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BOŽE, ŽEHNAJ PRÁCU NAŠU

V nedeľu 11. septembra 2016 sa v našej obci konala dožinková slávnosť .Dožinky sa začali krojovaným sprievodom. Účastníci
niesli rôzne obetné dary a spolu s hudobníkmi šli z farského dvora smerom do kostola. Omšu slúžil pán kazateľ Róbert Dorman, náš pán farár Mgr.
Tomáš Zelenák a náš pán kaplán Michal Štefánik. Súčanské kroje obohatili opäť slávnostnú atmosféru tohto dňa. Po slávnostnej sv. omši sa všetci
rozišli do svojich domovov a o 14:00 hodine sa začali schádzať pred kultúrnym domom, kde už s a
jednotlivé súbory, kapely, všetci účastníci začlenili do sprievodu, ktorý vyšiel z priestorov KD. Moderátor Peter Michal pripomenul tradície našich starých mám a otcov a všetkých účinkujúcich privítal.
Pred KD si členovia folklórneho súboru zo Slavičína pripravili ukážku dožiniek v minulosti.
Začiatkom mesiaca august sme sa začali schádzať s našimi staršími a začali sme ženy
pripravovať papierové ozdoby, zháňať potrebné druhy obilia, makovičky. Zlátenkou sme namaľovali
makovičky a na stužky sme napísali:
"DOŽINKY 2016 HORNÁ SÚČA" a
"BOŽE, ŽEHNAJ PRÁCU NAŠU." Keď
sa začal blížiť veľký deň bolo treba
zamiesiť z niekoľko desiatok kilogramov
múky cesto na výborné pecové koláče.
O spracovanie a výrobu sa postarali
naše dôchodkyne. Každý si mohol
vybrať, aké má rád či orechové, či
makové.
Ako prvým sa odovzdal veniec pri kultúrnom dome gazdovi
a gazdinej:
gazda
Martin
Bariš
a gazdiná Jarmila Barišová. Pred kostolom sprievod zaspieval „Božia rodička“. Na fare nás čakala mláťačka od Ondračkov
z Nivy. Obsluhoval ju starosta obce aj s bratom Martinom a predviedli ukážku „špajzovania“. Odovzdanie druhého dožinkového venca bolo na fare, kde nás už čakali pán farár
Mgr. T. Zelenák v súčanskom kroji . Kytičku sme odovzdali pánovi kaplánovi M. Štefánikovi. Po odovzdaní dožinkového venca sa ujali spevu a tanca
členovia detského folklórneho súboru Čajka.Pred obecným úradom čakal na dožinkový sprievod náš pán starosta Ing. Juraj Ondračka a zástupca starostu Jozef
Mrázik s manželkou. Odovzdanie dožinkového venca
a kytice mali pripravené členovia folklórneho súboru
Chyzerovčanka zo Zlatých Moraviec. Najväčší vytrvalci
nelenili a spoločne so sprievodom prišli až k miestnej
Agrosúči a.s., kde sa posledný veniec odovzdával riaditeľovi Ing. Alojzovi Švajdovi. Pomerne dlhá cesta bolo
odmenená mliekarenskými výrobkami a s ničím neporovnateľným zákvasom. Po odovzdaní štvrtého venca sa
dožinkový sprievod na čele s jazdcom na koni a dychovou hudbou Chabovienka pohol hore dedinou smerom
na námestie. V sprievode bolo tento rok okolo 200
krojovaných účastníkov. Nechýbali obyvatelia osád
Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská, Dúbrava. Zastúpení boli aj
členovia MMS Chotár a DFS Čajka, ktorí obohacovali
sprievod nosením náradia ako hrable, motyky, kosy...
Samozrejme, na čele sprievodu nemohol chýbať kôň
s jazdcom a na konci koň s vozom. Ďakujeme, že prijali
pozvanie i naši moravskí susedia a prišli s nami stráviť krásne nedeľne popoludnie a spolu s nimi sme sa poďakovali aj za tohtoročnú úrodu. Veľké
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácií tohtoročných dožiniek. Sme radi, že sme sa zišli v takom
hojnom počte. Aj keď dožinky dnes nie sú presne také ako tie prvé súčanské dožinky, je chvályhodné, že sa táto folklórna tradícia zachováva. Krásne
žatevné piesne, naše pekné kroje, dožinkové vence a dobrá nálada sú aj v dnešnej uponáhľanej dobe príjemným zastavením a spomienkou na odchádzajúce leto.
Odmenou pre nás všetkých je dobrý pocit, že sa táto tradícia u nás stále zachováva a prichádza medzi nás veľa návštevníkov z okolia.
MÁME NOVÉHO KAPLÁNA
Od 1. júla 2016 máme v našej obci
Horná Súča nového pána kaplána
vdp. Michala Štefánika, ktorý pochádza z malej dedine Uľany nad Žitavou, okres Šurany.
Srdečne Vás vítame v našej obci
str. 2

OPÄŤ SME MOHLI ODŠTARTOVAŤ LETO ...
26. ročník festivalu dychových hudieb Okolo Súče sa
konal v mesiaci júl, konkrétne 3. júla so začiatkom o 14:00
hodine na námestí v našej obci
Od rána prípravy areálu, postavenie pódia, zabezpečenie
okolia, predávajúci prichádzali a pripravovali sa na otvorenie
festivalu.
str. 9

NETRADIČNÁ ODMENA
Od októbra 2015 navštevovalo 12 šikovných detí na našej
škole divadelný krúžok. V uplynulom
školskom roku pripravili dramatizáciu rozprávky „O dvanástich školských mesiacoch.
str. 12
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VYBERÁME Z OBSAHU ČÍSLA:
Máme nového kaplána – vdp. M. Štefánik

2 Netradičná odmena ...

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

2 ZŠ v MŠ Michala Rešetku Horná Súča

Oslavovali sme deň detí a otcov ...

9 v školskom roku 2016/2017

13

Opäť sme mohli odštartovať leto ...

9 Mliekareň Agrosúča a.s. - Horná Súča

14

Stretnutie Moravákov a Slovákov

12

Nové knihy nám robia radosť

15

na Peňažnej

10 Gratulovali sme jubilantom

15

Oslavy 72. výročia SNP v našej obci

11 Inzertné okienko

16

Pisarzowskie Sobotki

12

MÁME NOVÉHO KAPLÁNA –
VDP. MICHAL ŠTEFÁNIK
Pochádza z malej dediny Úľany nad Žitavou. Narodil sa 13.09. 1980 v mestečku Šurany
okres Nové Zámky. Základnú školu vychodil v rodnej dedine Úľany nad Žitavou. Potom študoval na
Strednej poľnohospodárskej škole v Šuranoch.Otec mu zomrel,býva s mamou,ktorá sa o neho stará
a sem-tam ho príde pozrieť.
Po maturite sa rozhodol pre službu Ježišovi ako kňaz, a tak i nastúpil do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
Diakonskú vysviacku prijal v roku 2004 z rúk dnes už otca arcibiskupa Mons. Stanislava
Zvolenského a 18.6. 2005 kňazskú vysviacku z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Pôsobil na
rôznych miestach, najprv Bratislavsko – Trnavskej arcidiecéza a od roku 2009 Nitrianska. Pôsobil
v Topoľčiankach, Bratislave, Leviciach, Šuranoch, Bánovciach nad Bebravou, Veľkom Cetíne, Bobote a od 1. 7. 2016 pôsobí v Hornej Súči.
Milý náš pán kaplán, srdečne Vás vítame medzi nami v našej krásnej obci Horná Súča. Dúfame, že si tento náš kraj i našich občanov aspoň trošku obľúbite.. Prajeme veľa trpezlivosti
a optimizmu v tejto krásnej, ale neľahkej úlohe 

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 23. februára 2016.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2016-OZ
schvaľuje program rozvoja
bývania obce Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,

Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/02/2016-OZ
schvaľuje
a)investičný zámer – kúpa
obecných nájomných bytov v
bytovom dome:
- investičný zámer obce Horná
Súča realizovať kúpu obec-

ných nájomných bytov v
bytových
domoch
stavby
„Bytové domy Horná Súča“, v
počte 16 b.j. (2x 8 b.j.), ktoré
budú zhotovené v bežnom
štandarde podľa požiadaviek
zákona č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení
zákona č. 277/2015 Z. z. a
podľa požiadaviek zákona č.

