V sobotu 10.novembra
2018
sa
uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy
obce Horná Kráľová. Vo voľbách si občania volili starostu
obce a poslancov do
9 členného obecného
zastupiteľstva na nastávajúce štvorročné
volebné obdobie.
Voľby sa uskutočnili v dvoch volebných okrskoch. Funkciu
predsedu miestnej volebnej komisie zastával Mgr. Miloš Kopiary, v okrsku č. 1 - Obecný úrad Horná Kráľová bola predsedkyňou p. Alžbeta Lencsésová a v okrsku č. 2 - Základná škola
Horná Kráľová p. Mária Paškevičová.
Volieb sa zúčastnilo 877 voličov z celkového počtu 1565 zapísaných voličov. Percentuálna účasť voličov bola 56,03.
Počet všetkých platných hlasov odovzdaných pre voľbu starostu obce bol 873.
Počet všetkých platných hlasov odovzdaných pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva bol 868.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v poradí podľa najvyššieho počtu
získaných hlasov :
Emil Rábek, nezávislý kandidát
300 hlasov
Michal Klinka, Ing, nezávislý kandidát
298 hlasov
Zuzana Sláviková, Ing, nezávislý kandidát 196 hlasov

Michal Lencsés, Kresťanskodemokratické hnutie 57 hlasov
Katarína Lenická, nezávislá kandidátka
22 hlasov
Za starostu obce Horná Kráľová pre volebné obdobie 20182022 bol zvolený p. Emil Rábek, nezávislý kandidát s počtom
získaných hlasov 300.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Peter Šoka, Ing., nezávislý kandidát
543
2. Michal Klinka, Ing., nezávislý kandidát
494
3. Ladislav Odráška, Mgr., nezávislý kandidát
492
4. František Lešš, nezávislý kandidát
417
5. Ondrej Števko, nezávislý kandidát
408
6. Marek Lenický, nezávislý kandidát
374
7. Zuzana Sláviková, Ing., nezávislá kandidátka
367
8. Štefan Straňák, Ing., nezávislý kandidát
358
9. Diana Slováková, Mgr., nezávislá kandidátka
283
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Obecného zastupisteľstva v Hornej Kráľovej v poradí počtu získaných hlasov:
1. Ľubomír Straňák, nezávislý kandidát
283
2. Tibor Rábek, nezávislý kandidát
270
3. Vladimír Žiak, Ing., Slovenská národná strana 268
4. Adam Rábek, nezávislý kandidát
246
5. Miloš Kopiary, nezávislý kandidát
243
6. Michal Lencsés, Kresťanskodemokratické hnutie 217
7. Mariana Zabáková, nezávislá kandidátka
197
8. Katarína Lenická, nezávislá kandidátka
196
Monika Vörösová

Napínavé voľby na post 9-teho poslanca rozhodol žreb
sčítaní hlasov z oboch okrskových komisií
nastala zaujímavá situácia. Na poslednom
zvoliteľnom mieste sa umiestnili dvaja kandidáti s navlas rovnakým počtom hlasov.
Diana Slováková a Ľubomír Straňák získali
zhodne 283 hlasov. „Miestna volebná komisia musela v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva určiť, ktorý
z nich sa stane poslancom. Komisia zisťovala, či ich nominovala jedna politická strana
resp. koalícia, prípadne sú nezávislými kandidátmi. Keďže sme zistili, že ide o nezávislých kandidátov, o tom, kto z nich bude zvolený za poslanca, rozhodol žreb.“ vysvetľuje
predseda miestnej volebnej komisie Miloš
Členovia volebnej komisie pri sčitovaní hlaKopiary. Ak by išlo o kandidátov navrh			
sov.
nutých jedným politickým subjektom, ich
Foto: Mária Holečková
konečné poradie by bolo určené poradím,
Komunálne voľby priniesli v našej obci v akom sú uvedení na kandidátnej listine potesné výsledky. Hovoríme o poslednom, de- litického subjektu.
viatom mieste medzi poslancami.
Predseda MVK pripravil dva žrebovacie
V našej obci sa volilo deväť poslancov. Po lístky s poradovými číslami kandidátov uve-
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dených na hlasovacích lístkoch. Poskladané
lístky uložil do misy. „Následne som požiadal podpredsedkyňu, aby vytiahla jeden
papier. Kandidát, ktorého poradové číslo
vytiahne, sa stane poslancom obecného zastupiteľstva,“ objasnil Miloš Kopiary. Ako
je známe, stala sa ním Diana Slováková, Ľubomír Straňák je prvým náhradníkom.
Voľby priniesli aj tesný výsledok v prípade voľby starostu obce. Emil Rábek
v zúčtovaní získal o dva hlasy viac ako
druhý v poradí Michal Klinka. V prípade rovnosti hlasov by ale žreb nerozhodoval. „Ak by dvaja alebo viacerí kandidáti
na starostu obce získali rovnaký najvyšší
počet hlasov, v zmysle zákona sa v takomto prípade žreb nevykonáva, ale je potrebné vykonať nové voľby,“ vyjadril sa Miloš
Kopiary. Ako dodal, voľby by sa týkali iba
postu starostu a nie zvolených poslancov.
Ladislav Odráška
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Staronový starosta: prioritou bude kultúrny dom,
zameriame sa aj na chodníky
Už 12 rokov má naša obec rovnakého
starostu. Od roku 2006 je v tejto funkcii
pán Emil Rábek. V posledných voľbách
dostal opäť dôveru občanov. O tom, prečo
sa rozhodol kandidovať, aké sú jeho plány
vo funkcii, čo všetko budú jeho priority,
sme sa porozprávali so staronovým starostom Hornej Kráľovej pánom Emilom
Rábekom.
Prečo ste sa rozhodli opätovne kandidovať a uchádzať sa o post starostu
obce?
Najskôr by som sa chcel poďakovať za
hlasy občanom, ktorí sa volieb zúčastnili
a prejavili mi dôveru.
Zo začiatku som bol rozhodnutý, že
kandidovať nepôjdem, ale na poslednú chvíľu som sa dozvedel, že nám boli
schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktoré sme sa
snažili získať počas piatich rokov. A to
bol hlavný dôvod, prečo som sa opäť
rozhodol kandidovať. Ani jeden z mojich
protikandidátov o tomto veľkom projekte
nič nevedel. Zo skúseností už z predchádzajúcich zrealizovaných projektov ako
je výstavba bytových jednotiek na Vinohradníckej ulici , nadstavba bytových jednotiek nad obecným úradom, rekonštrukcia základnej školy alebo rekonštrukcia
materskej školy viem, aké je to náročné
a čo to všetko obnáša.

