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 Príhovor starostky obce 

 

 

Vážení spoluobčania, 
konečne prišla dlho očakávaná jar. Slnečné lúče nás povzbudzujú k zvýšenej aktivite pomôcť prebúdzajúcej sa 

prírode. Svieža zeleň už pumpuje svoje farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v záhradách i na stráňach zakvitli prvé jarné 
kvietky. Je tu jar!  Príjemné ročné obdobie, ktoré opätovne prebúdza k životu prírodu okolo nás. Čoraz viac hrejivých 
slnečných lúčov je neklamným signálom jej príchodu. Prišla váhavými krôčikmi, nesmelo, ale konečne je tu - jar spolu 
so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Usmievavé jarné, aj keď ešte zubaté  
slniečko,  vlieva do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa jari. Začalo sa určite najkrajšie obdobie roka.  

Aj v našej obci si žiada príroda, aby sme si upravili svoje okolie, pohrabali staré lístie, či upravili záhradku za 
domom, ale i svoje predzáhradky. Buďme hrdí na svoju obec, riešme problémy spoločne a vážme si prácu jeden 
druhého. 

Dovoľte mi, aby som Vás oslovila v súvislosti so zázračným 
znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok čo rok a predsa nás vždy znovu 
a znovu fascinuje. Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb – to je jar. 

Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto 
pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje 
miesto. To všetko umocňuje staré ľudové tradície. Je dobre, že im všetci 
dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia 
predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Je dobre, že duch tradícií a bohaté 
zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz. 

Pozdravme jar a život. Dovoľte mi, aby som Vám všetkým na záver popriala, aby ste boli nabití pozitívnou 
energiou do budúcich dní.  
Prajem Vám v mene svojom, ale aj v mene obecného zastupiteľstva  krásnu a pohodovú jar, aby ste počas 
jarných mesiacoch načerpali veľa síl a zdravia na celý rok, ktoré každý z nás potrebujeme.                                                                                                         
                                                                                                                                  Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce 
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                  Slovo na úvod 

 

„Naše životy sú ako dráha slnka. V tej najtemnejšej chvíli prichádza prísľub úsvitu.“  
(Londýnske „Times“, úvodník 1984) 

Vážení občania, možno aj vám sa zdá neuveriteľné, ale rok 2014, ktorý sa iba nedávno začal, má za sebou prvé 4 
mesiace. Boli to mesiace, kedy sme väčšinou posedávali v teple našich domovov, kde sme sa zohrievali po chladnom 
dni a popíjali horúci čaj. Myslím, že zimy bolo dosť a každý z nás si rád užije príjemné chvíle na jarnom slniečku, či sa 
poteší prvým jarným kvietkom a pučiacim stromom.  

V našej obci sa stalo už 4. rok zaužívaným pravidlom, že každé 
tri mesiace prichádzame do vašich domovov prostredníctvom 
Obecného spravodaja, v ktorom vám prinášame prehľad udalostí, prác 
a akcií konaných počas predchádzajúcich troch mesiacov. Zároveň vás 
informujeme aj o tom, čo pripravujeme do ďalších mesiacov roka, aké 
sú naše plány a úlohy. Do rúk sa vám dostáva už 11. číslo Spravodaja, 
tento krát po 4 mesiacoch, ktoré vás určite zastihne pri prácach na poli, 
či v záhradách. Vo vzduchu totiž už dávno cítiť jar, ktorá znamená 
prebúdzanie sa po zime a zrod nového života. Hoci sa mnohí 
sťažujeme na jarnú únavu, určite sme všetci radi, že jar medzi nás 
konečne zavítala a ukončila vládu zimy. Aj keď máte teraz viac roboty 
ako v zime, budeme radi, ak si však nájdete trochu času, keď vo voľných chvíľach siahnete po Obecnom spravodaji 
obce Brezolupy a prečítate si čo – to o dianí v našej obci. Veríme, že každý z vás si tam nájde niečo zaujímavé pre 
seba. 

Sme radi, že do nášho Spravodaja začali prispievať aj niektorí naši spoluobčania. To svedčí o vašom záujme o 
našu prácu a o ďalší rozvoj našej obce. Prajeme vám teda príjemné prežitie jarných mesiacov a veľa pohody do ďalších 
mesiacov roka. 
Tak teda, nech sa páči, otvorte svoj Obecný spravodaj a začítajte sa do jeho riadkov. 
Možno sa dozviete aj niečo nové a zaujímavé.            Mgr. Dagmar Píšová 

 

  

 

 

Súčasnosť obce 

Demografia: 
Počet obyvateľov obce Brezolupy a Jerichov 

k 01.01.2014: spolu 490 

 

    

 Brezolupy  – 384     muži 187        ženy  197 

 Jerichov    – 106      muži  47        ženy    59 

 Predproduktívny vek (0-14 rokov)   spolu   82  %  16,7             
 Produktívny vek (15-59 rokov)   ženy  155     %  31,6         

 Produktívny vek (15-61 rokov)   muži  142   %  29         

 Poproduktívny vek (60 a viac)   ženy    70  %  14,3 

 Poproduktívny vek (62 a viac)   muži    41   %    8,4 
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Samospráva obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebeh a výsledky hlasovania našich občanov z voľby prezidenta 

V našej obci sa zistili v I. kole volieb tieto výsledky: 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 392 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 206 

Počet odovzdaných obálok 206 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 205 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
1. Bárdos Gyula 2     8.     Kiska Andrej, Ing. 41 

2. Behýl Jozef, Mgr. 0     9.     Kňažko Milan 13 

3. Čarnogurský Ján, JUDr. 0   10.     Martinčko Stanislav 0 

4. Fico Róbert, doc. JUDr., 
CSc. 

89   11.     Melník Milan, prof. RNDr., 
           DrSc. 

0 

5. Fischer Viliam, prof. 
MUDr., CSc., FICS 

2   12.     Mezenská Helena, Mgr.  9 

6. Hrušovský Pavol, JUDr. 18   13.     Procházka Radoslav, doc. 
           JUDr., PhD. 

30 

7. Jurišta Ján, PhDr. 1   14.     Šimko Jozef, JUDr. 0 

 

V našej obci sa zistili v II. kole volieb tieto výsledky: 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 395 

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 240 

Počet odovzdaných obálok 240 

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 240 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 
Fico Róbert, doc. JUDr., CSc. 136 

Kiska Andrej, Ing. 104 

 

Voľby do Európskeho parlamentu – 24. máj 2014 

Ústredná volebná komisia podľa § 17 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho 
parlamentu v znení neskorších predpisov určila žrebom čísla zaregistrovaných kandidátnych listín 
politických subjektov: 
7 STATOČNÝCH REGIONALNA STRANA 
SLOVENSKA 

8  PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská 
ľudová strana 

28 

DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 7  Sloboda a Solidarita 21 

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 12  Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana 

27 

Komunistická strana Slovenska 23  Slovenská ľudová strana 4 

Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
STRANA 

15  Slovenská národná strana 26 

Kresťanskodemokratické hnutie 2  SMER – sociálna demokracia 3 

Ľudová strana Naše Slovensko 11  Strana demokratického Slovenska 16 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 9  Strana maďarskej komunity 29 

Magnificat Slovakia 6  Strana moderného Slovenska 22 

MOST-HÍD 14  Strana občianskej ľavice 25 

Národ a spravodlivosť – naša strana 5  Strana TIP 10 

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, 
Občianska konzervatívna strana 

1  Strana zelených 17 

NOVÝ PARLAMENT 13  ÚSVIT 24 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 19  VZDOR – strana práce 18 

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 20    
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Informatívna správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2013 

Kontrolný orgán:    Obec Brezolupy 

Kontrolu vykonal:    Ing. Jana Kubicová, hlavný kontrolór obce 

Kontrolovaný subjekt:  Obec Brezolupy v priebehu II. polroka 2013 

 

Následná finančná  kontrola bola zameraná na : 

1/  Kontrola    časového    plnenia    odvodu   poplatkov  za   TKO   v     zmysle   VZN obce o  miestnych 

daniach   a  zák. č.  582/2004 Z.z. o  miestnych  daniach a  miestnom poplatku  za komunálne  odpady  za 

rok 2013.  

2/  Kontrola  správnosti  vyplácania cestovných príkazov zamestnancom OcÚ za I. polrok 2013  v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

3/  Kontrola účtovníctva za  II. polrok 2013, uplatňovanie predbežnej kontroly v zmysle zák. č. 502/2001 

Z.z. o finančnej   kontrole,  dodržiavanie   zásad  účtovníctva  v   zmysle  zák. č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. 

4/  Kontrola  plnenia   rozpočtu  obce   za II. polrok 2013 v   zmysle  zák.  č. 583/2004  Z.z  o      

rozpočtových   pravidlách  územnej  samosprávy. 

5/  Stanovisko   k   návrhu   rozpočtu  obce   na   rok   2014  v  zmysle   zák.  č.  369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

6/  Vypracovanie správy za II. polrok 2013. 
 

1/  Kontrola    časového    plnenia    odvodu   poplatkov  za   TKO   v     zmysle   VZN obce o  miestnych 

daniach   a  zák. č.  582/2004 Z.z. o  miestnych  daniach a  miestnom poplatku  za komunálne  odpady  za 

rok 2013.  

 

Požadovaný stav definujú: 
1./  Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných  finančných orgánov.  

2./ Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

3./  Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

4./ VZN č. 1/2013  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady schválené OZ dňa 29.11.2013.  

 

Skutkový stav : 

       V zmysle plánu práce na II. polrok 2013 bola vykonaná kontrola zameraná na časové plnenie odvodu 

poplatkov za TKO  za rok 2013 s uzatvorením k 31.12.2013.   

      Podľa VZN č. 1/2013, časť tretia, článok 14 ods. 5  je sadzba poplatku nasledovná: 

  a)  Vo výške 0,0356164 € za osobu a kalendárny deň, t.j. 13 € na celý kalendárny rok na osobu.  

     b)  Vo výške 0,0076712 € na deň (2,80 € za kalendárny rok) ako ukazovateľ produkcie. € .  

            Očíslované „Rozhodnutia“ o vyrubení poplatku za TKO boli vydané  v zmysle zák. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  drobné stavebné odpady v priebehu roka. 

Sadzby za jednotlivé miestne poplatky boli vyrubené v súlade s ustanoveniami VZN obce č. 1/2013. Pri ich 

kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. „Rozhodnutia“ boli doručené daňovníkom osobne, resp. 

prostredníctvom pošty. Na „Rozhodnutiach“ je vyznačený dátum prevzatia rozhodnutia, podpis daňovníka, 

ako i vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. 

        

        Podľa VZN časť III, čl. 14, ods. 9 je splatnosť poplatku 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. Pri kontrole termínov úhrady  bolo zistené, že stanovené termíny VZN neboli dodržané. 

        V roku 2013 malo obci uhradiť ako poplatok za komunálny odpad 185 poplatníkov, z toho 173 

fyzických osôb  a 12 právnických osôb. 

        Predpis na poplatok za komunálny odpad predstavuje čiastku 7482,30 €, z toho pre  fyzické osoby 

6 519,50 € a právnické osoby 962,80 €. 