150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení
zákona č. 276/2015 Z. z..
Bytové domy ktoré budú
vybudované na pozemkoch
KN-C parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN
9/2 ), 11/37, 11/1, 11/42,
15244/11, 4/2, 10/3 ( E KN
9/1) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
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9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, a na pozemku KN-C
parc. č. 8/4 ( E KN 8 ) evidovanom na liste vlastníctva
číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, na základe
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve od spoločnosti E –
RAN Development, s.r.o., so
sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
DIČ: 2023316526, IČ DPH:
SK 2023316526.
b) investičný zámer – kúpa
súvisiacej technickej vybavenosti k bytovým domom s
nájomnými bytmi:
- investičný zámer obce Horná
Súča realizovať kúpu súvisiacej technickej vybavenosti k
bytovým domom s nájomnými
bytmi stavby „Bytové domy
Horná Súča“, ktorá podmieňuje užívanie 16 obecných
nájomných bytov v bytových
domoch, a to najmä:
• SO 104 Komunikácie a
spevnené plochy
• SO 204 Rozvody NN
• SO 301 Prípojka vody
• SO 302 Prípojka kanalizácie
• SO 303 Vnútroareálová
kanalizácia
• SO 304 ČOV
• SO 307 Odvodnenie parkoviska
• SO 401 Sadové úpravy
na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve od spoločnosti
E – RAN Development, s.r.o.,
so sídlom: Astrová 2/A, 821
01 Bratislava, IČO: 46 292
977, DIČ: 2023316526, IČ
DPH: SK 2023316526, ktorá
zabezpečí výstavbu vyššie
uvedených objektov na svoje
náklady.
c) účel, na ktorý bude žiadaná:
- Podpora zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ďalej len
„ŠFRB“) – U413 – kúpa nájomných bytov v bytovom
dome na základe zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve,
- Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDV a RR
SR“) – kúpa nájomných bytov
v bytovom dome na základe
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve,
- Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDV a RR
SR“) – kúpa technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v bytovom dome na základe zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve.
d) spôsob financovania
kúpy obecných nájomných
bytov v bytových domoch
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stavby „Bytové domy Horná
Súča“:
- úver zo ŠFRB na kúpu
obecných nájomných bytov v
bytových domoch vo výške
60% z obstarávacej ceny
stavby, t.j. vo výške 427800,EUR,
- dotácia z MDV a RR SR na
kúpu obecných nájomných
bytov v bytových domoch vo
výške 40% z obstarávacej
ceny stavby, t.j. vo výške
285200,- EUR,
e)spôsob financovania kúpy
technickej vybavenosti, a to:
• SO 104 Komunikácie a
spevnené plochy
- dotácia z MDV a RR SR na
kúpu technickej vybavenosti
podmieňujúcej užívanie nájomných bytov v bytových
domoch vo výške 17150,EUR
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
7350,- EUR
• SO 204 Rozvody NN
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
7000,- EUR
• SO 301 Prípojka vody
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
5060,- EUR
• SO 302 Prípojka kanalizácie,
SO 303 Vnútro areálová
kanalizácia
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
14920,- EUR
• SO 304 ČOV
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
10060,- EUR
• SO 307 Odvodnenie parkoviska
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
8460,- EUR
• SO 401 Sadové úpravy
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
2000,- EUR
f) predloženie žiadosti o
úver zo ŠFRB
- predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory z
prostriedkov ŠFRB podľa
požiadaviek
zákona
č.
150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení
zákona č. 276/2015 Z. z. na
kúpu 16 obecných nájomných
bytov v bytových domoch
stavby „Bytové domy Horná
Súča“, ktoré budú vybudované na pozemkoch KN-C parc.
č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) evidovaných na liste vlastníctva č. 1,
na pozemku KN-C parc. č.
11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, a na pozemku
KN-C parc. č. 8/4 ( E KN 8 )
evidovanom na liste vlastníc-
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tva číslo 3850,situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, vo výške
427800,- EUR (60% Obstarávacej ceny).
g) predloženie žiadosti o
dotáciu z MDV a RR SR
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDV a RR
SR podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č.
277/2015 Z. z. na kúpu 16
obecných nájomných bytov v
bytových
domoch
stavby
„Bytové domy Horná Súča“
ktoré budú vybudované na
pozemkoch KN-C parc. č. 8/1,
8/61 ( E KN 9/2 ), 11/37, 11/1,
11/42, 15244/11, 4/2, 10/3 ( E
KN 9/1) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, a na pozemku KN-C
parc. č. 8/4 ( E KN 8 ) evidovanom na liste vlastníctva
číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, vo výške
285200,- EUR (40% Obstarávacej ceny).
h) predloženie žiadosti o
dotáciu z MDV a RR SR
-predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDV a RR
SR podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č.
277/2015 Z. z. na kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie 16 obecných
nájomných bytov v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ ktoré budú
vybudované na pozemkoch
KN-C parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN
9/2 ), 11/37, 11/1, 11/42,
15244/11, 4/2, 10/3 ( E KN
9/1) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, a na pozemku KN-C
parc. č. 8/4 ( E KN 8 ) evidovanom na liste vlastníctva
číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, vo výške
17150,- EUR.
i) Súhlas s podmienkami na
poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platné v
čase podania žiadosti na kúpu
16 obecných nájomných bytov
v bytových domoch stavby
„Bytové domy Horná Súča“
ktoré budú vybudované na
pozemkoch KN-C parc. č. 8/1,

3
8/61 ( E KN 9/2 ), 11/37, 11/1,
11/42, 15244/11, 4/2, 10/3 ( E
KN 9/1) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, a na pozemku KN-C
parc. č. 8/4 ( E KN 8 ) evidovanom na liste vlastníctva
číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín.
j) predmet záložného práva,
resp. zabezpečenie záväzku
obce Horná Súča voči ŠFRB
16 obstarávanými nájomnými
bytmi, ktoré sa realizujú podľa
stavebného povolenia č. S
531/2016
vydané
obcou
Horná Súča ako miestne
príslušným stavebným úradom
úradom
zo
dňa
22.02.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť
dňa
22.02.2016, v bytových domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“, ktoré budú
vybudované na pozemkoch
KN-C parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN
9/2 ), 11/37, 11/1, 11/42,
15244/11, 4/2, 10/3 ( E KN
9/1) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, a na pozemku KN-C
parc. č. 8/4 ( E KN 8 ) evidovanom na liste vlastníctva
číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín,
k) súhlas s prijatím záväzku
obce Horná Súča
- dodržať nájomný charakter
bytov v bytových domoch
stavby „Bytové domy Horná
Súča“ po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej však po dobu 20 rokov,
- zriadiť záložné právo na
nájomné byty v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča “ obstaraných
podľa požiadaviek zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení
zákona č. 276/2015 Z. z. v
prospech
ŠFRB
vrátane
pozemkov
pod
bytovými
domami,
- dodržiavať pri prenájme
nájomných bytov a uzatváraní
nájomných zmlúv v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ ustanovenia
osobitného predpisu (§ 22
zákona č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov),
- zriadiť záložné právo na
zachovanie nájomného cha-
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rakteru bytov v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení
zákona č. 277/2015 Z. z. v
prospech MDVRR SR.
l)
zapracovanie
splátok
úveru zo ŠFRB do rozpočtu
obce Horná Súča, počas
trvania zmluvného vzťahu so
ŠFRB, a vyčlenenie minimálne 3 splátok úveru pre ŠFRB
v súlade s termínom kolaudácie stavby „Bytové domy
Horná Súča“ uvedeným v
zmluve o budúcej kúpnej
zmluve a záväzok obce Horná
Súča vyčleňovať v budúcich
rokoch finančné prostriedky v
rozpočte obce na splátky
úveru zo ŠFRB a zabezpečiť
splácanie poskytnutého úveru
zo ŠFRB počas celej doby
jeho splatnosti.
m) vyčlenenie vlastných
zdrojov z rozpočtu obce na
spolufinancovanie
projektu
stavby „Bytové domy Horná
Súča“ vo výške 54850,- EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/3
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Mgr.
Laurinec, Mrázik
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Krovina, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/02/2016-OZ
schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve
medzi spoločnosťou E – RAN
Development, s.r.o., so sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
DIČ: 2023316526, IČ DPH:
SK 2023316526 ako budúcim
predávajúcim a obcou Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913

.

