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Vážení občania,
Prihovárame sa Vám prostredníctvom týchto Žiarskych novín pravdepodobne poslednýkrát. Dôvodom ukončenia práce nie je naša nechuť pracovať, ale zo strany obyvateľov nepociťujeme podporu, snahu
o prispievanie do novín a záujem, aby noviny pravidelne vychádzali.
O tom svedčí fakt, že na e-mailovú adresu sme dostávali len veľmi málo príspevkov, z ktorých sa noviny „poskladať“ nedajú. Noviny by mali byť o aktuálnych informáciách a o dianí v našej obci, no bez Vašich
postrehov nevieme tieto noviny udržať.
Tak isto toto posledné číslo berieme aj ako ospravedlnenie za chyby uverejnené predchádzajúcom
čísle, ktoré vznikli chybou tlače. Ospravedlnenie patrí aj pánovi Miroslavovi Mlynarčíkovi, ktorému by som
sa chcela verejne ospravedlniť za zmenu krstného mena.
Ing. Andrea Kováčová
Mária Kováčová
Eva Smiešna
Ing. Miroslav Červeň
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U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 15. 3. 2016
Uznesenie č. 14/3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
a) berie na vedomie prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra;
b) konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení;
c) volí v súlade s § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Ing. Janu Mikušiakovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Žiar na dobu určitú od 1.4.2016 do 31.3.2022;
d) určuje:
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s účinnosťou od 1.4.2016 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení;
2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pracovný
úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,2 %;
3) že hlavný kontrolór obce Žiar môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

U Z N E S E N I A z mimoriadneho zasadnutia OZ zo
dňa 26. 04. 2016
Uznesenie č. 15/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí horného Liptova do roku 2022.

Uznesenie č. 16/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje zjednodušenú dokumentáciu vedenia a prvkov infraštruktúry cykloturistických trás Liptovský Mikuláš – Smrečany – Žiarska dolina.

Uznesenie č. 17/4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje vypracovanie geometrického plánu v k. ú. Žiar č. parcely 1593 za
účelom určenia hranice zastavaného územia obce (tok Smrečianky) pre zapracovanie do územného plánu
obce Žiar – zmeny a doplnky č. 2.

U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 03. 05. 2016
Uznesenie č. 18/5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
I. konštatuje, že prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm. b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou kontrolórkou obce Žiar;
II. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Žiar na I. polrok 2016, ktorý je prílohou tohto
uznesenia;
III. poveruje Ing. Janu Mikušiakovú, hlavnú kontrolórku obce Žiar vykonať kontroly schválené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.

Uznesenie č. 19/5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari ruší uznesenie č. 7/2/2016 zo dňa 2.2.2016.
U Z N E S E N I A zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 06. 2016

Uznesenie č. 20/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie správu o výsledku kontroly „Kontrola plnenia uznesení
prijatých obecným zastupiteľstvom obce Žiar v období od 1.7.2015 do 31.12.2015“.

Uznesenie č. 21/6/2016
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Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie správu z kontroly „Kontrola vedenia pokladne, manipulácie
s pokladničnou hotovosťou, náležitosti pokladničných dokladov, stav pokladničnej hotovosti, ostatné činnosti súvisiace s vedením pokladne obce Žiar za obdobie od 1.7.2015 – 31.12.2015“.

Uznesenie č. 22/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari berie na vedomie:
1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Žiar za rok 2015;
2. správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Žiari potvrdzuje použitie rezervného fondu vo výške 10724,16 eur na krytie splátky istiny komerčného úveru.
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje:
1. prevod zostatku finančných zdrojov rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 14.438,20 eur;
2. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.

Uznesenie č. 23/6/2016
Obecné zastupiteľstvo v Žiari:
a) schvaľuje zmluvu o dielo s Ing. Katuščákom;
b) poveruje starostu obce uzatvoriť zmluvu o spolufinancovaní vypracovania UPN-O – zmeny a doplnky č.
2 vo výške 1980,00 eur pre Ing. Katuščáka zo strany p. Saktora.
K bodu č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Žiar.
Obecné zastupiteľstvo v Žiari schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žiar.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žiar, ktoré vydalo Obecné zastupiteľstvo obce Žiar na základe ust. § 81 ods.
3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. §
4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov nadobudlo účinnosť 1. júla 2016. Vzhľadom na to, že dokument má 18 strán, v novinách uverejňujeme len časť
týkajúcu sa povinností občanov. Celý dokument sa nachádza na webovej stránke obce www.obecziar.sk .