Verím, že tento veľký projekt za podpory a spolupráce našich poslancov dobudujeme do zdarného konca. Týmto
spôsobom, by som im odovzdal získané
skúseností, ktoré by využili v ďalších rokoch pri zveľaďovaní našej obce.
Aké budú Vaše priority počas najbližších štyroch rokov? Viete vymenovať nejaké investičné akcie, na ktoré
upriamite pozornosť?
Prioritou bude určite kultúrny dom
a tiež chodníky. Doteraz sme sa zamerali
na školu a škôlku, kde sme robili únikový
východ. To je aktuálne dokončené, musíme to skolaudovať, aby sme využili dve
novootvorené triedy pre družinu. Čo sa
týka investičných akcií, do nejakých veľkých pravdepodobne nepôjdeme.
Občanov trápi kvalita ciest a chodníkov. Už ste niečo načrtli, je teda v pláne
ich oprava alebo rekonštrukcia?
Ak budeme hovoriť o cestách, z vlastných zdrojov určite nie. Chodníky nehovorím, že nezvládneme, ale oprava ciest
je nákladná záležitosť. Napríklad oprava
cesty Nad Humnami - jedna strana by nás
vyšla okolo stotisíc eur. Ak budú výzvy,
podnikneme príslušné kroky. V ďalších
rokoch sa na to môžeme zamerať. Ak už
robiť nejaké cesty, tak k spomínaným novým domom IBV.

Predseda miestnej volebnej komisie Miloš
Kopiary vymenuváva do funkcie starostu
obce Emila Rábeka.
		
Foto: Mária Holečková

V obci je dopyt po bývaní. Budete podnikať nejaké kroky aj v tejto oblasti?
Bytovky by sme stavať mohli, máme
ponuku. Problémom je, že nie je kde. Nemáme pozemok. Kedysi som poslancom
navrhoval kúpu pozemku vedľa škôlky,
v záhradách. Neprešlo to však. Na výstavbu
ďalších rodinných bytov, je potrebné, aby
boli pozemky vysporiadané. Inak s tým nespravíme nič.
Ladislav Odráška

Budeme mať nové detské ihrisko
Aj naši najmenší sa môžu tešiť. V obci totiž pribudne nové
detské ihrisko. Nachádzať sa bude v priestranstve vedľa novopostaveného pomníka padlým vo vojne. Uvažovalo sa aj o inom
mieste, komisia však napokon rozhodla, že bude stáť pri Hlavnej
ulici. „Robíme na tom už od jari tohto roka,“ priblížil starosta
obce Emil Rábek.
Ako doplnil, pôvodne boli so samotným projektom výstavby
menšie komplikácie, napokon však všetko dobre dopadlo. Podľa
vyjadrenia predsedu komisie výstavby bolo samotné stavenisko
odovzdané 10. decembra. Výstavbu bude realizovať firma Inex
Hausgarden z Močenku, na zhotovenie diela má podľa zmluvy
30 dní. Je teda reálne, že ihrisko bude hotové do konca tohto
kalendárneho roka.
Deti sa budú môcť tešiť z multifunkčnej veže s lanovým rebríkom, hrazdou, šplhom, vstupným rebríkom a šmykľavkou, pribudnúť by mala aj tzv. sieťová konštrukcia a hojdačka.
Celková cena ihriska je približne 10-tisíc eur. „Všetko by mal
zabezpečiť samotný dodávateľ, aj terénne úpravy. Obec by mala

Detské ihrisko bude v parku pri Hlavnej ulici.

upraviť okolie, ale to sa bude robiť až v jarných mesiacoch. Preč
pôjde malé zábradlie, ktoré tam v súčasnosti je. Nahradíme ho malým múrikom, aký je popri chodníku na strane od hlavnej cesty.
Ohradiť ho nemáme v pláne, je to dosť ďaleko od cesty,“ povedal
Emil Rábek.
Ladislav Odráška
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Obec sa pripravuje na zimnú údržbu

S rekonštrukciou kultúrneho domu
by sa malo začať na jar

Novela cestného zákona priťažila samosprávam. Podľa
nej sa majú totiž práve oni starať o údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam. Novela platí od mája, prvým
testom bude táto zima. Doteraz bola zodpovednosť na strane vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností.
Po novom to má robiť obec alebo mesto. Ide o všetky chodníky, ktoré má dotknutá obec vo vlastníctve.
Pre samosprávy to bude znamenať nielen zvýšenie povinností, ale aj zodpovednosti a tiež väčšie náklady. Pochopiteľne, zmena sa týka aj našej obce. O probléme sa diskutovalo aj na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci navrhli riešiť túto situáciu prenájmom techniky,
ktorá pomôže pracovníkom s údržbou chodníkov a odpratávaním snehu. V hre bol aj nákup nových strojov, čo je
však nákladnejšia položka.
„Máme vo výhľade prenájom strojov, na stole máme už
konkrétne ponuky na prenájom zariadení. Pracujeme na zabezpečení stroja alebo traktora, ktorý nám bude pomáhať.
Údržbu v zime budeme riešiť aj s vlastnými mechanizmami, na niektoré treba dokúpiť doplnky,“ avizuje starosta
Emil Rábek.
Obec má podľa jeho slov v zásobe dostatok soli, ktorá
bude potrebná v prípade poľadovice. Isté je, že spomínaná novela bude aj našu obec stáť zvýšené náklady. Úradu
hrozí, že ak sa na neupravenom chodníku stane úraz, bude
musieť platiť. Aj preto navrhli poslanci, aby obec preverila
možnosť uzatvorenia poistky pre tieto prípady.
„Prosíme občanov, aby nám pomohli a sneh v rámci svojich možností odpratávali pred obydliami aj naďalej,“ avizuje vedenie obecného úradu.

