
O čo sa snažím a budem uchádzať 

Od začiatku môjho nástupu do funkcie sa snažím nielen 

zorientovať v administratíve, ale aj sledovať a uchádzať sa 

o získanie financií pre obec. Pri takmer každom projekte je 

však potrebný vklad obce, či už na spracovanie projektu pre 

získanie dotácie alebo samotnú spoluúčasť obce. A na to my 

v súčasnosti nemáme. Samozrejme okrem záväzkov, ktoré 

obec má ohľadne výstavby novej požiarnej zbrojnice pri 

obecnom úrade. Obec na ňu dostala dotáciu a termín 

výstavby je do roku 2022 so spoluúčasťou 5%, čiže 1500 

Eur. Momentálne je začaté vybavovanie vyjadrení 

dotknutých orgánov, potrebných pre stavebné povolenie, 

a následne potom už samotný výber dodávateľa prác.

Okrem toho sa však snažím získať financie aj keď v menšom 

objeme, ale pre obec zvládnuteľné a na účel, ktorý poteší 

dúfam nás všetkých. A tak som zatiaľ podala žiadosť na 

BBSK na úpravu okolia altánku s osadením nových 

lavičiek, kúpu smetných košov, kúpu detských herných 

prvkov a dokončenie obsahu informačných tabúľ. Druhá 

žiadosť podaná tiež na BBSK je na organizáciu kultúrneho 

podujatia – Deň obce. Na Ministerstvo financií SR bola 

podaná žiadosť na kúpu nového zariadenia sály 

v kultúrnom dome a štvrtá žiadosť bola podaná na nadáciu 

Reiffeisen banky - rekonštrukcia autobusovej zastávky. Ak 

sa nám aj nepodarí uspieť s týmito žiadosťami, budem stále 

sledovať nové výzvy a možnosti. Každú jeseň je termín pre 

fond z Obnovy dediny, ktorý som už nestihla, ale bude opäť 

príležitosť tento rok.

A pokiaľ by to aj nevyšlo, verím, že spoločne si zastávku 

urobíme a veľmi si prajem upraviť aj všetky tri stanovištia 

pre kontajnery na separovaný zber tak, aby boli zastrešené. 

Zatiaľ sme si spolu s Jarom Malachovským pripravili aj
alternatívu svojpo-mocného zabezpečenia materiálu s tým, že na jar začneme.

Postupne začneme upravovať verejné priestranstvo, aby sme sa na ňom všetci cítili príjemne. Verím, že 

sa nám  podarí premiestniť aj nepojazdné autá mimo týchto verejných plôch, aby nám nehyzdili vstup 

a námestie obce. Preto chcem aj touto cestou poprosiť majiteľov takýchto vozidiel, pokiaľ je to aspoň 

trochu možné, aby vraky premiestnili mimo verejného priestranstva. Verím, že sa nám spoločnými 

silami postupne podarí výsadbou, kvetmi a lavičkami skrášliť naše spoločné námestie s parčíkom.
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Milí spoluobčania,

dovoľte sa mi aj takouto formou priho-

voriť a informovať vás o tom, čo sa v našej 

dedinke deje, čo sa plánuje a s  čím sa 

trápime.

Od ustanovujúceho zastupiteľstva sme sa 

spolu s  poslancami zišli už trikrát, z toho 

dvakrát to bolo zasadnutie zastupiteľstva 

a raz pracovné stretnutie ohľadne orga-

nizácie 19. ročníka obecného plesu.

Keďže dnes si už mnoho z nás si veľa 

informácií vie nájsť na internete stáva sa, 

že sa prestávame navzájom rozprávať 

a uzatvárame sa do svojich príbytkov. 

Preto by som chcela trochu tento zlozvyk 

narušiť tým, že vás budem spolu s  po-

slancami informovať aj takouto formou 

o  tom, čím sa zaoberáme, o čom rozho-

dujeme a čo sa v dedinke Povrazník 

udialo.