33
Horná
Súča,
IČO:
00311561, DIČ: 202191479
ako
budúcim
kupujúcim,
ktorou sa upravujú podmienky
uzatvorenia budúcej kúpnej
zmluvy na kúpu 16 obecných
nájomných bytov v bytových
domoch a súvisiacej technickej vybavenosti v rámci projektu „Bytové domy Horná
Súča“, ktoré budú vybudované na pozemkoch KN-C parc.
č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) evidovaných na liste vlastníctva č. 1,
na pozemku KN-C parc. č.
11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, a na pozemku
KN-C parc. č. 8/4 ( E KN 8 )
evidovanom na liste vlastníctva číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, za predpokladu, že obci bude poskytnutá
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a podpora (úver)
zo ŠFRB a v súlade s uznesením č. 2/02/2016-OZ
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/3
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Mgr.
Laurinec, Mrázik
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Krovina, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/02/2016-OZ
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1/2016
územného plánu obce Horná
Súča“ potrvá najviac tri roky

od uzatvorenia zmluvy o
poskytnutí dotácie.
Poslanci: Počet
Prítomní/Potrebné
kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/02/2016-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je zmena právnej formy prevádzkovania
predajne Záhradkárske a
chovateľské potreby „GAZDA“
z dôvodu prevodu živnosti z
Mária Bilčíková, Horná Súča
359 na spoločnosť s ručením
obmedzením
za
účelom
prenájmu nebytových priestorov budovy so súp. č. 320 na
pozemku parc.č. 212/1 a
210/2 vo výmere 40,25 m2,
časti hospodárskej budovy na
pozemku parc.č. 212/1vo
výmere 20 m2 a prislúchajúcich pozemkov p.č. 212/1 vo
výmere 100 m2 na nového
nájomcu
Záhradkárske
a
chovateľské potreby „GAZDA“
s.r.o. so sídlom Horná Súča
359, IČO 50 157 191.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/02/2016-OZ
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v časti budovy
súp.č. 320 na pozemku
parc.č. 212/1 a 210/2 vo

výmere 40,25 m2 a časti
hospodárskej
budovy
na
pozemku parc.č. 212/1 vo
výmere 20 m2 v k.ú. Horná
Súča, v obci Horná Súča, a
prislúchajúcich pozemkov p.č.
212/1 vo výmere 100 m2 v
k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, vo vlastníctve Obce
Horná Súča, LV č. 1397, pre
spoločnosť Záhradkárske a
chovateľské potreby „GAZDA“
s.r.o. so sídlom Horná Súča
359, 913 33 Horná Súča, IČO
50 157 191, nájom za nebytové priestory za cenu stanovenú podľa VZN obce Horná
Súča o úhradách za služby
poskytované obcou Horná
Súča č. 2/2014 a nájom za
pozemok vo výške 0,50
EUR/m2/rok na obdobie 2
rokov
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/02/2016-OZ
schvaľuje
harmonogram
zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič

(zapistovateľka
Dohnanová

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 18. marca 2016.

1) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/03/2016-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15. 12. 2015, 12.
02. 2016 a 23. 02. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/03/2016-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej kroniky za rok 2015
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/03/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva

pozemku parc. č. 15151/5, zastavaná plocha s výmerou 2 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15151/2 EKN v k. ú. Horná Súča, obec
Horná Súča – ostatné plochy s výmerou 5773 m², vo vlastníctve Obce
Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 993, odčleneného podľa
GP č. 47787045-60/2015 zo dňa 14.08.2015, overený Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 26.08.2015 pod č.
1039/15, pod stavbou hospodárskej budovy, vo vlastníctve Viktora
Švajdleníka, a manželky Emílie, obaja bytom Horná Závrská č. 662,
913 33 Horná Súča.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/03/2016-OZ
schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 15151/5, zastavaná plocha s
výmerou 2 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15151/2 EKN v k. ú.
Horná Súča, obec Horná Súča – ostatné plochy s výmerou 5773 m²,
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vo vlastníctve Obce Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 993,
odčlenené podľa GP č. 47787045-60/2015 zo dňa 14.08.2015, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 26.08.2015
pod č. 1039/15, pod stavbou hospodárskej budovy, v k. ú. Horná
Súča, pre Viktora Švajdleníka a manželku Emíliu, obaja bytom Horná
Závrská č. 662, 913 33 Horná Súča za cenu 10 EUR/m2 , t. j. 20 EUR.
Kupujúci uhradia okrem ceny za pozemok všetky náklady súvisiace s
prevodom pozemku do svojho vlastníctva.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
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8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/03/2016-OZ
schvaľuje Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 k 18. 03. 2016
podľa prílohy:
Rozpočet

z toho ZŠ

6) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/03/2016-OZ
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
k 31. 12. 2015
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Kapitálové výdavky

Kapitálové príjmy

Návrh na
zmenu

na rok

na rok 2015
pred zmenou

na rok 2015

Príjmy spolu

Bežné výdavky
z toho ZŠ

Fin.operácie-výdav.
Výdavky spolu

rozp.op.č. 12
v eurách

v eurách

1 445 547

1 719 016

2 592

1 721 608

z toho ZŠ

16 400

24 118

47

24 165

Kapitálové príjmy

60 504

433 104

0

433 104

14 725

715 306

0

715 306

1 520 776

2 867 426

2 592

2 870 018

z toho ZŠ

Bežné výdavky
z toho ZŠ
Kapitálové výdavky

0

Návrh na
zmenu

Rozpočet

Rozpočet

na rok
2015

na rok 2015
pred zmenou

v eurách

v eurách

1 354 186

1 558 954

-8 786

1 550 168

643 780

702 751

-553

702 198

3 000

806 694

6 916

813 610

163 590

499 385

437

499 822

1 520 776

2 865 033

-1 433

2 863 600

rozpočtu

Rozpočet

rozp.op.č. 12

na rok 2015
po zmenách
rozp.op.č.
12

v eurách

v eurách

na rok 2015

z toho ZŠ
Fin.operácie-výdavky
Výdavky spolu

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č.1

rozp.op.č. 1

rozp.op.č. 1

v eurách

v eurách

v eurách

na rok 2016

1 576 719

1 576 719

167 471

17 100

17 100

0

1 744 190
17 100

357 546

357 546

0

357 546
0

0

0

0

0

1 934 265

1 934 265

167 471

2 101 736

Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 1

rozp.op.č. 1

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

1 477 973

1 477 973

96 508

1 574 481

715 130

715 130

10563

725 693

8 000

8 000

28 000

36 000

448 292

448 292

0

448 292

1 934 265

1 934 265

124 508

2 058 773

0

Rozpočet

rozpočtu

v eurách

Príjmy spolu

pred zmenou

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

rozp.op.č.12

Fin.operácie-príjmy

Rozpočet

z toho ZŠ

v eurách
Bežné príjmy

na rok 2016

2016

Fin.operácie-príjmy

na rok 2015
po zmenách
rozp.op.č.
12

2015

Rozpočet

z toho ZŠ

7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/03/2016-OZ
berie na vedomie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12 k
31. 12. 2015 podľa prílohy:
Rozpočet

na rok

Návrh na
zmenu
rozpočtu

v eurách
Bežné príjmy

5) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/03/2016-OZ
schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 6924/2 v k. ú. Horná Súča,
obec Horná Súča - zastavaná plocha s výmerou 92 m², odčlenená
parcela z pôvodných pozemkov parc. č. 6924 CKN v k. ú. Horná
Súča, obec Horná Súča –trvalé trávne porasty vo výmere 386 m² a
parc. č. 6925/2 CKN v k. ú. Horná Súča, obec Horná Súča – záhrada s
výmerou 224 m², podľa geometrického plánu č. 39/15 zo dňa
27.11.2015, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 1599/2015 dňa 16.12.2015, od vlastníkov pozemkov - Ing.
Kamila Paloviča a manželky Ing. Miroslavy Palovičovej, bytom Armádna č. 781/3, 911 01 Trenčín, zapísané na LV č. 6495, za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou pre
potreby obce, v cene 1,00 EUR za 1 m², t.j. 92,00 EUR za 92 m².
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Rozpočet

5

0

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

9) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/03/2016-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015 účtovnej jednotky Obec Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/03/2016-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o
výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015 účtovnej jednotky Základná škola s materskou
školou Michala Rešetku Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/03/2016-OZ
schvaľuje Plán termínov zasadnutí komisií na rok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/03/2016-OZ
a) berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
II. polrok 2015
b) berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2015
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
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13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/03/2015-OZ
berie na vedomie informácie o pripravovaných projektových zámeroch
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/03/2016-OZ
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia OZ č. 15/04/2015-OZ
zo dňa 12.6.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím
obecného zastupiteľstva podľa § 4 odst.2 citovaného zákona so zvýšením o 30,24%, pričom na základe § 3 odst. 1 zákona – starostovi od
1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v
národom hospodárstve vyhlásenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
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b) schvaľuje podľa § 4 odst.2 citovaného zákona s účinnosťou od
1.4.2016 zvýšenie minimálneho platu starostu o 40%
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 7/2/2
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Kako, Krovina, Zemanovič
Proti: Mgr. Laurinec, Mrázik
Zdržal sa: Gugová, Habánik
(zapisovateľka Margaréta Dohnanová)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 15. apríla 2016.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č.
1/04/2016
schvaľuje
a) založenie spoločnosti s
ručením obmedzeným Služby Horná Súča, s. r. o.,
nasledovne:
Obchodné meno spoločnosti - Služby Horná Súča, s. r.
o., Skratka názvu: SHS, s.r.o
Sídlo spoločnosti - Horná
Súča 233
913 33 Horná Súča
Slovenská republika
Jediný spoločník - Obec
Horná Súča
so sídlom: Horná Súča 233,
913 33 Horná Súča
IČO 00311561
Spoločnosť sa zakladá na
dobu neurčitú.
Predmety činnosti spoločnosti:
• Poskytovanie služieb v
poľnohospodárstve a záhradníctve
• Poskytovanie služieb v
lesníctve a poľovníctve
• Opracovanie drevnej hmoty
a výroba komponentov z
dreva
• Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z
betónu, sadry a cementu
• Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
• Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
•
Čistenie
kanalizačných
systémov
• Diagnostika kanalizačných
potrubí
• Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
• Uskutočňovanie stavieb a
ich zmien

