej komisii overiť žiadosť p. Štugne-
rovej 



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

 
1. AJ TENTO ROK SA V NAŠEJ OBCI KONALO PODU-

JATIE „DNI OBCE PREDAJNÁ“. AKO BY STE 
ZHODNOTILI ICH PRIEBEH? 

Tohto roku sa nám v prvom rade vydarilo hlavne počasie, ktoré 
nám počas troch dní skutočne prialo.  
Snažili sme sa opäť pripraviť dni obce Predajná tak, aby to boli dni 
pre deti, mládež i dospelých. Nie všetko vyšlo tak ako sme mali 
v pláne, nie všetkým sa to páčilo, ale v konečnom dôsledku si mys-
lím, že dni obce sa vydarili. Práve v tomto roku sme si pripomenuli 
725. výročie prvej písomnej zmienky o obci a pri tejto príležitosti 
bola uvedená do života Monografia obce. Ďakujem všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu, aby táto kniha uzrela svetlo sveta. 
Ďakujem tiež súťažiacim družstvám (ktorých tento rok bolo 14), že 
v sobotu prispeli k dobrej nálade a hlavne, že uvarili chutný guľáš. 
Ďakujem „mládencom“ futbalistom, ktorí zabojovali proti „mlá-
dencom“ z Jasenia a vyhrali. Ďakujem športovej, kultúrnej, sociál-
nej komisii, našim hasičom, aktívnym občanom p. J. Fekiačovi, p. V. 
Kortánovi, p. Majerčíkovi a p. Ševčíkovi z Nemeckej, aktivačným 
pracovníkom a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní 
a bezproblémovom priebehu všetkých podujatí, ktoré sa uskutočnili 
počas troch dní. Ďakujem sponzorom: Stredoslovenskej vodáren-
skej prevádzkovej spoločnosti, poslancom BBSK, predsedovi BBSK 
Doc. Murgašovi, V. Moravčíkovi, J. Kováčovi, M. Boberovej, Ur-
bariátu pozemkové spoločenstvo Predajná, ktorí finančne prispeli 
na toto podujatie. Pri tejto príležitosti by som chcela požiadať ob-
čanov, aby nám napísali svoje postrehy, pripomienky, prípadne 
prišli s nejakým nápadom, alebo pozitívnou kritikou, čo by sme mali 
v roku 2010 na Dni obce, ktoré sa budú konať 6., 7. a 8. augusta 
2010 pripraviť, čoho sa vyvarovať. 

Mottom Dní obce 2009 bol citát: 
„Hľadajme, ľudia to čo nás zblíži, to čo nás spája...Hľadajme, všetci to čo nás zblíži, to čo nás spája...Hľadajme 

sa, nemôžeme sa nenájsť...“ 
Dni obce 2009 budú zaznamenané na DVD, ktoré sa spracováva a pripravuje a po jeho dokončení bude možné zakú-
piť si ho. 
2. BOLA VYDANÁ MONOGRAFIA OBCE PREDAJNÁ SPRACOVANÁ V KNIŽNEJ PODOBE. KDE 
A ZA AKÚ CENU JE MOŽNÉ SI JU ZAKÚPIŤ? 
Monografia obce, ako som už spomínala, bola uvedená do života pri príležitosti 725 rokov obce Predajná. 
Vytlačili ju v Martinskej tlačiarni v náklade 500 kusov. Občania obce, rodáci, ale aj všetci tí, ktorí sa zau-
jímajú o históriu našej obce si ju môžu zakúpiť na Obecnom úrade obce Predajná počas pracovných dní 
v cene 20 € za kus. 
3. KEDY SA ZAČNE S REKONŠTRUKCIOU ZŠ S MŠ V PREDAJNEJ? 
S rekonštrukciou Základnej školy s Materskou školou sme už „konečne“ po všetkých papierovačkách začali. 
Bohužiaľ, nebolo možné využiť letné prázdniny, nakoľko sme museli ministerstvu výstavby predkladať množ-
stvo dokladov, potvrdení a samotný kontrolný proces verejného obstarávania bol veľmi zdĺhavý. Počas kon-
troly procesu verejného obstarávania nám ministerstvo výstavby neuznalo z rozpočtu školy niektoré výdav-
ky, ktoré budeme musieť doplatiť z obecných prostriedkov. Taktiež sa vyskytli poruchy v statike školy 
a telocvične, kde bude potrebné z našej strany urobiť, samozrejme opäť z obecného vrecka, opatrenia na 
zabezpečenie týchto objektov. Takže problémov je veľmi veľa. Bude to určite náročné a hlavne bude potreb-
né zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť žiakov, keďže práce sa budú prevádzkovať počas školského roka. 
Držme si všetci palce, aby to dobre dopadlo. Touto cestou vyzývam rodičov školopovinných detí, aby ich 
upozornili na možné nebezpečie, ktoré im hrozí počas rekonštrukcie školy. 