5 

 

        K 31.12.2013 uhradilo 178 poplatníkov sumu 7 300,30 €, z toho 167 fyzických osôb vo výške  

6 363,50 € a 11 právnických osôb vo výške 936,80 €. 

        K 31.12.2013 neuhradilo poplatok za komunálny odpad 6 fyzických osôb (osoby žijúce v zahraničí)  

vo výške 156,00 € a 1 právnická osoba vo výške 26,00 € (poplatok uhradila v januári 2014). 

 

Návrh opatrení: 
1/ Poplatníkom, ktorí si nesplnili povinnosť úhrady v stanovenom termíne treba zaslať výzvu na zaplatenie 

nedoplatku. 

  2/Na rozhodnutiach vyznačovať právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia v zmysle zákona.  

 

2/  Kontrola  správnosti  vyplácania cestovných príkazov zamestnancov OcÚ za I. polrok 2013  v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

 

Požadovaný stav definujú: 
1./  Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 

2./  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

3./  Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Skutkový stav : 
        Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 a jej zameranie bolo na uplatňovanie  

cestovných príkazov zamestnancov OcÚ v súlade so  zák č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, zák. č. 

431/2004 Z.z. o účtovníctve a  v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Kontrolované boli všetky cestovné príkazy zamestnancov OcÚ za I. polrok 2013. 

 

Prehľad  cestovných príkazov starostky: 

Cest. prík. 

zo dňa 

Dátum 

cesty 

Cieľ 

Cesty 

Účel cesty Suma 

v  € 

Pokl. 

dokl. 

Vyplatené 

dňa 

04.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu 

05.02.13 

08.02.13 

14.02.13 

18.02.13 

20.02.13 

26.02.13 

27.02.13 

28.02.13 

 

TN 

BN 

BN 

Jerichov 

BN 

Brezolupy 

Brezolupy 

Brezolupy 

110 km 

Hygiena 

Nákup materiálu 

Stavebný úrad 

Oprava zábradlia 

Stavebný úrad 

Odvoz zim. posypu 

Odvoz konárov 

Odvoz zim. posypu 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  31,50 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2013 

17.03.2013 

 

 

 

 

 

 

Spolu 

18.03.13 

20.03.13 

22.03.13 

25.03.13 

26.03.13 

31.03.13 

31.03.13 

 

TN 

BN 

BN 

BN 

BN 

Brezolupy 

Jerichov 

152 km 

Ciach. Vodomerov 

Pošta 

VÚB 

Pošta 

MsÚ - porada 

Kontrola - povodne 

Kontrola - povodne 

  

 

 

 

 

 

 

  42,70     

71  

 

 

 

 

 

 

05.04.2013 

      Opodstatnenosť služobnej cesty kontroluje a potvrdzuje svojim podpisom starosta obce.  

      Kontrolu po vecnej a formálnej stránke vykonáva ekonomická pracovníčka.    

      Nakoľko cestovný príkaz je v zmysle zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve prvotným dokladom, 

v zmysle tohto zákona sa musí zabezpečiť jeho evidencia číslovaním tak, aby nemohlo dôjsť k  jeho 

zameniteľnosti. V zmysle tohto zákona sa určuje i účtovné obdobie a povinnosť organizácie účtovať 

účtovný prípad v čase, v ktorom nastal.  

§ 8(1) Účtovná  jednotka  je  povinná  viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a 

spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  

        Predložené cestovné príkazy obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona č 431/2001 o účtovníctve. 
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Zistené drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly. 

3/  Kontrola účtovníctva za  II. polrok 2013, uplatňovanie predbežnej kontroly v zmysle zák č. 502/2001   

     Z.z. o finančnej   kontrole,  dodržiavanie   zásad  účtovníctva  v   zmysle  zák. č. 431/2002 Z.z.     

     účtovníctve. 

 

Požadovaný stav definujú: 
1./  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

2./  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

3./  Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

4./ Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 

Skutkový stav : 

        Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

II. polrok 2013. Bola zameraná na kontrolu účtovníctva za II. polrok 2013, t.j.za obdobie od 01.07.2013 do 

31.12.2013.  

        Účtovníctvo obce je vedené v zmysle zákona č. 431/02 Z.z. o účtovníctve v znení noviel a podľa 

nových postupov účtovania uvedených v „Opatrení MF SR z 8.8.2007 č. MF/16786/2007-31 uverejneného 

vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007. Obec Brezolupy má schválený vnútorný predpis „Interná smernicu 

na vedenie účtovníctva v Obci Brezolupy“ schválený 15.12.2010 s účinnosťou od 01.01.2011. Predbežná 

kontrola je vykonávaná u každej finančnej operácie v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 

„Vnútornej smernice o finančnej kontrole“.  

  

Pokladňa 
       Príjmové a výdavkové doklady sú vedené ako preukázateľné účtovné záznamy, obsahujú všetky 

náležitosti uvedené v §10 zákona, obsahujú  záznam o predbežnej kontrole, sú vyhotovené príslušným 

referentom, schválené starostom obce. Pokladničné doklady sú vedené v pokladničnej knihe podľa dátumu 

vyhotovenia a číslované vzostupne podľa vnútorného predpisu. Pri výbere miestnych daní a poplatkov, 

správnych poplatkov a úhrad za poskytované služby v hotovosti do pokladne obce je vystavená potvrdenka 

s kópiou a za príslušný deň je vystavený príjmový pokladničný doklad. 

 

Za II. polrok 2013  sa v pokladni realizoval nasledovný obrat : 

Mesiac  Poč. stav Príjem Výdaj Koneč. stav 

JÚL  370,55          317,93         111,70        576,78 

AUGUST       576,78          909,67         914,41        572,04 

SEPTEMBER       572,04          355,48         701,91        225,61 

OKTÓBER       225,61       1 529,37       1 277,14        477,84 

NOVEMBER       477,84          635,99          729,20        384,63 

DEC EMBER       384,63       3 116,87       3 147,06        354,44 

S P O L U 370,55       6 865,31       6 881,42        354,44 

               

             Za II. polrok 2013 bolo v pokladničnej knihe vykonaných 254 zápisov, z toho  bolo vystavených 104 

príjmových pokladničných zápisov a 150 výdavkových pokladničných zápisov. 

       K 31.12.2013 bola v pokladni hotovosť vo výške 354,44 €. Stav v pokladni súhlasil s účtovným stavom.        

       Na pokladničných dokladoch je zaznamenávaný výkon predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

       Inventarizácie pokladne je  vykonávaná v štvrťročných intervaloch v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve § 29 ods.3. 
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Bankové  účty 
 Obec Brezolupy má zriadené 3 bankové účty vo VÚB, a.s.  na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení 

bankových účtov. Dispozičné právo k účtom má starostka obce na základe dispozičného oprávnenia 

 

         

Výpi

sy 

z ban

kový

ch účtov sú zakladané a  evidované v časovej postupnosti a dokladované ku každej uskutočnenej bankovej 

finančnej operácii vrátane príslušných náležitostí. Aktuálne pohyby na bankovom účte sú kontrolované 

prostredníctvom internetového bankovníctva. Každá finančná operácia prebiehajúca na bankovom účte je 

priebežne kontrolovaná a vedená v účtovníctve obce. 

 

       Záver: 
       Kontrolou  predložených dokladov a podkladov som po dôslednom preskúmaní dokladov  nezistila 

nedostatky vo vedení pokladničnej evidencie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,  porušenie 

rozpočtových pravidiel podľa zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, 

súvisiacich platných predpisov, porušenie finančnej a rozpočtovej disciplíny. Účtovné doklady sú 

preukázateľné v súlade s § 32 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, spĺňajú formálne aj vecné náležitosti 

 

4/  Kontrola  plnenia   rozpočtu  obce   za II. polrok 2013 v   zmysle  zák.  č. 583/2004  Z.z  o       

rozpočtových   pravidlách  územnej  samosprávy. 

 

Požadovaný stav definuje: 
      1./  Zákon č. 583/2004 Z.z. o   rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   

 Skutkový stav: 
      Uvedená kontrola bola zameraná na  plnenie rozpočtu za II. polrok 2013. 

Návrh rozpočtu obce  Brezolupy  na rok 2013 bol spracovaný v súlade: 

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

- s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická 

klasifikácia MFSR a s opatrením MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC. 

         Rozpočet Obce Brezolupy na rok 2013 bol schválený Uznesením OZ č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012. 

 
Sumarizácia čerpania rozpočtu za II. polrok 2013 

 

 ROZPOČET 
Schvál. 

2013 

Uprav. 

2013 

Čerp.      

II. 

polrok 

Plnenie 

II.polrok 

  v  € v  € v  € v  % 

1. Bežné príjmy spolu: 111 252 133 360 128 042 96,01% 

2. Bežné výdavky spolu: 111 252 117 815 117 414 99,66% 

3. Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu: 0 15 545 10 628  

4. Kapitálové príjmy spolu: 0 0 0  

5. Kapitálové výdavky spolu: 0 0 0  

6. Rozdiel - schodok kapitálového rozpočtu: 0 0 0  

Názov banky            Číslo 

    bankového účtu 

             Názov 

        bankového účtu 

    Zostatok v € 

k 31.12.2013 

VÚB, a.s. 8720192/0200 Bežný účet obce       21 667,65 

 1864940256/0200 Fondový účet              551,91 

 3133451853/0200 Dotačný účet               37,82 
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7. Príjmy spolu (bežné+kapitálové): 111 252 133 360 128 042 96,01% 

8. Výdavky spolu (bežné+kapitálové): 111 252 117 815 117 414 99,66% 

9. Rozdiel: 0 15 545 10 628  

10. Finančné operácie - príjmy: 0 0 0  

12. Finančné operácie - výdavky: 0 0 0  

14. Celkové príjmy spolu 111 252 133 360 128 042 96,01% 

15. Celkové výdavky spolu 111 252 117 815 117 414 99,66% 

16. Účtovný prebytok (schodok) celkom 0 15 545 10 628  

V príjmovej časti rozpočtu sú daňové príjmy naplnené na 98,90%, nedaňové príjmy na 98,37%, granty 

a transfery na 78,22%. Bežné príjmy boli naplnené na 96,01%. Kapitálové príjmy a finančné príjmové 

operácie rozpočtované neboli. 

 Vo výdavkovej časti rozpočtu boli celkové výdavky čerpané na 99,66%, čo predstavuje čerpanie 

bežných výdavkov, nakoľko kapitálové výdavky a finančné  výdavkové  operácie rozpočtované neboli.  

Podrobné čerpanie rozpočtu je zobrazené v Prílohe č.1.  

      Záver: 
Kontrolou predložených a pri kontrole použitých podkladov som nezistila vážne nedostatky. Dôležitým 

faktom skutočného čerpania výdavkov je neprekročenie  ukazovateľa limitu výdavkov, ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom. Podľa mojich zistení rozpočet obce poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach rozpočtového hospodárenia pravdivý a verný obraz finančnej rozpočtovej situácie obce za II. 

polrok 2013.  

 

5/  Stanovisko   k   návrhu   rozpočtu  obce   na   rok   2014  v  zmysle   zák.  č.  369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov / ak  sa  bude  schvaľovať  rozpočet  v decembri 2013/.  

Požadovaný stav definujú: 
1./  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Skutkový stav : 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 bolo vypracované hlavným kontrolórom v zmysle zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 10.12.2013 a následne predložené na vedomie Obecnému 

zastupiteľstvu v Brezolupoch. 

