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Mons. Miloslav Mrva oslávil 50. výročie
kňazstva
V sobotu 22. júna uplynulo 50 rokov od kňazského
svätenia Mons. Miloslava Mrvu.
Miloslav Mrva je rodákom z Varašúra, vysvätený bol ako
32-ročný. Počas svojho 50-ročného kňazského účinkovania
venoval väčšinu svojho času farskej pastorácii, neskôr bol
poverený aj vedením dekanátu. Začínal ako kaplán
v Šuranoch, Piešťanoch, Leviciach, Vrbovom a Hlohovci.
Ako farský administrátor a neskôr farár pôsobil v Dolných
Orešanoch, Smoleniciach a Horných Orešanoch. Svoje
pastoračné skúsenosti a pochopenie pre dušu mladého človeka
zužitkoval počas 6-ročného pôsobenia v Bratislavskom
kňazskom seminári na pozícii špirituála. V roku 2017 ho pápež
František menoval za pápežského kaplána, čo mu prinieslo
oprávnenie používať titul monsignor.
Slávnostnú svätú omšu v kruhu kňazského spoločenstva,
bývalých farníkov, blízkych, priateľov a zástupcov z Nitrianskej diecézy či Trnavskej arcidiecézy celebroval
v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Slávnostným kazateľom bol Mons. Marián Dragúň,
rektor Nitrianskeho seminára.
Posledné roky prežíva v ústraní a na zaslúženom odpočinku v Nitre. Pri príležitosti tohto významného
jubilea odslúžil svätú omšu vo svojej poslednej farnosti v Horných Orešanoch a u nás v Šúrovciach, vo
svojom rodisku, slúžil omšu dňa 29. júna (50 rokov od primičnej omše). Za všetkých farníkov mu želáme
veľa zdravia, Božích milostí a aby na nás s láskou spomínal.
Zdroj informácií: www.abu.sk
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Črevná viróza prichádza rýchlo, je intenzívna, ale trvá krátko
Často sa vracia a spôsobuje problémy najmä deťom, ale i dospelým. Stačí, že v škôlke alebo v škole
zvracia pár detí a postupne sa to prenáša na ďalšie. A deti to neraz donesú domov, takže to od nich „chytia“
aj rodičia. Črevná viróza, alebo tiež brušná. Hnačky, zvracanie, kŕče v bruchu. Dospeláci brušné virózy
znášajú oveľa lepšie ako deti – neraz sa „cez noc vyzvracajú“ a na druhý deň idú do práce takmer v plnej
forme. Ich imunitný systém si totiž s nákazou dokáže ľahšie poradiť, takže ustupuje už po jednom-dvoch
dňoch. U detí však má dlhšie trvanie. Čo pomáha? Aké sú vôbec príznaky?
Príznaky
Podľa štatistík každé dieťa do päť rokov aspoň raz
prekoná zvracanie či hnačkovité ochorenie. Je to normálne
a súčasť jeho vývinu. Pôvodcami bývajú rôzne baktérie
a vírusy, ktoré napadnú tráviaci a vylučovací trakt dieťaťa.
Spôsobia tak rozvrat vnútorného prostredia. Keďže vírusy
sa šíria klasicky vzduchom, celkom sa im vyhnúť nedá.
Aj keď sú črevné virózy pomerne infekčné, nemusíte
sa nakaziť automaticky. Všetko závisí od vašej imunity
alebo od protilátok, ktoré vám kolujú v krvi aj päť rokov
po tom, čo virózu zdoláte. Hnačky či zvracanie sa nemusí prejaviť dokonca ani u toho, kto je nosičom
ochorenia.
Brušná, črevná viróza sa prejavuje nevoľnosťou, kŕčmi v bruchu, nasleduje zvracanie alebo riedka,
vodnatá a silne zapáchajúca stolica. Tá sa môže opakovať aj niekoľkokrát za deň.
Celkovo sa môžete cítiť malátne, bolia vás kĺby a môžete mať zvýšenú teplotu. Zvlášť u malých detí sa
môže choroba skomplikovať aj o nevoľnosť a opakované vracanie. V takomto prípade hrozí dehydratácia.
Len čo dieťa, alebo dospelý začne vracať, prípadne prepuknú akútne hnačky, treba vyradiť akékoľvek
jedlo. Žiadne mlieko, či mliečne výrobky, ani ovocie a zeleninu. Dôležité je pravidelne piť v malých
dávkach, po lyžičkách a postupne zvyšovať objem tekutín. Čistá voda, nesladený čaj , ideálne prevarená
obyčajná alebo dojčenská voda. Môžete tiež podávať minerálku, ktorá nahrádza stratený obsah minerálov
a solí.
Dostatočný príjem tekutín je naozaj nesmierne dôležitý. Sú ťažké prípady brušných ochorení, keď aj
čistú vodu dieťa okamžite vyvracia – nevzdávajte sa. Je to nepríjemné, dieťa plače, trpí a vy s ním, ale
vytrvajte. Kombinácia hnačiek a vracania je však nebezpečná z dôvodu dehydratácie detského organizmu.
Čo jesť
Takže uvarte čierny čaj, pridajte lyžičku cukru
a podávajte po glgoch alebo cez slamku. Mnohým
prospievajú aj kolové nápoje zbavené bubliniek.
Organizmus výborne toleruje ryžový odvar.
Nachádzajú sa v ňom škrobové látky, ktoré majú
liečivý vplyv na tráviaci trakt.
Recept na ryžový a mrkvový odvar: do 2 litrov
vody dajte 50 g ryže a varte asi hodinu až 90 minút.
Preceďte a doplňte do 1,5 litra vodou. Iným ešte
lepšie zaberá mrkvový odvar, ktorý pripravíte
jednoducho. Očistíte asi 250 gramov mrkvy, varíte
do mäkka asi hodinu, rozmixujete, precediť a doplníte prevarenou vodou do pol litra. Takéto odvary vedia
veľmi rýchlo upraviť trávenie a stolicu (najmä pri hnačkách).
Vyskúšajte aj minerálku, do ktorej pridáte lyžičku soli a cukru. Takáto zmes vás zásobí množstvom
minerálov a dodá vám energiu. Má totiž podobné zloženie ako takzvané zavodňovacie roztoky, ktoré sa vo
forme infúzií podávajú v nemocniciach.
Diana Eliášová
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Budú pri zvýšení poplatku za komunálny odpad v našej obci aj služby lepšie?