Najväčšou investíciou obce v nastávajúcom roku je rekonštrukcia kultúrneho domu. Aktuálna informácia hovorí, že obec
je pred podpisom zmluvy s Ministerstvom životného prostredia
(v čas našej uzávierky ešte nebola zmluva podpísaná).
Dodávateľ prác bol vybraný prostredníctvom verejného obstarávania. Najnižšiu ponuku podala spoločnosť Novosedlík Group
z Nitry. „Po podpise zmluvy s ministerstvom si s dodávateľom
sadneme a prekonzultujeme postup prác. Harmonogram máme
nastavený tak, že predpokladaným začiatkom prác je marec
2019. Ukončenie je na pláne v novembri 2019, ak sa bude dať
skôr, budeme radi. Nechceme naťahovať čas. Čo sa týka rozsahu, kultúrny dom bude zateplený zvonka, vymenené budú otvorové výplne (dvere, okná), kúrenie, elektrina, podlahy, stropy,“
vymenoval starosta Emil Rábek.
V zimných mesiacoch bude kultúrny dom ešte v pôvodnom
stave, keďže skôr ako na jar sa s rekonštrukciou nezačne. Počas
prác by podľa slov starostu nemala byť prevádzka obmedzená.
„Prednú časť chceme „podržať“ čo najdlhšie. Na naše náklady
budeme musieť zbúrať spojovaciu stenu medzi starou časťou
a prístavbou. Keď ju zbúrame, do mesiaca by to mohlo byť spojené. Dodávateľ dokončí ostatné veci,“ vyjadril sa starosta. Obec
bude musieť na svoje náklady urobiť drobné úpravy okolia, vybudovať chodník, ktorý pôjde vedľa „kulturáku“ a tiež parkovisko pri novej prístavbe z hornej časti.
„Zrenovovaná bude aj stará resp. pôvodná časť kultúrneho
domu. To však až po skončení ostatných prác. To všetko v rámci
projektu. Meniť sa tu budú okná, dvere a hlavne strop, ktorý
nie je v ideálnom stave a tiež kompletná úprava fasády,“ dodal
starosta našej obce.

Ladislav Odráška

Ladislav Odráška

Dotácia na hasičskú zbrojnicu

Foto: Ladislav Odráška

Obec Horná Kráľová požiadala Ministerstvo vnútra SR
o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred
požiarmi. Ministerstvo vnútra SR schválilo poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Minis-
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terstva vnútra SR na projekt „Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice v obci Horná Kráľová“
vo výške 30 000,- EUR. Dotácia je v zmysle § 2 ods.
1 písm. c) bod 1. zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky viazaná na účel výstavby, technického zhodnotenia
a opravy budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice.
Dotácia je poskytnutá na základe výsledku verejného
obstarávania, ktorú obec vykonala na uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Zmluvu o poskytnutí dotácie obec uzatvorila
dňa 08.10.2018 a následne boli obci na samostatný účet
prevedené finančné prostriedky, ktoré sú určené na prístavbu garáže a školiacej miestnosti. Finančné prostriedky musí
obec použiť na uvedený účel v lehote nasledujúcich štyroch rokov, najneskôr do 31.12.2022. Spoluúčasť obce je
vo výške 5% z celkového objemu poskytnutej dotácie, čo
predstavuje sumu 1500,- EUR. Celková suma projektu je
30-tisíc eur.
Miloš Kopiary
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Vzácnosti, o ktorých nevieme

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitajte medzi nami:
Karol Zabák, Asu Rafaelová,
Sofia Lenčéšová, Lilly Matonogová,
Zoja Ostrižová

Blahoželáme novomanželom:
MUDr. Alžbeta Lencsésová
Topoľová 71/7
Hlaváčik jarný.

Radoslav Čagala
Bratislava-Nové Mesto

Foto: Rudolf Kompas

Ak ste pri prechádzke smerom na Geríc natrafili na žltú rastlinu, určite
ju netrhajte. Vedzte totiž, že ide o zákonom chráneného hlaváčika jarného. Nájsť ho môžete najmä v blízkosti motokrosovej dráhy. „V západoslovenskej oblasti sa nachádza iba na troch miestach – na Devínskej kobyle,
na Zobori a u nás,“ vysvetľuje Rudolf Kompas z našej obce.
Druhou vzácnosťou je prítomnosť včelárika zlatého. „Nazýva sa európsky
papagáj. Hniezdište má pri futbalovom ihrisku na svahu a na ulici Pod Topartom pri križovatke v smere na Geríc. Prilietajú koncom apríla a preč idú začiatkom septembra. Je zákonom chránený, okrem našej obce sa nachádza ešte
na svahu Váhu. Je to rarita, sme najsevernejšie územie, kde sa vyskytuje. Chytá množstvo hmyzu, najmä muchy a komáre,“ priblížil pán Kompas.
Podľa jeho slov je škoda, že máme priamo pod nosom takéto dve vzácne
veci a ignorujeme ich. Ako doplnil, bolo by dobré postarať sa o okolie, kde
rastie spomínaný hlaváčik.
Pýtali sme sa, ako sa dozvedel o prítomnosti oboch zákonom chránených
objavov. „Vedel som, že tu niečo rastie, ale nie, čo to je. Mal som návštevu,
profesora z jednej univerzity, ktorý ma upozornil, že rastlina je zákonom
chránená. O včelárikoch som vedel už skôr.“