Je mojou povinnosťou zverejňovať čo 

najviac na webovej stránke obce, ale 

zároveň si uvedomujem, že mnohí z vás 

k  internetu prístup nemajú. A tak mi 

dovoľte priniesť vám informácie aj  

takouto formou.

                                     Ivona Patrášová

Úradné hodiny                      pondelok: 13.00-15:30, streda: 9.00-12:00, štvrtok: 14.00-17:00

Kultúrne podujatia v obci pre malých aj dospelých.

Čo sme spolu prežili

V decembri sme pripravili pre našich najmenších príchod Mikuláša. Kým však Mikuláš dorazil, deti si 

skrátili čas spoločným ozdobovaním vianočného stromčeka v sále kultúrneho domu. A aby ani dospelým 

nebolo ľúto,  okrem detského čaju sme pripravili aj čaj „dospelácky“. Najviac však chutili perníčky tety 

Jonáčkovej. Príchod Mikuláša sprevádzal aj strach tých najmenších. Nakoniec však všetko dobre 

dopadlo a niektoré deti potešili Mikuláša aj básničkou. V každom prípade to bolo pre deti malé spestrenie 

pred vianočnými sviatkami.

Vianočný punč pre nás pripravil a sponzorsky s ním pomohol náš stále plný energie Jaro Malachovský. Aj 

keď nám počasie až tak neprialo, zišli sme sa napriek tomu niekoľkí v altánku, podebatovali a popriali si 

navzájom pekné sviatky.
 

Začiatok roka sa niesol prejavením úcty všetkým našim minuloročným jubilantom. Pre nich, ale aj pre 

všetkých spoluobčanov bolo pripravené malé pohostenie pri vínku a divadelnom predstavení ochotníkov 

z Ráztoky. Bolo pre mňa potešením vidieť plnú sálu a ešte viac ma tešili vaše pozitívne ohlasy. Potešil ma 

aj váš záujem o letecké snímky obce, ktoré boli sprístupnené na nástenke v sále kultúrneho domu. 

Nástenka je stále prístupná a môžete si tak snímky prezrieť .

A čo nás najbližšie čaká?

Ani sme sa nenazdali a je tu február. Spolu s poslancami sme sa rozhodli zachovať tradíciu plesu 

a usporiadať 19. ročník. Uskutoční sa v sobotu 23.2.2019 a o zábavu sa postará Ľudová hudba Dominika 

Václava.

Medzitým sa podarilo Aďke Miklošovej v spolupráci s pani starostkou a poslancami pripraviť projekt 

„Živé dedičstvo Povrazníka 2” a získať naň peniaze. Ak nám bude šťastie priať a podarí sa nám uspieť so 

žiadosťou o finančnú podporu na VÚC Banská Bystrica, usporiadame tradičný Deň obce, ktorý je 

plánovaný na sobotu 29.6.2019.

Pravdaže, pokiaľ bude iniciatíva mládeže, hasičov alebo kohokoľvek z vás o organizovanie aj iného 

podujatia, budeme s poslancami otvorení každému návrhu.

Rôzne

  Ako už bolo v úvode spomenuté, obecné zastupiteľstvo zasadalo už 3-krát. O čom rozhoduje a ako 

rozhodlo sa dozviete vždy na úradnej tabuli pri obecnom úrade, kde je zverejňované uznesenie 

z posledného  zasadnutia.

Pokiaľ niekto z občanov požičal obci nejaké zariadenie, napr. elektrické rúry, ktoré sa stále nachádza na 

obecnom úrade, môžu si toto majitelia v prípade záujmu kedykoľvek prevziať. 

Máte aj vy chuť niečo napísať?

Veríme, že v ďalšom pokračovaní tohoto nášho malého tlačového média sa objavia aj príspevky od vás. 