Informácie obecného úradu... 
 
Ceny vodného a stočného stanovuje Úrad 
na reguláciu sieťových odvetví svojím 
Rozhodnutím, ktoré je zverejňované vo 
Vestníku úradu, na internetovej stránke 
www.urso.gov.sk a na internetovej stránke 
www.stvps.sk. Maximálna cena pre rok 
2009 na výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom bez DPH 0,9313 
€/m3 (28,06 Sk/m3). Maximálna cena za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou bez DPH 0,8764 
€/m3 (26,40 Sk/m3). V súlade so zákonom 
442/2002 o verejných vodovodoch a ve-
rejnej kanalizácii, § 18, odst. 3c, má pre-
vádzkovateľ verejnej kanalizácie právo 
na úhradu za odvádzanie, prípadne zneš-
kodňovanie odpadových vôd (ďalej len 
„stočné“). Podľa § 24, odst. 4 ustanovuje, 
že odvádzanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou je splnenú vtokom odpado-
vých vôd vypúšťaných zo zariadenia pro-
ducenta do verejnej kanalizácie. V zmysle 
uvedeného zákona a § 28 odst.6 za od-
vádzanie odpadových vôd verejnou ka-
nalizáciou platí producent prevádzkova-
teľovi verejnej kanalizácie stočné. 
PRÁVO NA STOČNÉ VZNIKÁ VTOKOM OD-
PADOVÝCH VÔD DO VEREJNEJ KANALI-
ZÁCIE – TO ZNAMENÁ, ŽE PLATBA „STOČ-
NÉ“ NIE JE PODMIENENÁ ČISTIČKOU OD-
PADOVÝCH VÔD. 



JUBILANTI 
v mesiaci júl  
blahoželáme 

 
50 rokov 

Jozef Hronček 
65 rokov 

Anna Macková 
Elena Sojaková 

85 rokov 
Anna Kováčová 

 
v mesiaci august  

blahoželáme 
 

50 rokov 
Zlatica Pejková 

Mgr. Ida Uhlíková 
65 rokov 

Miroslav Šuša 
75 rokov 

Mária Baďová 
Vieroslav Čipka 

Ján Kováč 
80 rokov 

Helena Malčeková 
 

Veľa šťastia a radosti do  
ďalších dní! 

 

Strieborný sobáš 
Stanislav a Jana  

Kohútovci 
 

Ľubomír a Katarína  
Kuracinovci 

 

Nech sa Vám i naďalej spolu 
krásne žije!  

Všetko najlepšie k Vášmu  
výročiu sobáša. 

 

KULTÚRNE ZVESTI 
KULTÚRNA KOMISIA  

INFORMUJE... 
V horúcich letných dňoch sme pre deti o občanov pripravili 
zájazd na kúpalisko v Kováčovej. Počasie nám prialo, 
a tak sa účastníkom, ale najmä deťom z kúpaliska ani od-
ísť nechcelo. Aktívne sme sa podieľali v auguste na prípra-
ve a organizácii Dní obce Predajná. Takéto veľké podujatie 
si vyžaduje od organizátorov aj veľa času, ochoty a dobrej 
vôle. Myslím si, že u členov našej komisie bolo toho dosť. 
Veľmi ochotne pomáhali všade, kde bolo treba. Venovali 
oslavám veľa svojho voľného času. Preto sa im chcem aj 
takouto formou poďakovať. Sú to: M. Dudová, Ľ. Ofúkaný, 
E. Bystrianska, A. Miklošková, A. Giertlová, M. Fekaičová, 
M. Majerová, Ž. Púchyová, I. Kukučková, V. Kuracina, M. 
Vrbická, A. Búdová, A. a M. Michalčíkovci, Š. Gajdoš, Z. 
Kazárová, A. Košíková, M. Flašková, traja bratia Čonkov-
ci. Tiež našim aktivistom: S. Goral, I. Goralová, J. Črep, 
M. Črepová, P. Tokarčík. Výstavu obrazov inštalovali: R. 
Lányová a M. Kňazovická. 
No najväčšiu zásluhu na tom, aby Dni obce Predajná do-
padli aj v tomto roku dobre a že svetlo sveta uzrela aj Mo-
nografia obce, nesie naša starostka Ing. Čontofalská, ktorej 
v mene všetkých občanov vyslovujem úprimné ďakujem.  
Voľné predĺžené prázdninové dni detí sme využili na zor-
ganizovanie krásneho podujatia. Navštívili sme rozpráv-
kovú dedinku na Donovaloch – Habakuky. Rozžiarené det-
ské očká sledovali krásne rozprávky P. Dobšinského ako 
napr. Zlatá priadka, Veterník... Rozprávkový svet obsahuje 
15 domčekov, amfiteáter, hodovňu pre hladošov, zakliate 
mestečko – detské tvorivé dielne, kde si deti mohli niečo 
vymaľovať a svoj výrobok si odniesť domov. Cestou domov 
sme sa zastavili na Starých Horách, kde si účastníci mohli 
obzrieť kostol, občerstviť sa výbornou vodou a kúpiť rôzne 
pamiatkové predmety. 