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žiar

DRUHÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§3
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
2. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
nariadením obce.
3. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom;
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu a lebo miesta osobitného významu.
4. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zá3
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konom a týmto nariadením,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
c) zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a
vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,
d) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť,
na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
f ) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný
súhlas podľa zákona o odpadoch,
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako
zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
i) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových
výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov
osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

TRETIA ČASŤ
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov
z domácností
§8
1. Obec má uzavretú zmluvu s OZV pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania
s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče,
ohrievače, kávovary, práčky,elektromotory, ručné elektrické náradie atď.
2. Obec zabezpečí mobilný zber elektroodpadu najmenej 2 x do roka.
3. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási v obecnom rozhlase a na webovom sídle obce www.obecziar.sk . Prostredníctvom mobilného
zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta, ktoré prejde
obcou.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, skla, plastov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)
§9
1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov sú navzájom farebne
rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu zbierané
samostatne
a) zelená pre zložku sklo,
b) žltá pre zložku plast.

Plasty
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Sklo
4
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Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Papier
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci
a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na
mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu
sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu.
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového
cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií
a akumulátorov
§ 10
1. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu,
ktorý obec vopred vyhlási v obecnom rozhlase a na webovom sídle obce www.obecziar.sk do zberného
auta, ktoré prejde obcou. Obec zabezpečí zber použitých batérií a akumulátorov 2 x do roka.
2. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
– veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
§ 11
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov a tukov z domácností

§ 12
1. Na území obce pre držiteľa jedlých olejov a tukov sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje kalendárový zber.
2. Obec zabezpečí pre držiteľa jedlých olejov a tukov zber a prepravu najmenej 2 x do roka do zbernej nádoby alebo v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
3. O dni zberu a prepravy jedlých olejov a tukov a o zbernom mieste vopred informuje držiteľa jedlých
olejov a tukov v obci v obecnom rozhlase a na webovom sídle obce www.obecziar.sk .

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
§ 13
1. Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z
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cintorínov takto :
a) obec zabezpečí pre držiteľa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane z cintorínov
zber a prepravu najmenej 2 x do roka do veľkoobjemovej zbernej nádoby,
b) o dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane z cintorínov a o
zbernom mieste vopred informuje držiteľa tohto odpadu miestnym rozhlasom a na webovom sídle obce
www.obecziar.sk .
2. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
§ 14
1. Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad pretože:
obec preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, nakoľko náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. (podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch)
2. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa
kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.
3. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber
komunálnych odpadov.

Spôsob zberu objemného odpadu
§ 15
1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere,
nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
2. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.
3. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň ) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvo m veľkoobjemových kontajnerov.
4. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným
oznamom v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce www.obecziar.sk .

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
§ 16
1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať
z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.
2. Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
3. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.
4. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
5. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným
oznamom v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce www.obecziar.sk .
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
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§ 17

1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných
stavebných odpadov určí obec v nariadení.
2. Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom, je v obci zavedený kalendárový zber a preprava drobných
stavebných odpadov.
3. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať na miestach v stanovenom termíne, ktoré obec určí v
harmonograme zberu a vopred vyhlási miestnym rozhlasom a na webovom sídle obce. Prostredníctvom
mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný odpad do pristavenej zbernej nádoby.
4. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky a pod.
5. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy,
plasty, papier a lepenku.
6. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich
(do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby/vrecia).

Spôsob zberu textilu
§ 18
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha formou kalendárneho zberu. Textil môžu občania doniesť do priestorov Kultúrneho domu v Žiari. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej 2 x do roka, zber a prepravu
textilu prostredníctvom OZV.