Môžete napísať príspevok na tému, ktorá vám je blízka, a vhodiť ho do schránky na obecnom úrade alebo 

poslať priamo na e-mailovú adresu redakcia@povraznik.sk.
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Návrh novej autobusovej zastávky

Asi už mnohým z vás vadí naša malá hrdzavá autobusová stanica. Jaro Malachovský sa už roky dušuje, že 

sa do nej pustí a vyzerá, že ten čas nadišiel. Či už s pomocou grantu alebo sebestačne sa už túto jar chceme 

pustiť do stavby novej. A keď už nová, 

tak nech je pekná. Nakreslil preto 

takýto návrh.

Postavená bude z prírodných ma-

teriálov - drevo a kameň. Od štítu po 

striešku povedú symbolicky povrazy, 

zachová sa a zrekonštruuje aj válov s 

pitnou vodou hneď vedľa. V rebríku si 

nájdu miesto starodávne fotografie 

obce. A určite sa do nej zmestia aj  

ďalšie vaše nápady prípadne užitočné 

informácie.

Budeme preto radi, ak sa tiež zapojíte 

svojimi pripomienkami, návrhmi či 

priložením svojich rúk k dielu.

Prečo triediť odpad a koľko nás stojí odvoz odpadu?

Odpad je témou nielen v našej obci . Mnohí z vás ma oslovili s otázkou, či by nebolo možné vyvážať odpad 

častejšie. Všetko je možné, ale treba si tiež uvedomiť , že všetko sú peniaze naviac. A keďže naša obec nie 

je taká bohatá, aby dotovala vývoz odpadu ešte viac ako momentálne, museli by sme to zaplatiť my všetci . 

Čiže zvýšiť poplatok za smeti. 

Ako to vyzerá finančne v súčasnosti a koľko stojí vývoz 1 kuka nádoby?

Vývoz 1 kuka nádoby s poplatkom za uskladnenie stojí dnes cca 3,50 € , pri vývoze 12 krát ročne to je 42 € . 

Pravdaže je to len priemer a nie je započítaná likvidácia odpadu za kontajner na veľkokapacitný odpad 

pri škôlke. To znamená, že to, čo obec vyberie na poplatku za likvidáciu odpadu, pokryje zatiaľ jeho 

likvidáciu. Pri častejšom vývoze by sme teda poplatok museli zvýšiť.

Avšak pokiaľ budeme my všetci triediť viac a svedomitejšie, podľa nových pravidiel by nám mali upraviť 

poplatok za uskladnenie na skládke odpadu podľa množstva vyseparovaného odpadu. Jednoducho teda, 

čím viac vyseparujeme, tým väčšiu zľavu dostaneme za skládkovanie.
   
Je však dôležité, aby sme do kontajnerov na separovaný zber dávali len odpad, ktorý tam patrí. To isté 

platí aj o odpade na cintoríne. Pri odvoze sa môže stať, že vyhodené bandasky znečistené chemikáliami 

alebo farbami, ktoré patria do nebezpečného odpadu, nám jednoducho s plastami nezoberú a ostanú 

hodené v okolí kontajnera.

Znížiť množstvo odpadu môžete kompostovaním zvyškov z kuchyne alebo záhrady, nákupom výrobkov 

vo váčších baleniach a vo vratných obaloch alebo nekupovaním jednorázových a lacných nekvalitných 

výrobkov. A hlavne vždy s rozumom kupovať iba to, čo naozaj potrebujeme. V rámci obce sa budeme 

snažiť doriešiť problémy pri odvoze papierového a nebezpečného odpadu aj priestor pri bývalej škôlke.

Daň z nehnuteľnosti a ostatné poplatky

V uplynulých dňoch ste boli prostredníctvom rozhlasu upozornení na povinnosť podať daňové priznanie 

k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie podávate vtedy, ak nastala nejaká zmena oproti doterajšiemu 

stavu. To znamená, že vtedy, ak ste byt, dom či pozemok predali alebo kúpili. Rozhodujúce je však aby 

táto zmena bola zaznamenaná v katastri do 31.12. predchádzajúceho roka. Až potom máte do 31.1. 

nasledujúceho roka povinnosť podať daňové priznanie podľa nového  stavu v katastri.