Október – mesiac úcty starším
Tak, ako po minulé roky, aj tento rok obec pozvala svojich dôchodcov na malé slávnostné posedenie,
ktoré sa konalo 18.11.2018 v kultúrnom dome.
V úvode privítal pán starosta Emil Rábek všetkých prítomných občanov, pána farára ThDr. Petra Michalova, PhD. Slávnostné posedenie zahájili
svojimi piesňami a tancom deti zo základnej školy
pod vedením pani učiteľky T. Blehovej.
Pri chutnom občerstvení a za sprievodu harmonikára pána M. Horvátha si všetci spoločne zanôtili piesne svojej mladosti, zaspomínali si na roky
predošlé. Spoločne sme si tak pripomenuli, že mesiac október je predovšetkým mesiacom, ktorý patrí
našim seniorom a úcte starším. Skláňame sa v úcte
pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi a láskou k svojim najbližším. Oceňujeme, že vekom nadobudnuté
bohaté skúsenosti odovzdávate ďalším generáciám.
Milí naši seniori, buďte ešte dlhé roky šťastní
a zdraví, užívajte si život v kruhu svojich najbližších, nech je vaša jeseň života pokojná a šťastná.
Anna Vencelová

Včelárik zlatý.

Zdroj foto: Wikipedia

Oba vzácne druhy zaujali aj úradníkov zo životného prostredia v Šali,
ktorí sa boli na ne pozrieť. „Kontaktovali štátnu ochranu prírody, s ktorými
prešli celý Tópart. Zistili ďalšie vzácne stepné trávy,“ pokračuje pán Rudolf
Kompas. Spomínané vzácnosti by podľa jeho slov mohli zviditeľniť našu
obec. „Dobré by možno bolo osadiť nejakú tabuľu, aby sa o tom vedelo,
že tu takéto niečo máme. Inde vo svete by si to chránili ako oko v hlave.“
Pán Kompas zároveň pridal aj jednu zaujímavosť. „Včeláriky sa chceli
uhniezdiť na neďalekých drôtoch. Pustili sa do nich vrabce. Včeláriky však
boli silnejšie, tak si vrabce privolali pomoc a vyhnali ich.“
Ladislav Odráška

Vítame nového člena redakčnej rady
Redakčná rada prijala na októbrovom zasadnutí
redakčnej rady nového člena a to pána Mgr. Miloša
Kopiaryho, ktorý má 26 rokov, je slobodný a býva
na ulici Malá Kráľová.
Želáme mu v písaní do Kráľovských zvestí veľa
dobrých článkov.
RR
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Pripomenuli sme si ukončenie 1. svetovej vojny a odhalili sme pomník padlých vojakov
Dňa 11. novembra 2018, teda presne 100 rokov odo dňa ukončenia 1. svetovej vojny, sme
si aj v našej obci pripomínali obete tohto prvého globálneho ozbrojeného konfliktu. Prvá
svetová vojna začala vypovedaním vojny Rakúsko – Uhorska Srbsku. Tomuto predchádzal
atentát na Rakúsko – Uhorského následníka
trónu Františka Ferdinanda d´Este, ktorý spáchal srbský študent Gavrilo Princip 24.6.1914
v Sarajeve. Postupne sa do vojny pridávali
ďalšie mocnosti, až napokon táto „Veľká vojna“ (ako sa pred rokom 1939 nazývala 1. svetová vojna) prerástla do globálnych rozmerov.
Slovensko bolo počas tejto vojny súčasťou
Rakúsko – Uhorska a odhaduje sa, že celkovo
bolo v rámci rakúsko-uhorskej armády mobilizovaných asi 400 000 až 450 000 Slovákov
(niektorí Slováci bojovali v zahraničných česko-slovenských légiách), z nich okolo 69 700
položilo v tejto vojne svoj život. A medzi nimi
aj niekoľko rodákov z Hornej Kráľovej.
Pietna spomienka pri príležitosti stého
výročia ukončenia 1. svetovej vojny
Na pamiatku rodákom z Hornej Kráľovej,
ktorí padli v prvej svetovej vojne, dala obec
vyhotoviť pomník, ktorý bol osadený v parku
pri miestnom trhovisku. V nedeľu 11. novembra 2018 sa o 10:30 po sv. omši v maďarskom
jazyku konala pietna spomienka pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny,
na ktorej bol pomník slávnostne odhalený starostom obce Emilom Rábekom a požehnaný
správcom našej farnosti vdp. farárom Petrom
Michalovom.
Moderátorkou pietnej spomienky bola Veronika Holúbková, ktorá privítala všetkých prítomných, menovite čestných hostí – starostu
obce Močenok Romana Urbánika a starostu
obce Hájske Jozefa Matušicu. Následne sa odmlčala a zaznela hymna Slovenskej republiky.
Po odznení hymny pokračovala moderátorka

krátkym príhovorom: „Je potrebné pamätať
na ľudí, ktorí trpeli a padli vo vojnovom období i po jeho skončení. Nezabúdajme na obete
svetových vojen, odvlečených do gulagov, väznených, či popravených pre svoje politické, či
náboženské presvedčenie. Je to pripomienka
súčasníkom a najmladším generáciám, lebo
pre terajších školákov je storočná história
veľmi vzdialená.“ Následne odovzdala slovo
starostovi obce Horná Kráľová – Emilovi Rábekovi.

kostolníčky Dubnickej pomník požehnal a spolu so všetkými prítomnými predniesol modlitbu za duše padlých vojakov. Zároveň prosil
nášho Pána, aby nás v budúcnosti ochránil od
podobného krviprelievania. Potom nasledoval
pietny akt kladenia vencov. Poslanci Obecného
zastupiteľstva v Hornej Kráľovej Peter Šoka
a František Lešš položili vence na stojany po
oboch stranách pomníka. Nakoniec si mohli
v tichosti uctiť pamiatku padlých rodákov
z Hornej Kráľovej osobne všetci prítomní.