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp
§ 19
Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby. Každý majiteľ septiku je povinný
po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou
osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

PIATA ČASŤ
Priestupky
§ 22
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§
13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

Na základe uverejneného VZN o triedení odpadu vás, vážení návštevníci cintorína, chceme upozorniť,
aby ste na určené miesto pre odpad pri cintoríne vyhadzovali len vence, živé kvety, čečinu... Sklenené
a plastové kahance i umelé kvety patria do kontajnerov na to určených. Nájdete ich na pravej strane pri
moste.
Redakčná rada

7

júl 2016

Žiarske noviny

Z ČINNOSTI OBCE
Spoločné stretnutie občanov s predstaviteľmi cirkvi a obce
V piatok 10. júna 2016 o 18.00 h sa
v Kultúrnom dome v Žiari uskutočnilo
stretnutie občanov obce s predstaviteľmi CZ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Smrečanoch - s p.
farárom Mgr. Jánom Šípkom, s presbytermi CZ a s predstaviteľmi obce – s. p.
starostom P. Moravčíkom a s poslancami obce.
Stretnutie iniciovali žiarske ženy,
dôvodom bola nutnosť objektívnych
informácií o plánoch s opravou žiarskej zvonice a o spôsoboch finančných
príspevkov na jej opravu. Na stretnutí
sa poskytli informácie o histórii našej zvonice, o jej súčasnom stave a o plánoch s opravou zvonice, ktoré
prezentovali zo svojho pohľadu p. starosta P. Moravčík, p. farár Mgr. J. Šípka a zborová dozorkyňa ECAV
MVDr. M. Kollárová. O predpokladaných výdajoch na opravu zvonice i o stave finančných prostriedkov
zozbieraných z milodarov občanov ev. a. v. zo Žiaru za posledných 20 rokov informoval p. J. Stromko.
I keď zo stretnutia nevyplynuli jednoznačné závery, stretnutie prinieslo občanom možnosť vyjadriť sa
otvorene i kriticky k našim veľmi aktuálnym problémom – k zvonici, ale aj k žiarskej škole. Aj predstavitelia
ECAV mali možnosť spoznať názory občanov Žiaru a v neformálnom posedení po oficiálnej časti stretnutia
si vzájomne rozdebatovať problémy hlbšie.
Oľga Brádlová

