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VELIČŇANIA SA DOČKALI SUPERMARKETU 
Aj keď o mesiac neskôr, ako bolo pôvodne v pláne, no COOP Jednota Trstená predsa len otvorila vo Veličnej nový
supermarket. Oproti pôvodnému obchodu sa rozšírili
priestory predajne, skladov aj sortiment tovaru. Regály
svietia novotou a do úborov vo farbách Jednoty sa obliekli i predavačky. Po novovybudovanej prístupovej ceste sa autá dostanú na parkovisko priamo pred obchod,
pričom bezbariérový vstup umožňuje kupujúcim pohodlný nákup s nákupnými vozíkmi. Slávnostné otvorenie
pripadlo na 14. november, pre prvých návštevníkov pripravila Jednota malé občerstvenie.
Zmenili sa aj otváracie hodiny a to nasledovne: Po-Pi od
6. do 20. h, v sobotu od 6. h do 16. h, v nedeľu od 6. h do
14. h. Obec ďakuje investorovi, že v takej krátkej dobe vytvoril výstavbou supermarketu priaznivé nákupné možnosti pre obyvateľov Veličnej.

Pred výstavbou obchodu

Po výstavbe obchodu

VELIČNÁ DÝCHALA VIANOČNOU ATMOSFÉROU
NECHAJTE SA POZVAŤ...



SILVESTROVSKÁ VATRA
Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor vo Veličnej vás srdečne pozývajú v sobotu 31. decembra na rozlúčku so starým
rokom symbolický zapálením silvestrovskej vatry a privítanie Nového roku so zrazom o 22.30 h na detskom ihrisku
v Revišnom.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Obecný úrad vo Veličnej a Veličianske ochotnícke divadlo vás pozývajú na premiéru divadelnej hry nakrútenú
podľa románu Zuzky Zgurišky Byčianka z doliny v novodobom spracovaní režiséra Ľubomíra Škyvru. Premiéru odohrajú členovia divadla tradične na Druhý sviatok vianočný 26. decembra v sále kultúrneho domu. Vstup je zdarma.

OBECNÝ PLES
Obecný úrad vo Veličnej a Lyžiarsky oddiel si vás dovoľujú pozvať na Obecný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.30 h. Vstupenky na ples si môžete objednať už teraz u organizátorov
p. Vankúša, p. Badina, p. Holuba. Kontakt nájdete na www.velicna.sk.