Touto otázkou sa rozprúdila na sociálnej sieti
siahodlhá rozprava o tom, prečo sa zodvihol
poplatok za komunálny odpad na 36,50 Eur pre
fyzickú osobu a na 365 Eur pre právnickú osobu
s účinnosťou od 1. januára 2019.
Aj napriek tomu, že na decembrovom rokovaní
obecného zastupiteľstva, ešte pred samotným
schválením všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zdvihol, som dôvody plánovaného
zvýšenia dopodrobna rozpísala na tabuľu a nikto
z tam prítomných občanov nevzniesol žiadne
námietky proti zvýšeniu, diskusia sa na sociálnej
sieti naplno rozprúdila, až to pokračovalo tým
smerom, ako sa tu v našej obci nič nerobí, a pod.
To je už taká klasika a „daň za sociálne siete“,
kde si každý počítačovo zdatný človek napíše svoj
názor, ale aj vylieva svoju zlosť, niekedy dokonca
až rozširuje nenávisť spoza stola svojej obývačky.
S tým už nenarobíme nič, doba ide dopredu aj
v tomto smere.
Nedá mi však nespomenúť to, ako niektorí
občania tvrdia, že zverejňujem úradné veci na
sociálnej sieti. Keď sa však opýtam, ktoré úradné
veci som zverejnila na sociálnej sieti, tak mi
odpovedať nevedia. Dávam do pozornosti
skutočnosť, že facebooková skupina Šúrovčania je
o diskusii, kde, ako som už vyššie uviedla, každý,
kto je jej členom, má možnosť komentovať a zapojiť
sa do diskusie. Pokiaľ sa ja v tejto diskusii
k niečomu vyjadrím a odkážem na nejaké všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré sú všetky zverejnené na
úradnej výveske obce ako aj na webovom sídle, tak
to nemožno považovať za zverejnenie úradnej veci
na sociálnej sieti. Pokiaľ občania oznam o tom, že
niekto má záujem o kúpu uhoriek na zaváranie,
predáva bicykel alebo oznámi, že bude v nedeľu
futbal, považuje za úradné veci, tak s tým sa ja
nenarobím nič, to je hádam každému jasné. Ale
poďme teda k veci – prečo sa vlastne zdvihol
poplatok za komunálny odpad v našej obci?
V prvom rade je potrebné upriamiť pozornosť
na to, že v roku 2018 vláda SR schválila návrh
zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
s účinnosťou od januára 2019. Predkladateľom tohto
návrhu zákona bol minister životného prostredia
László Sólymos. Vďaka navrhovanému novému
systému bude suma, ktorú obce zaplatia za
skládkovanie zmesového odpadu, závisieť
od úrovne jeho vytriedenia.

O uvedenom nás, rozumejte pozvaných
starostov, informovala spoločnosť FCC, s.r.o.
Trnava, konkrétne na stretnutí konanom dňa
10.10.2018. O tejto skutočnosti a teda aj o tom, že
poplatok za komunálny odpad sa bude musieť
zvýšiť, som informovala ešte v tej istý deň aj na
rokovaní obecného zastupiteľstva, konkrétne je to
uvedené v zápisnici zo dňa 10.10.2018, str. 8, bod
13. Vytriedenosť komunálnych odpadov v našej
obci v čase, kedy to FCC posudzovala, bola 6,39% úplné minimum. Ostatné obce na tom neboli
omnoho lepšie. A teraz poďme k číslam... Ešte však
pred nimi je potrebné spomenúť dva právne
predpisy. Jedným z nich je Vyhláška MŽP SR č.
365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
(ďalej len „vyhláška“). Druhým právnym predpisom
je zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „zákon o poplatku za KO a DSO“). Tieto
právne predpisy, spolu s novým zákonom z dielne
ministra životného prostredia, tvoria základ výpočtu
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Z vyhlášky je zrejmé, že komunálny odpad je
v katalógu odpadov zatriedený do skupiny pod
katalógovým číslom 20. Táto skupina sa ešte delí na
20 01 – zložky komunálneho odpadu z triedeného
zberu (to sú naše modré alebo čierne smetné
nádoby), 20 02 – odpady zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov (sem patrí biologicky
rozložiteľný odpad) a 20 03 – iné komunálne
odpady (sem patrí veľkoobjemový zber).
Z uvedeného je zrejmé, že komunálny odpad netvorí
len odpad, ktorý všetci dávame do smetných nádob,
ktoré máme doma, ale komunálny odpad, okrem
týchto nádob, je tvorený aj biologicky
rozložiteľným odpadom, ktorý sa v našej obci zberal
len 1x ročne, spolu s kontajnermi z cintorína
a taktiež komunálny odpad je tvorený aj
veľkoobjemovým zberom, to sú tie veľké
kontajnery, ktoré bývajú umiestnené v každej
miestnej časti zvlášť. Náklady na zber komunálneho
odpadu (20 01+20 02+20 03) sa v zmysle zákona
o poplatku za KO a DSO prepočítavajú na
poplatníka, teda občana.
A teraz už tie čísla – uvádzam rok 2018, ešte
neplatil nový zákon z dielne ministerstva životného
prostredia. Naša obec mala v roku 2018 takéto
výdavky
na
komunálny
odpad:
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Rok 2018