Vážení spoluobčania!
V tomto mesiaci chceme pokračovať s generálnou opravou
zvonice na Žiari. Strecha je, ako ste si určite všimli, ošetrená a
natretá. Ďalšie práce zahŕňajú opravu fasády, okien, dverí, ale aj
toho, čo naša veža ukrýva vo vnútri a čo slúži nám všetkým / bez
rozdielu vyznania.../ - zvonov. Práce budú vykonané vo viacerých etapách podľa toho, ako nám dovolia finančné prostriedky,
ktoré musíme najprv zhromaždiť. Predpokladaná výška investície je minimálne 15 000 €.
Z tohto dôvodu Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Smrečany vyhlasuje zbierku na opravu Žiarskej zvonice. Chceme
Vás týmto požiadať o príspevok podľa Vašich možností a dobrej
vôle.
Prispieť môžete:
a/na číslo účtu zbierky
- SK 56 0900 0000 0051 1550 9432
variabilný symbol : 2016
správa pre prijímateľa : ,,zvonica Žiar“ a meno darcu
b/ v hotovosti u pani Ľubice Markovej
c/ osobne v piatok 8. 7., 15. 7., 22. 7. a 29. 7. v kancelárii Urbárskeho domu
od 17,00 h – 19,00 h.
Veríme, že spoločnými silami aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarí dobrá vec.
Za Vašu štedrosť Vám ďakujeme.
Presbyterstvo CZ
8
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Žiarska zvonica má už 120 rokov
Naša zvonica oslavuje v tomto roku 120. výročie svojho postavenia, preto vám ponúkame i pohľad kronikára P. Hubku z najstaršieho prameňa v našej obci - z Pamätnej knihy obce Žiar, v ktorej nájdeme zapísané
o zvonici a zvonoch nasledovné: „Uprostred obce je vystavená veža – zvonica – od roku 1896 za 1.800,- K zo
skália. Je 25 metrov vysoká. R. 1887 kúpili si ev. a. v. žiarskí cirkevníci 3 (tri) zvony, z ktorých najmenší ihneď
predali, lebo už mali 1 zvon 77 kg ťažký nadobudnutý roku 1831. O tomto zvone je v kronike kanonickej
vizitácie z r.1913 v máji napísané: „ Najmenší 77 kg starý zvon je starý. (Je teda najstarší – poznámka kronikára.) Na ňom je nápis: „Fusa per annam Christelly Neosolit A 1830. Prostadesauxil ante opera communitátis evangelicae Zsárensis et dom Kovats ex communitáte Zsárensis.“ V starej zápisnici cirkevnej je tiež
zmienka o ňom, kde doslovne stojí: „Obec žiarska má svuj vlastní zvonček Roku 1831 nadobudnutý a uljatý
v B. Bystrici. Který sy Evang. stránka nadobudla...K tomuto zvončeku prispev mimo Obcy a Evang.stránky
najviacek dom Horárovje, preto i na Nápise se o nem zmynka činý.“
R. 1887 si tedy ev. a. v. žiarskí cirkevníci zadovážili ešte 2 (dva) zvony od ev. a. v. cirkvi v Nadľaku za 1.400
K a jeden, ktorý však hneď predali za 300 K. Mali tedy ev. a. v. cirkevníci žiarskí r. 1887 3 (tri) zvony. Prvý
a najmenší (77 kg) bol už vyše opísaní.
Druhý zvon bol väčší a vážil 321 funtov, hore mal nápis: „Coss. Mich. Jacob Junkbauer in Tem / Temešvár / Á 1810. Nadobudli Evanj. Žiarskí R. 1887.“
Tretí zvon bol najväčší a vážil 722 funtov (400 kg). Hore mal nápis: „Sub. er. D. Samuel Christofi et Curator Scentzík András. Nadobudli Evang. Žiarskí R.1887.“ Vo svetovej vojne (1914 – 18 – poznámka kronikára)
boly však tieto 3 (tri) zvony zhabané. (Zvonica i opísané 3 zvony kúpené v Nadľaku boly kúpené zväčša za
t.zv. „ vlčiarsky peniaz“, totiž za čistý zvyšok z lapačiek vlkov, čím sa vtedajší občania žiarskí zapodievali.
Na miesto zhabaných medených 3 zvonov kúpila si ev. a. v. cirkev žiarska jeden ocelový zvon za 3.291
Kč a slávnostne ho posvätila 2. mája 1920. Tento zvon slúžil až do konca augusta r.1932, kedy bol sňatý
a dolu vo zvonici uložený. Miesto neho si ev. a. v. dcérocirkev v Žiari zadovážila (kúpila) 3 (tri) nové medené zvony od firmy: Bratia Fischer z Trnavy r. 1932. Dovezené boly (zo stanice) dňa 19. júla 1932. Jeden kg
zvonoviny počítaný bol po 22,- Kč. Okrem toho bola objednaná nová železná (ocelová) stolica pre záves
zvonov. Nové – terajšie - zvony (jestvujúce i v r.1952 – pozn. kronikára) sú naladené vo „fis-mol“ stupnici,
pričom základný tón „fis“ má najväčší, stredný tón „a“ má prostredný a najvyšší „cis“ má najmenší zvon.
Najväčší váži 726 kg a má tieto nápisy:
a/ uprostred: „Miesto zvonov vo svetovej vojne odňatých k sláve božej zadovážila evanj. a. v. dcérocirkev
žiarska R. P. 1932“ a „Hrad přepevný jest Pán Buh náš.“ Dolu je nápis:“ Liali Bratia Fischer v Trnave.“ Stredný
zvon váži 383 kg a má uprostred nápis ako veľký a „ Dnes uslyšíte-li hlas Jeho, nezatvrzujte srdce svého!
Žalm95, V. 7-8.“ Dolný nápis ako u veľkého. Malý zvon je vo váhe 208 kg a má uprostred nápis ako veľký a
„Poďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jse a já vám odpočinutí dám! Ev. sv. Mat. 11,V 28.“ Dolný
nápis je ten istý ako u veľkého. Úhrnná cena zvonov bola 38.124,20 Kč i so stolicou pre zvony. Dňa 7. augusta 1932 boly tieto nové zvony vysvetené a odovzdané do používania. Pri tej príležitosti bola i zvonica
opravená a vo vnútri bolo urobené nové a pohodlnejšie schodište. Oprava zvonice činila 3.507,85 Kč.“ (Text
je prepísaný v pôvodnom znení, bez jazykovej úpravy.)