• Osadzovanie a údržba
dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
• Prípravné práce k realizácii
stavby
• Dokončovacie stavebné
práce pri realizácii exteriérov
a interiérov
• Údržba motorových vozidiel
bez zásahu do motorickej
časti vozidla
• Sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu
• Sprostredkovateľská činnosť
v oblasti služieb
• Sprostredkovateľská činnosť
v oblasti výroby
• Kúpa tovaru na účely jeho
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným
prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
• Poskytovanie prepravných
služieb nemotorovými vozidlami
• Nákladná cestná doprava
vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
vrátane prípojného vozidla
• Sťahovacie služby
• Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja
jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
• Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu
• Prevádzkovanie výdajne
stravy
• Poskytovanie obslužných
služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach
• Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
• Počítačové služby

• Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
• Prenájom nehnuteľností
spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom
• Správa a údržba bytového a
nebytového fondu v rozsahu
voľných živností
• Správa trhoviska, tržnice,
príležitostného trhu
• Vedenie účtovníctva
• Činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov
• Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a
konštruovanie
elektrických
zariadení
• Reklamné a marketingové
služby
• Prenájom hnuteľných vecí
• Informačná činnosť - mestské, turistické informačné
centrá
• Čistiace a upratovacie služby
• Administratívne služby
• Verejné obstarávanie
• Ozvučovanie a osvetľovanie
kultúrno-spoločenských
a
športových podujatí
• Prevádzkovanie kultúrnych,
spoločenských a zábavných
zariadení
• Prevádzkovanie športových
zariadení
• Organizovanie športových,
kultúrnych a iných spoločenských podujatí
• Prevádzkovanie zariadení
slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
• Oprava a údržba potrieb pre
domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

b) majetkovú účasť Obce
Horná
Súča
peňažným
vkladom, nasledovne:
Základné imanie spoločnosti
5 000,00 EUR
Správcom vkladu je Obec
Horná Súča
so sídlom: Horná Súča 233,
913 33 Horná Súča
IČO 00311561
c) zástupcu Obce Horná
Súča do štatutárnych orgánov spoločnosti, nasledovne:
Orgánmi spoločnosti sú valné
zhromaždenie a konateľ.
Prvým konateľom spoločnosti
- Ing. Juraj Ondračka, narodený 30.07.1978, rodne číslo:
7807307266, bytom Horná
Súča 272, 913 33 Horná Súča
Konateľ je oprávnený konať v
mene spoločnosti samostatne.
d) Zakladateľskú listinu o
založení
spoločnosti
s
ručením obmedzeným Služby Horná Súča, s. r. o.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič.

(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

www.hornasuca.sk

číslo 3
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 27.mája 2016.
1)Obecné zastupiteľstvo v
Hornej Súči uznesením č.
1/05/2016-OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o
nenávtný finančný príspevok z
programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 21.3.2016 , Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-11,
Prioritná os: 1. Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,
na realizáciu projektu: „Obecná kompostáreň Horná Súča“,

ktorý bude realizovaný Obcou
Horná Súča
b) zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
v hodnote 5 % zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t. j v sume
20 385,12 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0

2) Obecné zastupiteľstvo v
Hornej Súči uznesením č.
2/05/2016-OZ schvaľuje:
d)predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávtný finančný príspevok z
programu Kvalita životného
prostredia 2014-2020, vyhlásenej 21.3.2016 , Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-10,
Prioritná os: 1. Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,
na realizáciu projektu: „Zberný
dvor odpadov Horná Súča“,

ktorý bude realizovaný Obcou
Horná Súča
e) zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
f) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
v hodnote 5 % zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t. j v sume
59 324,00 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči - Trnávka
ktoré sa konalo 9. júna 2016.
1)Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/06/2016-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 18. 03. 2016 a
15. 04. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/06/2016-OZ
schvaľuje pridelenie 3-izbového obecného bytu č. 6B v nadstavbe
Materskej školy Horná Súča súp. č. 235 žiadateľovi: Tiborovi Orieškovi, bytom Horná Súča č. 244, 913 33 Horná Súča odo dňa 16. 06.
2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 993, podľa GP č.
47797045-8/2016 z 3.2.20106, overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 15.02.2016 pod č. 148/16, pod stavbou
rodinného domu so súp. č. 838 a dvora s prístupovou cestou, v k. ú.
Horná Súča, do vlastníctva Petra Švrčka, bytom Trnávka č. 838, 913
33 Horná Súča, nar. 09.01.1981 r. č. 810109/7389 v podiele 1/1.
Cena pozemku sa určuje vo výške min. 2,95 eur/ za 1 m², spolu 600
m² za cenu min. 1.770 eur. Minimálna cena za 1 m² bola stanovená
podľa znaleckého posudku č. 1/2016, ktorý vypracoval znalec Ing.
Dušan Matejka, Istebnícka č. 10, 911 05 Trenčín, na sumu 2,95 eur/1
m², celková výmera pozemkov je spolu 600 m² v cene 1.770 EUR.
Kupujúci uhradia okrem ceny za pozemok všetky náklady súvisiace s
prevodom pozemku do svojho vlastníctva.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/06/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemkov pod stavbou rodinného domu so súp. č. 838, v k. ú. Horná
Súča, vo vlastníctve Petra Švrčka, bytom Trnávka č. 838, 913 33
Horná Súča a dvora:
parc. č. 15227/2 – zastavané plochy a nádvorie, výmera 97 m²,
parc. č. 15227/7 – zastavané plochy a nádvorie, výmera 503 m²
odčlenených z pôvodného pozemku parc. č. 15227 EKN v k. ú. Horná
Súča, obec Horná Súča – ostatné plochy s výmerou 3177 m², vo
vlastníctve Obce Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 993,
podľa GP č. 47797045-8/2016 z 3.2.20106, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 15.02.2016 pod č. 148/16.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

5) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/06/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemku parc. č. 215/18 CKN– zastavané plochy a nádvorie, výmera
4 m², odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. 215/4 CKN v k. ú.
Horná Súča, obec Horná Súča – zastavané plochy a nádvorie s výmerou 3086 m², vo vlastníctve Obce Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 1397, podľa GP č. 36335924-166-14 z 10.06.2014, overený
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 27.04.2015
pod č. 459/15, ako dvor pri domu so súp. č. 230, v k. ú. Horná Súča,
pre Kamila Horvátha, bytom Soblahovská 61, 911 01 Trenčín, nar.
02.04.1961.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 7/1/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech Laurinec, Mrázik
Proti: Gugová

4) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/06/2016-OZ
schvaľuje odpredaj pozemkov:
parc. č. 15227/2 – zastavané plochy a nádvorie, výmera 97 m²,
parc. č. 15227/7 – zastavané plochy a nádvorie, výmera 503 m².
z pôvodného pozemku parc. č. 15227 EKN v k. ú. Horná Súča, obec
Horná Súča – ostatné plochy s výmerou 3177 m², vo vlastníctve Obce

6) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/06/2016-OZ
schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 215/18 CKN– zastavané plochy a
nádvorie, výmera 4 m², odčleneného z pôvodného pozemku parc. č.
215/4 CKN v k. ú. Horná Súča, obec Horná Súča – zastavané plochy a
nádvorie s výmerou 3086 m², vo vlastníctve Obce Horná Súča, zapísané na liste vlastníctva č. 1397, podľa GP č. 36335924-166-14 z
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10.06.2014, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 27.04.2015 pod č. 459/15, ako dvor pri domu so súp. č. 230, v
k. ú. Horná Súča, do vlastníctva Kamila Horvátha, bytom Soblahovská
61, 911 01 Trenčín, nar. 02.04.1961 v podiele 1/1. Cena pozemku sa
určuje vo výške min. 50 eur/ za 1 m², spolu 4 m² za cenu min. 200 eur.
Kupujúci uhradí okrem ceny za pozemok všetky náklady súvisiace s
prevodom pozemku do svojho vlastníctva.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 7/1/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech Laurinec, Mrázik
Proti: Gugová