B. Šulková 
 
Kultúrna komisia pripravuje 
 
Ak sa nám podarí, založíme krúžok hip - hopového 

tanca pre deti a mládež 
 

25. októbra nedeľné popoludnie s kultúrnym prog-
ramom, občerstvením a tancom pre seniorov 

k Mesiacu úcty k starším 
 

Návšteva divadla 
vo Zvolene 



ŠKOLSKÉ ZVESTI 
Milí rodičia! 

Tentokrát sa budem prihovárať Vám, milí rodičia, pretože niektorí 
z Vás sa budú „lúčiť“ na pol dňa so svojimi ratolesťami prvýkrát. 
Začal školský rok a oddýchnutí sa vraciame do školských lavíc 
a hlavne tí najmenší do materskej školy. Cez letné prázdniny sa ma-
terská škola na príchod škôlkarov usilovne pripravovala. Viem, že ten-
to krok je pre maličkých veľmi ťažký, ale zároveň aj veľmi dôležitý. 
Ťažký v tom, že sa na chvíľu musia odlúčiť od svojich drahocenných 
mamičiek, ktoré sú im vo všetkom oporou i ochranou a dôležitý v tom, 
že Vaše dieťatko nadobudne odvahu, nové skúsenosti, zručnosti, 
nových kamarátov s ktorými sa musí naučiť komunikovať, spolupraco-
vať, jasné že aj súperiť, pohádať sa, udobriť sa bez toho, aby to 
vyriešila za neho mamina. To znamená naučiť sa samostatnosti, čo je 
dôležité pre ďalšie kroky v jeho živote. Chcem Vás ubezpečiť, že sa 
nemusíte báť. Áno, bude Vám ľúto, bude strach či to Vaše dieťatko 
zvládne, či sa o neho postarajú, či tam nebude chúďa samé a milión 
podobných otázok, ktoré budú víriť vo Vašej mysli. A plačom bude 
chcieť dosiahnuť Vaše dieťatko to, aby ste ho tam nedávali. V tej 
chvíli musíte byť silná, nenechať sa ovplyvniť slzami. O Vašu ratolesť 
bude dobre postarané, nikto ho nenechá v kúte sedieť, aby nariekalo. 
Uvidíte, prejde čas a na prvý začiatok školského roka, na jeho prvý 
vstup do MŠ budete spomínať s úsmevom. No a na Vás „starí známi“ 
škôlkari sa veľmi tešíme. Čaká na nás veľa práce, aby sme sa poriadne 
pripravili na zápis do prvého ročníka ZŠ. Som rada, že nás bude ne-
úrekom a dúfam, že ukážeme našim novým kamarátom, ako nám je 
v našej škôlke výborne.           S pozdravom Vaša pani učiteľka Stanka. 
 