 SPRAVODAJSTVO

NA VIANOČNÝCH TRHOCH MIKULÁŠ ROZDÁVAL DARČEKY

ÚVODNÍK STAROSTU 
Vážení spoluobčania,

dostáva sa vám do rúk posledné tohtoročné číslo obecných
novín. Ani sme sa nenazdali
a onedlho je za nami druhý
rok štvorročného volebného
obdobia. Pri bilancovaní roku,
ktorý je už prakticky za nami, si dovolím povedať,
že sme si aj naďalej
úspešne plnili všetky
povinnosti prenesené zo štátu na samosprávy. Popri týchto
povinnostiach sme sa
snažili aj o postupné
zveľadenie dediny,
čo sa nám z väčšej časti podarilo. Rozhodnutím o zámene pozemkov s COOP
Jednota Trstená sme vytvorili podmienky pre výstavbu
nového supermarketu, v ktorom už môžu ľudia nakupovať. Výstavbou supermarketu však došlo k zabratiu
obecných pozemkov, ktoré boli v minulosti využívané
ako zberné miesto odpadu. Preto samospráva prijala rozhodnutie uskladňovať odpad v zbernom dvore. Aby sme
mohli vybudovať zberné miesto, kúpili sme pozemky v
areáli poľnohospodárskeho družstva. Nemalé finančné
prostriedky sme vynaložili aj na rozvoj obce. Uskutočniť
naše zámery nám pomohlo niekoľko získaných dotácií.
Z dotácie ministerstva školstva vo výške 60-tisíc eur sa
nám podarilo rozšíriť kapacitu materskej školy o jednu
triedu a zároveň rekonštruovať šatne a sociálne zariadenia. Ďalšia dotácia z ministerstva hospodárstva vo výške
viac ako 240-tisíc eur nám pomohla k rekonštrukcii verejného osvetlenia vo všetkých častiach obce. S dotáciou
5-tisíc eur z Environmentálneho fondu sme odštartovali
prvú etapu revitalizácie námestia v okolí Urbárneho domu. Prostriedky získané z nadácie KIA Motors vo výške
1,75-tisíc eur sme účelne využili na výstavbu detského
dopravného ihriska pri škôlke. Dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja 1,25-tisíc eur bola použitá pri organizácii folklórnych slávností dolnej Oravy a dotácia 8-tisíc
eur z ministerstva kultúry zase na výskum národnej kultúrnej pamiatky Komposesorátneho kaštieľa, po skončení ktorého sa podaním medzinárodného projektu Interreg pokúsime o jeho rekonštrukciu. Celkovo obec preinvestovala okrem verejného osvetlenia v roku 2016 viac
ako 140-tisíc eur, z toho 73-tisíc vynaložila z vlastných
prostriedkov. Nezabudli sme ani na výstavbu. Uskutočnili
sme pozemkové úpravy v lokalite Stred II vo Veličnej. V
tejto časti už bolo vydané aj územné rozhodnutie na cestu a vodovod. Ďalšie projekty sú pripravené pre územné
rozhodnutie na cestu, vodovod a prekládku VN v lokalite
IBV II. v Revišnom, taktiež projekty na vybudovanie vodovodu z Mrzáčky na Banisko a popri ceste I/70 smerom na
Roveň, kde je plánovaná výstavba priemyselného parku.
O ďalších rozpracovaných aktivitách a investičnom pláne
na rok 2017 vás budeme, vážení občania, informovať v
najbližšom vydaní novín. Na záver vám chcem poďakovať za podporu, spoluprácu a aj za vašu dôveru. Spolu
s pracovníkmi obecného úradu a poslancami obecného
zastupiteľstva vám prajem pokojné prežitie vianočných
sviatkov a šťastím požehnaný nový rok 2017.
Daniel Laura

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Z uplynulých dvoch zasadnutí obecného zastupiteľstva vyberáme:
- schválenie rozpočtu na rok 2017 - hospodárenie s prebytkom 41 797 eur
- vysporiadanie majetkových pomerov pod cestou vedľa
detského ihriska v Revišnom
- plán výstavby vodovodu v lokalitách Veličná Stred II,
Veličná Za pivovarom, Veličná Roveň a Revišné IBV II.,
prekládka vysokého napätia v lokalite Revišné IBV II.
-geometrické zameranie a spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie
- zmena organizácie spoločného stavebného úradu a zmena sídla úradu
- schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2017 – celkom 7 zasadnutí
Viac sa dočítate na stránke www.velicna.sk – samospráva
– legislatíva.



V piatok 9. decembra usporiadala samospráva na Rínku
2. ročník vianočných trhov. Po úvodnom minuloročnom
úspešnom ročníku prijala pozvanie na trhy takmer stovka
remeselníkov z Oravy, Liptova, Kysúc, Turca, ba aj z Gemera.
Prišli ponúknuť výrobky prevažne s vianočnou tematikou.
Do príprav sa zapojilo viac ako 25 dobrovoľníkov so zámerom navodiť skutočné vianočné prostredie. Organizátori
pripravili pre návštevníkov bohatý program, v ktorom vystupovali účinkujúci všetkých vekových generácií. Celé to
odštartovali škôlkari, potom už účastníci trhov čakali na
príchod Mikuláša. Keďže sa snehová perina nedostavila,
Mikuláš prišiel na koči. Okrem slovenských účinkujúcich

pozvanie na trhy prijali aj detský folklórny súbor Kalubáček a mužský zbor Mužáci z družobnej obce Vrbice na
Morave. V sprievode Varmužovej cimbalovej muziky pripravili pre návštevníkov skutočný kultúrny zážitok. Veľké
poďakovanie za prípravu trhov patrí dobrovoľníkom, vrátane členov ochotníckeho divadla, Studničky a hasičov. Pochvalu si zaslúžia aj pracovníci obecného úradu a poslanci
obecného zastupiteľstva. Za poskytnutie smrekovej výzdoby a priestorov pre účinkujúcich z družobnej obce obecný
úrad ďakuje našim urbarialistom. Pre zvyšujúci sa záujem
remeselníkov i účastníkov organizátori uvažujú usporiadať vianočné trhy na viac dní.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 

UPOZORNENIE 

PRÍJMY				363.927
Dotácia na matriku 		
Daňové príjmy			
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
Iné príjmy			