6/  Vypracovanie správy za II. polrok 2013. 

 

Požadovaný stav definujú: 
1./  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Skutkový stav: 
     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Brezolupoch dňa 28.02.2014. 

                   Ing. Jana Kubicová,  hlavný kontrolór 

 

  Príloha č. 1      Plnenie rozpočtu obce Brezolupy za II. polrok 2013 

        
P R Í J M Y Schvál. 

2013 
Uprav. 
2013 

Čerp.      
II. 

polrok  Rozdiel 
Plnenie 
II.polrok   

P.
č. 

      
Ukazovateľ v  € v  € v  € v  € v  % 

        BEŽNÉ PRÍJMY           

1 100     DAŇOVÉ PRÍJMY 84 660 89 930 88 942 988 98,90% 

2 110     Dane z príjm., ziskov a kapit. majetku  59 530 64 800 64 816 -16 100,02% 

3   111 003 Výnos dane z príjmov 59 530 64 800 64 816 -16 100,02% 

4 120     Dane z majetku 17 440 17 440 16 277 1 163 93,33% 

5   121 001 Daň z pozemkov 12 500 12 500 11 532 968 92,26% 

6     002 Dań zo stavieb  4 900 4 900 4 711 189 96,14% 

7     003 Dań z bytov 40 40 34 6 85,00% 

8 130     Dane za tovary a služby 7 690 7 690 7 849 -159 102,07% 
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9   133 001 Daň za psa  490 490 456 34 93,06% 

10     013 Daň za komunálne odpady 7 200 7 200 7 393 -193 102,68% 

11 200     NEDAŇOVÉ PRÍJMY 20 530 25 460 25 044 416 98,37% 

12 210     Príjmy z podnikania a vlast. majetku 8 840 9 340 8 742 598 93,60% 

13   212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 8 210 8 210 7 805 405 95,07% 

14     003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov 400 900 937 -37 104,11% 

15     004 Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov 230 230 0 230 0,00% 

16 220     Administr. a iné poplatky a platby 350 2 050 2 239 -189 109,22% 

17   221 004 Správne poplatky 350 2 050 2 239 -189 109,22% 

18 223     Popl. z nepriem. a náh. predaja a služ. 11 300 13 800 13 792 8 99,94% 

19   223 001 Cintorínske poplatky 100 200 203 -3 101,50% 

20   229 002 Odber vody z obec. vodovodu 11 200 13 600 13 589 11 99,92% 

21 240     Úroky z tuz. úv., pôžič., vklad. a NFV 10 10 3 7 30,00% 

22   243   Úroky z účtov 10 10 3 7 30,00% 

23 290     Iné nedaňové príjmy 30 260 268 -8 103,08% 

24   291 004 Vrátené prostr. od fyzickej osoby 30 260 268 -8 103,08% 

25 300     GRANTY A TRANSFERY 6 062 17 970 14 056 3 914 78,22% 

26   312 001 Dotácia MF 2 800 2 800 0 2 800 0,00% 

27     001 Dotácia ŠR na pren. výkon 0 168 168 0 100,00% 

28     002 Transfery zo št. účelového fondu 1 662 3 437 2 328 1 109 67,73% 

29     011 Transfery od ost. subjektov 1 600 11 565 11 560 5 99,96% 

30       BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 111 252 133 360 128 042 5 318 96,01% 

32       KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0 0 0 0 

34       FINANČNÉ OPERÁCIE 0 0 0 0 0 

36       P R Í J M Y  CELKOM 111 252 133 360 128 042 5 318 96,01% 

 
        

 V Ý D A V K Y Schvál. 
2013 

Uprav. 
2013 

Čerp.      
II.polr.  Rozdiel 

Plnenie 
II.polrok   

P.č.       
Ukazovateľ v  € v  € v  € v  € v  % 

        BEŽŇÉ VÝDAVKY           

1 01.1.1.6     Výdavky verejnej správy  59 683 64 375 64 128 247 99,62% 

2   611   Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 35 720 35 720 35 453 267 99,25% 

3   612   Príplatky 10 10 0 10 0,00% 

4   614   Odmeny 300 300 0 300 0,00% 

5   620   Poistné a príspevky do poisť. a NÚP 10 988 14 608 14 588 20 99,86% 

6   631 001 Cestovné náhrady 670 215 245 -30 113,95% 

7   632 001 Energie 1 500 4 000 4 213 -213 105,33% 

8     003 Poštové a telekomunikačné služby 1 550 1 095 1 116 -21 101,92% 

9   633 002 Výpočtová technika 240 240 219 21 91,25% 

10     003 Telekomunikačná technika 30 100 96 4 96,00% 

11     004 Prevádzkové stroje, prístroje 10 0 0 0   

12     006 Všeobecný materiál /kanc., čist. pr./ 505 704 880 -176 125,00% 

13     009 Knihy, časopisy, DVD, fotografie 100 370 374 -4 101,08% 

14     010 Pracovné odevy, pomôcky 60 0 0 0   

15     013 Softvér 270 930 927 3 99,68% 

16     016 Reprezentačné 80 82 114 -32 139,02% 

17   634 004 Prepravné a nájom dopr. prostr. 10 10 10 0 100,00% 

18   635 001 Údržba interiéru 230 0 1 -1   

19     002 Údržba výpočtovej techniky 130 530 525 5 99,06% 

20     003 Údržba telekomunikačnej techniky 30 0 0 0   

21     004 Údržba prevádzkových strojov 180 38 38 0 100,00% 

22     005 Údržba špeciálnych strojov 100 30 30 0 100,00% 

23     006 Údržba budov a priestorov Ocú 160 242 249 -7 102,89% 

24   637 001 Školenia, kurzy, semináre 460 650 534 116 82,15% 

25     003 Propagácia, reklamácia, inzercia 110 27 26 1 96,30% 

26     004 Všeobecné služby 250 130 131 -1 100,77% 

27     006 Náhrady 50 35 35 0 100,00% 
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28     007 Cestovné náhrady /ostatní/ 160 130 32 98 24,62% 

29     011 Štúdie, expertízy, posudky 30 150 150 0 100,00% 

30     012 Poplatky banke 360 360 394 -34 109,44% 

31     014 Stravovanie 1 560 1 606 1 694 -88 105,48% 

32     015 Poistenie majetku 605 605 606 -1 100,17% 

33     016 Reprezentačné 0 0 11 -11   

34     016 Prídel do sociálneho fondu 140 140 120 20 85,71% 

35     026 Odmeny a príspevky 2 110 438 437 1 99,77% 

36     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 490 570 570 0 100,00% 

37   641 006 Spoločný úrad Bánovecko 450 275 277 -2 100,73% 

38   642 011 Bežné trasf. odborovej org. 35 35 33 2 94,29% 

39 03.2.0     Požiarna ochrana 725 650 1 069 -419 164,46% 

40   632 001 Energie 215 85 283 -198 332,94% 

41   633 006 Všeobecný materiál 110 240 528 -288 220,00% 

42     010 Pracovné odevy, pomôcky 30 0 0 0   

43     011 Potraviny 150 150 120 30 80,00% 

44     015 Palivá ako zdroj energie 50 50 43 7 86,00% 

45   635 005 Údržba špeciálnych strojov 100 100 71 29 71,00% 

46   637 001 Školenia, kurzy, semináre 10 25 24 1 96,00% 

47     007 Cestovné náhrady  30 0 0 0   

48   637 027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 30 0 0 0   

 
        

 V Ý D A V K Y Schvál. 
2013 

Uprav. 
2013 

Čerp.      
II. polr.  Rozdiel 

Plnenie 
II.polrok   

P.č.       
Ukazovateľ v  € v  € v  € v  € v  % 

        BEŇÉ VÝDAVKY           

49 04.5.1.3     Správa a údržba ciest 6 450 890 900 -10 101,12% 

50   633 003 Materiál, opravy 190 830 825 5 99,40% 

51     015 Asfalt komunikácie 6 200 0 0 0   

52   635 006 Údržba verejnej zelene 50 50 75 -25 150,00% 

53   637 027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 10 10 0 10 0,00% 

54 05.1.0     Nakladanie s odpadmi 7 890 7 040 6 623 417 94,08% 

55   633 006 Nákup popolníc 400 400 391 9 97,75% 

56     006 Likvidácia čiernych skládok 400 400 75 325 18,75% 

57   634 004 Separovaný zber 590 40 39 1 97,50% 

58   637 004 TKO - zber a uloženie 6 500 6 200 6 118 82 98,68% 

59 06.2.0     Všeobecno pracovná oblasť 2 280 3 378 3 260 118 96,51% 

60   611   Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 10 0 0 0   

61   633 004 Údržba prevádzkových strojov 700 128 127 1 99,22% 

62     006 Všeobecný materiál 300 750 577 173 76,93% 

63     010 Pracovné odevy, pomôcky 20 20 0 20 0,00% 

64     015 Palivá ako zdroj energie 520 520 506 14 97,31% 

65   634 001 Palivo, mazivá, oleje  10 10 15 -5 150,00% 

66     002 Servis, údržba, opravy 10 10 0 10 0,00% 

67     003 Poistenie 10 10 0 10 0,00% 

68   635 004 Údržba prevádzkových strojov 350 1 330 1 432 -102 107,67% 

69   637 027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 350 600 603 -3 100,50% 

70 06.3.0     Zásobovanie vodou 15 300 10 830 10 649 181 98,33% 

71   632 001 Energie 6 600 6 000 6 037 -37 100,62% 

72   633 006 Všeobecný materiál  1 200 50 42 8 84,00% 

73     011 Potraviny 40 5 4 1 80,00% 

74   634 001 Palivo, mazivá, oleje  600 0 0 0 #DIV/0! 