Bežné príjmy
z toho ZŠ
Kapitálové príjmy

Príjmy spolu

z toho ZŠ
Kapitálové výdavky

9) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/06/2016-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 k 31. 03. 2016 podľa
prílohy:4

z toho ZŠ
Kapitálové príjmy

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č.3

rozp.op.č. 3

rozp.op.č. 3

v eurách

v eurách

v eurách

Kapitálové výdavky

Výdavky spolu

0

17 100

357 546

357 546

0

357 546

0

624

1 934 265

2 107 613

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č.4

rozp.op.č. 4

rozp.op.č. 4

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

1 477 973

1 580 358

166

1 580 524

715 130

726 293

0

726 293

8 000

36 000

0

36 000

0
448 292

448 292

0

448 292

2 064 650

166

2 064 816

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
11) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/06/2016-OZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 k 09. 06. 2016 podľa prílohy:

na rok 2016
pred zmenou

0

0

624

624

1 934 265

2 101 736

5 877

2 107 613

0

2016

v eurách
Bežné príjmy

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

z toho ZŠ

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

Kapitálové príjmy

rozp.op.č.3

rozp.op.č. 3

rozp.op.č. 3

z toho ZŠ

725 693

600

726 293

8 000

36 000

0

36 000

448 292

448 292

0

448 292

Príjmy spolu

2 058 773

5 877

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/06/2016-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4 k 04. 04. 2016 podľa
prílohy:
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/06/2016-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4 k 04. 04. 2016 podľa
prílohy:

z toho ZŠ
Kapitálové výdavky

Fin.operácie-výda

po zmenách

rozp.op.č. 6

rozp.op.č. 6

rozp.op.č. 6

v eurách

v eurách

v eurách

357 546

357 546

64 339

1 813 782
17 100

328 284

685 830

0

0

0

624

80 334

80 958

1 934 265

2 107 613

472 957

2 580 570

Rozpočet

Rozpočet

na rok

na rok 2016
pred zmenou
rozp.op.č. 6
v eurách

Návrh na
zmenu

Rozpočet

rozpočtu

na rok 2016

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 6

rozp.op.č. 6

v eurách

v eurách

1 477 973

1 580 524

17 276

1 597 800

715 130

726 293

0

726 293

8 000

36 000

134 560

170 560

z toho ZŠ

Výdavky spolu

na rok 2016

17 100

v eurách
Bežné výdavky

na rok 2016

17 100

2016

2 064 650

Rozpočet

rozpočtu

1 749 443

0

1 934 265

Návrh na
zmenu

1 576 719

Fin.operácie-príjmy

715 130

0

1 934 265

na rok

1 580 358

Rozpočet
na rok 2016

357 546

v eurách

2 107 613

rozpočtu

0

5 877

0
Návrh na
zmenu

Rozpočet

357 546

v eurách

624

na rok 2016
pred zmenou

357 546

1 574 481

0

na rok

Rozpočet

v eurách

0

Rozpočet

Rozpočet

1 477 973

1 749 443

0

17 100

z toho ZŠ
Fin.operácie-výd.

0

17 100

0

v eurách

z toho ZŠ

1 749 443

17 100

17 100

Rozpočet

v eurách

1 576 719

17 100

Rozpočet

rozp.op.č. 4

v eurách

v eurách

1 749 443

Rozpočet

po zmenách

rozp.op.č. 4

v eurách

5 253

Návrh na
zmenu

na rok 2016

rozp.op.č.4

1 744 190

Fin.operácie-príjmy

Bežné výdavky

Výdavky spolu

na rok 2016

na rok 2016
pred zmenou

1 576 719

z toho ZŠ

Príjmy spolu

Fin.operácie-výd.

Rozpočet

Rozpočet

rozpočtu

na rok

z toho ZŠ

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

2016

Bežné výdavky

www.hornasuca.sk

Rozpočet

z toho ZŠ
Fin.operáciepríjmy

8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/06/2016-OZ
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
k 31. 03. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

Bežné príjmy

číslo 3

2016

7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/06/2016-OZ
schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

v eurách

HLÁSNIK

0

0

448 292

448 292

363 918

812 210

1 934 265

2 064 816

515 754

2 580 570

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
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12) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/06/2016-OZ
a) schvaľuje Záverečný účet obce Horná Súča a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
b) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu obce Horná Súča
c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2015 na tvorbu rezervného fondu v sume 106 772,61 EUR. Rezervný
fond bude použitý na kapitálové výdavky a splátky istiny z úverov
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/06/2016-OZ
berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik

HLÁSNIK

september 2016

9

14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/06/2016-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
15) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/06/2016-OZ
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za
I. polrok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Vojtech
Laurinec, Mrázik
(zapisovateľka Margaréta Dohnanová)

OSLAVOVALI SME DEŇ DETÍ A OTCOV ...
Dňa 18. júna ihrisko v Hornej Súči ožilo detským smiechom. Dobrovoľný hasičský zbor sa rozhodol
vyčariť úsmev na detských tvárach oslavou Dňa detí a zároveň i Dňa otcov. Krásne slnečné počasie prilákalo
v daný deň množstvo detí s rodičmi.
Na úvod Dobrovoľný hasičský zbor predviedol hasičský útok zahasením domčeka. Pre deti boli pripravené mnohé atrakcie ako skákací hrad,
maľovanie na tvár a množstvo hier. Všetky deti boli na jednotlivých stanovištiach odmenené sladkosťami. Nezabudlo sa ani na rodičov, pre ktorých bolo
pripravené chladené pivko a taktiež výborný guláš. O spríjemnenie sa postarala dychová hudba Chabovienka svojimi piesňami. Záverom dňa sa uskutočnil futbalový turnaj, medzi DHZ a DH Chabovienka. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a spoluorganizátorom podujatia. Veríme, že tento slnečný júnový deň sa všetkým páčil.
(Silvia Gračková, členka DHZ Horná Súča)

OPÄŤ SME MOHLI ODŠTARTOVAŤ LETO ...
26. ročník festivalu
dychových hudieb
Okolo
Súče
sa
konal v mesiaci júl,
konkrétne 3. júla so
začiatkom o 14:00
hodine na námestí
v našej obci. Od
rána prípravy areálu,
postavenie
pódia, zabezpečenie okolia, predávajúci
prichádzali
a pripravovali sa na
otvorenie festivalu.
V doobedňajších
Dychová hudba Skaličané zo Skalice – hlavný hosť 26. ročníka FDH Okolo Súče
hodinách nám aj
popršalo, ale do začatia festivalu sa krásne obloha rozjasnila a slnko svietilo počas celého programu. Samozrejme diváci pre istotu mali i dáždniky, ale
nepotrebovali ich. Areál pripravený, hostia usadení, kapely v napätí čakali, kým sa 26. ročník oficiálne otvorí. Kultúrny program otvorila fanfára, po ktorej
starosta obce Juraj Ondračka všetkých srdečne privítal.. Starosta odovzdal slovo moderátorke Márii Michaličkovej. Na začiatok uviedla dychovú hudba
Chabovienka a otvorili 26. ročník festivalu. Svojimi rezkými skladbami prilákali mnoho divákov, stále pribúdali ďalší a ďalší diváci. Po hornosúčanskej
kapele sa ujal i svojich nástrojov členovia zo Starohrozenskej kapely, ktorá pôsobí v susednej dedine Starý Hrozenkov. Ďalšími účinkujúcimi boli naši
najmladší členovia z hudobnej skupiny Mladík, po nich sa ujali hrania domáci členovia z dychovej hudby Komoranka. Samozrejme naši poľskí priatelia
nemohli chýbať na parkete. Vystúpeniami nás na tomto ročníku potešili mažoretky Gracja, ktoré si pripravili rezké a zaujímavé vstupy. Divákom sa
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páčili. Každoročné účastníčky zo súboru Pisarzowianky potešili divákov rezkými skladbami a samozrejme nemohli chýbať tance, ktoré si pripravili.
Prekvapením boli SÚČANSKÉ SKLADBY v podaní členov Pisarzowaniek. Hlavným hosťom festivalu dychových hudieb Okolo Súče boli členovia dychovej hudby Skaličané zo Skalice. Po koncerte sa pripravil areál na tanečnú zábavu, dychová hudba pripravená, mohlo sa začať zabávať do neskorých hodín.
Ako každý rok si naši poľskí susedia opäť pripravili ochutnávka
poľských jedál a dobrôt. Návštevníci si mohli pochutiť na rôznych
tradičných jedlách. Tešíme sa opäť na ďalší ročník Festivalu
dychových hudieb Okolo Súče.
(LM)