Ten pripomenul, že 1. svetová vojna sa dotkla
aj našej obci. „Veľa rodín z našej obci prišlo
v tejto vojne o svojich
najbližších. Celkovo si 1.
svetová vojna vyžiadala
okolo 10 miliónov obetí
na životoch a mená tých,
ktorí pochádzali z Hornej Kráľovej, sú uvedené
na tomto pomníku. Pred
pár mesiacmi predložil v
obecnom zastupiteľstve
bývalý poslanec Gabriel
Lencsés návrh na vybudovanie pomníka padlým
vojakom a obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov na toto dielo. Touto
cestou by som pánovi Gabrielovi Lencsésovi
rád poďakoval. Poďakovanie patrí tiež pracovníkom obecného úradu, kamenárom, ako aj
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že tu dnes môžeme vzdať česť pamiatke
našim padlým hrdinom, ktorí položili životy za
nás, naše rodiny, našu obec a Slovensko.“ Následne starosta obce slávnostne odhalil pomník
s menami padlých Hornokráľovčanov.

Rovnaký návrh na vybudovanie pomníka
padlých vojakov v Hornej Kráľovej bol aj pri
príležitosti deväťdesiateho výročia ukončenia

Modlili sme sa za duše padlých vojakov
Vdp. farár Peter Michalov za asistencie pani

1. svetovej vojny. Aj vtedy za ním stál Gabriel
Lencsés ešte ako poslanec. „Nakoľko skoro
v každej okolitej dedine už majú pomník padlým vojakom, určite by sa patrilo, aby bolo
niečo podobné aj u nás. Pri príležitosti deväťdesiateho výročia ukončenia 1. svetovej vojny
som podával návrh na vybudovanie pomníka,
nakoľko jedným z padlých vojakov je moja
rodina, brat môjho deda – Tóth Ištván. Tento
návrh pred desiatimi rokmi nebol schválený.
Už vtedy sme mali vybrané toto miesto len
s trochu iným prevedením.“ uviedol pán
Gabriel Lencsés. „Ale aj takto je to pekné,“
dodal s úsmevom.
Okolie pomníka upravil Tomáš Pápay
Na výber konečného vzhľadu pomníka
padlých vojakov ako aj úpravy okolia bola
ustanovená komisia, ktorá tiež rozhodla, že
pomník bude zhotovený z materiálu - žula Impala dark. Cena kamenárskych prác na pomníku padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne
bola vo výške 2900,- EUR. O úpravu okolia
pomníka sa staral náš šikovný občan – Tomáš Pápay, študent Strednej odbornej školy
záhradníckej v Piešťanoch. „Vytvoril som tri
projekty úpravy okolia pomníka, z ktorých sme
s pánom starostom vybrali ten najlepší variant
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rozmiestnenia rastlín. Práce na terénnych
úpravách som začal v piatok 19.10.2018
ráno, za účasti pracovníkov obecného úradu.
Po upravení terénu sme pomocou zámkovej
dlažby vytýčili okraje záhonov a pod záhony
som naniesol netkanú textíliu. V piatok som
ešte stihol vysadiť zátišie okolo pomníka zo
smaragdových tují. Na druhý deň som začal
s vysádzaním rôznych druhov trvaliek ako sú
heuchera, hosta, geránium, astilbe, či vinka.
K lavičkám som vysadil štyri kmienkové ruže.
Popri ružiach som rozmiestnil okrasné trávy
a dekoratívnu kôru. Na ostatnú plochu som
použil päť ton dekoratívneho kameňa. Chcel
by som sa poďakovať pánovi starostovi, pracovníkom obecného úradu, mojej rodine a
Záhradníctvu AVP, ktoré obci dodalo rastlinný materiál a kameň. Teším sa, že časť našej
obce je aj mojim pričinením krásne zveľadená a chcel by som poprosiť našich spoluobčanov, aby sme si udržiavali našu obec čistú
a krásnu.“
Informácie o padlých sa stále zbierajú
Aj keď ide o pomník padlých vojakov v
1. a 2. svetovej vojne, doposiaľ odhalený
menoslov padlých predstavuje našich rodákov, ktorý padli v 1. svetovej vojne. Podľa
informácií z obecného úradu v Hornej Kráľovej sa informácie o padlých Hornokráľovčanoch v 2. svetovej vojne ešte zbierajú. Ako uviedol starosta obce, v okolitých
dedinách majú pri menách svojich padlých
rodákov na pomníkoch uvedené aj miesto,
kde konkrétny vojak padol, prípadne, kde
má miesto svojho posledného odpočinku.
Avšak takýto historický výskum je náročný
časovo a aj finančne. Ak by však bola vôľa
obecného zastupiteľstva použiť finančné
prostriedky na takýto výskum, môžu byť
tieto informácie na pomník doplnené, pretože tam je na to vynechaný dostatočný
priestor. Údaje o padlých Hornokráľovčanoch v 1. svetovej vojne vychádzajú z
pamätnej tabule umiestnenej na ľavej stra-
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ne vstupnej časti farského kostola sv. Klimenta v Močenku. Na vyhotovenie tejto
pamätnej tabule sa kedysi v Hornej Kráľovej konala zbierka. Bolo to v čase, keď
sme ešte v Hornej Kráľovej nemali kostol
a Hornokráľovčania chodili na sväté omše
do Močenku. Tu sa vtedy modlili za svojich
padlých rodákov. Ako uviedol starosta obce
Horná Kráľová, po vybudovaní kostola Narodenia Panny Márie naša obec požiadala,
aby bola táto pamätná tabuľa premiestnená do kostola v Hornej Kráľovej, nakoľko
sa na jej zhotovenie vyzbierali obyvatelia
Hornej Kráľovej a obsahovala mená padlých Hornokráľovčanov. Takto by sme padlým Hornokráľovčanom mohli vzdať úctu
a spomínať si na nich u nás v kostole. Avšak na takéto premiestnenie obec nedostala súhlas zo strany príslušných cirkevných
úradov.
Dnes však už môže každý Hornokráľovčan vzdať úctu svojim padlým rodákom,
prípadne rodine na čestnom mieste v centre
dediny. Celý areál pomníka padlých vojakov poskytuje priestor všetkým okoloidúcim na pietu, spomínanie a modlenie sa.
Nech nám tento pomník pripomína hrôzy,
ktoré prináša vojna a nech nám neustále
pripomína, akú veľkú obetu priniesli tí,
ktorých mená sú doň vytesané. Nech nám
tento pomník nedovolí zabudnúť, že sloboda, demokracia a mier sú krehké vymoženosti modernej a spravodlivej spoločnosti,
ktoré vôbec nie sú zadarmo. Pripomínajme
si, že vojna nie je len prázdne slovo z učebníc dejepisu, vojna prináša bolesť, utrpenie
a smrť. Ak pôjdete okolo tohto pomníka so
svojimi deťmi alebo vnúčatami, vštepujte
im, prosím, úctu k tomuto pietnemu miestu
a nebojte sa porozprávať im prečo tu dnes
tento pomník padlých vojakov stojí a čo reprezentuje.