75   635 003 Údržba telekomunikačnej techniky 300 605 603 2 99,67% 

76     005 Údržba špeciálnych strojov 300 1 675 1 675 0 100,00% 

77     006 Oprava strechy  3 200 400 199 201 49,75% 

78   637 004 Rozbor vody 1 900 1 270 1 268 2 99,84% 

79     006 Náhrady 700 740 737 3 99,59% 
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80     007 Cestovné náhrady  100 0 0 0   

81     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 360 85 84 1 98,82% 

82 06.4.0     Verejné osvetlenie 2 780 4 140 4 112 28 99,32% 

83   632 001 Energie 2 500 3 750 3 721 29 99,23% 

84   633 006 Všeobecný materiál  180 150 151 -1 100,67% 

85   635 005 Údržba špeciálnych strojov 30 100 100 0 100,00% 

86   637 027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 70 140 140 0 100,00% 

87 08.1.0     Rekreačné a športové služby 2 500 19 420 19 372 48 99,75% 

88   632 001 Energie 500 670 671 -1 100,15% 

89   633 006 Všeobecný materiál  580 18 370 18 370 0 100,00% 

90     011 Potraviny 30 30 71 -41 236,67% 

91   634 002 Údržba ihrísk 30 30 0 30 0,00% 

92     004 Doprava športovcov 1 100 260 260 0 100,00% 

93   635 005 Obnova budov 30 30 0 30 0,00% 

94   642 002 Na kultúrny rozvoj 230 30 0 30 0,00% 

 
        

 V Ý D A V K Y Schvál. 
2013 

Uprav. 
2013 

Čerp.      
II. polr.  Rozdiel 

Plnenie 
II.polrok   

P.č.       
Ukazovateľ v  € v  € v  € v  € v  % 

        BEŇÉ VÝDAVKY           

95 08.2.0     Športová činnosť 820 4 167 4 374 -207 104,97% 

96   633 006 Všeobecný materiál  110 870 857 13 98,51% 

97     011 Potraviny 380 630 501 129 79,52% 

98   635 001 Výzdoba interiéru 50 10 3 7 30,00% 

99   637 003 Propagácia, reklamácia, inzercia 80 80 81 -1 101,25% 

100   637 027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 100 2 477 2 477 0 100,00% 

101   642 002 Hudobná skupina, folklór 100 100 455 -355 455,00% 

102 08.2.0.5     Knižnica 740 180 181 -1 100,56% 

103   633 006 Všeobecný materiál  60 0 10 -10   

104     009 Knihy, časopisy, DVD, fotografie 310 0 0 0   

105   637 001 Školenia, kurzy, semináre 20 10 0 10 0,00% 

106     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 350 170 171 573 100,59% 

107 08.2.0.9     Ostatné kultúrne služby 8 593 1 240 1 236 4 99,68% 

108   632 001 Energie 1 200 980 977 3 99,69% 

109   633 006 Všeobecný materiál  700 150 152 -2 101,33% 

110   635 005 Údržba špeciálnych strojov 200 10 2 8 20,00% 

111     006 Údržba budov 2 183 0 0 0   

112   637 004 Všeobecné služby 4 000 0 0 0   

113     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 310 100 105 -5 105,00% 

114 08.3.0     Obecný rozhlas 336 150 152 -2 101,33% 

115   633 006 Všeobecný materiál  50 0 0 0   

116   635 006 Údržba obecného rozhlasu 50 0 0 0   

117   637 004 Všeobecné služby 86 20 20 0 100,00% 

118     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 150 130 132 -2 101,54% 

119 08.4.0     Cintorínske služby 2 315 865 866 -1 100,12% 

120   632 001 Energie 240 55 57 -2 103,64% 

121   633 005 Vybudovanie chodníkov 1 500 0 0 0   

122     006 Všeobecný materiál 100 0 0 0   

123   635 006 Údržba budov 400 0 0 0   

124   637 004 Všeobecné služby 30 350 347 3 99,14% 

125     027 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru 45 460 462 -2 100,43% 

126 10.1.2.1     Sociálne dávky 110 30 30 0 100,00% 

127   642 014 Bežné transf. jednotlivcovi 110 30 30 0 100,00% 

128 10.2.0.2     Ďalšie soc. služby 180 0 0 0   

129   642 014 Bežné transf. jednotlivcovi 180 0 0 0   

130 10.4.0.3     Ďalšie soc. služby 550 460 462 -2 100,43% 

131   633 011 Potraviny 350 460 462 -2 100,43% 
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132   642 014 Bežné transf. jednotlivcovi 200 0 0 0   

133       BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 111 252 117 815 117 414 401 99,66% 

135       KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0 0 0 0 0 

137       FINANČNÉ OPERÁCIE 0 0 0 0 0 

139       V Ý D A V K Y   CELKOM 111 252 117 815 117 414 401 99,66% 

 Mgr. Ľubica Gálisová 

 

Podané projekty 

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku 2014 obec podala viaceré projekty za účelom získania dotácie. 
V nasledujúcej tabuľke Vás chceme informovať o podaných projektoch v roku 2014: 

1.  COOP JEDNOTA vypísal grantový projekt: „Nech sa nám netúlajú“. Tento projekt beží už deviaty rok. 
Názov nášho projektu je: „Máme tím, tak čo s tým?“ Hlavným cieľom je podporiť existujúce možnosti pre rozvoj 
mimoškolských voľno časových aktivít deti a mládeže. Šport je pre deti tá najprirodzenejšia hra. Túto možnosť majú 
naše deti vo vybudovanom  športovom areáli, kde trávia svoj voľný čas po celý rok. 
Chceli by sme: 

 vytvoriť neobmedzené podmienky na záujmové športové činnosti bez toho, aby museli niekam 
dochádzať, či zakupovať drahú výstroj. 

 vytvoriť im kvalitné podmienky počas tréningov 

 využívať vybudovaný športový areál na realizáciu projektu formou športového krúžku a podporovať 
pozitívny vzťah k športu a pohybovým aktivitám 

 viesť k zdravému životnému štýlu 

 zabrániť bezcieľnemu potulovaniu sa. 
Projekt bol podaný vo februári 2014 do Topoľčian na COOP JEDNOTU, kde ho posúdila komisia a postúpila COOP 
JEDNOTE do Bratislavy. Ak bude projekt úspešný, budú finančné prostriedky grantu 1 500 € poukázané na účet TJ 
Brezolupy Partizán. Z týchto prostriedkov sa zakúpia požadované športové potreby pre kolektívnu hru florbal. Získaním 
dotácie umožníme deťom a mládeži niečo nové. Florbalovým a futbalovým krúžkom len podporíme u nich  pozitívny 
vzťah k športu a pohybovým aktivitám. 

2.  Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti kriminality pre rok 2014. 
Názov projektu: „Bezpečný priestor – nové možnosti“. Zámerom projektu je rekonštrukcia elektroinštalácie v budove 
Požiarnej ochrany. Projekt bol podaný na Ministerstvo vnútra SR. Vyhodnotenie očakávame v priebehu mesiacov jún – 
júl. 

3.   Slovenská sporiteľňa opäť podporí Telovýchovné jednoty v projekte pod názvom: „Futbal, to je hra“. Tento 
projekt je obmedzený a môžu ho podávať len tie TJ, ktoré za posledné tri roky 2011 – 2013 nedostali z tohto projektu 
dotáciu. Zároveň o grant môžu podať tie TJ, ktoré sa aktívne venujú rozvoju a práci s deťmi a mládežou. V roku 2010 
sme boli v tomto projekte úspešný a dostali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy, vnútorné a vonkajšie 
dvere na budove TJ a na plastové striedačky. Tento rok sme žiadali o grant pod názvom: „Lepšie, keď kopú futbalisti 
ako elektrika“. Grant je určený na  podporu športovej činnosti, na skvalitnenie prípravy a rekonštrukcie, prípadne 
menších opráv nehnuteľnosti. Ak sa nám podarí získať finančné prostriedky, opravíme elektroinštaláciu v celej budove, 
kde časť financií pôjde z rozpočtu obce. 

4.  Oprava mosta v časti obce Jerichov. Po trojročnom podávaní žiadosti na Úrad vlády sa nám konečne 
podarilo získať finančné prostriedky. Žiadosť bola adresovaná na pána premiéra Róberta Fica. V januári tohto roku sme 
zaslali žiadosť, v ktorej sme upozornili ešte raz na havarijný stav mosta a žiadali sme o okamžité riešenie danej 
situácie. K žiadosti bol priložený statický posudok s návrhom opravy mosta. Zdôvodnili sme tým, že vplyvom 
poveternostných podmienok a častým podmývaním prívalovými dažďami sa oslabuje a stáva sa neprejazdným. Žiadali 
sme sumu 20 000 €. V marci nám konečne prišla kladná odpoveď a boli nám odsúhlasené finančné prostriedky na 
opravu mosta v sume  10 000 € z rezervy Vlády SR. Podľa statického posudku však bude treba na opravu cca 15 000 – 
20 000 €, ktorá bude dofinancovaná z rozpočtu obce. Zmluva medzi predsedom vlády a obcou Brezolupy je už 
podpísaná. Ako náhle sa povybavujú potrebné povolenia  dotknutých orgánov, prebehne výberové konanie a začneme 
s prácami na moste. 

                                                            Ing. Jarmila Hrúzová 
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Informácie pre občanov a poriadané aktivity v obci 

Oznamy a upozornenia obecného úradu pre občanov obce:  

Vážení občania v tejto rubrike vás oboznamujeme zo základnými informáciami o obci,  dodržiavaní  
a porušovaní zákonov.  

Musíme skonštatovať, že v našej obci sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Je to aj vďaka tomu, že mnohí naši 
občania už pochopili, že sa im lepšie žije v čistom a upravenom prostredí, že obec, jej okolie a priestory patria nám 
všetkým a sú našou vizitkou. Bohužiaľ, stávajú sa ešte prípady, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia. Nie preto, 
aby sme niekoho kritizovali, ale preto, že chceme, aby naša obec poskytovala príjemné prostredie pre život všetkých 
nás a reprezentovala vás, jej občanov, iba v najlepšom svetle. Dovolíme si poukázať na niektoré nedostatky v našej 
obci.                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie 

 Kontajner na sklo - Vážení občania, v každom čísle brezolupských novín Vás 

informujeme o používaní kontajnera na sklo. Aj napriek upozorneniu, sa stále objavuje 
v kontajneri iný nepotrebný komunálny odpad ako je kontajner určený. Do kontajnera na 
sklo, patrí len sklo bez igelitových tašiek a nie iný odpad. Chcem Vás ešte raz touto cestou 
poprosiť, aby ste dodržiavali tento pokyn.  

 Prísny zákaz fajčenia na verejných priestranstvách  - Aj napriek 

viacnásobnému upozorneniu Obecné zastupiteľstvo opätovne upozorňuje 
všetkých fajčiarov, aby striktne dodržiavali Zákon č. 377/2004 Z.z. § 7, odsek 1 
písmeno a, a odsek 3 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Podľa odseku 3 obec prísne zakazuje fajčiť na verejných 
priestranstvách – v autobusovej zastávke, v altánkoch, pred Pohostinstvom, pred 
Potravinami COOP Jednota, v športovom areáli i na miestnom cintoríne. V prípade 

porušenia bude obec postupovať v zmysle zákona. 

 Chráňme životné prostredie pre seba i pre budúce generácie - Chceme poprosiť, aby ste 

neodhadzovali spotrebovaný odpad na územie verejného priestranstva (lístky z autobusu, obaly z cukríkov 
a keksov, cigaretové krabičky a pod.), pretože na odpad sú pred každým domom kontajnerové nádoby, do 
ktorých odpad patrí. Väčšina občanov, ktorí žijú v našej obci, chcú mať poriadok. 

 Zákaz voľného pohybu psov v obci  - takmer v každom čísle Obecného 

spravodaja prosíme majiteľov psov, aby ich nenechávali voľne pobehovať po dedine. 
Náprava však nenastala. Preto vás, majiteľov psov, ešte raz dôrazne žiadame, dohliadnite 
na svojich psích miláčikov. Pes rešpektuje svojho pána, ale na cudzieho človeka môže 
zaútočiť. Po dedine sa pohybujú dospelí, ale i deti, predíďme tomu, aby sa niečo stalo. 
Lepšie je problému predchádzať, ako ho následne riešiť. 

      Opätovne teda oznamujeme obyvateľom, že na území obcí je zákaz voľného pohybu psov. Pes sa môže po 
obci pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa. Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem 
vodítka zabezpečiť svojho psa aj náhubkom. Aj napriek tomu, že boli už predvolaní niektorí majitelia psov 
a podpísali súhlas, že zabezpečia priestor pre svojich psov, sa neustále títo psi pohybujú bez dozoru po obci. 
Ak sa to bude opakovať aj naďalej, budeme postupovať podľa dohody a uskutočníme odchyt psov na náklady 
majiteľa. 