Sumy sú v
Eur

Rok 2019 - predpoklad

Faktúry FCC (01-12)
Faktúra za zber BRO – 1x
Faktúra za veľkoobjemový zber
Mzda brigádnikov BRO – 1x
Skládkovné

55 781,23
1 714,70
7 224,00
1 593,40
zahrnuté vo
faktúre

55 781,23 + 5 578,123 (avizovaných 10%)
3 429, 4 (1 714,70 x 2)
14 448 (7 224 x 2)
3 186,8 (1 593,4 x 2)
6 158,89 (navýšenie - údaj z FCC)

spolu

66 313,33

88 582,44 : 2320 (počet obyvateľov) = 38,18 / obyvateľ

Spoločnosť FCC s.r.o. Trnava nám listom koncom minulého roka oznámila, že od januára 2019,
vzhľadom na zvýšenie cien energií a mzdových nákladov, máme počítať so zvýšením doterajších faktúr cca
o 10%. Toto zvýšenie sa netýka zvýšenia skládkovného.
Zo zákona je obec povinná realizovať zber BRO a veľkoobjemový zber 2x ročne, preto je v roku 2019
počítané s výdavkami v tejto oblasti 2x. Skládkovné na základe vytriedenia odpadov v našej obci nám
stúplo z pôvodných 2724,46 Eur na sumu 8883,35 Eur, teda o 6 158,89 Eur.
Čo sa týka veľkoobjemového odpadu, tam je suma tiež vysoká. Ono je to spôsobené aj tým, že
s takýmto druhom zberu sa začalo cca pred 5 rokmi. Čo som sa dozvedela, tak predtým veľkoobjemový
zber nebol. Táto skutočnosť má súvis s tým, že sa potrebujeme zbaviť veľkoobjemového odpadu. Keď sa
však zber nerealizoval, tak sa tento odpad nemal kam dávať. Treba veriť, že keď sa bude tento zber
realizovať pravidelne, tak aj tohto odpadu bude menej.
Doplním ešte jednu tabuľku, z ktorej je zrejmé, že obec v minulosti doplácala na zber komunálneho
odpadu a tiež je z nej vidieť, akú sumu by musela obec tento rok doplácať, ak by sa poplatok nezdvihol:
2015 - Eur