Zľavová karta
Komisia cestovného ruchu obce Žiar s komisiou cestovného ruchu obce Smrečany sa rozhodla odvďačiť
ubytovateľom za prispievanie do obecného rozpočtu tzv. rekreačným poplatkom.
Po viacerých stretnutiach sme sa dohodli na vytvorení zľavovej karty, ktorú dostane každý ubytovateľ.
Zľavová karta bude zahŕňať zľavy v celej Žiarskej doline, ale aj v jej tesnej blízkosti. Momentálne máme
prísľub približne od 25 zariadení, ktoré majú ochotu spolupracovať. Na konkrétnych zľavách sa pracuje, ale
budú sa pohybovať od 5-30%, niektoré budú 1+1gratis. Každá karta bude označená číslom a bude pridelená konkrétnemu zariadeniu. K zľavovým kartám bude vydávaný letáčik s mapkou, na ktorej budú označené
miesta, kde karta platí spolu s telefónnym číslom. Takéto mapky, len vo väčšom formáte, budú umiestnené
na turisticky frekventovaných miestach v ústí Žiarskej doliny a obciach, aby návštevníci vedeli, kde sa nachádzajú. Budú v nich zvýraznené aj základné orientačné body - ako obchod, cintorín, obecný úrad, HS ...
9
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Financovanie tohto projektu je podporované obcami, ale aj sponzorsky samotnými zariadeniami. V prípade ak sa karta uplatní, by sme chceli túto spoluprácu rozšíriť aj medzi obyvateľov oboch obcí. Ostáva nám
dúfať, že takýchto podobných projektov sa nám podarí v našej doline do budúcna vytvoriť omnoho viac.

Súhlas s poskytovaním zliav
Súhlasím s poskytovaním zľavy formou ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
pre ubytovaných hostí v obciach Žiar a Smrečany. Zľava bude poskytnutá po preukázaní sa touto
ZĽAVOVOU KARTOU.
Za zariadenie..........................................................

Pečiatka a podpis

Tomáš Dzuroška
poslanec za obecné zastupiteľstvo pre cestovný ruch

Spolková činnosť obce
Deň matiek
Láska je počin, ktorý sa dotýka každého z nás a nie je len abstraktným pojmom nezodpovedaných otázok
a začína práve v náručí matky. Spýtajte sa dieťaťa, čo je alebo čím je pre neho mama. Povie, že mamina
dobre varí, mamina perie, mamina ma objíme, mamina mi utrie slzy, keď spadnem a rozbijem si koleno
a vždy povie, že bude dobre, chvíľu bude bolieť, ale všetko bude dobré... Napokon - povedala vám niekedy
mama niečo iné?
Mama má jedinečnú vlastnosť a považujeme ju za superhrdinu,
ktorý dokáže úplne všetko naraz, celý deň sa nezastaví a večer po
náročnom dni sa na teba dokáže usmievať alebo ťa podporiť pred
ťažkou skúškou, a pritom si my, deti, akosi neuvedomujeme, že
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mama toho za celý deň
počula dosť, ktovie koľko
ľudí ju v práci naštvalo,
koľko starostí musí dennodenne spracovať, no
dokáže sa usmiať a povedať, že ťa má rada
a odpustiť ti, že máš zase
v izbe neporiadok.
Prečo tento úvod? Aby
sa nezabúdalo, prečo
a za čo ĎAKOVAŤ mamine. Práve preto sme sa aj
my v sobotu – 14. mája
stretli a povedali jedno
krásne ďakujem maminkám. S deťmi sme nacvičili kratučký program, ale
sme naozaj hrdé na to, že
sa podujali postaviť pred
svoje maminky a babičky. Je nesmierne dôležité, aby sme deťom pripomínali, že práve rodičom
treba ďakovať najviac.
Nezabúdame pritom ani
na našich ockov, ktorí sú
neoddeliteľnou súčasťou
nášho života a zohrávajú
rovnakú úlohu v našich
životoch ako maminky.
Touto cestou by som sa
chcela veľmi pekne poďakovať Ľudke Kučerovej, ktorá zorganizovala naše detičky a spolu
s Lenkou Spišákovou
vytvorili krásne pásmo.
Ďakujem všetkým zúčastneným, všetkým maminkám a na záver aj Ivke Labaškovej za nádherné tričká, ktoré ste – ak ste sa na nás prišli pozrieť – určite
pochválili . A aby som nezabudla – ďakujeme aj malej Nelke Krasničanovej, ktorá prišla na návštevu k starkej, no ochotne prišla vystúpiť aj pred naše maminky. Milé deti – mladšie či staršie, želám vám krásny život,
krásne dni a radosť z toho, že vždy kdesi za rohom na teba dohliada mamina, či ocino. My starší vieme, že
je to niekedy náročné, ale aj tak sa vždy utvrdzujeme, že rodičia majú vždy pravdu (aj keď ju nemajú).