Tiež upozorňujeme občanov, ktorí chovajú psov, aby si upratovali exkrementy po svojich štvornohých 
miláčikoch. Každý si môže pri venčení psov vziať igelitové vrecko a výkaly upratať.   

 Prísny zákaz – Aj napriek neustálemu upozorňovaniu cestou obecných novín, cestou miestneho 

rozhlasu alebo vývesnej tabule pred OcÚ, opätovne sa nájdu občania, ktorí zákaz nelegálnych skládok 
porušujú a naďalej vyvážajú a znečisťujú prostredie nepotrebným materiálom, čím vznikajú nelegálne skládky. 
Obecné zastupiteľstvo vydáva prísny zákaz vývozu odpadu (výkaly, hnilé jablká, železo, lístie, konáre, ale 
i iný odpad) po poľnej ceste smerom od miestneho ihriska do Miezgoviec a okolitého lesa. Poriadková 
komisia pri obecnom úrade Brezolupy bude vykonávať pravidelné kontroly a pri pristihnutí občanov, 
ktorí tam budú vyvážať odpad, bude postupovať v zmysle zákona.   
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 Cintorínsky poriadok – Vážení občania, chceme Vás poprosiť, aby ste si svoje sklenené kahance 
pokladali po svojich hroboch tak, aby nebránili alebo nezavadzali pri kosení. Jednak je to pri kosení veľmi 
nebezpečné, a na druhej strane nie je možné po kosení dobre očistiť hroby od trávy.  

 Oznam o kontajneroch – Upozorňujeme občanov, že v dňoch 16. a 17. mája 2014 budú 

pristavené pri KD v Brezolupoch a na Jerichove veľkoobjemové kontajnery na domový odpad. 
Upresnenie bude v 20.tom týždni cestou miestneho rozhlasu. Žiadame občanov, aby si vopred 
pripravili odpad pri jarnom upratovaní, ktorí môžete potom priniesť do kontajnera (nie je možné 
nosiť do kontajnerov elektro odpad a nebezpečný odpad).  

 Oznam –  

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach n. B. 

Vážení občania, v týchto dňoch pretrváva suché a teplé počasie, ktoré umožňuje rýchle vysýchanie pôdneho 
porastu, najmä minuloročnej trávy. Tá je schopná mimoriadne rýchlo odhorievať a šíriť požiar. 

Upozorňujeme Vás preto na TRVALÝ ZÁKAZ VYPAĽOVANIA SUCHÝCH TRÁV A KRÍKOV. 

V týchto dňoch vypaľovanie suchých porastov predstavuje nielen mimoriadne nebezpečenstvo vzniku lesných 
požiarov, ale aj vysoké nebezpečenstvo ohrozenia ľudského života a zdravia.  

Vypaľovanie je postihované pokutou až do výšky 331 €. 

 45. ženácky ples v Brezolupoch – TJ poriadala tento rok ples už po 45 krát, ktorý 

sa konal dňa 15.02.2014 a otvorila ho slečna Patrícia Bridová. V kultúrnom  programe sa 
nám predstavilo tanečné štúdio z Bánoviec nad Bebravou a do tanca hrala hudobná 
skupina Profil. Opäť sme na ples pozvali aj občanov z družobnej obce Březolupy. 
Pozvanie prijalo 9 občanov, ktorých sme samozrejme na plese  srdečne privítali. Počas 
plesu sa im venovali naši občania. Pri odchode z plesu nám  povedali, že ples bol na 
veľmi dobrej úrovni a už sa tešia na stretnutie o rok.  Na tohtoročný ples opäť prijalo 
pozvanie veľa mladých párov, čo teší najmä usporiadateľov, že i mladá generácia má 
záujem o tento tradičný ples. Výbor TJ veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri 
organizácií plesu, alebo sa akýmkoľvek spôsobom  pričinili o zdarný priebeh plesu a tiež 
upratovacej čate, ktorá pripravila sálu pred plesom, ale najmä po plese dala opäť priestory KD do pôvodného 
stavu. Organizátori ďakujú i kuchárovi Máriovi Urbánekovi z Bánoviec nad Bebravou, ktorý pripravil pre 
všetkých účastníkov plesu chutné jedlo. Pri vydaji večere mu pomáhali Mária Drengubiaková a Zdena 
Beláková, ktorým tiež patrí poďakovanie. Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí 
prispeli k bohatej a zaujímavej tombole.  Výťažok z plesu bude použitý na činnosť TJ.      

 Tretie stretnutie športového popoludnia vo futbale -  Dňa 5. júla 2014 našu obec znovu 

navštívia občania z partnerskej obce Březolupy. Uskutoční sa tretie stretnutie športového  popoludnia – odveta 
starých pánov vo futbale, ale aj iné súťažné disciplíny. O programe počas akcie budete bližšie informovaný 
cestou miestneho rozhlasu a plagátmi. 

 Volejbalový turnaj – Na pozvanie našej partnerskej obce BŘEZOLUPY sme sa dňa 12.4.2014 

zúčastnili volejbalového turnaja, ktorý sa odohral v miestnej športovej hale. Turnaju sa zúčastnili 

štyri družstvá. Čakalo nás veľmi príjemné privítanie a pohostenie, dokonca aj pán starosta Ing.Peter 

Kukla nás prišiel na okamih povzbudiť. Turnaj organizoval pán Stanislav Hubáček. Organizátorovi a 

p. starostovi sme odovzdali tašku s výrobkami Milsy a ostatným účastníkom propagačné predmety 

o našej obci. Náš tím pozostával z nasledovnej zostavy Miriam Valachová, Tomáš Valach, Barbora 

Bridová, Marián Halavín, Miška Mášiková, Radovan Rosa, Tatiana Darmová, Erik Škarba. 

Umiestnili sme sa na peknom 3. mieste. Pretože sa nám veľmi páčilo, chceli by sme aj my tento rok 

opäť vrátiť volejbal do našej obce, zrenovovať ihriská a usporiadať turnaj, na ktorý by sme radi 

pozvali aj tím zostavený z občanov BŘEZOLÚP.                                         Mgr. Miriam Valachová   

   Dňa 3. marca 2014 nás navždy opustil náš spoluobčan Stanislav Ragan vo veku 86 rokov  

 Dňa 20. marca 2014 nás navždy opustil náš spoluobčan Miroslav Jarolín vo veku 52 rokov                                                      
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Mikroregión Bánovecko - združenie obcí 

 

 

Miezgovce 

Keď sa známi stretnú po dlhšej dobe, povedia si, že o nich už ani  noviny nepíšu ... a tak je to aj s nami, milí 

čitatelia. Skôr než teda začnem písať tento príspevok, pripomeňme si, čomu sa táto 

rubrika venovala v poslednom čísle. Postupne sme Vám začali predstavovať  Mikroregión 

Bánovecko. Tvoria ho katastre obcí Brezolupy, Miezgovce, Horné Naštice, Prusy, 

Dubnička, Ľutov, Dvorec, Veľké Chlievany, Podlužany, Ruskovce, Otrhánky, Pravotice, 

Dolné Naštice, Haláčovce a mesta Bánovce nad Bebravou. V tomto a v nasledujúcich 

číslach si postupne predstavíme históriu a súčasnosť jednotlivých združených obcí. Keďže 

o našej obci sme už písali aj píšeme podrobne v každom čísle, prejdeme k obci, ktorá je 

k nám polohou najbližšie - Miezgovce.   

 Rovnako ako aj názov našej obce súvisí so stromami (pripomeňme si „Brezolupy“ = brezové ľúby  

(háje)  aj názov obce Miezgovce je slovanského pôvodu. Odvodené je od názvu miazga stromov, ktorej sa v 

tunajšom nárečí hovorí miezga. Pod týmto názvom, v maďarskom prepise sa nachádza písomná zmienka v 

listine z roku 1439 ako "Myzgoucz". Obec leží na 4,5 km východne od Bánoviec nad Bebravou v doline na 

juhu Strážovskej hornatiny. Nadmorská výška 240 m v strede obce, v chotári 224 až 371 m. Dolina sa tiahne 

od východu na západ. Na východe je uzatvorená a vyviera tam potok Hydina. Potok je v letnom období 

veľmi malý, sotva je ho vidieť, avšak v čase prudkých dažďov a pri topení snehu na jar ledva stačí pojať 

vodu stekajúcu z oboch svahov doliny. Za obcou sa dolina stáča priamo na juh do Brezolúp. Obec má 

potočnú radovú zástavbu. Domy sú postavené prevažne po roku 1945.  

 Prví obyvatelia Miezgoviec sa živili predovšetkým drevárstvom. Vyrubovali lesy, spracovávali 

kmene stromov na drevené uhlie a živicu stromov na smolu, začo sa im dostalo prezývky smolári. S 

postupným rozširovaním ornej pôdy sa obyvatelia stávali roľníkmi, neskôr remeselníkmi, hlavne murármi a 

stolármi. Menej majetní roľníci, bezzemkovia a lesní robotníci chodili často aj s rodinami na sezónne 

poľnohospodárske práce do Čiech a na Dolnú zem. Podľa ústneho podania a chotárnych názvov Za 

kostolom, Kostolný háj, bolo možné usudzovať, že v obci bol kedysi dávno postavený kostol. Mnohí 

občania si ešte koncom šesťdesiatych rokov 20.storočia pamätali, že pri kopaní hrobov v juhovýchodnej 

časti cintorínu narazili na kamenné základy. Existenciu kostola potvrdzujú aj kanonické vizitácie z rokov 

1729 a 1767. Kanonická vizitácia na bánovskej fare z 30.júna 1729 /13/ uvádza: „Strieborný kalich bol daný 

Tomášom Pálfym, biskupom nitrianskym cez bánovského farára do filiáliek bánovskej fary Miezgoviec a 

Dolných Ozoroviec. Neskôr bol vrátený späť.“ Vizitácia zo 4. júla 1729 kostola svätého Egídia-opáta.: 

„Kostol v Miezgovciach bol založený predchodcami rodiny grófov Zay. Bol obsadený evanjelikmi, teraz 
znovu katolícky. Nekatolícky zemepáni zobrali kalich a rúcha z oltára svätého Egídia aj s jedným zvonom 

na Uhrovský hrad. Pozemky ku kostolu patriace užíva evanjelický farár pod patronátom rodiny Zay“. Tieto 

a mnohé iné zaujímavosti z histórie obce si môžete prečítať v elektronickej podobe 

kroniky obce, ktorú má obec Miezgovce zverejnenú na svojej oficiálnej stránke.  

Pamätník občanom Miezgoviec 

 Najčernejším dňom v histórii obce Miezgovce bol 29. október 1944, kedy výprava 

nemeckých fašistov v ranných hodinách zaútočila na dedinu. Nemci vypálili 37 

obytných domov, stodoly a budovu školy. Obyvateľov, ktorí nestihli ujsť do hôr, 

medzi nimi aj matky s deťmi, spolu s dobytkom, fašisti hnali do Bánoviec nad 

Bebravou. 36 mužov odvliekli do Nitry, kde ich mučili. Dvaja z nich na následky 

mučenia zomreli. Ďalší traja zahynuli neskôr v koncentračnom tábore a piatich 

občanov zavraždili fašisti v okolitých lesoch.  
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Po vypálení obce v roku 1944 (37 vypálených celkom) boli domy obnovované a v značnej miere postavené 

celkom nové, prevažne v rokoch 1946 - 47. Kvalitatívnym skokom v životnej úrovni okrem zavedenia 

autobusovej linky bolo napojenie obce na elektrický prúd v roku 1955 a plynofikácia obce 1992. 