Vedúci súborov a kapiel pri preberaní pamätných predmetov

STRETNUTIE MORAVÁKOV A SLOVÁKOV
NA PEŇAŽNEJ
Stretnutie obcí Horná Súča a Rokytnice patrí k tradičným cezhraničným podujatiam. Spoza ranných mráčikov vykukávalo štrbavé slniečko, ale postupne začalo hriať svojimi lúčmi. Samozrejme počasie
nebolo pravé letné, vysoké teploty, ale i napriek tomu nám počasie naozaj prialo. I tento rok v krásnej prírode, kde sa konalo podujatie Peňažná 2016, v poradí už 16. ročník doobedňajších hodinách prebiehali prípravy v plnom prúde. Naši
susedia z moravskej strany
sa vyzbrojili stanmi, ktoré by
nás chránili pred prípadným
dažďom. Z našej slovenskej
strany bola cesta horšie
prístupná, ale ani to nám
neprekážalo
v prípravách
ďalšieho ročníka cezhraničného podujatia. Prípravy
vrcholili, blížila sa 14 – ta hodina, začiatok otvorenia podujatia. Priestor
sa postupne čo raz viacej začal zapĺňať návštevníkmi zo slovenskej,
i moravskej strany.
Deti si mohli tváričky ozdobiť rôznymi kresbami
Moderátori
návštevníkov srdečne privítali na 16. ročníku Medzinárodného československého stretnutia na Peňažnej. Ako po iné roky, nemohli chýbať úryvky hymny: Českej republiky, Slovenskej republiky a Európskej únie.
Po vypočutí hymien nasledovalo privítanie starostov z okolia, všetkých prítomných hostí, ktorí prijali pozvanie a našli si čas na krásne strávené popoludnie.
Starosta obce Horná Súča Ing. Juraj Ondračka a starosta obce Rokytnice Antonín Goňa otvorili 16. ročník slávnostným príhovorom

Hamonikári Hladíkovci zo Sidónie

Predstaviteľia obcí Horná Súča a Rokytnice
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Všetkých privítali opäť po roku, popriali príjemnú zábavu na podujatí a hlavne, aby počasie vydržalo až dokonca. Po príhovoroch už nasledovalo slávnostné umiestnenie pamätnej, v poradí už deviatej, tabuľky.
Tradícia upevňovania tabuliek začala v roku 2008. Počas upevňovania tabuľky zaznela slávnostná fanfára v podaní členov dychovej hudby Chabovienky. V programe sa predstavili harmonikári zo Sidónie. Členovia si pripravili zaujímavé hudobné vystúpenie. Návštevníci spievali, tancovali spolu s nimi.
Dychová hudba Chabovienka hrala do nálady a tanca do neskorých nočných hodín. V programe nechýbali ani hry pre deti, ani pre dospelých. Hry pre
deti hod tanierom do označeného priestoru, basketbalový kôš, pitie kofoly. Súťažiaci dostali odmenu v podobe sladkej pochúťky, ale i praktické reflexné
pásky, perá, ... Deti sa do súťaží a hier aktívne sa zapájali. Tento rok sme opäť pripravili pre deti maľovanie na tvár, o ktorý bol veľký záujem. Súťaže
pre dospelých boli taktiež zaujímavé - pivná štafeta mužov a žien, nechýbalo ani tradičné preťahovanie lanom.
Tohtoročný 16 - ty ročník podujatia Peňažnej 2016 sa naozaj vydaril, počasie nám v tom iba pomohlo a prialo. Tešíme sa na Vás opäť o rok
a aspoň pri takom dobrom počasí ako tento rok.
(LM)

OSLAVY 72. VÝROČIA SNP V NAŠEJ OBCI
Na tohtoročných oslavách výročia opäť vystúpili členovia z Vojenského historického klubu Biele Karpaty, ku ktorým sa pridal nový sympatizant
Daniel. Spomienkové popoludnie začalo vyjadrením úcty padlým vojakom. Pri pamätníku, pri ktorom držali členovia klubu čestnú stráž, položili predstavitelia obce veniec a dychová hudba zahrala slovenskú hymnu a Pochod padlých revolucionárov a na počesť padlých zazneli tri výstrely. Spomienková
udalosť pokračovala na osade Krásny Dub, kde bola pri pamätníku taktiež čestná stráž, ktorú držali členovia Vojenského historického klubu Červená
hviezda. Program bol spestrený piesňami speváckeho zboru Senior Hornosúčan a mužského speváckeho súboru Chotár. Na záver vojaci obidvoch
historických klubov predstavili priebeh boja Nemcov a spojencov. Hneď po ňom sa zapálila vatra a návštevníkom spievala a hrala do tanca skupina
Mladík.
Ako každý rok i tento sa po zotmení rozhorela vatra SNP ,ktorú pripravili ochotní chlapi z Krásneho Dubu. Poďakovanie za skvelý priebeh
osláv patrí predstaviteľom obce, kultúrnej referentke, výboru ZO SZPB a všetkým tým, ktorí sa pričinili o občerstvenie a úpravu prostredia.

Predstavitelia obce s predsedníčkou SZPB pri
položení venca a zapálení sviec

Členovia VHK Biele Karpaty spolu s hosťami z KVH Červená hviezda

29.AUGUST 1944
Pre Slovensko bol tento dátum veľmi dôležitý. Bolo pekné, slnečné ráno v utorok 29.8.1944. Obyvatelia
netušia, čo sa odohrá na Slovensku a nad ich hlavami. Slovenský národ otvoreným spôsobom vstúpil do ozbrojeného boja proti fašistom, čím sa zrušilo spojenectvo s Nemeckom. Presne v tento deň sa nad Bielymi Karpatmi odohrala veľká letecká bitka, ktorej svedkami boli aj naši občania. Ale pekne po poriadku. Od polovice roku 1944 obyvatelia obce s obavami sledovali vo veľkých výškach prelietavajúce zoskupenia amerických bombardérov ,ktoré s
veľkým hukotom mierili na sever. Za ich v slnku sa lesknúcimi trupmi zostávali zlovestné kondenzačné čiary. V
utorok 29.8.1944 sa velenie 15. leteckej armády rozhodlo zaútočiť na rafinérie v Moravskej Ostrave, Bohumíne a
zoraďovaciu stanicu Vítkovice.
O 6,35 ráno odštartovalo z talianskej základne Amendola viac ako 500 bombardérov typu B-17 a B-24 .
Zoradili sa do formácií po 7 lietadiel, tzv. boxov a zamierili na sever cez Jadran. Po celý čas bolo toto zoskupenie
sledované zo zeme nepriateľskými hláskami, ktoré priebežne informovali o polohe zväzu. Na nemeckej strane bol
vyhlásený poplach. Z letísk v okolí Berlína vyštartovalo približne 70 stíhačiek typu Messerschmitd Bf-109G a Focke
Wulf FW-190A. O 10,40 došlo k stretu a vzdušnému boju, ktorý pozorovali aj obyvatelia našej obce .Počas prestrelky došlo k zostreleniu 9 amerických bombardérov, ktoré havarovali v okolí našej obce, Šanov ,Bošáca ,Krhov,
Andrew Solock
Rudice, Vyškovec, Metylovice, Kašava ,Liptál, Antonstál -to sú miesta, kde zomierali letci a horeli trosky. Do boja
sa zapojili aj americké sprievodné stíhačky typu North American 51D Mustang a Lockheed P-38 Lighting ,ktoré však nanešťastie meškali a skaze, pri
ktorej prestala existovať celá 20.peruť, už nezabránili. Straty boli aj na nemeckej strane .U Lipníkov, časť Vlčieho Vrchu, pristál na padáku nemecký
pilot Uffz. Horst von der Heydt, ktorý bol vážne ranený a po prevoze do trenčianskej nemocnice zomrel. Jeho stroj FW -190 dopadol na Žítkovej. Pri
jeho prevoze asistovali aj naši občania. Najbližšie k našej obci sa zrútil Liberátor B-24H s názvom "Rough Cobb". Dopadol v lokalite Smutný jarok
neďaleko loveckého zámku Antonstál. Na jeho palube bola 10-členná posádka. Všetci bezpečne opustili horiace lietadlo na padákoch a pristáli v
okolí Horného Srnia. Až na jedného. Spodný strelec Sgt. Andrew Solock sa padákom nešťastne zachytil o kormidlá a s lietadlom dopadol na zem.
Jeho pozostatky boli úzkokoľajnou železničkou prevezené do Ľuborče, kde bol pochovaný na Dvoreckom cintoríne. V roku 1946 bolo jeho telo exhumované a prevezené na americký cintorín vo Francúzku. Na mieste havárie je informačná tabuľa a kríž. V Ľuborči na cintoríne je pamätná tabuľa.
Zaujímavé na príbehu je fakt, že Andrewovi rodiča pochádzali z východného Slovenska a okolo roku 1900 sa vysťahovali do Pennsylvánie. V meste
Sheffield dodnes žije Andrewova sestra Irene. Každoročne sa konajú spomienky pri pamätníčkoch, ktoré sú rozosiate po okolitom kraji.
Donedávna sa ich zúčastňovali aj veteráni, ktorí tieto havárie prežili. Ale čas je nekompromisný a týchto letcov vôbec nešetrí. Múzeá v Šanove a Slavičíne túto udalosť veľmi pekne dokumentujú hlavne artefaktami, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
(Roman Poláček, člen VHK Biele Karpaty, Daniel Poláček, sympatizant)
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PISARZOWSKIE SOBOTKI
Tento rok v mesiaci august sme prijali pozvanie na festival
k našim poľským priateľom do Pisarzowíc na podujatie Pisarzowskie
Sobotki. Okrem delegácie boli pozvaní i členovia dychovej hudby
Chabovienka a členovia hudobnej skupiny DŠBand, ktorí odohrali
jednotlivé vystúpenia na podujatí.
Ďalej boli pozvaní členovia Slovenského zväzu včelárov ZO
Trenčín z našej obce a veliteľ hasičov s manželkou.