ZAUJÍMAVOSTI 
 

SLOVO RIADITEĽA 
Tento školský rok sa začal v našej škole 
netradične, neskôr. Chcem v krátkosti 
vysvetliť prečo. Ako je všeobecne známe 
naša škola prostredníctvom zriaďovate-
ľa vlani požiadala o dotáciu z ROP (re-
gionálny operačný program). Škole bolo 
pridelených približne 540 tis. € na re-
konštrukciu ZŠ a telocvične. Naša škola 
bola schválená v siedmom z ôsmich 
výberových kôl. Je logické, že školy 
schválené v prvých kolách práce stihli 
skôr, ako školy schválené v kolách ne-
skorších. Som presvedčený, že práve 
prebiehajúce práce školu skultúrnia a 
podmienky pre našu prácu budú pred-
pokladom ešte lepších výsledkov sa-
motných žiakov. Samozrejme, že nás 
čaká ešte množstvo práce k všeobecnej 
spokojnosti (podlahy, sociálne zariade-
nia, palubovka v telocvični, rekonštruk-
cia elektroinštalácie, výmena okien MŠ, 
ŠJ, ŠKD). No to je už úloha pre najbliž-
šie roky. Na úvod tohto školského roka 
len jeden kladný poznatok. Tohto roku 
sa zastavil pomerne veľký pokles žiakov 
– 20 ročne a v tomto školskom roku 
máme 187 žiakov, čo je o jedného viac 
ako vlani.                    Mgr. Peter Roštár 

5 otázok pre... 
„GULÁŠMAJSTRA 2009“ 

1. V konkurencii 15 družstiev sa Vám podarilo obhájiť minuloročný titul „najlepší gulášmajster“. Pre-
kvapilo Vás to? 
Prekvapilo, lebo 15 družstiev je dosť. Ale pravda je taká, že aj potešilo. Predsa je to tak, že aj starí sú schopní sú-
ťažiť s mladými a nie sú bez šance uspieť.  
2. Každý šéfkuchár má svoj tajný recept prípadne ingredienciu, ktorá robí práve ten jeho guláš výni-
močným. Prezradíte nám tú Vašu? 
Už minulý rok som povedal, že nijaký tajný recept nemám a preto opakujem, do hrnca treba dať lásku, porozume-
nie a dobrú náladu. Pod kotol  klebety, nenávisť a závisť. Potom sa nám podarí uvariť dobrý guláš a ochrániť si aj 
srdce, lebo nie cholesterol, ale to čo ja rád dám pod kotol je najväčším rizikovým faktorom ochorenia srdca.  
3. Kto všetko bol vo Vašom tíme a akou mierou sa zaslúžili o obhájenie titulu? 
V našom, ale nielen v našom tíme je dôležitý nákupca, u nás je to manželka, vie čoho koľko je treba nakúpiť, po-
tom je ochucovateľ, to je dcérin priateľ, ten vie správne dosoliť a dokoreniť, dôležití sú aj pomocníci pri podávaní 
koreničiek, soľničiek a iných vecí priamo do ruky, túto úlohu plní dcéra a aby pod kotlom horelo, je potrebné pri-
kladať drevo. Za to je zodpovedný syn.  
4. Čo sa Vám na celkovom priebehu „Dní obce“ páčilo a čo by sa dalo podľa Vás ešte vylepšiť? 
Tohtoročné Dni obce sa vydarili aj vďaka peknému počasiu, Za to sme sa poďakovali v nedeľu na sv. omši. Väčší 
záujem zo strany občanov by bol iste zvýraznil ich opodstatnenosť.  
5. Chystáte sa obhajovať titul aj do tretice? 
Obhajovať titul o rok je hudba budúcnosti. Mám 73 rokov. Ak mi bude slúžiť zdravie a nebudú mi chýbať sily, tak 
prečo nie ! 

Ján Ďurčo, predseda MO JDS v Predajnej



Kupón č.3 
 

1. Kto dal postaviť svojim občanom pomník padlým 
v 1.svetovej vojne, ktorý je na Námestí J. Pejku? 
a) Miestna organizácia Matice slovenskej, obec Predajná a americkí 
krajania 
b) Zo zbierky 
c) Finančné prostriedky poskytla vláda 
2. V ktorom školskom roku sa ukončilo vyučovanie 
v starej ZŠ a začalo sa vyučovanie v terajšej ZŠ? 
a) rok 1962 
b) rok 1963 
c) rok 1964 
3. Ako sa volá detský folklórny súbor pri ZŠ Pre-
dajná? 
a) Sýkorka 
b) Bocianik 
c) Volávka 
 
Správne odpovede zakrúžkujte a nezabudnite napísať vaše meno, 
priezvisko a adresu. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 