 V súčasnosti v Miezgovciach pôsobia organizácie, ktoré počas 

roku vykonávajú rôzne aktivity. Patria sem Dobrovoľný hasičský zbor, 

Slovenský orol, ktorý zastrešuje stolnotenisové oddiely a posilňovňu 

v Klube mladých. Organizuje všetky športové akcie v obci: športový deň 

na snehu, lyžiarske zájazdy, jarný turistický pochod, futbalové, 

volejbalové a stolnotenisové turnaje. Futbalová telovýchovná jednota má 

pod svojou pôsobnosťou oddiely dorastu a mužov. Okrem toho aj Klub 

dôchodcov, ktorého členovia počas celého roka upravujú a zveľaďujú 

priestory pred kultúrnym domom a areál pamätníka padlých, tiež                            

pomáhajú pri organizovaní kultúrnych akcií.  

Zdroj: www.szpb.sk,  www.miezgovce.sk          
                                                                                                                                                           Mgr. Erika Hrebíčková 

 

T e l o v ý c h o v n á    j e d n o t a  „Partizán“ 

 

Po zimných prázdninách sa v marci 2014 začala jarná futbalová sezóna. 
Futbalisti už odohrali svoje prvé zápasy. V nasledujúcich tabuľkách vás budeme 
informovať o výsledkoch odohraných zápasov a zároveň vám dáme rozpis 
nasledujúcich zápasov.                                                  

Rozpis zápasov v jarnej sezóne 2014 

                   čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk 
 

    I. trieda PE, BN  A družstvo                            III. trieda žiaci BN              
23.03.2014    Brezolupy – Miezgovce    0:2      05.04.2014 Brezolupy - Haláčovce         0:7 

30.03.2014    Brezolupy – Zlatníky    7:1      12.04.2014 Ostratice – Brezolupy  10:0 

06.04.2014    Livinské Opatovce – Brezolupy 0:2      19.04.2014 Brezolupy – Zlatníky    0:2 

13.04.2014    Brezolupy – Dvorec 2:4      26.04.2014 Uhrovec – Brezolupy    preložené 08.05. 

20.04.2014    Nadlice – Brezolupy 3:1      03.05.2014 Brezolupy – Ruskovce  4:7 

27.04.2014    Brezolupy – Haláčovce       0:0     10.05.2014  voľno – Brezolupy              

04.05.2014    Malá Hradná – Brezolupy 3:1      17.05.2014 Brezolupy – Rybany            11,30 

11.05.2014    Brezolupy – Pravotice 16,30        24.05.2014 Podlužany – Brezolupy       11,30 

18.05.2014    Krásna Ves – Brezolupy        17,00       31.05.2014      Brezolupy – Biskupice 11,30 

25.05.2014    Brezolupy –  Ostratice   17,00       07.06.2014 Brezolupy – Dolné  Naštice     11,30 

01.06.2014    Horná Ves – Brezolupy 17,00       14.06.2014      Krásna Ves – Brezolupy              11,30 

08.06.2014   Brezolupy - Biskupice 17,00    

15.06.2014   Rybany – Brezolupy             17,00    

 
 
Vážení športoví priatelia, dúfame, že aj naďalej zostanete fanúšikmi našich hráčov, či už 
dospelých alebo žiakov a budete ich povzbudzovať v  majstrovských zápasoch. 
 
V nasledujúcich riadkoch vás budeme informovať o práci TJ Partizán za uplynulý rok. Na 
výročnej schôdzi Správu o činnosti predniesol Ing. Juraj Valach a zároveň odovzdal funkciu 
predsedu TJ i s ostatnými členmi výboru. Na schôdzi si členovia TJ zvolili nový výbor 
a predsedom sa stal Daniel Plášek. 

http://www.szpb.sk/
http://www.miezgovce.sk/
http://www.oblfzprievidza.sk/
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Správa TJ Brezolupy 

Vážení športoví priatelia, milí hostia, dovoľte mi, aby som Vás privítal na hodnotiacej schôdzi TJ Brezolupy za 
uplynulý rok. V krátkosti Vás oboznámim s činnosťou  a s finančnými prostriedkami. 
Program schôdze je nasledovný. 
1. Zahájenie    2. Správa o činnosti    3. Správa o hospodárení    4. Voľba nového výboru     5. Diskusia 

Tak ako posledné roky aj v roku 2014 sme mali registrované 2 
družstvá - mužov a žiakov. Mužov vedie p. Gajdoš, ktorý nastúpil po 
Milanovi Dubnom a vedie naše mužstvo doteraz. V mene výboru TJ a v 
mene Vás mu chcem poďakovať. Nemá to ľahké a tiež aj niektorí hráči, zo 
strany niektorých fanúšikov, ktorí by si mohli tie nadávky a komentáre 
počas zápasu odpustiť, nerobí to pekne meno hlavne im, ako aj celému 
futbalu. Môžeme byť radi, že futbal sa ešte vôbec hrá, vieme aká je 
unáhlená doba, že niektorí hráči dochádzajú za prácou, robia dlhšie, majú 
rodinné povinnosti s deťmi a pod. Poďakovanie patrí aj ostatným hráčom, 
že si nájdu voľný čas a prídu na tréning, ale hlavne na prípravné a majstrovské zápasy. Okolo futbalu je veľmi veľa 
povinnosti. Jednu z nich má aj vedúci mužstva, ktorí má tiež svoju úlohu. Túto funkciu vykonával Vladimír Brida, 
ktorému chcem  poďakovať. 

Ako som už spomínal okrem A - mužstva máme aj žiakov, ktorým sa je potrebné venovať a vychovávať si 
budúcich futbalistov. Trénerom žiakov je Ing. Michal Mikuš a Pavol Grňo, ktorým chcem v mene výboru poďakovať za 
ich prístup k našej mládeži. Ďakujem i všetkým rodičom, ktorí vozia detí na zápasy, do haly bez nároku na benzín, 
všetkým ktorí pomáhajú počas súťaže či už finančne alebo sponzorsky, s občerstvením po zápase /koláče, chlebíky 
sladkosti a pod./ 

Veda napreduje dopredu a je to tak i v telovýchovných jednotách. TJ musí byť vybavená v kancelárií 
počítačom, internetom a tlačiarňou, pretože zápisy sa píšu na počítači a po zápase sa zápis posiela na stránku OBLF 
zväzu do Prievidze. Všetky úhrady sa robia cez internet banking /platba rozhodcov, žlté a červené karty, prihlásenie do 
súťaže a pod./ Ďakujem obecnému úradu, že zabezpečil tieto vecí a vybavil kanceláriu počítačom, internetom a 
tlačiareň nám zakúpil podnikateľ Jaroslav Ďurčo. 

Doteraz sme mali členov výboru, ktorí všetko robili bez nároku na mzdy. Najväčší problém bol vždy zohnať 
hospodára, čo sa nám ani dlhé roky nepodarilo. Časť z jedných prác vykonávala Ing. Jarmila Hrúzová, ktorá sa starala 
o čistotu budovy, kde po každom tréningu a zápasoch bolo treba upratať celú budovu. Okrem upratovania nasleduje i  
pranie  dresov A - mužstva a aj žiakov, kde vypomáhala aj p. Lásková. Po každom zápase pozbierať po neporiadnych 
občanov papiere, poháre a pod. Pred každou akciou a po nej je taktiež treba poupratovať. Poďakovať chcem i 
Obecnému úradu za udržiavanie čistoty v okolí areálu a zabezpečenie pravidelného kosenia okolo hracej plochy a 
celého areálu. Hraciu plochu si kosia chlapci sami. Za čo im treba poďakovať. Údržbu kosačky nám robí p. Rajnoha, 
ktorí je veľmi ochotný a v súrnych prípadoch odloží svoju robotu a venuje sa pokazenej kosačke, keď treba zháňať 
prácne i materiál, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.   

TJ sa zapája do brigád poriadaných obcou. Pomáhali sme pri realizácií 
vonkajších posilňovacích  strojov, kde sme osadili obrubníky a betónovali podkladovú 
plochu, určenú pod posilňovacie stroje. Projekt bol z Nadácie Pontis a tieto stroje slúžia 
pre širokú verejnosť a sú využívané počas celého roka. Druhá brigáda sa konala pri 
realizácii betónového pingpongového stola, kde sme tiež zrealizovali osadenie 
obrubníkov a vybetónovanie podkladovej plochy. Všetkým ďakujem, ktorí prišli na 
brigádu a pomohli pri realizácii a skrášľovaní nášho pekného športového areálu. 

TJ sa aktívne zapája aj do kultúrno - spoločenských akcií. Poriada pre deti MDD. 
V septembri sme poriadali párovú hodovú zábavu, z ktorej výťažok bol použitý na nákup 
zavlažovacieho zariadenia z Březolúp. Každoročne poriada ženácky ples, z ktorého 
výťažok ide na chod TJ. 

1. S obcou Březolupy sme nadviazali pred 2 rokmi spoluprácu. V auguste 2012 sme s nimi odohrali futbalový 
zápas starí páni. V roku 2013 sme sa zúčastnili na akcií v Březolupoch, kde sa nám znovu podarilo zvíťaziť. V 
tomto roku sa uskutoční stretnutie u nás 5.7.2014. Bližšie o akcií budete informovaní v Brezolupskom 
spravodaji a formou plagátovi. Každoročne TJ poriada turnaj Gabor - cup. Tu chcem zdôrazniť, že bez financií: 
výťažok z plesu, z Gábora   a 2% dani z príjmov fyzických osôb a z dotácie obce z obecného rozpočtu 
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fungovanie TJ nie je možné.  
Chcem Vás poprosiť, vážení športoví priatelia, ktorým Vám nie je ľahostajný šport, pomôžte a nehádžte polená 

tým, čo sú ochotní v dnešnej dobe ešte niečo robiť. Uvedomte si, že športový areál slúži pre všetkých, a preto si to 
vážte a chráňte, lebo to čo my máme v okrese nenájdete a finančných prostriedkov je stále menej. V súčasnosti asi 
ťažko by sa to, čo je vybudovalo. Je ľahké kritizovať tých, ktorí pravidelne prispievajú svojou dobrovoľníckou  prácou 
počnúc údržbou ihriska, prípravou zápasov, dopravou, pranie dresov, upratovaním atď.  