4.100
294.530
50.706
13.580
1.011

Matrika				
Samospráva obce		
Kontrola obce			
Požiarna ochrana		
Cesty				
Komunálny odpad		
Rozvoj obce			
Verejné osvetlenie		
Obecná prevádzka a údržba
Podpora športu			
Kultúrna činnosť		
Rozhlas				
Ostatné činnosti			
Materská škola			
Sociálna činnosť			

4.100
13.9351
3.997
1.000
9.800
16.840
12.074
7.636
28.164
2.180
23.810
600
1.500
69.360
1.717

VÝDAJE				322.130

ROZPOČET S PREBYTKOM

41.797

Jeseň je už dávno za nami a my všetci sa pripravujeme
na príchod zimy, ktorá so sebou prináša aj nepriaznivé
počasie.
Často sa zobudíme do podmienok snehovej nádielky, v tej
chvíli sa najväčším problémom stáva doprava a sprejazdnenie ciest.
Preto si vás, vážení občania, dovoľujeme vyzvať, aby ste
svoje motorové vozidlá neparkovali počas zimy na cestách
a nebránili tým zimnej údržbe, uškodíte len sami sebe.

ZMENA V ORGANIZÁCII STAVEBNÉHO ÚRADU 

Od roku 2002 obce dolnej Oravy a mesto Dolný Kubín
ustanovili vzájomnou zmluvou Spoločný stavebný úrad,
ktorý v sídle budovy mestského úradu vykonáva legislatívu v oblasti výstavby.
Od prvého januára budúceho roka dôjde k zmene v organizácii stavebného úradu, pretože mesto od zmluvy
odstúpilo.
Spoločný stavebný úrad zostáva pracovať len pre obce.
Jeho sídlo bude prenesené z mestského úradu na sídlisko Bysterec do budovy okresného úradu na 8. poschodie.
Činnosť úradu budú vykonávať štyria pracovníci, ktorí si
podelia jednotlivé obce.
Legislatívne bude stavebný úrad podliehať pod obec
Oravský Podzámok.

RÍNOK ZAČÍNA DOSTÁVAŤ NOVÚ PODOBU
Samospráva začala s plánovanou revitalizáciu námestia
tzv. 1. etapou. V rámci nej vybudovala chodník a oddychovú zónu v okolí Urbárneho domu. Finančné prostriedky vo
výške 5-tisíc eur získala z Environmentálneho fondu prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia.
Ďalších 2900 eur investovala z vlastných prostriedkov. V 2.
etape má v pláne výstavbu prírodného amfiteátra na mieste starého obchodu potravín. Okrem amfiteátra sa usku-



toční revitalizácia plochy pred amfiteátrom a obstaranie 20
ks drevených stánkov a lavíc. Finančné prostriedky na túto
etapu plánuje obec získať z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko. Koncom októbra využila možnosť podať spoločný projekt s družobnou obcou
Vrbice. Ak bude projekt úspešný, s výstavbou bude môcť
začať už budúci rok. Štúdia revitalizácie námestia zahŕňa aj
tretiu etapu - dokončenie úpravy plochy a výsadbu zelene.

Štúdia prírodného anfiteátra

 RÔZNE

PREMENY VELIČNEJ

ČO MAJÚ HASIČI NOVÉ 



Pred obnovou škôlky

Po obnove škôlky

Na jeseň sa v Žaškove uskutočnilo školenie dobrovoľných
hasičov zamerané na používanie protipovodňových
vozíkov. Zúčastnili sa ho aj šiesti členovia DHZ Veličná,
ktorí sa naučili zaobchádzať s technikou.
V Oravskej Porube sa konal 2. ročník denno–nočnej
súťaže v požiarnom útoku Porubský výstrek do tmy.
Medzi súťažiacimi bola Veličná zastúpená družstvom
dorastencov. Novinky neobišli ani hasičskú zbrojnicu,
Obecný úrad uvoľnil garáže pre hasičské vozidlá CAS
25 ŠKODA 706 RTHP a IVECO Daily s protipovodňovým
vozíkom. Ostatná hasičská technika sa presťahovala do
areálu Gazdinskej školy. Koncom októbra sa v Žaškove
konalo pravidelné inštruktážno–metodické zamestnanie DHZ nášho okrsku (okrsku č. 1). Hlavnými témami
boli zimné vykurovacie obdobie, ochrana majetku pred
požiarmi a príprava na okrskové voľby. V decembri sa
uskutoční výročná členská schôdza. Členovia zhodnotia uplynulú sezónu, zvolia nový výbor na nasledujúce
päťročné obdobie a stanovia si plány na rok 2017.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Pred obnovou okolia Urbárneho domu