ZAUJÍMAVOSTI 
Pred výsadbou 

drevín myslite na 
susedské vzťahy 

Na úvod snáď treba pripomenúť, že 
pojem susedské vzťahy sa akosi 
„vžil“, aj keď nie je v právnych 
predpisoch Slovenskej republiky 
priamo definovaný. Je to pojem 
chápaný veľmi široko. Z uvedeného 
dôvodu to zúžime len na konkrétnu 
oblasť vzťahov týkajúcich sa výsad-
by drevín najmä v záhradách (aj 
iných pozemkoch). Základná práv-
na úprava tzv. susedských vzťahov 
je obsiahnutá v ustanovení § 127 
Obč. zákonníka, podľa ktorej vlast-
ník veci sa musí zdržať všetkého, 
čím by nad mieru prípustnú pome-
rom obťažoval iného, alebo čím by 
vážne ohrozil výkon jeho práv. Pre-
to najmä nesmie nešetrne, prípadne 
v nevhodnej ročnej dobe odstraňo-
vať zo svojej pôdy korene stromu 
alebo odstraňovať vetvy stromu 
presahujúce na susedov pozemok. 
Vlastníci susediacich pozemkov sú 
povinní umožniť na nevyhnutnú 
dobu a v nevyhnutnej miere vstup 
na svoje pozemky, prípadne na 
stavby na nich stojace pokiaľ to 
nevyhnutne vyžaduje údržba 
a obhospodarovanie susediacich 

pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil povinný ju nahradiť. 
Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť. Tu sa vynára otázka – čo je to nad mieru primeranú pomerom a vážne ohrozenie 
výkonu práva?  Práve prax ukazuje, že susedia túto právnu úpravu vôbec nepoznajú, alebo ju majú tendenciu vykladať 
každý vo svoj prospech, teda absolútne subjektívne. Prečo teda pred výsadbou drevín na záhrade myslieť na susedské 
vzťahy, keď v zásade platí, že každý vlastník pozemku ho môže využívať na účel, na ktorý je určený? Odpoveď na túto 
otázku je obsiahnutá v tom, že aj výkon vlastníckeho práva musí byť v súlade so zákonom a nemôže ho absolutizovať. 
Treba vedieť, že žiadny právny predpis, ktorý by zaväzoval fyzické osoby – občanov, neobsahuje konkrétne vzdialenosti 
(pretože to nie je možné), ktoré by musela napríklad osoba vysádzajúca trvalé porasty pri hranici od susedného pozem-
ku dodržať, pričom pri ich nedodržaní by jej hrozila nejaká sankcia. Na strane druhej však existujú odporúčania od-
bornej záhradníckej literatúry (ktoré však nemajú povahu právnej normy), ktoré pomerne presne, podľa druhov, odrôd 
alebo podpníkov určujú vzdialenosti výsadieb. Pretože len odborník – záhradník vie, aký habitus bude tá, ktorá výsad-
ba mať o niekoľko rokov a ako sa bude správať, odporúčame najmä v prípade svojpomocnej výsadby tieto aj keď len 
„rady“ dodržať.  Ide v zásade o prevenciu pred možným porušením susedských vzťahov najmä v budúcnosti, ktoré môže 
laik len ťažko predpokladať alebo predvídať, ako bude za 5 či 10 rokov vyzerať krík alebo stromček, ktorý je pri výsadbe 
20 až 120 cm vysoký. Od apríla 2005 platí STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie pre 
stromy rastúce mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce. Norma však nie je záväzná a má len odporúča-
ciu funkciu. V praxi môže dochádzať a niektoré rozhodnutia a upozornenia orgánov životného prostredia svedčia 
o tom, že aj dochádza k akémusi „kolíznemu“ uplatňovaniu vzájomných vzťahov najmä medzi Občianskym zákonní-
kom a zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon na 
ochranu prírody a krajiny a citovanou normou STN. Samozrejme len rozhodnutia súdov v konkrétnych prípadoch 
pomôžu s často nejasným výkladom uvedených právnych predpisov. Myslím, že ich frekvencia na súdoch nie je príliš 
veľká, čo na druhej strane môžeme považovať za pozitívne, pretože rozumní (múdri) susedia by sa mali dokázať do-
hodnúť vždy, bez potreby, aby o nich rozhodoval niekto tretí. Len oni sami rozhodujú ako svoj problém, alebo spor vy-
riešia, lebo stále platí: „Bez žalobcu niet sudcu.“ 
Môžem odporučiť pre výsadbu približne nasledovné vzdialenosti : 
- pre kríky (napr. ríbezle, egreše...) vzdialenosť okolo 50 cm od hranice pozemkov 
- pre výsadbu ovocných stromov je to okolo 2 metrov.                                                                                         Ján Chamko 
 



65.VÝROČIE SNP
Zo spomienok pani Veličovej z Lopeja... 