2016 - Eur

2017 - Eur

2018 - Eur

príjem
výdaj

45 896,83
53 801,52

44 235,70
56 599,22

42 987
58 791,20

44 202,48
66 313,33

2019 - Eur
(predpoklad)
50 000
88 582,44

rozdiel

- 7 904,69

- 12 363,52

- 15 804,2

- 22 110,85

- 38 582,44

zber BRO
veľkoobjemový

1x
1x

1x
-

1x
1x

1x
1x

2x
2x

Uvedený výpočet som predložila poslancom obecného zastupiteľstva na pracovných poradách koncom
minulého roka, kde bola k tomu veľmi dlhá rozprava. Možnosti boli:
a) nechať poplatok v pôvodnej výške 20 Eur/osoba/rok a obec by doplácala cca 38 000 Eur.
b) vyrovnať príjmy s nákladmi, aspoň približne, s tým, aby obec nedoplácala v tak vysokej miere, ako to
podľa údajov vychádza.
Je potrebné tiež uviesť, že ani ja, ani poslanci sme si vyššie uvedené čísla nevymysleli, vychádzali sme
z údajov, ktoré naša obec má k dispozícii z predchádzajúcich období.
Tiež na sociálnej sieti bolo niekoľko otázok typu: ako sú na tom iné obce, či iné obce separujú viac ako
my a podobne, že iné obce poplatok nezvýšili, len my, .... a takto to išlo ďalej. Tak odpoviem postupne:
- ja nemôžem hovoriť za iné obce, ako oni separujú, pretože do údajov separácie, ktoré sa predkladajú
FCC, ja mám údaje len za našu obec, z rozhovorov s ostatnými starostami vám však viem povedať, že sa
hýbu do 15%. Tie obce, ktoré majú na svojom území, napr. kovošrot, sa hýbu aj okolo 50% separácie, vtedy
je ten poplatok úplne iný.
- čo sa týka toho, že iné obce majú poplatok za komunálny odpad do 20 Eur/osoba/ rok, len u nás je
36,50 Eur/osoba/rok. U nás bol stanovený poplatok 20 Eur/osoba/rok v roku 2012, konkrétne VZN
č. 1/2012 (možno aj skôr, vtedy, ako bola zavedená mena euro, ale o tom informácie nemám, mám len od
roku 2012).
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Ak správne počítam, tak sa tento poplatok
nemenil 7 rokov. Všetci vieme, že minimálne ceny
energií stúpli za 7 rokov niekoľkonásobne, len my
sme stále ostali na rovnakom poplatku. Od doby,
keď som do funkcie starostky nastúpila ja, teda od
2.1.2015, sa tento poplatok nezdvihol. Starosta
v susednej obci, ktorý nastupoval spolu so mnou, ho
už zdvihol 2x – to len na porovnanie.
- tiež vám s určitosťou viem povedať, že všetky
ostatné obce, ktoré poplatok za komunálny odpad
nezdvihli, ho budú musieť zdvihnúť od roku 2020,
pretože už teraz vedia, že budú doplácať. Jedna zo
susedných obcí už teraz vie, a to máme začiatok
júla, že už je na komunálnom odpade „stratová“ cca
12 000 Eur, čo bude ešte do konca roka?
Dokonca ma požiadali niektorí starostovia, aby
som im pomohla prepočítať ich náklady na
komunálny odpad k ďalšiemu roku. Tak by som vás
chcela požiadať, ak sa budete pýtať na okolitých
obciach, koľko platia občania za smeti a tieto údaje
zverejňovať na sociálnu sieť, nepýtajte sa len
občanov tej obce, ale pýtajte sa starostu obce alebo
starostky obce, koľko bude ich obec doplácať. Povie
vám, že určite doplácať bude, pretože im to skrátka
finančne nevyjde.
Uvedené sa netýka tých obcí, ktoré majú
samostatnú obecnú s.r.o. na zber komunálneho
odpadu alebo obcí a miest, ktoré majú majetkovú
spoluúčasť v zberovej spoločnosti.
Keď som navrhovala zriadiť obecnú s.r.o.,
nestretla som sa s pochopením, ale o tom písať
nechcem. Preto, pokiaľ obce nezdvihnú poplatok za
smeti a naďalej budú vykrývať rozdiel medzi
príjmami a výdajmi z rozpočtu, neurobia v obci nič,
pretože nebudú mať peniaze na nič iné, budú len
dotovať odpad.
- hoci už koncom roka 2018 bolo viac ako jasné,
že poplatok za komunálny odpad bude musieť ísť
hore, mnohé obce, aj keď im to finančne
nevychádza, to neurobili. Prečo? Vysvetlím.
Jednou z možností je to, že rozdiel medzi
príjmami a výdajmi vykrývajú z daní. Teda rozdiel
vykrývajú z niečoho iného, hoci to nie je v súlade so
zákonom. Do pozornosti dávam článok na stránke
https://mytrnava.sme.sk/c/22005187/od-novehoroka-si-hlohovcania-za-komunalny-odpadpriplatia.html.
Druhým dôvodov a to podstatným dôvodom
bola skutočnosť, že koncom minulého roka, kedy sa
pripravujú „nepopulárne všeobecne záväzné
nariadenia“
(rozumejte
daňové,
poplatkové
a podobne) boli komunálne voľby. Stretla som sa
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s názorom, že „predsa nebudem sám sebe
podkopávať nohy a dvíhať ľuďom poplatky, keď
chcem voľby vyhrať.“ Hoci nie som zástancom
takéhoto postupu, tiež je to názor. O tom, že ja
takýto názor nezdieľam, svedčí aj to, že o zvýšení
poplatku za komunálny odpad som občanov
informovala ešte v októbri, konkrétne 10.10.2018,
a to na rokovaní obecného zastupiteľstva. Ja nie som
populista a nikdy som ani nebola, preto som vám
otvorene povedala, čo nás čaká od nového roka.
Ďalším dôvodom, prečo obce nezvýšili vlani
poplatok za komunálny odpad bolo to, že niektorí
starostovia vo funkcii končili. Teda už viac
nekandidovali.
Tiež som sa stretla s názorom „ja to už robiť
nebudem, nech to rieši ten, kto príde po mne.“.
Lenže ten, „ktorý prišiel“, dovolím si tvrdiť
„nevedel, kde je sever“. Je to úplne pochopiteľné,
po nástupe do funkcie som „sever nevedela nájsť ani
ja“.
Aj keby boli noví starostovia zbehlí
v odpadoch, poplatkové všeobecne záväzné
nariadenie sa musí schváliť tak, aby 15. deň od jeho
vyvesenia bol najneskôr 1.1. nasledujúceho roka.
Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú daní
a poplatkov, sa môžu síce schváliť v priebehu roka,
ale účinné môžu byť až od 1.1. nasledujúceho roka.
Teda, ak by aj boli zdatní, nijako nemohli stihnúť
prijatie zvýšenia poplatku za komunálny odpad, ak
im to odchádzajúci starostovia vopred nepripravili.
A teda aká je odpoveď na otázku, či budú pri
zvýšení poplatku aj služby lepšie? Neviem, aké
služby má ten dotyčný na mysli.
Chce zvýšiť počet odvozov komunálneho
odpadu na každý týždeň? Ok. Je to vecou zmluvy
medzi obcou a zberovou spoločnosťou, ale
automaticky budú náklady vyššie.
Chce nižší poplatok za komunálny odpad? Ok.
Musíme všetci viac separovať, aby do smetných
nádob išlo odpadu čo najmenej. Iba tak vieme znížiť
poplatok za komunálny odpad.
Netreba byť populistom a ťahať občanom
medové motúzy popod nos. Už teraz je zrejmé, že
poplatok za skládkovné, teda to, čo schválila vláda,
bude z roka na rok len rásť.
Ako som už vyššie uviedla, naša obec v zmysle
nižšie uvedenej tabuľky, pri separácii 6,39% platí
v roku 2019 sumu 17 eur/tonu. Ak budeme mať aj
naďalej separáciu len do 10%, tak v roku 2020
budeme platiť 26 eur/tonu, v roku 2021 sumu 33
eur/tonu a od roku 2023 až 46 eur/tonu. Uvedené
poplatky sú už schválené Národnou radou SR.
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Položka

Úroveň
vytriedenia
komunálneho odpadu

1
2
3
4
5
6
7

<10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
>60%
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Sadzba za príslušný rok v € . t-1
2019
2020
2021
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11

Článkov, kde si môžete prečítať o dopadoch vládneho zákona, je niekoľko. Prikladám linky, kde si ich
môžete prečítať:
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104203/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanieodpadu.aspx
https://www.odpadovyhospodar.sk/poplatky-za-skladkovanie-odpadov-zabolia-od-roku-2019-najma-obce/
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-2018/vladaschvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html
Záverom možno len konštatovať, že to, či budú služby lepšie, nezávisí od nikoho iného, závisí len od
nás samotných.....