Po obnove okolia Urbárneho domu

NOVÉ PRIESTORY PRINÁŠAJÚ VIAC AKTIVÍT
Od začiatku školského roku uplynuli už tri mesiace, opäť
prichádza vianočný čas. Príprava naň bude pre škôlkarov o
to krajšia, že ju budú tráviť v nových priestoroch školskej
budovy. Rozšírenie kapacít umožnilo pribrať viac detí a
tak sa nám kolektív rozrástol. Okrem práce s deťmi v triedach sa snažíme pripraviť pre ne čo najviac aktivít. Jednou z takých bola aj besiedka so starými rodičmi spojená s
tvorivými dielňami, na ktorej si starkí spolu s vnúčatkami
vyrobili pekné darčeky. Podobne ako v minulých rokoch,
aj tento rok sme v rámci mesiaca úcty k starším potešili vystúpením dôchodcov v Besede. Spolu s rovesníkmi z
Oravskej Poruby, Istebného, Párnice, Žaškova a Kraľovian
sme sa zasmiali na vystúpení dvoch klaunov, ktorí deťom
predstavili svoje kreácie. Materskú školu navštívili hasiči z
Dolného Kubína a predviedli deťom ukážku hasičskej techniky v praxi. Za besedu o zvieratkách a živote v lese ďaku-



jeme spoluobčanom Michalovi Hečkovi st. a Michalovi
Hečkovi ml. Veľkým zážitkom pre deti bolo ich vystúpenie na veličnianskych vianočných trhoch. Ocenenia sa im
dostalo nielen v podobe potlesku, ale aj darčekov od Mikuláša. Tvorivosť detí sa prejavila pri príprave vianočných
ozdôb. Všetkým, ktorí si ich na vianočných trhoch v našom
stánku kúpili, srdečne ďakujeme. Sme radi, že tak prispeli na podporu škôlky. Milí spoluobčania, nastáva najkrajší
čas v roku, v ktorom každý spomalí a zhodnotí končiaci
sa rok. Mne neostáva nič iné, ako poďakovať sa všetkým
rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zverili svoje deti
do našej opatery. Ďakujem všetkým sponzorom za podporu a zriaďovateľovi za zveľadenie priestorov škôlky.
V mene učiteľského kolektívu a detí prajem všetkým krásne
a požehnané sviatky plné pokoja.
Ivana Drobuľová

Staroba je prirodzenou súčasťou života, október je
Mesiacom úcty k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Obec pri tej príležitosti pripravila pre seniorov slávnostné posedenie s kultúrnym programom. Dôchodcom sa prihovoril starosta Daniel Laura, ktorí im v
mene samosprávy zablahoželal.

KATARÍNSKO-ONDREJSKÉ POSEDENIE 
Vo štvrtok 24. novembra usporiadal klub dôchodcov
tradičné Katarínsko-ondrejské batôžkové posedenie.
Zúčastnilo sa ho 28 seniorov. Spolu s pozvanými hosťami starostom Danielom Laurom a predsedom kultúrnej
a športovej komisie Jánom Šuvadom sme pri kapustnici,
dobrom vínku a koláčikoch, ktoré napiekli naše členky,
spoločne diskutovali. Na záver sme si aj zaspievali. Starosta nás oboznámil s ďalšími plánmi zveľaďovania obce
a poďakoval nám za doterajšiu spoluprácu. Pozvánkou
na veličnianske vianočné trhy od predsedníčky Anky
Hrabalovej sme príjemné posedenie ukončili.
Výbor klubu dôchodcov

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE 
V sobotu 12. novembra pod záštitou obecného úradu uskutočnili organizátori Ján Šuvada a Jozef Badin v
kultúrnom dome stolnotenisový turnaj mládeže od 9 do
14 rokov. Jedenásť účastníkov hralo v dvoch skupinách
vyraďovacím spôsobom. Napínavé súboje priniesli
nasledujúce výsledky: tretie miesto obsadil Juraj Páltik,
druhé miesto Lea Dzievičová, víťazom sa stal Matúš Janiga. Prví traja boli ocenení športovými pohármi. Všetci sa
potešili sladkým odmenám.