Počasie bolo naozaj krásne. Vyštartovali sme sa v sobotu 27. augusta, autobus bol takmer plný. Po ubytovaní sa členovia DH Chabovienka poprezliekali
do tradičných súčanských krojov, odohrali a odspievali vystúpenie. Po našich
„súčanoch“ vystupovali mažoretky GRACJA s bohatým a pestrým programom..

Spoločná fotografia našich včelárov a včelárov z Pisarzowíc

Po vystúpeniach sa už pripravovali členovia z DŠBand, ktorí
roztancovali publikum a postupne sa parket zaplnil. Na festivale boli
pripravené rôzne výstavy, miestni včelári prezentovali svoje výrobky,
rôzne druhy úľov. Pre deti boli pripravené zábavné a športové atrakcie.
Posledné vystúpenie mali ešte členovia DH Chabovienka.
Medzi vystúpeniami predseda včelárov z Pisarzowíc ocenil
včelárov z našej obce.. Potom už nasledovala zábava do neskorých
nočných hodín. Na druhý deň- v nedeľu- nás čakala slávnostná sv.
omša, kde nás privítal veľmi srdečne miestny pán farár. Po omši ešte
členovia z Chabovienky zahrali niekoľko skladieb.
A opäť sme sa s našimi priateľmi rozlúčili a cestovali sme do
našich domovov. Ďakujeme všetkým členom kapiel, včelárom, hasičom
a ostatným členom,že prijali pozvanie a zúčastnili sa tohtoročného
festivalu v Pisarzowiciach.
(LM)

NETRADIČNÁ ODMENA...
Od októbra 2015 navštevovalo l2 šikovných detí na našej škole divadelný krúžok. V uplynulom školskom roku pripravili dramatizáciu rozprávky „O dvanástich školských mesiacoch.
V rozprávkovom príbehu sa stretlo l2 mesiacov, z ktorých každý má pre
žiakov svoje neopakovateľné, vždy niečím iným, výnimočné čaro...
Mesiačikovia sa prezentujú každý iným spôsobom. Jeden volá žiakov učiť sa, iný im
ponúka ovocie, prezrádza tajomstvá spod vianočného stromčeka, upozorňuje na
upršaný mesiac november, veselý a zábavný február i apríl, máj ukazuje svoju láskavosť a farby kvietkov, júl a august ponúkajú zábavu, oddych a vôňu koláčikov
z čerstvej múky...
Naši divadelníci sa stretávali každý týždeň a trpezlivo sa učili texty, pracovať s hlasom, pohybovať sa v priestore, spievať, tancovať... Pomohli maminám
pripraviť svoje kostýmy, z ktorých každý upútal
nápaditosťou, farebnosťou
a originalitou. Trpezlivo a so záujmom pripravovali inšpirujúce rekvizity, bez ktorých
by nebolo divadielko divadielkom.
Nikolka Mikušincová predviedla svoj talent a sprevádzala pieseň kamarátov na
klavíri . Malí divadelníci svojim vystúpením tak pripravili milý a hlavne netradičný
darček všetkým mamám a babkám v Hornej Súči, keď sa im v druhú
májovú nedeľu predstavili v kultúrnom dome a v posledný júnový
utorok svojim kamarátom, spolužiakom a pedagógom.
Naša partia komediantov dostala netradičnú odmenu
v podobe výletu do Trenčína, spojenú s návštevou galérie Miloša
Alexandra Bazovského, kde sme si spoločne pozreli výstavu významnej detskej ilustrátorky Heleny Zmatlíkovej. Všetkých očarilo jej úžasné výtvarné umenie, ktoré prezentovala pri ilustráciách množstva
detských knižiek. Prečítali sme si jej zaujímavý životopis, pozreli
fotografie, mali sme možnosť vidieť množstvo ňou ilustrovaných známych, detských kníh, kreslili sme si v zaujímavých výstavných priestoroch a z galérie sme si so sebou odniesli veľa nových informácií
a zážitkov. Občerstvili sme sa na námestí a zmrzlina všetkým chutila
výnimočne dobre.
Verím, že na túto odmenu za svoju šikovnosť, záujem
o divadlo, vystúpenia a hodiny neúnavných nácvikov budú deti ešte
dlho a s úsmevom spomínať.

(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)
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ZŠ S MŠ MICHALA REŠETKU ZŠ HORNÁ SÚČA
V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
Po letných prázdninách sa žiaci vrátili do školy 5. septembra 2016. Tradične sa najskôr stretli na svätej omši a o 9,00 hod. na dolnej
chodbe budovy školy.
Škola má dlhodobo výborné vzťahy s obcou i farským úradom. Otvorenia školského roka sa zúčastnil starosta obce Ing. Juraj Ondračka, Mgr. Tomáš Zelenák i nový kaplán Mgr. Michal Štefánik. Úprimný potlesk všetkých potešil a potvrdil blízky vzťah detí k obecným
i cirkevným osobnostiam.
Žiakov, rodičov i pedagogický kolektív privítal riaditeľ školy Mgr. Dušan Černek. Predstavil novú zástupkyňu riaditeľa školy PhDr.
Máriu Filipovú. Pripomenul, že počas školského roka bude 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z nich 5 dní
pripadne na sviatky) a 5 dní sviatkov. Potom sa prihovoril žiakom 1. ročníka. Poprial im úspešný vstup do školského života, výborné vyučovacie
výsledky, spokojnosť, radosť a nové priateľstvá. Slová riaditeľa smerovali i k žiakom 9. ročníka. Vyjadril nádej na dobrú spoluprácu, zintenzívnenia prípravy na vyučovanie, ktorá vyústi v kvalitné výsledky v Testovaní 9. Poprial im úprimnú koncoročnú radosť z prijatia na vybrané školy
a šťastnú koncoročnú rozlúčku.
Riaditeľ školy privítal i celý pedagogický kolektív. Poprial im veľa úspechov, spokojnosť, radosť a dobrý pocit z vykonanej práce.

Pedagogickí zamestnanci:
Noví učitelia : Mgr. Mária Hálová, (anglický jazyk, dejepis, občianska náuka),Mgr. Anna Birasová (náboženská výchova)

Triedy a triedni učitelia
1.A trieda
1.B trieda
2.A trieda
2.B trieda
3.A trieda
4.A trieda
4.B trieda
5.A trieda
5.B trieda
6.A trieda
7.A trieda
7.B trieda
8.A trieda
9.A trieda
9.B trieda

17 žiakov
17 žiakov
12 žiakov
15 žiakov
23 žiakov
18 žiakov
15 žiakov
17 žiakov
17 žiakov
28 žiakov
19 žiakov
20 žiakov
24 žiakov
19 žiakov
18 žiakov

Mgr. Ľubica Orságová
Mgr. Marián Levák
PaedDr. Lucia Lakatošová
Mgr. Terézia Michalová
Mgr. Miriam Holíčková
Mgr. Eva Hupčíková
Mgr. Hana Hulínová
Mgr. Anna Dohnanová
Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.
Ing. Alena Paššová
Mgr. Ivan Steinecker
PhDr. Mária Filipová
Mgr. Stanislava Laurincová
Mgr. Emília Balajová
Mgr. Renata Mikulcová

Ostatní učitelia:
Mgr. Mária Hálová (100 %), Mgr. Anna Žiaková (74 %),
Mgr. Anna Birasová (43 %),Mgr. Zuzana Trúnková (24 %),
Mgr. Tomáš Zelenák (9 %), Mgr. Michal Štefánik (4,5 %)
PaedDr. Juraj Šedivý (26 %)

Riaditeľ školy: Mgr. Dušan Černek
Zástupcovia RŠ: Mgr. Vojtech Laurinec
PhDr. Mária Filipová

Špeciálny pedagóg, výchovný poradca: PaedDr. Juraj Šedivý (40 %)
Asistentky učiteľa: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD (35 %)
Mgr. Eva Veber (35 %)

Vychovávateľka v ŠKD: Mgr. Eva Veber
Žiaci:
V školskom roku 2016/2017 bude mať škola 279 žiakov
(o 2 žiakov viac ako v minulom roku).
Na 1.stupni bude 7 tried (117 žiakov), na 2.stupni 8 tried (162 žiakov).
Školu bude navštevovať 138 chlapcov a 141 dievčat.
Žiaci podľa bydliska: obec 142 žiakov (51 %), Dúbrava 43 žiakov,
Trnávka 28 žiakov, Závrská 24 žiakov, Repákovci 16 žiakov,
Vlčí Vrch 15 žiakov, Krásny Dub 8 žiakov (osady spolu 134).
Skalka nad/Váhom 3 žiaci, Trenčín 1 žiak (spolu 1 %)
Z toho študujú 4 žiaci v zahraničí.