Je separovať odpad až tak náročné alebo sa nám jednoducho nechce?
V článku na stranách týchto novín som písala
o dôvodoch zvýšenia poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Aj keď mnohí
z vás komunálny odpad triedia, určite sa medzi nami
nájdu aj takí, ktorí v triedení odpadu majú medzery,
nevedia, čo kam patrí a podobne. Jediná možnosť,
ako platiť za komunálny odpad menej, je jeho
separácia. Tak teda poďme na to:
V našej obci máme rozmiestnené nádoby na
sklo, na šatstvo, zbiera sa použitý kuchynský olej
a elektroodpad. Taktiež sa zbiera biologicky
rozložiteľný odpad a veľkoobjemový odpad. Okrem
toho máme vrecia na plasty. Poďme si teda rozpísať,
čo kam patrí a verím tomu, že keď každý z nás
priloží ruku k dielu, tak sa nám spoločne podarí
zmeniť percento separácie a tým aj poplatok za
komunálny odpad.
Z viacerých dostupných zdrojov, najmä
z európskych štatistík, je zrejmé, že Slováci triedia
málo. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na
recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často
aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na
chvost EÚ v nakladaní s odpadom. Tak sa to
pokúsme zmeniť. Podarilo sa nám zmeniť veľa vecí,
tak sa pokúsme o ďalšiu 😊.
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné
farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá
na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon

však povoľuje, aby sa viaceré komodity triedili
spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od
technickej infraštruktúry a zavedeného systému
v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje
spoločný zber plastov, kovov a nápojových
kartónov, a to je náš prípad. Do vriec, ktoré nám
FCC, s.r.o. Trnava dáva, môžeme vyhadzovať
plasty, kovy a nápojové kartóny.
Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú
značnú časť vo vreci. Preto skôr, než vhodíme
plastové fľaše alebo nápojové kartóny (napr. od
mlieka) do vreca, zmenšime ich objem. Napríklad
zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné
umývať úplne do čista, tým by sme boli z hľadiska
plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu
zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii
plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však
byť hrubo znečistené od mastných olejov či pást,
nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov
patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky,
fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, ale aj
obaly z konzerv, alobal, plastové obaly z chladeného
mäsa, sáčky z mrazenej zeleniny, tetrapaky...
Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za
sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého
kontajnera určeného na papier môžeme vhadzovať
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej
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väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku,
papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj
krepový papier Nepatrí sem silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou,
voskovaný papier, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier
(používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo
plesnivie, preto ho netriedime. Papiera sa v obci
dokážeme zbaviť troma spôsobmi:
 výkup papiera v obci /výmena za hygienické
vreckovky a toaletný papier/ - zber papiera sa
hlási miestnym rozhlasom,
 školský zber – hlási sa miestnym rozhlasom,
 položiť zviazané vedľa vriec na plasty
a zberová spoločnosť ho vezme.
Je potrebné ešte uviesť, že do konca júla 2019
by nám mala spoločnosť FCC s.r.o. Trnava doručiť
11 ks modrých kontajnerov na papier. Spoločnosť
ich objednala, čaká, kým jej ich doručia. Budú
rozmiestnené po obci. Teda pribudne nám ďalší
spôsob, ako sa zbaviť papiera. Kým však doručené
nie sú, platia vyššie uvedené 3 spôsoby.
Čo so sklom
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek
tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž
surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do
kontajnera so sklom môžeme ukladať rôzne
sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z
kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či
kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné
sklo bez rámov. Nepatria sem však zrkadlá,
pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky,
drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok, TV obrazovky
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a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani
plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Na sociálnej sieti sa tiež objavil názor – načo
triediť, keď aj tak všetko ide do jedného auta.
Vysvetlím aj toto. Odpad, ktorý FCC zbiera zo
smetných nádob, teda v dvojtýždňových intervaloch,
sa už netriedi, ide priamo na skládku. Teda čím
ťažšie smetné nádoby budeme mať, tým je tam viac
odpadu a tým budeme platiť viac.
Na linke v FCC sa triedi ten odpad, ktorý
spoločnosť zbiera v plastových vreciach. Teda to
môžu vziať do jedného auta. Znamená to, že už
nami vytriedený odpad putuje na triediacu linku,
kde ho pracovníci FCC ešte dotrieďujú.
Ak ste si vyššie uvedený článok prečítali
pozorne, zistili ste, že minimálne polovicu toho, čo
dávate do modrých smetných nádob, patrí do vriec,
ktoré nám FCC dáva zadarmo.
Nie je pravdou ani to, že komunálny odpad
netvorí ten občan, ktorý sa stravuje v reštauráciách
a doma nevarí. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo
doma jeme, varíme, čo z jedál ostáva a kam to patrí
a zistíme, že komunálneho odpadu je z toho
minimum.
Naozaj sa stačí nad týmto všetkým len
zamyslieť a jedného dňa sa rozhodnúť – vyskúšam
odpad triediť jeden týždeň a uvidíme, že to vôbec
nie je zložité. Ak v tom zotrváme, poďakuje sa nám
aj naša peňaženka, ale aj príroda. Nič nás to nestojí,
len to treba vyskúšať 😊.
Pre lepšiu ilustráciu prikladám obrázok zo
spoločnosti FCC, aby sme vedeli, čo do ktorých
nádob patrí.
Žaneta Gogolová
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Aktivity členov JDS v Šúrovciach