STOLNOTENISOVÁ SÚŤAŽ 

V októbri odštartovala Oravská stolnotenisová liga.
Naši stolní tenisti účinkujúci v 6. lige odštartovali sezónu s novými posilami Becom a Hutlasom. Z
mužstva odišli Jakubú a Fačko, takže početne sa káder
vyrovnal. Po 10 kolách sú Veličňania na 8. mieste so
ziskom 23 bodov a skóre 84:96 keď v 10. kole prehrali
v Sedliackej Dubovej s B mužstvom 12:6.
Tabuľka po 10 kolách:
1. Zuberec A
2. Bziny C
8. Veličná
12. Nižná D

10
10
10
10

8
8
4
1

2
1
1
0

0
1
5
9

125:55
119:61
84:96
56:126

36
35
23
13

 SPEKTRUM, INZERCIA

SPOMIENKY NA VELIČNÚ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Komposesorátny kaštieľ má za sebou bohatú históriu, o
ktorej sa dozvedáme z rôznych archívnych písomností alebo z rozprávania našich predkov. Jedným z jeho správcov
bol aj gróf Přemysl Žerotín, ktorý v obci niekoľko rokov
pôsobil. Jeho pozostatky odpočívajú na veličnianskom cintoríne. Aj keď nebol veličniansky rodák, výrazne podporoval rozvoj Veličnej, preto vám naňho prinášame v krátkosti malú spomienku. Dostupné pramene o významnom
šľachtickom rode Žerotínovcoch z Moravy pochádzajú zo
začiatku 12. storočia.
Najväčší rozmach dosiahol rod v období okolo roku 1600,
keď mu v Čechách a na Morave patrilo 32 panstiev s
výmerom 102 578 ha. Potomkovia slávneho rodu pôsobili
od roku 1884 aj na Orave, no a jeden z nich, Přemysl, s titulom grófa sa usídlil vo Veličnej. Celým menom Přemysl
František Žerotín (staročesky Žierotin) sa narodil v roku
1848, po štúdiách v Paríži a vo Viedni pôsobil ako husársky
poručík. Z neznámych dôvodov odišiel do výslužby a ako
36-ročný vstúpil do manželstva s vdovou svojho priateľa
Albertou Justovou, rod. Pottornyiai z Liptovského Petra.
Po svadbe spolu s manželkou a nevlastnou dcérou Margitou Justovou (Margith Justh) začali bývať u jednej z jeho
štyroch sestier v Mokraďskom kaštieli, ktorá bola vydatá v
rodine Abaffyovcov. Rok po svadbe sa im narodil syn Karol
a neskôr dcéra Alberta.
V roku 1894 prichádza rodina Přemysla Žerotína do
Veličnej, ako úradník Oravského panstva začína vo
veličnianskom komposesorátnom kaštieli spravovať jeho
majetok. Okrem správcovstva sa venuje aj výrobe papiera,
na ktorú získal celkom 53 patentov.
Ako prívrženec protestantizmu výraznou mierou prispieva na činnosť evanjelickej cirkvi a školstva v obci. Za odmenu evanjelický zbor vyčleňuje v kostole pre jeho rodinu
grófsku lavicu a inštaluje na stenách kostola jeho rodový
erb a erb rodu jeho manželky. V máji v roku 1903 nevlastná 28-ročná dcéra Margita umiera na tuberkulózu a o päť
rokov neskôr vo veku 60 rokov umiera aj samotný gróf.
Jeho manželka spolu s deťmi odchádza do Uhorska, kde v
roku 1941 aj ona zakončuje svoju životnú púť. Pozostatky grófa a jeho nevlastnej dcéry sú uložené v hroboch na
veličnianskom cintoríne neďaleko od seba. Hrob Margity
s pomníkom je pomerne zachovaný, avšak na hrobe grófa Přemysla Žerotína sa podpísal zub času. V tomto roku

sa podarilo samospráve hrob zrekonštruovať a obnoviť
pamiatku na posledného súkromného správcu veličnianskeho kaštieľa. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o zveľadenie
hrobu zaslúžili, osobitne Jánovi Hečkovi za vytvorenie
pomníka a náhrobného kameňa.