V bufete máme p. Janíka (Golonku), ktorému výbor ďakuje. Zabezpečuje občerstvenie pre hráčov a je jeden zo 
sponzorov. Boli sme nútení dať do bufetu živnostníka s pokladňou z toho dôvodu, že máme stále medzi nami občanov, 
ktorí neustále posielajú anonymy na colný, daňový a finančný úrad i hygienu. Férovi súper sa postaví zoči - voči a 
používa zbrane v zmysle fairplay. Preto Vás ešte raz vyzývame, občania z Brezolúp, ak máte svoje osobné nesympatie, 
prípadne iné výhrady k  jednotlivým členom pracujúcim vo výbore, riešte to inteligentným spôsobom a nie spôsobom, 
ktorý znevažuje tradíciu našich predkov. Určitá skupina občanov máva diskusný krúžok v pohostinstve, čo sa tiež 
nezakladá na pravde. V týchto veciach bolo podané aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Veríme, že toto 
nepravdivé obžalovanie sa čím skôr dorieši. Nech sa páči páni a dámy máte možnosť pracovať vo výbore, vyskúšať si 
to a ako dobre  každému padne a povzbudí ohováranie a nadávanie za poctivú prácu.  

Na záver ešte raz všetkým ďakujem, ktorí doteraz robili vo výbore, všetkým hráčom, sponzorom a 
fanúšikom a novému výboru prajem veľa úspechov.                                                                    
Výbor a predseda TJ Brezolupy Ing. Juraj Valach poďakoval trénerom a hráčom A mužstva i žiakom za zimnú 
prípravu a všetkým, ktorí pomohli s dopravou na tréningy. V prichádzajúcej jarnej sezóne prajeme hráčom veľa 
síl a úspechov v jarnej súťaži a fanúšikom bohatý športový zážitok.        Ing. Juraj Valach, predseda TJ 

 

Zmeny v TJ Partizán Brezolupy 

Už dávnejšie sa pošuškávalo, že nastane zmena v štruktúre Telovýchovnej jednoty a k 1. marcu 2014 sa tak 
stalo skutočnosťou. Bol zvolený nový výbor, ktorý začal vykonávať svoju činnosť. Novým predsedom TJ sa stal Daniel 
Plášek, ktorému bude pomáhať vo funkcií podpredsedu klubu Ing. Tomáš Valach. Ekonomické záležitosti bude mať na 
zodpovednosť Mgr. Barbora Bridová a o hospodárske veci bude dbať Mgr. Marián Halavín. Ostatní členovia výboru: 
Michaela Mášiková, Radovan Rosa ml., Mgr. Miriama Valachová, Ing. Ivan Klačko, Patrícia Klačková, Jozef Brida, 
Pavol Grňo a Cyril Jandák.   

Posledný marcový deň bol hraničným, kedy sa uzatvárali nové, 
či končili hosťovania futbalistov, ale tiež sa naplnila i posledná možnosť 
prestupov, a tak sa stalo aj v TJ Partizán Brezolupy. Práve v tomto 
období sme zaznamenali pohyb v našom kádri. Po vzájomnej dohode 
káder opúšťa na polročné hosťovanie Pavol Mačas, ktorý sa dohodol 
s klubom TJ Biskupice. Taktiež na polročné hosťovanie odišiel brankár 
Milan Šimún do Haláčoviec a spoluprácu sme ukončili s Milanom 
Bučkom, ktorý si to namieril do štrvrtoligovej Novej Dubnice. Káder 
posilnili odchovanci Daniel Plášek, Juraj Plášek, Milan Pišoja, 
dorastenec Vladimír Kleman a navrátilec z hosťovania Peter Kajaba. 
Najväčšia posila, ktorá k nám prichádza na polročné hosťovanie z Nedanoviec je bezpochyby Ing. Erik Škarba. 
Trénerom „A“ mužstva bol naďalej poverený Branislav Gajdoš. Nemožno zabudnúť ani na žiacke mužstvo, ktoré 
neprešlo výraznými zmenami v kádri, nastala zmena v realizačnom tíme, s ktorým sa rozlúčil asistent trénera Ing. 
Michal Mikuš. Trénerom našich najmenších zostáva aj naďalej Pavol Grňo. 

V mene TJ Brezolupy by sme vám radi zaželali veľa športových úspechov, aby sa nám spoločne darilo plniť 
vytúžené ciele a dosahovať čo najlepšie výsledky. Zároveň by sme radi popriali veľa šťastia a rodinnej pohody 
odchádzajúcemu výboru, ktorý si svedomite plnil náročné úlohy, za čo mu patrí veľké „Ďakujem“.     Ing. Tomáš Valach 

Poďakovanie 

Ďakujem predsedovi Ing. Jurajovi Valachovi a ostatným členom výboru hlavne Vladimírovi Láskovi st. a Vladimírovi 
Bridovi za ich vzornú prácu, počas vykonávania dlhoročnej funkcie v telovýchovnej jednote Partizán Brezolupy . Oceniť 
to vedia len Tí, čo túto činnosť v minulosti vykonávali. Novozvolenému výboru a predsedovi Danielovi Plášekovi prajem 

v tejto náročnej práci veľmi veľa úspechov a dosiahnutých výsledkov v športe.                       Ing. Jarmila Hrúzová 
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Organizácia Klub dôchodcov Brezolupy 

Dňa 22.02.2014 sa konala výročná schôdza Klubu dôchodcov, ktorú otvorila predsedníčka pani Jandáková 
Anna a privítala prítomných členov a hostí. Oboznámila prítomných s programom schôdze a zároveň privítala starostku 
obce Ing. Jarmilu Hrúzovú. Potom nás oboznámila pokladníčka pani Pilchová Františka s hospodárením našej 
organizácie. Ďalším bodom bola voľba nového výboru , ktorý prebiehal tajnou voľbou. Predsedníčka Jandáková sa 
vzdala funkcie, za čo jej bývali výbor a tiež aj všetci členovia klubu dôchodcov veľmi pekne poďakovali, najmä za jej 
obetavosť. Po voľbe bolo občerstvenie čo pripravil výbor. Nový výbor je zložený z týchto členov: Bím Anton, Lehocký 
Milan, Valent Pavol, Jandáková Anna, Pilchová Františka, Šimunová Irena a Valachová Elena. Do nového výboru 
bol zvolený nový člen Pavol Valent. Predseda nebol zatiaľ zvolený, a preto sa členovia dohodli, že si určia člena 
výboru, ktorý bude zodpovedný za poriadanú akciu.                                                                                 Elena Valachová 

Výbor Klubu dôchodcov pozval všetkých členov na prvé 
posedenie pri príležitosti výročí narodenín členov, za prvé 4 
mesiace, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2014 o 15,00 hod. 
Prítomných členov a hostí privítal Pavol Valent.  

Mgr. 
Dag
mar 
Píšo
vá sa 
priho
vorila jubilantom a potom zavinšovali spoločne všetkým 
oslávencom a darovali im kvietok. Jubilantom ešte zaspievala 
naša výborná speváčka Lucia Lehocká za doprovodu svojho 
dedka p. Milana Lehockého. Na záver im zaspieval spevokol 
dôchodcov zložený zo spevákov: Irena Šimunová, Mária 

Drengubiaková, Zdena Beláková, Elena Valachová, Bernardína Králová a Anton Bím. Po gratuláciách sa všetci 
prítomní pohostili pripraveným občerstvením, spoločne si posedeli a strávili príjemné nedeľné popoludnie.    

Ružičku k sviatku pre vás máme, z celého srdca vám ju dáme. Láska, šťastie a zdravie  

nech vám kvitnú, to je túžba naša jediná, to vám prajeme k vašim narodeninám. 
Mgr. Dagmar Píšová 

Ani sme sa nenazdali a znovu uplynul rok od nášho posledného stretnutia. Opäť sme sa v januári stretli na výročných schôdzach 
DHZ v Brezolupoch i na Jerichove. Po privítaní hostí z okresného výboru DPO a ostatných zúčastnených nasledovalo schválenie 
programu. Následne bola prečítaná Správa o činnosti DHZ, v ktorej predsedovia informovali zúčastnených hostí a svojich 

prítomných členov o činnosti za uplynulý rok. Pokračovala Správa o hospodárení a po nej boli všetci prítomní 
oboznámení s Plánom činnosti na rok 2014.  
Predseda DHZ na Jerichove Jozef Kováč navrhol riaditeľovi OV DPO 
Bánovce n. B. Petrovi Moravekovi oceniť zaslúžilých členov – Dušana 
Pilchu st., Dušana Pilchu ml. a Viliama Zwiasa. Týmto členom boli 
odovzdané plakety za dlhodobú, obetavú a vzornú prácu. 
Starostka obce Ing. Jarmila Hrúzová poďakovala výboru a členom DHZ 
v Brezolupoch, dobrovoľným hasičom nad 35 rokov, ktorí sa po dlhšej 

prestávke opäť zúčastnili súťaže obvodného kola a postúpili i do okresného kola. Zvlášť patrí 
poďakovanie DHZ na Jerichove, ktorý nás reprezentuje nielen na obvodných a okresných 
súťažiach, ale aj na súťažiach poriadaných obcami v našom okrese. A že sa im darí, svedčia o tom, poháre a diplomy za 
vynikajúce umiestnenie. 
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Rok 2014 

Tento rok sa narodil:  

Ospravedlňujeme sa 
a dodatočne uvádzame 
narodenie:  

 Mačas Matúš          30.03.2014 
 
 
Ďuračková Diana Zara   20.10.2013 

  Naši jubilanti:    

Žáková Zdenka  60 14.02.     Zwiasová Anna   60 17.04.     

Poliačiková Veronika 65 04.02.  Zwias Miroslav   65 09.04.    

Plášková Irena  65 05.03.  Danišová Marta  65 07.04.  

Hrebíček Vojtech 75 28.02.           Kšiňanová Mária 65 07.04.  
   „Všetci vám lásku želáme a zdravia plný dom  

   Nech život plynie len v šťastí a stane sa krásnym snom."      Srdečne blahoželáme!   
Deň matiek 

 
       Mama, máš oči nežné a hlboké ako more. 
       Mama máš ruky láskavé a stále plné nehy. 
       Mama, Tvoje oči sú dva zlaté koráby, 
       Tvoje ruky dve poľné ľalie. 
       Mama, to Tvoje šľachetné srdce vždy hovorilo pravdivo 
       a v jeho kútiku sú slová nežné, lebo Tvoj cit v duši 

        sa drží myšlienok, že každý život je krásne a veľké umenie. 
 