Prehliadka speváckych súborov v Bohdanovciach nad Parnou
Kto chce pochopiť krásu piesne, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce.
5. mája 2019 sa konala prehliadka speváckych súborov
seniorov v Bohdanovciach s názvom „V Bohdanovciach pri
pesničke.“ Boli sme poctení, že nás pozvali. Spolu s nami vystúpili
spevácke súbory z Brestovian, Šelpíc, mužská skupina z Kátloviec
a domáci súbor. Prehliadku robia už niekoľko rokov a pozývajú na
ňu vždy iné súbory. Zato, že piesne našich predkov ešte úplne
nevymreli, môžeme ďakovať speváckym súborom seniorom
v celom našom Trnavskom okrese. Máme ich viac ako 20. Šíria
krásu našich ľudových piesní doma aj v zahraničí. Pevne verím, že
ľudové piesne oslovia aj mladšiu generáciu a budeme mať
vhodných nástupcov, ktorí naše ľudovky zachovajú aj svojim deťom.
Vystúpenie sa nám vydarilo, boli sme jediný krojovaný súbor. Hoci
nemáme pôvodné kroje, páčili sa. Podujatie sme ukončili spoločnou
piesňou Slovenská rodná dedina. Pohostili nás výborným gulášom
a dobrým vínkom. Všetci sme si zaspievali a v podvečer sme sa
spokojní vrátili domov. Chcela by som poprosiť Šurovanov, ak majú
doma staré, pôvodné kroje, alebo ich časti, aby nám ich darovali alebo
ich od vás odkúpime. Máte ich doma v skrini a takto by poslúžili dobrej
veci. Môžete sa obrátiť na pani Máriu Špačkovú a Evu Sobolovú.
Turistický zraz seniorov
19.06.2019 /v stredu/ sa konal XVI. turistický zraz seniorov okresu Trnava v lokalite Považského
Inovca katastrálne územie Radošina /medzi Piešťanmi a Topoľčanmi./ Miesto zrazu stanovište Čertova pec,
motorest Jaskyňa. Seniori sa zaradili podľa náročnosti trás, kto si ako trúfal. Trasy boli na 12 km, 6 km, 3
km. Stravovanie sme mali zabezpečené, bol guláš, stravu si platil každý sám. Na turistiku, nebudete veriť,
prišlo 670 seniorov. Aj od nás by sa boli zúčastnili viacerí, ale nezohnali sme autobus, tak sme boli
vlastnými autami. Bola som vďačná p. Malovcovi, p. Benedikovej a M. Špačkovi, že nás 15 odviezli
vlastnými autami. Podujatie sa vydarilo, ľudia urobili veľa pre svoje zdravie, postretávali svojich známych,
porozprávali sa.
Chcela by som poprosiť občanov našej obce, ak by vedeli o šoférovi autobusu, aby nám dali vedieť.
Mohol by to byť aj z inej dediny, hlavne aby bol. Máme obecný autobus, ktorý by radi využívali nielen
seniori ale aj deti a iné organizácie z našej obce. Starší šoféri už nemajú platné papiere a niekoho
mladšieho nemôžeme zohnať. Tak nám prosím pomôžte! Čaká nás v júli kopec podujatí a naozaj by sme
šoféra veľmi potrebovali.

Aktivity speváckej skupiny Šúrovčanka
13. júla sme pozvaní na prehliadku do Malženíc. Oslavujú 10. výročie založenia súboru a krstia aj CD.
Sme radi, že sa môžeme zúčastniť tejto slávnosti. Čaká to aj náš súbor v novembri, tak si to tam aspoň
obzrieme. Okrem nás sú pozvané tieto súbory: Blavanka, Bučančan, Drahovce, Brežáci zo Žlkoviec,
Bohdanovce. Pozvali si veľa súborov, tešíme sa, dúfame, že to dobre dopadne.
28. júla seniori z našej organizácie idú už po druhýkrát na výlet do Bratislavy. Máme naplánovanú
plavbu loďou po Dunaji, vyloží nás pri Devíne, pozrieme si najstarší hrad Veľkej Moravy a časť starého
mesta s kultúrnymi pamiatkami. Máme výborného organizátora pani Janku Viskupičovú, ktorá všetko
zabezpečí, o všetko sa postará. Verím, že počasie nám bude priať a výlet si užijeme. Chcem jej poďakovať
za jej prácu, obetuje na to pre nás veľa voľného času.
Spevácka skupina ide 19. júla na oslavy Matice slovenskej do Galanty. Pripravili sme si program aj
s národnou pesničkou a musíme veriť, že budeme úspešní. V septembri ideme čepčiť dve nevesty a jednu
v Šúrovciach. Vidíte, že naša činnosť je bohatá a ak nie ste členom našej organizácie, radi vás privítame.
Mgr. Mária Špačková

10

Novinky z dedinky
AKTIVITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Aktivity základnej školy

V apríli sme sa venovali environmentálnym aktivitám. Zorganizovali sme Farebný týždeň vo farbách
recyklačných nádob a tiež sme vyčistili školský areál a jeho okolie pri príležitosti Dňa Zeme.
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika si žiaci pod vedením pani učiteliek
Mgr. Ujlackej a Mgr. Trnkovej pripravili pre svojich spolužiakov literárno - hudobné pásmo o tomto
velikánovi našich dejín. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov súťažili v hláskovaní v anglickom jazyku.
Najšikovnejší boli Rebeka Mericová a Richard Bališ.