 
V roku 1944, keď už bolo povstanie, 
som videla na vlastné oči tu v Lo-
peji prvých partizánov. Vtedy sme 
ako deti utekali pozerať na nich na 
stanicu. 
Potom sme sa presťahovali do Pre-
dajnej, do obecnej krčmy na tri ro-
ky. Tri roky sme tam boli. Tú krčmu 
sme my vydražili cez povsta-
nie. Bolo viac prihlásených ľudí, ale 
otec veľmi chcel tú krčmu do ná-
jmu, tak zložil tuším 30-tis kauciu. 
Tam sme prišli v takom najhoršom 
čase, cez povstanie a tam sme si 
hocičo pozažívali. Ešte v 1944-tom 
bolo dosť dobre, krčma ešte fun-
govala, aj keď potom čo už parti-
záni aj Nemci začali chodiť,  
sa všeličo v krčme prežívalo. Keď 
vám prvýkrát Nemci prišli, toto bol 
taký šok... Keď prichádzali, my sme 
boli skoro celá dedina 
v Zahruškovej. Pobrali sme, čo kto 
mal na vozy a utekali sme. Tam 
sme boli dve noci a potom sme sa 
vrátili. A potom, keď prichádzali 
Nemci, s prvými Nemcami sme sa 
stretli pri pošte, keď sme sa už ženy 
aj deti vracali z tej Zahruškovej. 
Strašne sme sa báli, mamy nás kryli 
poza chrbát, lebo sa šírili také reči, 
že ženám a dievčatám nedajú 
Nemčúri pokoj. Tí nás potom vyho-
dili z izieb, my sme spávali v pivnici a 
oni sa rozťahovali v našich izbách. 
Mali sme 4 miestnosti, hosťovská iz-
ba a naše dve izby... všetky ich ob-
sadili Nemci. V krčme, kde sa pre-
dávalo, Nemci sa zabávali, dole 
ale bola veľká pivnica kamenná a 
v tej pivnici mama balila chleby pre 
partizánov. Toto sa pamätám veľmi 
dobre, brali to pre partizánov ženy z 
Jasenia, chleby a možno aj pálen-
ku. Viem naisto, že chleby brali, to 
som videla. 
No a pretože to boli také veľké stre-
sy, my sme sa báli, že nám to tam 
naozaj Nemci podpália. Raz Nemci 
doviezli chytených partizánov, my 
sme ich všetkých poznali, veď to 
boli spod Kalvárie cigáni, známi, ale 
sme boli ticho. Neviem veru, kde 
ich dochytili, ale dovliekli ich k nám.  
 

Nemci hľadali miesto, že kde ich 
idú zatvoriť a že do rána vydržia a 
ráno ich postrieľajú. Medzi nimi bol 
aj jeden, čo česky hovoril, tak sme 
trochu rozumeli. Strašne sme sa báli, 
keď povedali, že ich idú ráno po-
strieľať. Nato Nemcom otec pove-
dal, že tu miesta nieto, tak medzi 
seba nech si ich zoberú. Oni potom 
objavili tú ľadovňu, toto vraj bude 
dobré. Vypýtali od otca veľkú reťaz 
a zámku. Tak čo mal, musel dať, 
však inak sa nedalo. Ale ja zatiaľ, a 
to som bola malé dievča, som im 
tam hodila čekan a lopatu. To ale 
aj preto, lebo čo ja viem aj bom-
bardovalo sa, však tie veľké lietadlá 
lietali, tak ak náhodou niečo, aby 
sme si buď my,  alebo kto tam bu-
de potom, vedeli pomôcť. A tí par-
tizáni potom do rána ušli, no ale oni 
by neboli ušli bez toho náradia, le-
bo tam bolo dvojo dverí kvôli mno-
ho ľadu. Holými rukami by tie dvere 
neboli otvorili. Takto ani lopatu ne-
potrebovali, oni to čekanom celé 
nadvihli, aj dvere aj reťaze a ušli. 
Keď to otec videl, tak čekan aj lo-
patu skryl, keby ho boli Nemci vide-
li, tak neviem veru, čo by s ním boli 
urobili. O tomto vie, a ešte hádam 
aj žije, Bartoš. Rodina má dom v 
Dubovej, tam, kde je ich kolónia 
pod horou. Otec im to všetko roz-
prával, hovorili mu, že keby jeho 
nie, tak hádam tuto na hnoji by boli 
skončili postrieľaní. Potom neskôr 
bola schôdza v krčme u Belov, ja 
som už učila v Predajnej, a tam sa 
spomínalo, že títo partizáni ušli, ale 
nevedeli, ako ušli. Ja som ostala 
ako zhrozená, veď to som im ja tam 
čekan aj lopatu hodila, keď im bu-
de treba. Tak som potom poveda-
la pánu Filipkovi  a ten, že to bude 
musieť aj do kroniky opraviť, nech je 
to na poriadku. Čudoval sa veľmi, 
že dievča 12-13 ročné také niečo 
dokázalo. Potom zase raz v noci 
búchali partizáni, bolo ich hádam 
aj zo 15, prišli z Jasenia. Medzi nimi 
bola aj žena, v takej bielej blúzke, 
no fešanda. Nevedeli sme vtedy, 
kto je to a čo sú zač. Tak otec im  
 