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, a tento dar môže zdravý jedinec poskytnúť ľuďom chorým alebo po úrazoch. Je to veľmi
prospešný, bezpečný a jednoduchý
humánny krok. Približne 180 000
transfúznych jednotiek červených
krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov
a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu,
nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv.
Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek. Aj
naša obec sa môže pochváliť tým,
že sa už dlhé roky, pod vedením
Alžbety Lencsésovej zapája do dobrovoľného darovania tejto vzácnej
a životazachraňujúcej tekutiny. Dňa
9. novembra 2018 sa v kultúrnom
dome uskutočnil odber krvi. Organizátorka A. Lencsésová bola
veľmi príjemne prekvapená bohatou účasťou ľudí. Prišlo 43 darcov,
z toho veľa mladých prvodarcov,
ale aj darcov z iných obcí, ako napríklad Žihárec, Močenok. Sme
veľmi radi, že aj mladým ľudom
v dnešnej dobe záleží na životoch
iných ľudí. Môžeme sa však pochváliť aj dlhoročnými darcami
krvi, ktorí získali za mnohonásobné
darovanie bronzovú, striebornú aj
zlatú Janského plaketu.
Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím, darovať krv, zachránili život.
Zároveň Vás srdečne pozývame
na ďalší odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 15. marca 2019 v kultúrnom dome Horná Kráľová. Každý
darca dostane aj občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Alžbeta Lencsésová

Miloš Kopiary
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Vianočné trhy 2018

Piaty ročník Vianočných trhov sa niesol v znamení šikovných rúk
našich obyvateľov, vianočnej vône a vystúpenia s nádychom Vianoc.
Vo vianočnom vyzdobenom priestore obecného trhoviska sa stretli predajcovia, kupujúci, priatelia, dospelí i deti, aby sa zastavili v predvianočnom ruchu, poklebetili si spolu, ochutnali dobroty a zabavili sa.
Zahájenie vianočných trhov patrilo starostovi Emilovi Rábekovi
a moderátorke Mgr. Veronike Holubkovej, ktorí popriali všetkým krásne
a pokojné vianočné sviatky.
V kultúrnom programe si vianočné piesne pre nás pripravil FS Kráľovanky pod vedením pani Lalúchovej. Zahájenie patrilo našim najmenším
Kráľovankam, počas vianočných trhov vo viacerých vstupoch pokračoval spevokol s koledami a piesňami.
Aj tento ročník nás poctili návštevou Mikuláš, anjel a čert, ktorí našim
najmenším deťom rozdávali lízanky.
Po vychutnaní vianočnej atmosféry sa návštevníci vianočných trhov
rozišli do svojich domovov, kde sa tešia na blížiace sa vianočné sviatky,
ktoré v kruhu našich najbližších strávime pri vianočnom stromčeku.
Anna Vencelová

Foto: Mikuláš Ištokovič

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Prvé ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva konané dňa 22. novembra
2018

kých prítomných na prvom zasadnutí
OZ, ktoré bolo zvolané v zákonnej lehote po vykonaných voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 22.11.2018.
Poblahoželal všetkým, ktorí získali dôveru občanov vo voľbách a boli zvolení
za poslancov do Obecného zastupiteľstva.

Program:
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3. Poverenie predsedu miestnej volebnej
komisie vedením obecného zastupiteľstva
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
obce a prevzatia insignií
6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
7. Vystúpenie novozvoleného starostu
obce
8. Voľba zástupcu starostu obce
9. Diskusia
10. Záver

•

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
• Starosta obce Emil Rábek privítal všet-