„Mama - to bola banka, kde sme ukladali všetky naše bôle a starosti.“
(T. DeWitt TALMAGE)
Eva Smiešna
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Aby leto mohlo začať...
Tak...tento kvázislogan charakterizoval naše pololetné
podujatie, ktoré sa uskutočnilo 4. júna pri príležitosti
Dňa detí (1.6.). Deň detí nám priniesol rovnako aj príležitosť vytvoriť niečo aj pre tie staršie deti ( ), a teda
pre nás ostatných, preto sme sa rozhodli pre Juniáles.
Počasie sa naozaj vydarilo, guláš tiež a na Juniáles si
musia ľudia ešte privyknúť .
Som vďačná za každého človeka, ktorý sa roz-

hodol podporiť aj zábavu a rovnako zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili aspoň popoludňajších aktivít pre deti. Bolo vás naozaj dosť!!!
A dúfam, že ostanete verní aj naďalej.
Eva Smiešna
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Zvesti z Jednoty dôchodcov
Posledné marcové dni využili niektoré členky na prehliadku Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Expozícia je skutočne prekrásna a odporúčajú ju vrele všetkým občanom.
Dňa 7.5.2016 položili občania na počesť ukončenia druhej svetovej vojny veniec padlým vojakom pri
pomníku SNP. Básňami a spevom pietny program spestrili členky Jednoty dôchodcov.
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Športová rubrika
Turisti TJ Družba Smrečany – Žiar čistili cesty ku Žiarskej chate
Sviatok práce – 1. mája oslávili turisti TJ záslužnou prácou pri čistení prístupových ciest ku Žiarskej chate. Ráno sa ich pred dolinou zišlo 14. Po skupinkách zbierajúc odpad po nezodpovedných „tiežturistoch“
postupovali ku chate.
Jarné „upratovanie“ Žiarskej doliny vykonávajú turisti pravidelne od roku 2010, ale odpadu veľmi neubúda. Plastové i sklené fľaše, plechovky, železo, ale najmä papier.
Veľa návštevníkov si našu prekrásnu prírodu neváži, a to nehovorím len o našej Žiarskej doline. Podobne je to všade v okolí horských turistických chodníkov. Biele papierové vreckovky a toaletný papier
sa nedajú prehliadnuť. Po vykonaní malej i väčšej
potreby zostávajú na mieste papiere, ktoré sa rozkladajú niekoľko rokov a okoloidúcich po dlhý čas
upozorňujú na činnosť, ktorá bola na danom mieste
vykonaná. A veru, okrem papiera nie je vzácnosťou
nájsť aj iné hygienické potreby, ktoré v lese nechávajú ženy.
Tento rok bolo papierom znečistené najmä
okolie parkoviska. Je až neuveriteľné, aké množstvo
tohto odpadu sme tam našli. Pritom sa hneď na
začiatku parkoviska nachádzajú 2 suché WC. Bola som ich skontrolovať.
Oba boli čisté. Prečo sú tieto WC ľuďmi nevyužívané? Prečo si radšej čupnú za krík? Je to v tom,
že si záchody nevšimnú? Nikde na parkovisku
totiž nie je smerovka s označením WC. Záchody
sú však dobre viditeľné, takže tá chýbajúca smerovka asi nebude zásadnou chybou.
Chválime sa pred zahraničnými návštevníkmi,
akú máme krásnu prírodu. Vedzme však, že odpadky okolo chodníkov oku návštevníkov neuniknú a bohužiaľ znižujú náš kredit v ich očiach.
Veľké vďaka preto patrí všetkým, ktorí sa vo
svojom voľnom čase starajú o čistotu v našej prírode.
Viera Kacerová