dal to, čo mal aj voľáky rum ešte čo 
našiel. Oni nato: "Ale my sme prišli, 
lebo my potrebujeme poriadne 
povrazy." No poriadne povrazy, 
skade ich vziať, tak žinky na prád-
lo, to bývali také pletené, také 
mocné čo mama mala, im všetky 
dala. Oni potom do rána vyhodili 
štreku za stanicou a vykoľajili vlak. 
My sme si hovorili "reku to našimi žin-
kami vyhodili". Takže v tejto krčme 
sme si ozaj užili všeličoho. 
Ešte sme v krčme mali koníky, aj tie 
nám zobrali. Boli zamurované v 
maštali, aby ich nikto nevidel, lebo 
by nám ich boli zobrali hneď a 
chodili sme ich takou dierou cho-
vať. Ale niekto nás udal 
z Predancov a nakoniec nám ich 
vzali maďarskí vojaci. Druhé kone 
sme mali u Mutišov v maštali a po 
tie chytro potom utekali chlapi, le-
bo tými potom naprávali most cez 
Jasenicu pred kostolom, ten, čo bol 
vyhodený do vzduchu, v poslednej 
chvíli robili aj toto. Chlapi boli radi, 
že vôbec dáke kone sú, lebo po-
brali aj iným ľuďom. 
Po vojne už bolo lepšie, veselo. 
Chodilo sa už aj s nákladiakom s 
tovarom z krčmy na tie športové 
podujatia. V Predajnej vždy sa taký 
majáles robil, keď sa robil futbalový 
turnaj na ihrisku na Rajčuli. Keď bol 
otec narukovaný, tak sa mu niečo 
stalo s nohou a odvtedy bol krivý 
celý život, Nosil aj barlu. Potom už 
preto krčmu ďalej nechcel, lebo to 
sa bolo treba veľa pohybovať. Tak 
tú krčmu vydražil istý Kašuba. Otec 
potom už len zásoboval ľudí uhlím, 
vozil na nákladiaku. Mama ho vy-
kladala do auta, lebo nevládal. 
Keď znárodňovali, tak mu nakoniec 
komunisti to auto zobrali, tak som 
im povedala, že to ste mu nako-
niec mohli zobrať aj tie barle, lebo 
otec s mamou žili len z toho auta. 
Potom dostávali ako podporu 341 
korún a z toho žili dvaja ľudia...ale 
prežili, bárs ťažko. 

Ďakujeme za rozhovor.  
D. Smitka 

Spracoval: M.Š. 



ŠPORTOVÉ  ZVESTI 
Športová komisia 

Športová komisia aj tento rok pri príležitosti osláv Dní obce Predajná pripravila pre deti športový deň. Tento sa konal 
v piatok 7.augusta a deti sa ho zúčastnili v hojnom počte. Slniečko svietilo, deti šantili a súťažili ostošesť. Pripravili 
sme pre ne niekoľko disciplín – skok vo vreci, hod mobilom na cieľ a tiež najobľúbenejšiu disciplínu všetkých detí, 

preťahovanie sa lanom. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu a víťazi 
aj vecné ceny. 
Okrem súťaží sa deti mohli vyšantiť na nafukovacej šmýkačke či 
pochutiť si na cukrovej vate. Hasiči zas predviedli ako sa hasí požiar 
a niektoré deti si to aj priamo vyskúšali. Poľovník Janko zas ukázal 
deťom, ktoré kvietky sa ako volajú, ktoré vetvičky patria ktorému 
stromčeku a porozprával im aj o spevavých vtáčikoch žijúcich 
v našich lesoch a na lúkach. Verím, že deti si odniesli pekné zážitky 
a na budúci rok sa opäť stretneme a zasúťažíme si v hojnom počte. 
Zároveň by som sa chcel poďakovať celej športovej komisii 
a každému, kto sa pričinil o bezproblémový priebeh všetkých akcií, 
ktoré boli v piatok 
určené deťom.  
Sobota bola už 
tradične venovaná 