MLADEJ VELIČŇANKE TO BEHÁ 

Atlétka Lucia Vlčáková (na fotke s číslom 57) sa stala majsterkou Slovenska v cezpoľnom behu. Triumfovala na štvorkilometrovej trati medzi ženami s ročníkom narodenia
1996 a staršie. Aktuálne členka Dukly Banská Bystrica
zvíťazila pred druhou Rakúšankou s náskokom 25 sekúnd.
„Najťažších bolo posledných 500 m,“ hovorí víťazka z Oravy. „Inak bola trať v pohode. Som veľmi prekvapená, no
zároveň šťastná.“ Lucia Vlčáková titulom zavŕšila úspešnú
sezónu. Veď len v októbri vyhrala štyri podujatia. Skvelý
mesiac odštartovala prvenstvom na Lesnom behu lyžiarov o putovný pohár starostu obce Hybe, potom dobehla
prvá postupne na Grand Prix Cabaj-Čápor, Night city run v
Piešťanoch a na Behu Súľovskými skalami.
Za vzornú reprezentáciu obce ďakujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.

Hrejivé Vianoce

nielen do obce Veličná, Istebné či Oravská Poruba

želá Prima banka Dolný Kubín
Radlinského 1716
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Prisťahovaní od 26. 9. do 13. 12. 2016:
1. Mgr. Bíroš Radovan
2. Jurčíková Jana
3. Keveš Pavol
4. Ing. Kevešová Katarína
5. Kevešová Alexandra
6. Mgr. Petrovič Vlastimil
7. Petrovič Alex
8. Mgr. Petrovičová Jana
9. Mgr. Rábota Adrián
10. Mgr. Rábota Marián
11. Mgr. Rábotová Mária
12. Ing. Riegrová Ivana
13. Országhová Daniela
14. Ing. Országh Igor
Odsťahovaní od 26. 9. do 13. 12. 2016:
1. Bocko Ján
2. Tisovská Andrea

Narodení od 26.9. do 13.12.2016:
1. Gočálová Eva		
14. 10. 2016
2. Kapusta Samuel
22. 11. 2016
3. Smolková Aneta
18. 11. 2016
Opustili nás
1. Halašová Viera (†67)
2. Morinec Ľubomír (†36)
3. Čutka Jozef (†73)

28. 09. 2016
03. 10. 2016
25. 10. 2016

Počet obyvateľov k 13. 12. 2016

1241

Manželstvo uzavreli od 26. 9. do 13. 12.
2016:
1. 29. 10. 2016 - Miriama Laurová z Veličnej
a Marián Galaba z Vráblov
2. 26. 11. 2016 – Andrea Brillová z Revišného a Vladimír Tisovský z Choče
Spoluobčania, ktorí sa dožili k 13. 12.
významného životného jubilea:
1. Kováčová Katarína (60 rokov)
2. Mäsiar Ján (60 rokov)
3. Bôriková Anna (60 rokov)
4. Paculík Ján (60 rokov)
5. Gombala Milan (60 rokov)
6. Leváková Ľubica (60 rokov)
7. Gaššová Emília (60 rokov)
8. Žúborová Ľubica (65 rokov)
9. Kumová Anastázia (70 rokov)
10. Hrabalová Anna (70 rokov)
11. Hečková Alena (70 rokov)
12. Čajka Ján (70 rokov)
13. Bajčiová Mária (75 rokov)
14. Lopeňová Margita (78 rokov)
15. Mendelová Elena (79 rokov)
16. Serdelová Margita (81 rokov)
17. Mendel Ondrej (83 rokov)
18. Šuda Pavol (85 rokov)
19. Pracný Jaroslav (85 rokov)
20. Pagáčik Michal (86 rokov)

Vývoz plastov v roku 2017 budú
vykonávať Technické služby:
18. 1. 2017		
19. 7. 2017
15. 2. 2017		
16. 8. 2017
15. 3. 2017		
20. 9. 2017
19. 4. 2017		
18. 10. 2017
17. 5. 2017		
15. 11. 2017
21. 6. 2017		
20. 12. 2017

Odpady
Na prvý vývoz roku 2017 (t.j. 5. 1. 2017)
je možné naposledy použiť jeden žetón z
roku 2016.
Nové žetóny na rok 2017 budú v predaji
od 2. januára 2017 počas úradných hodín.
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