Povinnosť nahlásiť zmenu platí aj pri zmene počtu osôb pre platenie poplatku za likvidáciu odpadu alebo 

zmenu povinnosti platiť poplatok za psa. Všetky zmeny je dôležité nahlásiť čím skôr po ich zistení, aby 

mohli byť poplatky správne vyrubené. V týchto dňoch postupne budú spracovávané platobné výmery, 

ktoré vám budú následne doručené. Najneskôr však do 31.5.2019, ako to ukladá zákon. Až potom budete 

môcť tieto dane a poplatky uhradiť v pokladni alebo priamo na účet obce.

Aj tento rok budú akcie v rámci projektu 

Živé dedičstvo Povrazníka

Pripravili sme pre vás projekt, ktorým chceme opäť prispieť 

k uchovaniu a zveľadeniu kultúrneho a prírodného dedičstva našej malej obce, pomôcť zachovať jej 

krásny krajinný ráz, zvýšiť sebestačnosť Vás - jej obyvateľov - a podporiť komunitný život všetkých 

generácií. 

Zároveň chceme byť inšpiráciou pre ďalšie obce v regióne či mimo neho. Preto sme pripravili: 

 viacero vzdelávacích kurzov
31.3.2019 - Kurz štepenia ovocných drevín (lektor Ing. Juraj Modranský, PhD.) 
5.5.2019 - Kurz pečenia kváskového chleba a rožkov (lektorka Zuzana Klimentová)
16.6.2019 - Kurz ekologického včelárstva (lektorka Mgr. Helena Proková Mališová, PhD.) 
14.7.2019 - Kurz semenárenia vo vlastnej záhrade (lektor Marcel Antal) + film Ohrožená semínka

 14.4.2019 spoločnú brigádu jarných prác v malom sade založenom v roku 2017 vo svahu pri bývalej 

škôlke (vytvorenie zavodňovacích rigolov a malých terás pre vysadené kríčky a stromčeky, ich 

odburinenie, prihnojenie a zamulčovanie, doplnenie popisných tabuliek). Počas brigády bude 

pripravené tematické občerstvenie z plodov vysadených druhov stromov a kríkov.
 29.6.2019 komentovanú prehliadku ovocných stromov a kríkov v sade nad bývalou škôlkou 

s ochutnávkou ovocia počas Dňa obce

Zlatým klincom týchto aktivít bude 15.9.2019 druhý ročník jesennej slávnosti POVRAZNÍCKE 

PLODOBRANIE, zamerané na všetky zmysly návštevníkov pomocou rôznych žánrov (ochutnávky, 

prednášky, súťaže, folklórne predstavenie, divadlo, ovocinárske poradenstvo, založenie obecnej 

semienkárne).

Náš projekt získal podporu v rámci programu Nápad pre 3 generácie Poštovej banky vo výške 1300 EUR. 

Získané financie budú použité na lektorné a cestovné výdavky lektorov, občerstvenie a potrebné 

vybavenie na kurzy, aby kurzy boli pre vás čo najdostupnejšie. Okrem toho z nich kúpime príslušné 

odborné a detské knihy do obecnej knižnice, nový SPORÁK S ELEKTRICKOU RÚROU do kuchyne 

v kultúrnom dome a skrinku na semienkáreň v obecnej knižnici.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých akciách budeme zverejňovať priebežne na nástenkách v obci, 

v miestnom rozhlase a na internetovej stránke obce a facebookovej stránke obce. Samozrejme sa môžete 

s otázkami obrátiť osobne aj na organizátorku, Andreu Miklošovú, Povrazník 48 či pani starostku.  

V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho. Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho
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