Poliaci a Slováci chcú vytvoriť systém verejnej komunikácie na
poľsko-slovenských hraniciach
Vytvorenie spoločného, poľsko-slovenského systému verejnej komunikácie pri hraniciach a skoordinovanie cestovného poriadku slovenských a poľských autobusov cestujúcich do prihraničných miest
– tak znie hlavný cieľ spoločnej kampane Poľsko-Slovensko (www.facebook.com/polskaslowacja). Poľskí
a slovenskí aktivisti, ktorí sa zaujímajú o prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi našimi krajinami prosia
o podporu tejto iniciatívy zvlášť cez samosprávy a média z prihraničných regiónov, ako napríklad Orava, Kysuce, Spiš, Liptov alebo Šariš. Pomôcť môže každý aspoň ,,lajknutím’’ stránky na Facebooku, veľkou
podporou by bolo tiež poinformovanie o iniciatíve na internetových stránkach prihraničných miest a obcí
alebo informácia v lokálnych novinách.
V súčasnosti medzi Poľskom a Slovenskom prakticky nepremávajú žiadne lokálne vlaky ani autobusy.
Medzitým záujem o návštevy je evidentný. Poliaci radi trávia dovolenku v slovenských horách, Slováci cho14
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dia nakupovať do Nowého Targu, Jabloniek alebo Krosna. Cesty sa však uskutočňujú súkromnými autami,
lebo verejná komunikácia medzi Poľskom a Slovenskom prakticky neexistuje.
Riešenia navrhované aktivistami berú do úvahy obavy lokálnych dopravcov, ktorí nechcú pripustiť zahraničnú konkurenciu na trasách, ktoré používajú. Preto model navrhovaný cez skupinu „Poľsko-Slovensko“ pozostáva z myšlienky, na základe ktorej by bolo možné cestovať poľskými autobusmi do prihraničného miesta a tam presadnúť na rovnakej zastávke na slovenský autobus, ktorým by sa dalo cestovať do
ďalšej prihraničnej zastávky (napr. Trstená, Čadca, Poprad, Bardejov). To vyžaduje uzavretie poľsko-slovenskej medzinárodnej zmluvy, na základe ktorej by slovenský dopravca mohol cestovať nielen do poslednej
dediny pred poľskou hranicou, ale do prvej poľskej lokality – a takéto spojenia by boli vytvorené na rovnakej podstate ako vnútroštátna hromadná doprava. Napríklad autobusová linka Trstená – Suchá Hora by
bola predĺžená o 2 km a jej koncová zastávka by sa nachádzala v poľskom Chocholove, kde pasažier môže
presadnúť na poľský autobus do Zakopaného alebo Nového Targu. Alebo na druhú stranu – prestupná
zastávka z poľskej linky na slovenskú by sa nachádzala v Suchej Hore, kam by dochádzali (bez potreby
medzinárodných licencií) poľské autobusy.
Iniciátori kampane sa v tejto veci obrátili na poslancov poľského Sejmu, výsledkom čoho boli poslanecké interpelácie smerované do Ministerstva infraštruktúry. Ministerstvo pozitívne odpovedalo a odporučilo
posunutie rokovaní do medzivládneho priestoru a vytvorenie poľsko-slovenskej komisie zaoberajúcej sa
dopravou.
Považujeme navrhnuté riešenia za optimálne – na jednej strane zabezpečia dobrú komunikáciu
poľsko-slovenského pohraničia, a tiež nenarúšajú záujmy lokálnych dopravcov. Naopak, zabezpečuje im
to nových klientov. Preto sa obraciame na vás všetkých s prosbou o podporu našich aktivít. Naša kampaň
funguje na FB stránke www.facebook.com/polskaslowacja – ,,lajknutím’’ stránky prejavíte podporu našich
snáh a záujem o rozvoj poľsko-slovenských kontaktov. Taktiež prosíme o informovanie o našej iniciatíve
všetkých vašich známych a umiestnenie tohto apelu v prihraničných miestach, dedinách alebo lokálnych
médiách.
Zdroj: www.facebook.com/polskaslowacja

Spoločenská kronika
Naši jubilanti
Oľga Krasničanová
Anna Kubányiová
Eva Kováčová
Mária Jurášová
Irena Lúštiková
Ľudmila Duranová
Anna Vaľková

Žiar 146
Žiar 158
Žiar 70
Žiar 116
Žiar 53
Žiar 9
Žiar 57

70 rokov
80 rokov
60 rokov
70 rokov
75 rokov
75 rokov
60 rokov

Prišli na svet
Juraj Mudroň
Tamara Oravcová

Žiar 207
Žiar 156

Zomreli
Jozef Kováč
Zuzana Matejková

Žiar 173
Žiar
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Oznamy
Vážení občania,
ak máte záujem o výkon pracovnej činnosti – hlásenie oznamov v miestnom rozhlase mimo úradných
hodín, informujte sa o podmienkach na Obecnom úrade v Žiari.

Obec Žiar ako príslušný správca dane a poplatkov žiada občanov - daňovníkov, ktorí ešte nemajú uhradené dane a poplatky na rok 2016, že tak môžu urobiť v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Žiari počas úradných hodín v termíne do 19. 08. 2016.

Dňa 11.12.2016 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky pre rok 2017. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov o zaslanie návrhov resp. pripomienok na zmenu CP na Obecný úrad v Žiari najneskoršie do
31.08.2016.

ZÁVER
Moja rozlúčka...
Či zbohom alebo dovidenia? Ťažká otázka, na ktorú momentálne odpovedať neviem. Pri oslovení, či
pomôžem spolupracovať pri Žiarskych novinách som váhavým áno súhlasila a urobila som dobre. Stretla
a spoznala som skvelých ľudí, ktorí boli veľmi nápomocní a svojimi radami tvorili náš tím, tím Žiarskych
novín ako jednu super partiu. Moje obrovské poďakovanie v mene šéfredaktorky Žiarskych novín patrí: Majke Kováčovej, Evke Smiešnej, Ing. Mirovi Červeňovi, tetuške Lúštikovej, všetkým prispievateľom
a v neposlednom rade Vám čitateľom.
Krásne spomienky a tak isto aj skúsenosti si ponesiem do ďalších rokov.
Vážení a milí spoluobčania, do blížiaceho sa leta Vám prajem všetko dobré, hlavne slnečný
úsmev, dovolenku plnú zážitkov a veľa, veľa novej sily do ďalšieho života!!! A Váš ďalší život, či už v jeseni,
v zime...nech je opradený dobrom, priateľstvom a v neposlednom rade zdravím, ktoré robí život jednoduchším, veselším a šťastnejším!!!
Všetko dobré, priatelia!!!
Ing. Andrea Kováčová
šéfredaktorka Žiarskych novín

Príspevky sú v pôvodnej podobe bez úprav!
Žiarske noviny -štvrťročník Obecného zastupiteľstva v Žiari pre obyvateľov obce Žiar a jej rodákov. Vydáva: Obecný úrad Žiar. Adresa: 032 05 Smrečany, telefón 55 86 156, web: www.obecziar.sk. Štatutárny
zástupca: Peter Moravčík, starosta. Redakčná rada: Ing. Andrea Kováčová, Mária Kováčová, Eva Smiešna,
Ing. Miroslav Červeň. Jazyková úprava: Eva Smiešna. Grafické spracovanie a tlač: REPROservis Kováč,
s.r.o., Liptovský Mikuláš. Povolené: OÚ Liptovský Mikuláš 02/2003. Vaše námety, postrehy, príspevky, ale
i kritiku prijímame na email: ziarskenoviny@gmail.com alebo v poštovej schránke Obecného úradu v
Žiari.
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