dospelákom. Pripravili sme pre nich už 6. ročník súťaže 
O najsilnejšieho muža a ženu. Súťažilo sa v tradičných disciplínach 
hod guľou, hod kľuchtou, pretláčanie sa rukou a hod mobilom. Súťa-
žiaci za mohutného povzbudzovania divákov, ktorých bolo naozaj 
veľa, hádzali kľuchtou a guľou a poniektorí tak ďaleko, že sme mali 
problém zmerať ich hod. všetci sme sa schuti zasmiali a merali sme 
na dvakrát. Hod mobilom zas preveril súťažiacich v presnosti a na 
záver bola pripravená divácky najatraktívnejšia disciplína a to pretlá-
čanie sa rukou. Bojovalo sa odušu a zo všetkých síl, konkurencia 
bola veľká. Súčet bodov nakoniec rozhodol o víťazoch takto: 
Najsilnejšou ženou sa stala Štuková Marica (Bratislava), tesne za 
ňou a teda na druhom mieste Trnovská Ivetka a tretia bola Kukučková Ivetka (obe z Predajnej). 
Najsilnejším mužom sa stal Núter Peter (Predajná), druhý bol Vetrák Michal (Zámostie) a na treťom mieste skončil 
Demeter Števo (Dubová). Víťazom patrí Putovný pohár starostky obce, ktorý budú opatrovať rok a vecné ceny. Dú-
fam, že aj v roku 2010 sa opäť bude bojovať o titul „Najsilnejší muž a žena“ s takou vervou a nasadením, ako to bolo 
aj tento rok. Vďaka opäť patrí celej športovej komisii, najmä tým, ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave 
a bezproblémovom priebehu celej súťaže.                                                                                                         D. Smitka 

 

Turistický klub Predajná 
 
Začiatky každej túry bývajú 
ťažké, pretože nás čakal strmý 
výstup zo Srdiečka na Chopok. 
Na Kamennej chate na Chop-
ku sme sa občerstvili a potom 
nás už cesta hrebeňom Níz-
kych Tatier ubiehala rýchlo. Na 
Kotliskách sme stretávali veľa 
kamzíkov, ktoré sa nás vôbec 
nebáli a dalo sa  k nim priblížiť 
na pár metrov. Počasie nám 
prialo, takže sme sa mohli ko-
chať krásnymi výhľadmi na 

Slovenské Rudohorie a Liptov. 
Na chate pod Chabencom 
sme si oddýchli a pomaly sme 
zišli do Kyslej doliny, kde nás už 
čakal autobus, ktorý nás zavie-
zol domov. 
Turistický klub Predajná uspo-
riadal v auguste zaujímavú tú-
ru, ktorá nám už dvakrát kvôli 
počasiu nevyšla. Vybrali sme 
sa „dobyť“ Poľský hrebeň vo 
Vysokých Tatrách. Do tretice sa 
aj počasie rozhodlo, že nám 

bude priať a až na zopár úse-
kov, kde nás zavalila hmla, 
sme si výstup na Poľský hrebeň 
vychutnali.  
 
V mesiaci október pre Vás pri-
pravujeme, konkrétne 3.10. 
výstup na Šiklov. Pozývame 
všetkých priateľov prírody 
a turizmu, aby sa spolu s nami 
vybrali spoznávať krásy okolia. 
 

D. Smitka 
 

Predajnianske zvesti – dvojmesačník o dianí v obci zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Predajná, Námes-
tie Juraja Pejku 67, t.č. 048/6192345, e-mail: obecpredajna@stonline.sk Šéfredaktorka: Smitková Lucia, e-mail: luciasmitko-
va@centrum.sk, predajnianskezvesti@centrum.sk. Redakčná rada: Michalková Stanislava, Šulková Božena, Čunderlíková 
Anna, Holková Diana, Smitka Marek. Redakcia sídli na obecnom úrade. Za gramatickú úpravu zodpovedá: Mgr. Viera Vaní-
ková. Uzávierka: 9. október 2009.                                                                                                         Reg. OÚ BR – EV3098/09.  

Foto na strane: D. Smitka