V matematickej olympiáde sa úspešnými riešiteľmi okresného kola stali Jakub Pivarník a Adam
Benedik, úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády bol Šimon Filo.
Najväčšie úspechy dosiahli naši žiaci v biologickej olympiáde. V kategórii C v projektovej časti po
získaní 2. miesta v krajskom kole sa Dana Trnková stala i úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola.
V kategórii D našu školu v okresnom kole reprezentovali šiestaci. Sarah Némethová získala 2.miesto
v projektovej časti a Matúš Škrovánek sa stal úspešným riešiteľom teoreticko- praktickej časti.
V kategórii E v odbornosti botanika Kamila Mlíchová získala 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto
v krajskom kole a stala sa úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola.

Žiaci VI. až IX. ročníka absolvovali exkurziu do jadrovej elektrárne Mochovce. Navštívili aj
Energoland, kde sa vydali na dobrodružnú cestu – Odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu energie od
Veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistili, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes.
Žiaci I. stupňa si overili svoje teoretické vedomosti a praktické cyklistické zručnosti na dopravnom
ihrisku v Trnave.

Novinky z dedinky

11

V júni sme uskutočnili školské výlety. Žiaci I. a II. ročníka navštívili včelárstvo v Smoleniciach
a jaskyňu Driny. Žiaci III. a IV. ročníka zavítali do papierne PETRUS v Prietrži pri Senici. Cestou sa
zastavili na Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle, taktiež navštívili jeho múzeum v Košariskách.
Piaty ročník navštívil Beckov a Haluzickú tiesňavu. Šiestaci a siedmaci absolvovali školský výlet do
Banskej Štiavnice, kde si prezreli Banské múzeum v prírode, tajchy a historické centrum mesta.
VIII. ročník vyrazil do Piešťan, kde navštívil Balneologické múzeum. Deviataci sa zúčastnili
koncoročného výletu a exkurzie do Pienin.

XX. ročník Nikolčických hier
23. a 24. mája 2019 sme sa zúčastnili XX. ročníka Nikolčických hier na našej družobnej škole.
V celkovom hodnotení sme obsadili 1.miesto.
Medaily pre našu školu získali:
Beh 60m
Beh 60 m prekážky
Beh 300m / 800m
Skok do výšky
Skok do diaľky
Vrh guľou
Štafeta 4x120m

1.Aneta Vinterová
8,43 s
3.Soňa Koštrnová
8,84 s
1.Kamila Mlíchová 10,6 s
1.Aneta Vinterová 48,2 s
3.Sarah Némethová 50,53 s
1.Kamila Mlíchová
138 cm
3.Sabína Sabová
120 cm
2.Hana Hábelová
397 cm
3.Sára Blažová
7,07 m
1.Kamila Mlíchová
1:10,40 min.
Soňa Koštrnová
Ema Mericová
Aneta Vinterová

1.Patrik Delinčák
7,40 s
3.Dominik Polakovič 7,81 s
1.Michal Šabík
10,0 s
3. Michal Richnák
2:33,6 min.

1.Michal Šabík
2.Patrik Delinčák
1.Michal Šabík
Daniel Mitas
Patrik Delinčák
Dominik Polakovič

500 cm
9,08 m
1:03,70 min.
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Najlepšia atlétka hier: Aneta Vinterová a Kamila Mlíchová.
Najlepší atlét hier: Michal Šabík
Chlapci zvíťazili aj vo futbale. Najlepší strelec vo futbale: Dominik Polakovič.
Naši ďalší športovci: Katarína Drobná, Matúš Silný, Nikola Kramárová, Matúš Hlubík, Samuel Smatana,
Ema Bukovská, Šimon Pivarník, Adam Benedik. Športovcov pripravovali Mgr. Dana Trnková a Mgr.
Katarína Mikulášová.
Celkové výsledky: 1. Šúrovce 78 bodov
2. Nikolčice 59 bodov
3. Dolné Zelenice 42 bodov
Ďakujem všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Petra Mlíchová

Škola v prírode - Penzión Centrum Pod Lesom, Dolný Smokovec
(13.5.2019-17.5.2019)
Pobytu sa zúčastnilo 36 žiakov prvého
stupňa, 4 učitelia a zdravotník zabezpečený
cestovnou kanceláriou Wachumba.
Cieľom ŠVP bolo rozšíriť si teoretické
poznatky z vyučovania o praktické
skúsenosti získané priamym pozorovaním
prírody, upevňovať zdravie, telesnú
zdatnosť,
naučiť
sa
základným
socializačným návykom a zručnostiam.
Žiaci navštívili skanzen v Pribyline,
Ždiar, Demänovskú jaskyňu Slobody,
zoznámili sa s najznámejšími tatranskými
turistickými obcami.
Telesnú zdatnosť si vyskúšali na túre
po trase Hrebienok - Vodopády Studeného
potoka - Rainerova útulňa.
Týždeň bez rodičov deti zvládli bez
väčších problémov. Domov si priniesli hŕbu
zážitkov, ktoré zapísali do denníčkov.
Raz, keď budú dospelí, možno z nich
niečo prečítajú svojim deťom.
Mgr. D.Vavrová
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Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)
Štvrtok, po slávnosti Najsvätejšej Trojice, slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známu
ako Božie telo. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši.
Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne
prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo
Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami, na vyvrátenie týchto
bludov bol zvolaný všeobecný Štvrtý lateránsky koncil, ktorý v r. 1215 opätovne potvrdil a slávnostne
vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho Telo a Krv, keď kňaz
nad nimi vysloví slová premenenia. Práve na tomto koncile bol zavedený pojem pre premenenie –
transsubstanciácia (prepodstatnenie).
V tejto dobe sa v niektorých kláštoroch ujal obrad pozdvihovania, ktorý sa neskôr rozšíril v celej
Európe. Svätá Juliana z Liége (1192-1258), sestra a neskôr opátka kláštora Mt. Cornillon, bola hlavnou
predstaviteľkou hnutia za zavedenie sviatku Božieho Tela. Pre svoje snahy získala mnohých kňazov
i biskupa Roberta de Thourote, ktorý v roku 1246 dal súhlas na slávenie tohto sviatku v diecéze Liége.
Jedným z arcidiakonov v katedrále v Liége bol aj Jacques Panteleon, ktorý sa stal v r. 1261 pápežom
Urbanom IV. Ten encyklikou Transiturus de hoc mundo v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú
Cirkev.
Omšové texty a hymnické piesne pre liturgiu hodín zložil sv. Tomáš Akvinský (1225-1274). Sviatok
znova potvrdil Klement V. na koncile vo Vienne (1311-1312). Spočiatku sa slávnosť konávala
len v chrámoch. Pápež Ján XXII. upravil slávenie sviatku tak, aby sa slávnosť konala so slávnostným
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sprievodom, pri ktorom sa má niesť ulicami Sviatosť Oltárna. Popri sviatku Božieho Tela sa od 17. storočia
slávil aj sviatok Predrahej krvi. Pius IX. v roku 1849 rozšíril tento sviatok na celú Cirkev a ustanovil, aby sa
svätil na prvú nedeľu mesiaca júla. V roku 1914 Pius X. zmenil jeho slávenie na 1. júla. Posledná reforma
liturgického kalendára spojila oba sviatky a zaviedla spoločné slávenie Božieho Tela a Krvi na štvrtok po
sviatku Najsvätejšej Trojice, alebo v nasledujúcu nedeľu.
Túto slávnosť od dávna sprevádza tradícia procesií. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri
každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom oznamujú svetu nosením
monštrancie s Eucharistiou ulicami dedín a miest. Som nesmierne rád, že i v našej farnosti sa táto tradícia
dodržiava a dúfam, že ešte i mnohé roky bude. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch, symbolizujúcich
štyri svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj voči tým, čo ho nepoznajú.
„Oltáriky“ vytvoria rodiny zo zelene, kvetov a domácich devocionálií (predmety, ktoré sa používajú na
prehĺbenie nábožnosti: obrázky, krížiky, ruženec, medailóny a podobne) pred svojimi domami. Na týchto
miestach sa koná bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty
a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupene kvetov pred Najsvätejšiu Eucharistiu a veriaci zhromaždení
v procesii spievajú náboženské piesne.

Nech nás táto oslava živého Ježiša Krista, jeho Najsvätejšieho Tela a Krvi prítomného v Eucharistii
povzbudí k veľmi častému svätému prijímaniu a k pravému životu viery, aby sme mohli raz s Kristom
kraľovať vo večnosti. To nám všetkým zo srdca prajem.
Marián Kolenčík, duchovný otec farnosti
Zdroj: www.svetlosveta.sk
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OZNÁMENIE O OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI
„Obecné zastupiteľstvo Obce Šúrovce v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí schvaľuje nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je
predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce Šúrovce:
Pozemok p. č. 78/1 k. ú. Zemianske Šúrovce
o výmere 898 m2, ostatné plochy, zapísaný na
LV 1 300 obce Šúrovce. Na predmetnom
pozemku sa v súčasnej dobe nachádzajú drobné
stavby
patriace
vlastníkom
priľahlých
nehnuteľností, ktoré bude víťaz súťaže
oprávnený odstrániť na náklady ich majiteľov,
pokiaľ sa s nimi nedohodne inak.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1) Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Šúrovce, na internetovej stránke obce
/www.surovce.sk/ a v regionálnej tlači.
2) Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
V obálke záujemca predloží:
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b) doklad o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu IBAN SK85 0200
0000 0000 0312 5212, VÚB a. s. – pobočka Trnava,
c) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov
spojených s obchodnou verejnou súťažou,
d) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné
ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
e) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,
f) telefonický a internetový kontakt na záujemcu,
g) číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky,
h) vyhlásenie záujemcu, že predmet kúpy bude využívaný v súlade s územným plánom obce Šúrovce.
3) Ostatné podmienky
a) Pozemok sa ponúka výhradne v celosti.
b) Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu za pozemok vo výške 24 900 Eur, slovom dvadsaťštyritisíc
Eur, ktorá bola určená v zmysle znaleckého posudku č. 107/2017 vypracovaného znalcom Ing. Janou
Kvantovou, pre účely prevodu vlastníckych práv, evidenčné číslo: 914 080.
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4) Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.
5) Finančná zábezpeka.
Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu
finančnej zábezpeky vo výške 3 000 Eur, slovom tritisíc eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka
započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz
súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo
neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej
zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej
súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej
verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce.
6) Miesto a termín podávania návrhov:
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce najneskôr
do 31.07.2019 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená
niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
7) Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená Obecným zastupiteľstvom
obce Šúrovce a menovaná starostkou obce.
Hodnotiaca komisia predloží návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu obce Šúrovce.
8) Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po
schválení víťaza.
9) Vyhlasovateľ si vyhradzuje:






právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže
vyzvať záujemcov na doplnenie,
v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej
ceny v stanovenej lehote.

10) Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok do 7 dní po
podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra
nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.
11) Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 30.09.2019.
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