Termíny prázdnin:
Jesenné prázdniny
Vianočné prázdniny
Polročné prázdniny
Jarné prázdniny
Veľkonočné prázdniny
Letné prázdniny

28.10.2016 - 31.10.2016
23.12.2016 - 5.1.2017
3.2.2017
27.2.2017 - 3.3.2017
13.4.2017 - 18.4.2017
3.7.2017 - 31.8.2017

začiatok vyučovania - 2.11.2016 (streda)
začiatok vyučovania - 9.1.2017 (pondelok)
začiatok vyučovania - 6.2.2017 (pondelok)
začiatok vyučovania -6.3.2017 (pondelok)
začiatok vyučovania - 19.4.2017 (streda)
začiatok vyučovania - 4.9.2017 (pondelok)
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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MLIEKAREŇ AGROSÚČA,
A.S. - HORNÁ SÚČA
História mliekárne v Hornej Súči sa začala písať ešte v prvej
polovici 90.-tych rokov. ŠM Horná Súča bol pretransformovaný na
akciovú spoločnosť, v čele ktorej stál Ing. Alojz Švajda. Súčasťou
areálu firmy už vtedy bola malá mliekáreň s technológiami českej
výroby.

V tomto období tvorili základ sortimentu najmä zakvasené výrobky a
balené mlieko. Snaha ďalej rozvíjať výrobu viedla k nákupu technológií
najmä z podobných mliekarní, končiacich výrobu. Zdedené problémy s
hygienou sa podarilo vyriešiť, okrem iného, nákupom ultrazvukovej
umývačky. Postupne sa výroba rozrástla natoľko, že bolo potrebné
začať využívať aj vedľajší objekt. Toto všetko prebiehalo v období 3
rokov po vzniku akciovej spoločnosti Agrosúča.

Niekoľko ďalších rokov trvalo, kým sa stabilizoval výrobný
program do dnešnej podoby. Od roku 2003 mliekareň v Hornej Súči
produkuje sortiment, ktorý zahŕňa parené syry ako oštiepok a Chabovec. Oba vo variante neúdený i údený. Ďalej sú to syrové nite, bryndza
v rôznych baleniach. V lete - letná bryndza z čerstvého ovčieho syra,
v zime, po skončení laktačného obdobia oviec zasa zimná bryndza z
ovčieho syra naloženého v sude - sudovky.

Okrem toho sa v mliekarni vyrába i ovčia hrudka na priamy konzum,
kravská hrudka, taktiež na priamy konzum i na ďalšie spracovanie,
plnotučný tvaroh a zákvas. Kravská hrudka, ktorá nie je spracovaná
v mliekarni, putuje k obchodným partnerom - výrobcom syra, ktorí ju
použijú na výrobu ďalších syrových špecialít.

Vo svojom sortimente ponúka mliekareň smotanové jogurty, encián a
eidamskú tehlu, ktoré získava bártrovým obchodom s mliekárňou v
Selciach.
Všetky výrobky sú vyrábané tradičnou metódou, bez pridávania umelých prísad a bez náhrady mliečneho tuku olejmi alebo rastlinnými
tukmi. Aj vďaka dodržiavaniu týchto výrobných receptúr je chuť a
štruktúra súčanských výrobkov presne taká, akú by sme čakali od
poctivého domáceho syra či bryndze. Jeden z najznámejších syrov je
Chabovec, s ktorým sa bežne stretávame na pultoch predajní. Tento
syr dostal meno podľa hory, ktorá sa vypína nad súčanskou dolinou Chabová.
Vyrobiť kvalitný produkt je však len jedna časť úspechu. Rovnako
dôležitá, ak nie ešte dôležitejšia je schopnosť tieto výrobky predať

zákazníkom. Distribúcia dennej produkcie 350 kg výrobkov mliekarne
je zabezpečená niekoľkými spôsobmi. Časť sa predáva v obchodoch
malých predajcov, najmä v žilinskom a banskobystrickom kraji, časť sa
predá pomocu mobilnej predajne - chladiarenského auta a časť ide na
pulty predajní obchodnej siete Coop Jednota. Coop Jednota je jediný z
obchodných reťazcov, ktorý spoločnosti Agrosúča ponúkol férové
podmienky spolupráce.

Mliekáreň spracúva dennú produkciu vlastného kravského
mlieka v objeme cca 2400 l a v období laktácie oviec 300 l/deň ovčieho
mlieka. Aj vďaka tomu dokázala spoločnosť zachovať živočíšnu výrobu, aj keď sa všade naokolo likvidujú stáda dojníc kvôli ekonomicky
neúnosnej cene mlieka. Presadiť sa v dnešnom tvrdom konkurenčnom prostredí nie je jednoduché. Mliekáreň v Hornej Súči to dokázala
najmä vďaka kvalite, chuti a prijateľnej cene svojich výrobkov.

(Ing. Lucia Klinková)
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NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ
Milí čitatelia, do Obecnej knižnice boli
v mesiaci jún až august 2016 zakúpené tieto
knihy:
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GRATULOVALI SME
JUBILANTOM
V mesiaci august 2016 navštívili členovia ZPOZ – u pri
príležitosti úctyhodných deväťdesiatych
narodenín oslávenkyňu:
Helena Sádecká
narodená
17.8.1926

Krásna literatúra pre dospelých:
1. Čarodejnica z Portobella – Coelho, P.
2. Šepkanie anjelov – Bazalová, B.
3. Hra na milovanie – Gillerová, K.
4. Vôňa neba – Ondriová, I.
5. Láska cez oceán – Páleniková, K.
6. Silnejšia ako osud – Šulková, J.
7. Sny na mieru – Krištofíková, A.
8. Nežná fatamorgána – Dán, D.
9. Láska za oceánom – Pilcher, R.
10. Cudzinka – Gabaldonová, D.
11. Druhá strana – Connelly, M.
12. Hazardná hra, Favorit – Francis, F.
13. Tiene vášne – Štrauchová, B.
14. Nemecké dievča neplače – Hajduková,
M.E.
15. Červená hmla – Štefanová, M.T.
16. Slzy predaných dievčat – Wurm, M.
17. Kronika sendvičovej ženy – Vander Holland, T.
18. Maturita z lásky – Kuffa, M.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Papierové mestá, Kam zmizla Aljaška –
Green, J.
2. Diví šialení anjeli 2. – Brezina, T.C.
3. Mach a Šebestová na prázdninách – Macourek, M.
4. Bola raz jedna láska – Šefčík, V.
5. Zlom väz, Johanka! – Revajová, T.
6. Agáta Papagájová a lietajúca hlava – Poskitt, K.
7. Projekt Lottie, Mačacia múmia – Wilsonová, J.
8. Medvedík Paddington – Bond, M.
9. Záhada hrozného vlkolaka – Carey, M.V.
Prosím všetkých čitateľov o dodržiavanie
výpožičnej lehoty 1 mesiac a tiež o skoré
vrátenie vypožičaných kníh z dôvodu elektronizácie knižného fondu. Za porozumenie
ďakujem a zostávam so želaním príjemného
čítania.
(MG)

(LM)

OBEC HORNÁ SÚČA
oznamuje a zároveň pozýva všetkých
občanov na
„VIANOČNÉ TRHY“.
Podujatie sa bude konať dňa
10.12.2016, sobota.
v Parku Michala Rešetku Horná Súča.
Príďte podporiť dobrú a správnu vec.
Ďalšie informácie budú upresnené!
Tešíme sa na Vás !
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INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...

Inzeráty posielajte na lucia.mrazikova@hornasuca.sk alebo prineste osobne do kancelárie kultúrnej referentky do
uzávierky čísla. Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii. Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho
uverejní len v jednom čísle. Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
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