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme 
v nedeľu 10. mája 2014. 
Milé mamičky, v máji, v najkrajšom mesiaci v roku, kedy príroda a celá zem rozkvitá do tisíc kvetov a vôni, si 

pripomíname posvätné meno MAMA, MATKA, MAMIČKA, ktoré má vo všetkých 
jazykoch rovnaký význam života a lásky. Je to krásne slovo a pre svoju dôstojnosť 
a nesmierne bohatstvo významu by si 
zaslúžilo veľké M.  Mama je najdôležitejšia 
osoba, lebo nám vdýchla život a dáva nám 
teplo domova, vytvára pocit istoty a rodinnej 
pohody. Všetky matky spája bytostná túžba 
po šťastí, po šťastí detí, a preto si zaslúžia 
viac než kytičku a blahoprianie k sviatku. 
Drahé naše mamičky a staré mamy, dovoľte 
nám aby sme vám všetkým poďakovali v mene svojom, ale najmä v mene vašich 

detí za vašu starostlivosť, za vašu lásku a nehu, ktorú rozdávate svojim deťom, za obetavosť a dobrotu. Veď deti, to sú 
kvety vášho šťastia, najmä, keď vidíte úsmev, radosť a šťastie na ich tvárach. Želáme vám, aby sa vaše srdcia potešili 
z úprimného prejavu lásky a úcty. Želáme vám priaznivé slnečné ovzdušie, aby ste sa cítili šťastne a spokojne. Nech 
vám vaše deti láskou a vďačnosťou spríjemňujú ďalší život. Istý slávny človek povedal: „Je vkladám celú výchovu 
ľudského pokolenia do matkiných rúk.“ O pravdivosti týchto slov netreba vôbec pochybovať, lebo sú to ruky láskavé 
a mäkké, toľko adorované prastarými pokoleniami básnikov, ale aj zbrázdené hlbokými jarčekmi života. Žiť život je 
veľká zodpovednosť. Naučiť ho žiť aj vaše deti je skutočné umenie. Bol vám do rúk vložený púčik, ktorý rastie a záleží 
naozaj len na vás, ako bude vyzerať v plnom kvete. Držte nad nimi ochranné krídla, keď kráčajú po ceste života. Aj keď 
z tej správnej niekedy vybočia, dokážete pre nich nájsť správny smer.                               
                                                                         Mgr. Dagmar Píšová 



21 

 

   Redakcia obecných novín praje všetko                       

        len to najlepšie našim čitateľkám  

          k sviatku MDŽ, ktorý oslávili   

 dňa 8. marca a zároveň k nasledujúcemu           

                sviatku Dňu matiek. 

 

Pozvánka 
Srdečne pozývame všetkých občanov na oslavu Dňa matiek, ktorá sa 

uskutoční dňa 10.mája 2014 o 16,00 hod. v KD. 

Bližšie informácie ešte poskytneme cestou miestneho rozhlasu a na vývesnej 

tabuli. Príďte – v programe, ktorý pripravila ZŠ Školská, vystúpia vaše  

deti a vnúčatá! O občerstvenie bude postarané. 
     

Motto: „Pokladom každého z nás, a tým aj národa a jeho budúcnosti, sú deti.“ 

 

 
 
 
 
 
Idea, aby vznikol Medzinárodný deň detí, 

siaha do roku 1925. Prečo prvý júnový deň? To nikto presne nevie. 

Vlády vo viacerých krajinách na základe programu konferencie zaviedli deň detí, aby im urobili radosť a 
poukázali na ich problémy. Nie je úplne jasné, prečo bol za sviatok detí zvolený 1. jún. Podľa jednej z verzií v 

roku 1925 čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco 
zhromaždil skupinu čínskych sirôt a pripravil im sviatok Festival člnov - 
drakov. Akcia sa konala práve 1. júna. 

V ten istý deň v Ženeve rokovali odborníci na Svetovej konferencii pre blaho 
detí. Delegáti z 54 štátov schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami. 

Rozhodne však MDD patrí medzi obľúbené sviatky - tento deň ho slávia vo 
vyše 20 štátoch. 

Oslava MDD v Brezolupoch 

1. jún -  Medzinárodný Deň detí – Ako každý rok i tento rok plánujeme pre naše detí oslavu ich sviatku. 

MDD sa bude konať na miestnom ihrisku dňa 31. mája 2014. Ak nám to počasie a okolností dovolia, chceme 

opäť pozvať nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov na Cestu rozprávkovým lesom, kde ich budú čakať 
rôzne rozprávkové bytostí a rôzne športové súťaže. Na miestnom ihrisku sa budú môcť vyskákať v skákacom 
hrade, ale čakať ich tam budú aj iné sprievodné akcie. Počas popoludnia si budú môcť so svojimi rodičmi 
a starými rodičmi poopekať špekáčiky a slaninku. Prosíme rodičov, prípadne starých rodičov, aby prišli svojim 
deťom, vnúčencom opiecť špekáčiky, ktoré budú pre deti zabezpečené. Bližšie Vás budeme ešte informovať 
pred akciou.                                                                                                                             Mgr. Dagmar Píšová 
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Naše športové hviezdy 

Sme radi, že môžeme v našom spravodaji uverejniť aj nasledujúce príspevky, ktorými chceme pochváliť našich 
mladých spoluobčanov, ktorí sa venujú športovej činnosti a dosahujú veľmi dobré výsledky. K našim športovým 

hviezdam patrí Laura Bridová, ktorá dosiahla svoje výborné výsledky v roku 2013 a Jakub Boďo, ktorý sa 

môže pochváliť výborným výsledkom v roku 2014.  
K športovým výkonom srdečne gratulujeme a prajeme do ďalšej činnosti veľa úspechov!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

             Vladimír Brida 
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Striebro na Majstrovstvách Slovenska v zápasení 
 

Jakub Boďo, narodený 9.2.1997 je reprezentantom Mestského 
zápasníckeho oddielu v Bánovciach nad Bebravou doma i v zahraničí. 
Jakub sa venuje zápaseniu od svojich siedmych rokov. K zápaseniu ho 

doviedol otec Peter, ktorý bol tiež 
zápasníkom a dedko Bohuš, ktorý 
bol Prezidentom zápasníckeho 
oddielu 28 rokov. 
Prešiel kategóriami mladších 
a starších žiakov, dorastencov a 
v súčasnosti zápasí v kategórii 
kadetov. Jeho zameranie je voľný 
štýl. 
Počas svojej 10 ročnej aktívnej 
reprezentácie dosiahol veľmi pekné 
športové úspechy, ktoré zavŕšil v 
marci 2014  2. miestom na 
Majstrovstvách Slovenska vo 
voľnom štýle a v apríli 4. miestom 

na MS v Grécko – rímskom štýle. Hoci ho na budúci rok čaká maturita na Gymnáziu i  naďalej sa bude venovať 
reprezentácii.                                                     Ing. Bohumil Boďo 

                                             

Recepty a rady pre gazdinky 

 

Orechové rezy 

Suroviny 

 Cesto:  5 ks vajec,  10 dkg cukor práškový, 10 dkg múka hrubá, 
 1/2 bal. prášok do pečiva (PDP) 

 Orechová plnka:  25 dkg orechy vlašské mleté,  2 PL cukor 
práškový,  1/2 dl (môže byť aj viac- 1dcl) mlieko 

 Kakaová plnka:  3 ks vajcia celé,  5-6 PL cukor práškový,  3 PL 
káva uvarená čierna,  3 PL kakao, 1 PL cukor kryštálový,  25 dkg 
maslo 

 Postup prípravy receptu: 

1    Žĺtky vyšľaháme s cukrom, primiešame múku a prášok do pečiva. 
2    Pridáme tuhý sneh z bielkov a cesto rozotrieme na pomastený a múkou posypaný veľký hlboký plech (36x26 cm)     
      Dáme do vopred vyhriatej rúry (plynový šporák tak asi na tretí stupeň) pečieme 20-25 minút.  
3    Orechová plnka: Uvaríme mlieko s cukrom, odstavíme a vmiešame pomleté orechy.  
4    Kakaová plnka: Vo vodnom kúpeli vymiešame celé vajcia s práškovým cukrom, tak dlho kým nezačne hustnúť a   
      ťahať sa (asi 20 minút ) Odstavíme vmiešame 1PL kryštálového cukru a v čiernej káve vymiešané kakao. Spolu  
      dobre premiešame a necháme vychladnúť. Po vychladnutí pridáme maslo a vyšľaháme hustý krém. 
5    Na vychladnuté cesto natrieme orechovú plnku a na orechovú navrstvíme kakaovú. Dáme stuhnúť do chladničky a  
      posypeme pomletými orechmi, alebo polejeme čokoládovou polevou. Dobrú chuť! 
 

    Zdroj: internet                                                                                                                              Mgr. Dagmar Píšová 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/vajec/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/muka-hruba/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/prasok-do-peciva-pdp/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/orechy-vlasske-mlete/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/vajcia-cele/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-praskovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kava-uvarena-cierna/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kakao/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-krystalovy/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/maslo/
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Starostlivosť o rastlinky 

Ako polievať paradajky 
V čase keď ste preč sa na polievanie hodia najlepšie plastové fľaše. Najskôr 
odrežte dno fľaše, a potom ju zasuňte hrdlom dole ku každému paradajkovému 
kru. Fľaše len naplňte vodou a kľudne odíďte na dovolenku. Aby voda z fľaše 
odtekala pomalšie, na fľaši nechajte uzáver a spravte do nej niekoľko otvorov 
tak, aby neboli veľké, inak by sa mohli upchať hrudkami hliny.   
Gigantické tekvice 
Ak chcete dosiahnuť to, aby Vaše tekvice dorástli do obrovskej veľkosti, vytrhajte 
všetky malé a zle tvarované kvety v období keď začnú pučiť. Ostanú Vám len tie bezchybné. Rastliny potom jeden krát 
do týždňa zalejte litrom mlieka.  
Lepšie kvitnúce ruže 
Ruže, ktoré sú aj viac krát kvitnúce sa ľahko rozvinú opäť, ak im od júna budete odstraňovať zvädnuté listy. Stonku 
odrežte tesne pri poslednom zdravom liste, ktorý sa nachádza najbližšie ku kvetu. Môžeme dosiahnuť, aby sa kvitnutie 
mierne urýchlilo, a to tak, že do vody primiešame trochu pivných kvasníc.   
Ako správne polievať 
Voda, ktorou idete zalievať by nemala byť veľmi chlórovaná a jej teplota by mala byť podobná ako je v okolitom 
prostredí. Ak máte doma príliš vápenatú vodu, pridajte do krhly niekoľko kvapiek citróna. Nechajte vodu chvíľu odstáť, 
aby dosiahla teplotu, aká je v jej okolí, chlór sa z nej potom vyparí.   
Ako bojovať proti mínerke pórovej 
Môžete sa jej zbaviť pomocou sava. Asi 6 – 7 týždňov pred zberom zeleniny pokropte pôdu 2% roztoku sava a pri zbere 
pokvapkajte zopár kvapiek 4% roztoku do stredu každej rastlinky. Každých 14 dní postrekujte póry 2% roztoku. Ak však 
máte problém so zdravím alebo ste citlivý na chemické prípravky, túto metódu radšej nepoužívajte.  
Pomoc kávovej usadeniny  
Použite usadeninu ako regulátor vlhkosti, a to tak, že ju nasypte k stonke rastliny v ílovitej pôde. Absorbuje vodu ako 
špongia. Aj pri silných dažďoch zabraňuje prílišnému premokaniu. Naopak pri veľkých teplotách zasa zabráni vode, aby 
sa vyparovala.   
 

Zasmejme sa: 
Malý butik: Stretnú sa dvaja starí známi a jeden z nich je super nahodený. Nový oblek, kravata, drahý kabát, topánky a 
kufrík z krokodíla. Ten druhý sa ho pýta:  
- Asi sa ti dobre darí, keď si chodíš taký vyobliekaný.  
- Ale vieš, otvoril som si taký malý butik.  
- Hej, a s čím?  
- Normálka, so šperhákom. 
 
Perníkové srdce: Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky:  
- Máte perníkové srdce s nápisom SI MOJA JEDINÁ?  
- Áno, máme.  
- Tak si vezmem päť kusov.  

Lacný atrament: - Oci, je atrament veľmi drahý?  
- Nie, prečo sa pýtaš?  
- Ale, mama strašne zúri, že som trošku vylial na gauč.                   Zdroj: internet                        Mgr. Dagmar Píšová 
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