K bodu 4 – Oznámenie výsledkov volieb
do orgánov samosprávy obce
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K bodu 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Spísaním zápisnice poveril Annu Lenčéšovú
a za overovateľov menoval Františka Lešša
a Ing. Petra Šoka.
K bodu 3 – Poverenie predsedu miestnej
volebnej komisie vedením obecného zastupiteľstva
Starosta obce pán Emil Rábek poveril predsedu miestnej volebnej komisie vedením
obecného zastupiteľstva pokiaľ nezloží sľub
novozvolený starosta obce.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Monika Vörösová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
K bodu 5 – Zloženie sľubu novozvoleného
starostu obce a prevzatie insígnií (príloha
číslo 4)
V rámci tohto bodu bol vykonaný akt
zloženia sľubu zvoleného starostu obce
pána Emila Rábeka, ktorý zložil sľub do
rúk predsedu miestnej volebnej komisie
Mgr. Miloša Kopiaryho.
Po zložení sľubu mu boli odovzdané insígnie, osvedčenie o zvolení a predseda
miestnej volebnej komisie mu zablahoželal.
K bodu 6 – Zloženie sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva
Emil Rábek, starosta obce, oboznámil prítomných s postupom skladania sľubu.
Menovite vyzvaní poslanci pristupovali
k novozvolenému starostovi obce a po zložení sľubu prevzali Osvedčenie o zvolení za
poslanca.
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Po ukončení aktu skladania sľubu poslancov starosta zablahoželal všetkým poslancom k ich zvoleniu.
Novozvolení poslanci OZ zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
K bodu 7 – Vystúpenie novozvoleného
starostu
Zvolený starosta obce pán Emil Rábek
predniesol prejav o zámeroch svojej činnosti ako aj o činnosti nových orgánov samosprávy v nastávajúcom volebnom období.
K bodu 8 – Voľba zástupcu starostu
Starosta obce navrhol, aby počas nasledu-

júceho volebného obdobia bol do funkcie
zástupcu starostu vymenovaný Ing. Peter
Šoka.
Uznesenie č.7– I.-OZ/2018
OZ berie na vedomie, že do funkcie zástupcu starostu obce bol vymenovaný Ing. Peter
Šoka.

Mgr. Slováková – peniaze na kultúrny dom
dostane obec dopredu alebo až po dokončení stavby?
Starosta – peniaze obec dostane formou
predfinancovania a refundáciou. Bol zriadený zvláštny účet, ktorý je bezúročný a je
zriadený len na tento projekt.

K bodu 9 – Diskusia
Ing. Michal Klinka sa opýtal, či sa bude sa
robiť verejné obstarávanie na kultúrny dom.
Starosta vysvetlil, že už je všetko obstarané.
Mgr.Slováková – koľko % dostaneme na
kultúrny dom a koľko bude hradiť obec?
Starosta – 95 % dostaneme z celkovej sumy
a 5 % hradí obec.

K bodu 10 – Záver
V závere starosta obce pán Emil Rábek poblahoželal zvoleným poslancom, poprial im
veľa úspechov a všetkým prítomným poďakoval za účasť na prvom zasadnutí OZ.

Zavítal k nám sv. Mikuláš
Ako je už zvykom, aj do našej obce zavítal Mikuláš.
Každoročne presne v ten istý deň – 6. decembra prináša
Mikuláš do domu radosť a pocit očakávania.
Poteší najmä najmenších obyvateľov, ale určite aj
tých, ktorí majú v kútiku duše kúsok dieťaťa a radujú
sa aj v dospelosti.
117 členná základňa OZ ZZP v Hornej Kráľovej ani
v tomto roku neporušila tradíciu. Výbor OZ pripravil
pre svojich členov slávnostné posedenie.
Nielen deti, ale často krát aj my dospelí v tento deň
očakávame nádielku sladkých dobrôt.
Popoludnie zahájila svojím príhovorom p. V. Holubková. Nasledovali príhovory hostí a potom sme sa už tešili
z príchodu sv. Mikuláša. Sv. Mikuláš pozdravil prítomných a odovzdal im darčeky.

Foto: archív OZ ZZP

Popoludnie spestrilo aj vystúpenie folklórnej skupiny
Močenčanka, ktorá vianočnými piesňami a koledami
pripomenula prítomným blížiace sa najkrajšie sviatky
roka, Vianoce.
Nasledovalo bohaté občerstvenie. Vôňa kapustnice
sa šírila celou sálou. Tí, čo ju ochutnali, nešetrili chválou. Nasledovalo posedenie v družnej debate hostí a pri
speve harmoniky. O dobrú náladu sa už tradične postaral harmonikár p. M. Horváth z Močenka.
Veronika Holúbková

Ladislav Odráška

Vianočný príbeh

Bol raz jeden starý pastier, ktorý miloval noc a veľmi dobre poznal
pohyby hviezd. “Už čoskoro príde veľký kráľ,” povedal raz svojmu
vnúčikovi. “Bude mať korunu zo zlata?” pýtal sa nadšený vnúčik.
”Áno.””A strieborný meč?””Áno.””A červený plášť?””Áno.”Chlapček bol spokojný. Sedel na kameni a hral na svojej flaute. Cvičil od
rána do večera, deň, čo deň. Chcel byť pripravený, keď príde kráľ.
“Zahral by si aj kráľovi bez koruny, bez meča a bez červeného plášťa?” opýtal sa ho starý pastier.”Nie,” odvetil vnuk. Kráľ bez koruny,
bez meča a bez červeného plášťa by ho predsa nemohol odmeniť za
jeho hudbu! Starý pastier zosmutnel. Keď sa na oblohe objavila jasná
hviezda a pastierom sa zjavili spievajúci anjeli, rozbehol sa chlapec
smerom, ktorý ukazovala hviezda. Pod kabátom na hrudi mal ukrytú
svoju flautu. Utekal, ako najrýchlejšie vedel, a tak dobehol ku Dieťatku
ako prvý. Toto je kráľ, o ktorom všetci hovorili? To musí byť omyl!!!
Sklamaný sa otočil chrbtom ku Dieťatku a vykročil do noci. Nevidel
otvorené nebo, ani krásu anjelov, ktorí obklopili chudobnú maštaľku.
Odrazu však začul plač Dieťaťa. Zapchal si uši a utekal ďalej. Lenže
ten plač mu prenikal priamo až do srdca a napokon ho prinútil vrátiť sa
k jasličkám. Znovu stál na tom istom mieste. Videl, že Mária a Jozef, ba
aj pastieri, všetci boli znepokojení, pretože sa márne snažili upokojiť
plačúce Dieťa. Vtedy vytiahol svoju flautu a začal na nej hrať. Dieťatko
sa ihneď upokojilo. Pozrelo na chlapca a usmialo sa. Vtedy sa chlapec
zaradoval. Cítil, že ten úsmev je väčším bohatstvom ako všetko striebro a zlato sveta.
Drahí čitatelia, úsmev je najväčším bohatstvom vianočného príbehu.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i pána kaplána vyprosil
počas sviatkov úsmev od Novonarodeného Pána:
Úsmev, ktorý je prejavom spokojnosti, lásky, stretnutia, žičenia,
šťastia, zdravia, požehnania....
Úsmev, ktorý láme všetky prekážky, ťažkosti, bolesti, problémy ...
Úsmev, ktorý pramení z Pokoja, ktorý sa nám počas Vianoc narodil
v Betleheme.
S prianím požehnaných sviatkov zostáva
				Peter Michalov, farár
				
Ľuboš Utekal, kaplán
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Hodnotíme účinkovanie futbalistov
Naši
futbalisti
majú za sebou jesennú časť súťaží.
Zapojených
sme
mali päť tímov. Negatívom určite je,
že sa nepodarilo dať
dokopy
kategóriu
U15. Nepomohlo ani spojenie s Hájskym.
Pamätníci by museli zaloviť v dávnej histórii, aby zistili, kedy nemal náš klub starších žiakov.
Pozitívne hodnotí jesennú časť tréner
A-mužstva Ladislav Kokeš ml. Kolektív
vedený ním je v hornej polovici tabuľky,
na siedmej priečke s 23 bodmi. „K úplnej
spokojnosti nám chýba 5-6 bodov a 2-3
miesta v tabuľke vyššie. Prioritou bolo zapracovanie mladých odchovancov do zostavy, čo nás žiaľ stálo aj nejaké bodíky,
keďže chlapci ešte len zbierali skúsenosti.
Stabilne sa v zostave udomácnili mladíci

Rábek s Lenickým a pokiaľ sa nezranil,
šancu dostával aj Hipp,“ hodnotil tréner
Kokeš. Podľa jeho slov je tu zdravé jadro
tímu ako Lalák, Bleho, Kotlár, Frkala či
Straňák. „Okolo nich majú mladí chlapci šancu učiť sa a zlepšovať sa pri nich.
V mužstve je dobrá klíma, trénuje sa veľmi
dobre a to je základný atribút na to, aby
sme mohli baviť našich divákov aj naďalej.“
Spokojnosť vládne aj s účinkovaním
dorastu. Chlapci pod vedením hráča seniorského mužstva Marka Petrovského sú
po desiatich zápasoch na štvrtom mieste
tabuľky, keď získali 17 bodov. V mužstve
je viacero talentovaných mladíkov, ktorí
môžu byť prísľubom pre mužov. Spomeňme napríklad kapitána Petra Kudličku, bývalého hráča Nitry či Trnavy.
Na piatom mieste sú tzv. benjamínkovia.
Kategóriu mladších žiakov (U13) vedie
Imrich Sklenár. Na jeseň získali 13 bodov

za štyri víťazstvá a jednu remízu.
Svoju súťaž hrávajú aj prípravkári
vo vekovej kategórii U11. Trénerom je
hráč seniorov Štefan Lalák. Jeho zverenci
hrávajú turnajovým spôsobom, zo štyroch
turnajov získali 19 bodov. Dôležité je získavanie skúseností, gro tímu tvoria chlapci
z úspešnej U9, ktorá minulý rok zbierala
jeden úspech za druhým.
Zabudnúť nesmieme ani na najmladšiu
kategóriu zapojenú do súťaže – U9. Kormidelníkom je Ľuboš Tóth, so svojimi
zverencami hrá podobne ako U11 turnajovým spôsobom. Chlapci získali 18 bodov.
Čo je však podstatnejšie, tréningov a zápasov sa zúčastňuje často aj viac ako desať
šarvancov.
Spomeňme aj prácu trénera Imricha
Sklenára, ktorý sa okrem iného venuje
dvakrát do týždňa aj škôlkarom – futbalistom. Tí zatiaľ súťažne nehrávajú.
Ladislav Odráška

Dorast s nečakaným úspechom
Pekný úspech dosiahli na turnaji
vo Vrábľoch naši dorastenci. Počas
druhého decembrového víkendu na kvalitne obsadenom turnaji Amsterdam cup
obsadili druhé miesto, keď vo finále nestačili na Siladice. Najlepším brankárom
turnaja bol náš gólman Jozef Popelka.
„Turnaj bol perfektne zorganizovaný.
Po výbornom tímovom výkone sme obsadili krásne druhé miesto. Počas celého turnaja nás zdobila obetavosť, bojovnosť a nasadenie. Všetci chlapci si
zaslúžia obrovskú pochvalu, pretože sa v
silnej konkurencii postarali o najväčšie
prekvapenie na turnaji,“ v skratke zhodnotil účinkovanie svojich hráčov tréner
Marko Petrovský.
Ladislav Odráška
Foto: archív KFC
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OVOCNÉ TORTY bez marcip

OVOCNÉ TORTY bez
marcipánu
(na objednávku)

objednávku)
-na rôzne(na
príležitosti
(oslavy, svadby, krst, birm
-na rôzne príležitosti
(oslavy,
svadby,
krst, želania
birmovka...)
Tortičky
zhotovím
podľa
zákazní
Tortičky Kontaktovať
zhotovím podľa
zákazníka.
maželania
môžete
na tel. č. 0907 37
Kontaktovať ma môžete na tel. č. 0907 370 039
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Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2019
obec Horná Kráľová
január

február

3
3
11
16
30

marec

5
7
13
25
27

máj
6
8
13
20
22

27

jún
27

1
1
3
8
15
október

25

3
7
9
15
21

8
10
11
16
23

júl

3
5
6
17
19

september
2
9
11
12
23

7
11
12
13
25

apríl

august
17
29
31

1
6
12
14
26

november
23
26

4
6
7
18
19

štvrtok 25
27

28

december
20

4
5
17

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO

