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od r. 2007

„MLADÍ A 
NESKÚSENÍ VODIČI 
BUDÚ MAŤ POISTKY 
DRAHŠIE“, hovorí 
Daniela Pinčiarová, 
krajská riaditeľka 
Komunálnej poisťovne 
Žilina /str.15

„Už sa na 
Eurofondy 

nespoliehame,“ 
hovorí starosta 

Rudinky Ing. 
Viliam Michel  

/str.8

„Radoľa vo 
zvýšenej miere 
investuje do 
bezpečnosti 
chodcov a 
do výsadby 
verejnej zelene“, 
hovorí Ing. 
Anton Tkáčik, 
starosta obce 
/str.12

„Počas rokov 2014-
2018 sme spoločne 

pre NAŠU OBEC 
zabezpečili dva 

milióny eur 
z eurofondov alebo 

dotácií,“ 
hovorí Ing. Zuzana 
Jancová, starostka 
obce Nesluša /str.4

„Čo sa týka výstavby 
bytovky v obci, 
nechceme robiť 
unáhlené kroky, 
momentálne máme 
podanú žiadosť 
na odstránenie 
jestvujúcej stavby“, 
hovorí Mirka 
Ondreášová, 
starostka z Dolného 
Vadičova /str.13

Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste je už 
nepostrádateľná súčasť  občianskeho života a 
fungovania mesta /str.18



• tankovanie – benzín, nafta, kompresor, vysávač
• v káviarničke si doprajte krátky oddych
• ponuka časopisov, rýchleho občerstvenia
• autopotreby – autodoplnky
• luxusné darčekové balenia likérov, značkového 

alkoholu
• značkové vína, bonboniéry

Bonusové karty pre stálych klientov

telefón: 041 42 12 677
otváracie hodiny: 

PONDELOK – SOBOTA: 5, 30h – 22, 00h
NEDEĽA, SVIATKY: 6, 30h – 22, 00h

Čerpacia stanica SLOVNAFT  Ing. Anton Súkeník - RADOĽA

Vážení motoristi,
blíži sa zimné obdobie, 

nezabudnite pripraviť svoje 
vozidlá na zimnú prevádzku 

kontrolou prevádzkových 
kvapalín, ktoré v našej predajni 

ponúkame v širokom výbere 
sortimentu.

Podotýkame, že v súčasnosti 
naša čerpacia stanica je 

spoločnosťou SLOVNAFT 
a.s. zásobená prechodnou 

motorovou naftou do -20˚C a 
prémiovou naftou ARCTIC Diesel, 

ako jednou z najkvalitnejších 
motorových dieselových palív 

na Slovensku, vrátane šetrného 
vplyvu na životné prostredie v 
dôsledku nízkych hodnôt síry a 

karcinogénnych emisií !!!

PRÉMIOVÁ ZIMNÁ
MOTOROVÁ NAFTA
DOSTUPNÁ UŽ AJ NA  
TEJTO ČERPACEJ STANICI

Čerpacia stanica dostala nový vonkajší moderný dizajn

nočná fantázia...

príjemné posedenie v mini kaviarničke

Okrem akcie „Natankuj za min. 30,-Eur = DARČEK!!!“ 
naša prevádzka ponúka ďalšie 

sprievodné akcie na občerstvenie

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 2



Magnetická rezonancia už konečne funguje. Ešte stále 
však chýba zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou...

Celé dianie okolo magnetickej rezonancie (MR), ktorá tak veľmi chýbala v Kysuckej nemocnici 
v  Čadci, v  zdravotníckom zariadení s  najväčšou spádovou oblasťou v  Žilinskom kraji pre 
takmer 130 tisíc obyvateľov, kde vyšetrenie magnetickou rezonanciou potrebuje ročne takmer 
4000 pacientov, začalo rozhovorom priamo na pôde Žilinského samosprávneho kraja medzi 
riaditeľom nemocnice Ing. Martinom Šenfeldom a  poslancom ŽSK Dušanom Mičianom 
zastupujúcim okres Kysucké Nové Mesto (KNM). Tu sa dohodli a  podali si ruky na znak 
podpory a spolupráce na území dolných a horných Kysúc v boji za vytvorenie pracoviska MR 
v Kysuckej nemocnici v Čadci. 
Dlhé roky predtým sa riaditeľ nemocnice snažil o  zavedenie takéhoto diagnostického 
pracoviska a  jeho zazmluvnenie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Po 6 rokoch 
ťahaníc s  dotknutými orgánmi mu neostalo nič iné, ako získať podporu všetkých občanov 
Kysúc. Potrebné vyšetrenia MR pre pacientov Kysuckej nemocnice v  Čadci boli dlhodobo 
spojené s  prosbami a  presunmi pacientov do Žiliny, Ružomberka, Dolného Kubína, Martina 
a  Prievidze, to donútilo riaditeľa k  radikálnemu riešeniu, teda k  vytvoreniu pracoviska MR 
v Čadci s podporou petičnej akcie a tlakom verejnosti.
Zákonným postupom bol v júni 2018 zriadený petičný výbor so 6 členmi, ktorého predsedom 
bol M. Šenfeld. Jedným z členov petičného výboru za Dolné Kysuce bol navrhnutý poslanec 
ŽSK Dušan Mičian. Človek ochotný pomôcť danej veci. S  podporou najbližších kamarátov 
a  priateľov pripravil a  zhromaždil petičné hárky. Pomocnú ruku pri organizovaní petície 
podali  PhDr. Alena Dudeková, starostka z Poviny, Ing. Marián Mihalda, primátor KNM a Milan 
Králik, starosta z Kysuckého Lieskovca. Petičné hárky sa ihneď dostali na vyplnenie do rôznych 
predajní, do materských a  základných škôl, inštitúcií v  meste, budov polikliniky, železničnej 
stanice, domovov sociálnych služieb, úradov a pod. Zároveň informácia o možnosti podpísať 
petíciu bola zverejnená prostredníctvom verejného rozhlasu. Vytvorené boli i  stanovištia 
v KNM v spolupráci s členkami Únie žien Slovenska a jej predsedníčkou Zdenkou Stuchlíkovou 
a členmi mládežníckej organizácie SYTEV pod vedením Lukáša Hrošovského. Počas troch dní 
stáli pred poliklinikou v KNM, Lekárňou Na Rohu, Klubom 75, kostolom, predajňou Jednota, 
Billou, Lidlom. Spolu vyzbierali okolo 2 500 podpisov. Petičná akcia trvala 13 dní s nádejou, že sa 
podarí získať podporu VšZP. Organizačne si vyžiadala veľa úsilia zainteresovaných, veľa dobrých 
ľudí, ktorí aj samostatne chodili s hárkami po domoch v obciach a získali tak ďalšie podpisy. 
Hovorí PhDr. Alena Dudeková: 
„Niektorí občania podpísali petíciu skôr, ako som im stihla všetko vysvetliť. Ale stretla som sa aj 
s názorom, že oni nič nepodpíšu, pretože aj tak to nepomôže. Čo mňa však neodradilo a podpisy 
som zbierala ďalej. Najväčším zadosťučinením akejkoľvek práce je výsledok. A v tomto prípade sa 
výsledok dostavil, MR už slúži všetkým Kysučanom. Vždy, keď sa skvalitní život a zdravie občanov, 
je to pre mňa pozitívna spätná väzba na prácu, ktorá tomu predchádzala.“
Vďaka patrí všetkým občanom okresu KNM za podporu pri podpisovaní petičných hárkov, 
predovšetkým organizátorom Dušanovi Mičianovi, PhDr. Alene Dudekovej, Ing. Mariánovi 
Mihaldovi, Milanovi Králikovi. Ďalej L. Feilerovi, J. Bosému, T. Mrmusovi, A. Dolinovej, 
občanom obce Povina, Oľge Bučovej, Únii žien KNM, všetkým starostom obcí dolných 
Kysúc, vedúcim oslovených predajní a ich zamestnancom, doktorom, členom ÚŽS a SYTEV, 
pracovníkom okresného a mestského úradu, MKŠS a mnohým ďalším, ktorí obetovali svoj 
čas pri zbieraní podpisov. 
Presne 13 dní trvalo vyplňovanie a zber petičných hárkov. Potom ich organizátori petície zaniesli 
do rúk riaditeľa nemocnice. Celkovo sa na Dolných Kysuciach vyzbieralo cca 7 220 podpisov 
a na celých Kysuciach viac ako 25 000 hlasov. Petičné hárky doručil sám riaditeľ M. Šenfeld do 
VšZP. Petičná akcia zarezonovala aj v médiách a výsledkom toho bola podpora Ministerstva 
zdravotníctva SR a predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej, ktorí následne slávnostne otvorili 
odborné oddelenie magnetickej rezonancie v  Kysuckej nemocnici v  Čadci. ŽSK zaobstaral 
materiálno-technické vybavenie, potrebné na vykonávanie diagnostických úkonov. Podarilo sa 
získať lekára, ktorý má desaťročnú prax priamo na MR, takže oddelenie štartuje s kvalitným 
tímom.
Žiaľ, v  tomto čase ešte nie je stále podpísaná zmluva so VšZP. Vyšetrenia pacientov sú zatiaľ 
hradené z  rozpočtu Kysuckej nemocnice. Prísľub poisťovne je však taký, že tento stav by sa 
mal pozitívne zmeniť do konca októbra 2019. Následne o tejto skutočnosti budeme verejnosť 
informovať a zverejníme aj kontaktné čísla na pracovisko magnetickej rezonancie (článok bol 
spracovaný 15.októbra 2019). 

spracovali: 
PhDr. Dušana Šinalová a Janka Klobučníková

Dušan Mičian

PhDr. Alena Dudeková

Ing. Marián Mihalda

Milan Králik
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A dopĺňa: „Za toto obdobie sa v našej obci zrekonštruovali obecné 
nehnuteľnosti a  kúpila sa technika z  obecných zdrojov vo výške 
1  260  000 eur. Spolu je to 3  260  000 eur vynaložených pre NAŠU 
OBEC za krátke štyri roky.
Po 40-tich rokoch sa opäť konečne v našej obci začalo stavať. Počas 
štyroch rokov sa obnovilo a postavilo mnoho. Tu je krátke zhrnutie 
výsledkov našej spoločnej snahy pre Neslušanov:
Domov opatrovateľskej služby: výmena okien a  vchodových 
dverí, plynofikácia – nový kotol, opravil sa kotol na tuhé palivo, 
nové rozvody a  radiátory, Obecný úrad: výstavba novej strechy, 
úplná rekonštrukcia 1. a 2. nadzemného podlažia a suterénu, Nová 
technika pre údržbu obce: terénne vozidlo, bager, ručná kosačka, 
krovinorezy, traktorová kosačka, posypovač, miešačka, vŕtačky, 
elektrocentrála, motorové píly a  mnoho ďalšieho spotrebného 
materiálu, dosplácali sme úver za traktor, Čiastočné opravy 
katolíckeho kultúrneho domu a  bývalého zdravotného strediska, 
Základná škola: úplná rekonštrukcia WC, opravilo sa multifunkčné 
ihrisko, opravil sa komín na základnej škole, výstavba strechy veľkej 
telocvične a  prepojovacej chodby so základnou školou, vymenili 
sa nové elektrické rozvody v  školskej jedálni, školskej kuchyni, 
skladoch a kancelárii, ktoré patria školskej kuchyni. Vymaľovali sa 
všetky priestory, zabudovali sa nové rozvodné skrine a zabezpečili 
sa pomerové merače, aby sa dala jednoznačne odčítať spotreba 
elektrickej energie jedálne a  materskej školy, Materská škola: 
nová stavba „Rozšírenie materskej školy“ – výstavba detského 
a  multifunkčného ihriska, pieskoviska, oplotenie areálu, detského 
pieskoviska, nové chodníky. Úplná rekonštrukcia materskej školy 
– „Zníženie energetickej náročnosti (zateplenie) materskej školy“ 
– nové okná, plynová kotolňa, rozvody, vykurovanie, elektrické 
rozvody, strecha, zateplenie celého obvodového plášťa, zaizolovanie 
základov, výstavba chodníkov, omaľovanie, nové sokle a  mnoho 
ďalších vecí s  tým súvisiacich, Centrum voľného času: zakúpil sa 
nový nábytok, omaľovali sa všetky priestory, Zberný dvor: nová 
stavba „Výstavba zberného dvora“ - jej súčasťou sú: váha na váženie 
odpadu, nový kolesový traktor NEW HOLLAND, traktorový náves, 
traktorový nosič kontajnerov, 6 oceľových kontajnerov, kolesový 
nakladač BOBCAT, paletizačné vidly, drapák na odpad, zhŕňacia 
radlica, drvič stavebného odpadu, drvič biologického odpadu. Nový 

projekt, ktorý sa podaril: Získali sme dotáciu na 1150 kompostérov 
pre domácnosti, ktoré sa budú rozdávať v decembri 2018. Vyčistili sme 
lesy a osady od odpadu, ktorý tam navynášali hlavne naši občania, 
ktorí počas obdobia účtovania poplatku za komunálny odpad na 
základe vyvezeného množstva nemali vývoz ani jednej popolnice, 
Požiarna zbrojnica: úplná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, 
nová strecha, nové okná, všetky dvere, vymaľovanie a  vyspravenie 
stien, zateplenie a  nová fasáda, oprava okolia, nová vodovodná 
a  kanalizačná prípojka, Športové ihrisko: rekonštrukcia tribúny 
športového areálu – postavila sa nová strecha, zatiaľ sa podarilo 
opraviť iba priestory pre futbalistov (nakoľko opravy boli hradené 
z vlastných zdrojov obce), opravilo sa oplotenie štadióna, nové nátery,  
Zrekonštruovali sa všetky obecné vodojemy, čiastočne sa opravil 
vodovod – vodovodné šachty, odkaľovače, obnovili sme nefunkčné 
záchyty. Vyhotovili sme porealizačný projekt obecného vodovodu, 
koncepciu zásobovania pitnou vodou, projekt na úpravovňu 
povrchového odberu do vodojemu Dúbravy. Zámer EIA a  projekt 
pre územné konanie protipovodňovej ochrany rieky Neslušanky: 
v  projekte pre stavebné konanie budeme pokračovať pri regulácií 
a výstavbe úpravovní vodojemov z eurofondov, Asfaltovanie: bočné 
uličky,  cesta na nižný koniec, opravili sme pokazené kanály na 
povrchovú vodu. Opravili sa obecné mosty. Vysporiadalo sa mnoho 
budov a pozemkov pre obec, Centrum obce: vybudovali sme nové 
centrum obce, dovtedy obec žiadne nemala – pódium na kultúrne 
podujatia, detské ihrisko, chodník. Centrum je nutné iba dokončiť 
vybudovaním stánkov a verejných WC, dokončiť chodník a dlažbu 
v centre,“ hovorí Ing. Zuzana Jancová. 

Dotácie získané pre obec za štyri roky vo 
funkcii Ing. Zuzany Jancovej:

Zberný dvor – 888 000 €, Rekonštrukcia WC ZŠ – 75 000 €, 
Havária strechy telocvične pri ZŠ – 143 000 €, Rozšírenie 
materskej školy a vybudovanie multifunkčného ihriska 
– 320 000 €, Zníženie energetickej náročnosti materskej 
školy: zateplenie, plynofikácia, elektroinštalácia 
– 415  000 €, Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – 
80 000 €, Kontajnery na separovaný odpad – 30 000 €, 
Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na 
športové vybavenia – 1 650 €.

Práce na vodojemoch a obecnom vodovode  
Ak obec Nesluša nevybuduje nové zdroje pitnej vody, pomaly 
nebude mať vo vodovodnom potrubí čo tiecť. Preto sme dali v roku 
2018 vyhotoviť projekt „Úpravovňa vody z  povrchového odberu 
z Mestkého - Dubského potoka s odberom do existujúceho vodojemu 
Dúbravy“. Počas tohtoročného extrémneho sucha všetky potoky 
vyschli, posledný zostal iba Mestský potok. Preto sa uprednostní 
tento projekt. Obsahom projektu sú tieto náklady: Hydrologické 
údaje SHMÚ, laboratórne rozbory, geodetické zameranie, 
dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt stavby pre stavebné 
povolenie. Celkové náklady boli 15-tisíc eur. S týmto projektom sa 
chcem uchádzať o eurodotácie. Ak nebudeme úspešní, tak budeme 
musieť všetko budovať za vlastné. Celkové výdavky za posledné 4 
roky na údržbu a prevádzku obecného vodovodu tak predstavujú 153 
000 eur. Za toto obdobie sa od obyvateľov vyberie približne 81 100 
eur. Každoročne zabezpečíme pre obec vodu v objeme 150-tisíc m3, 
reálne by sme mali na poplatkoch od občanov pri cene 0,50 €/1 m3 
vybrať 75-tisíc ročne, ale vyzbiera sa iba 20-tisíc eur. Z tohto vidíme, 
aké množstvo vody sa odoberie načierno.

Potok Neslušanka – protipovodňová ochrana
Veľkým projektom je pre mňa regulácia nášho potoka. V  roku 
2016 bolo vykonané geodetické zameranie – podrobné geodetické 
zameranie toku Neslušanka so zachytením všetkých prítokov 
a  zahustení súvisiacich inžinierskych sietí do 25 m od koryta, 
inžinierskych sietí, premostení a  ostatných súvisiacich objektov, 
vstupné podklady a  obhliadka terénu, vstupné hydrologické údaje, 

tribúna

„Počas rokov 2014-2018 sme 
spoločne pre NAŠU OBEC 

zabezpečili dva milióny eur  
z eurofondov alebo dotácií,“ 

hovorí Ing. Zuzana Jancová, 
starostka obce Nesluša.
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štúdia – zámer EIA (environmental impact assessment – posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie), zisťovacie konanie, zabezpečenie 
prieskumov potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
so zameraním existujúceho stavu a pod., bol vypracovaný zoznam 
všetkých známych účastníkov územného konania a  podklad 
katastrálnej mapy. V  súčasnosti je schválená dokumentácia pre 
územné rozhodnutie a  EIA. V  marci 2017 bola zverejnená výzva 
z  Ministerstva životného prostredia. Projekt je vyčíslený na 21 
miliónov eur. 1. júna 2017 začalo územné konanie. Územné konanie 
bolo ukončené v  novembri 2017. Obec Nesluša nie je oprávnený 
žiadateľ z dôvodu že obec nie je zahrnutá v protipovodňovej mape. 
Celý rok 2017 sa konali stretnutia v  Piešťanoch, Banskej Bystrici, 
Bratislave a  Banskej Štiavnici s  vodohospodárskym podnikom, 
štátnymi lesmi, SHMÚ, Ministerstvom životného prostredia SR 
s účelom, aby sa Nesluša dostala do protipovodňovej mapy Slovenska. 
Oplatilo sa – po celom roku dokladovania, že Neslušu vytápa a máme 
tu skoro každoročne povodne, sa obci Nesluša podarilo dostať do 
pracovného návrhu na vytvorenie novej protipovodňovej mapy. 
Projekt pre stavebné povolenie sme v  tomto roku 2019 vysúťažili  
- v  sume 76.000 eur a pokračujeme. Projekt  sa musí realizovať na 
prietočnosť 100-ročnej vody. V tomto projekte pokračujeme.  Ale 
všetko brzdí tá skutočnosť, že nie je  schválená nová protipovodňová 
mapa.

Centrum obce
V centre obce sa v  roku 2015 zbúrala pekáreň, sociálne zariadenie 
a  garáže. Búracie práce boli vykonané na základe búracieho 
povolenia, ako aj statického posudku. V  tom istom roku dal 
obecný úrad spracovať štúdiu revitalizácie centra obce. Následne 
bol pripravený projekt Revitalizácia centra obce č. 1. Tento projekt 
v sebe zahŕňal vybudovanie spevnených plôch, oplotenia, schodísk, 
oporných palisádových múrov a dlažby. V roku 2016 sa postavil nový 
chodník a bolo upravené okolie požiarnej zbrojnice.
Vo februári 2017 sa pripravil projekt č. 2, kde sú riešené ostatné 
prvky ako verejné toalety, elektroinštalácia, verejné osvetlenie, 
pódium. V máji 2017 bol pripravený projekt č. 3 – výstavba detského 
ihriska. V roku 2018  sa dokončilo detské ihrisko a jeho okolie. Pri 
odovzdávaní stavby sa spísal protokol nedostatkov, ktoré museli byť 
odstránené do konca apríla tohto roku. Výsledok poznáte. Firma, 
ktorá práce realizovala ich nedokončila. Nie vždy sa obci podarí 
natrafiť na serióznu firmu, aj keď sú dodržané postupy podľa zákona 
o  verejnom obstarávaní. Na Slovensku je registrovaných iba pár 
firiem, ktoré majú tzv. certifikát na výstavbu detských ihrísk. Ostatné 
firmy sa o tieto stavby nemôžu uchádzať a kde chýba konkurencia, 
často chýba aj kvalita. V celom centre sme vybudovali nový kamerový 
systém, aby sa predišlo ničeniu obecného majetku vandalmi. Je 
nutné už len vybudovať stánky a  verejné WC, dokončiť chodník 
a dlažbu v roku 2020.

Obecný úrad – v roku 2019
Zateplili sme garáž pri obecnom úrade a vymenili sme celé elektrické 
rozvody. 

Futbalové ihrisko
Predchádzajúce vedenia obce nezabezpečili vysporiadanie vlastníctva 
obce k ihrisku a tribúne. Na základe výberového konania obec začala 
v decembri 2016 prostredníctvom právnika vysporiadavať pozemky 
pod futbalovým ihriskom a pod tribúnou.
Napriek vysokej zložitosti práce (každý, kto si vysporiadaval vlastný 

pozemok, vie svoje) sa podarilo už v  máji 2017 zapísať vlastníctvo 
obce Nesluša k  podstatnej výmere plochy ihriska. Obec je už 
majoritným vlastníkom, zvyšok výmery sa vysporiadava priebežne. 
Ďakujem ľudom, ktorí nemajú zábrany a podpísali svoje diely obci. 
Zároveň sa nehnevám ani na tých, čo podpísať nechcú. V dobe, keď 
roľnícke družstvo preberalo pozemky, nebola som na svete a  tak 
neviem, či sa k  ľuďom zachovalo správne, či im boli vyplatené ich 
podiely alebo nie. Preto o  vlastníctve rozhodne súd, ktorý by mal 
zabezpečiť spravodlivé rozhodnutie. Obec si mohla svoje vlastnícke 
práva uplatniť pri ROEP-e. Všetci vieme, aký bol vtedy záujem niečo 
pre obec vysporiadať.
V  júli a  auguste 2016 prebehla oprava oplotenia hracej plochy. 
Pracovníci zamestnaní v  rámci národného programu Šanca na 
zamestnanie zvarili celé oplotenie, doplnili chýbajúce diely, oplotenie 
natreli základnou farbou a  druhým náterom žltej a  zelenej farby. 
Takto zrekonštruované bude aj naďalej slúžiť a vydrží.
Tribúna do konca roka 2017 nebola zapísaná na liste vlastníctva 
obce. Z týchto dôvodov sa nemohol riešiť jej havarijný stav. V areáli 
štadióna bol povolený vstup len na hraciu plochu. Vstup na tribúnu 
bol zakázaný. Obec pripravila projekt na celý areál tak, aby mohol 
slúžiť občanom. Pretože v  archíve obce sa potrebné dokumenty 
nenachádzali, museli sa dohľadať v  štátnom archíve Čadca. Išlo 
o  stavebné povolenie na tribúnu a  hraciu plochu z  roku 1974 
a kolaudačné rozhodnutie z roku 1977. Na základe týchto dokumentov 
sa zabezpečila legalizácia vlastníctva stavby a mohli sme vybaviť nové 
stavebné povolenie. Keby sa všetky premrhané finančné prostriedky 
dali do rekonštrukcie tribúny, nebola by v súčasnosti v havarijnom 
stave. Strecha sa každoročne plátala lepenkou, elektrické rozvody 
boli dávno nefunkčné a  stekala do nich voda už v  minulosti. Len 
o tom nikto verejne nehovoril.
V  marci 2018 obec konečne zapísala tribúnu a  šatne na svoj list 
vlastníctva. Vďaka tomu sa mohlo vybaviť stavebné povolenie (zatiaľ 
na rekonštrukciu tribúny – ostatné sa vybavuje postupne). Na 
rekonštrukciu tribúny bolo v  rozpočte vyhradených 100-tisíc eur. 
Zároveň sa opravili všetky priestory vyčlenené pre futbalistov a od 
septembra 2018 môžu futbalisti opäť hrávať v našej obci.
V  tomto roku 2019  sme zateplili tribúnu a  v  roku 2020 budeme 
vymieňať starú časť – na sedenie  za novú.
Projekt pripravujeme.  V  projekte dokončenia rekonštrukcie 
tribúny a  vysporiadania pozemkov chceme pokračovať v  roku 
2020-2021.

Obecný cintorín
V roku 2019 sme postavili nové oplotenie cintorína.

Školská jedáleň
V tomto roku sme vyčlenili 50.000 eur na nákup novej technológie 
do školskej kuchyne. Bohužiaľ  ako sme predpokladali aj keď sú 
údajne obedy zadarmo nie všetky deti chodia na obed. Do režijných 
nákladov sme nezahrnuli nové vybavenie školskej kuchyne, lebo to 
by bolo likvidačné pre mnohých rodičov. 

Základná škola 
ZŠ má v  dezolátnom stave plynovú kotolňu. Spracovali sme nový 
projekt  v roku 2019 vo výške 150.000 eur. Požiadali sme Ministerstvo 
školstva o pomoc pri riešení havarijnej situácie.
ZŠ má aj v dezolátnom stave strechu na ktorú pripravujeme projekt  
vo výške 120.000 eur a na budúci rok 2020 by sme ju celú vymenili. 
A na ďalší rok 2021 aj zateplili budovu.
Obec spracovala nový projekt – vodozádržné opatrenia ZŠ  vo 
výške 200.000 eur a projekt sme poslali na Ministerstvo životného 
prostredia, aby sme získali peniaze z eurofondov.

spracovala: Obec Nesluša

škôlka

zberný dvor
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Existencia spaľovne nebezpečných a nemocničných odpadov 
v Kysuckom Novom Meste je tŕňom v oku obyvateľov už niekoľko rokov

Dobrý deň, vážení konatelia spoločnosti,

obraciame sa na Vás, ako na konateľov spoločnosti, ktorá prevádzkuje spaľovňu, umiestnenú 
v Kysuckom Novom Meste. Vaša spoločnosť dlhodobo prevádzkuje na území mesta spaľovňu, 
ktorá je občanmi Kysuckého Nového Mesta a okolitých obcí vnímaná ako zdroj, ktorý zaťažuje 
životné prostredie v meste a okolí a negatívne ovplyvňuje kvalitu ich života. Keďže jednou zo 
základných úloh mestskej samosprávy je utvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie, obraciame sa na Vás s otázkami, 
ktoré dlhodobo zaujímajú našich občanov.

1. Ako je v spaľovni zabezpečené, aby sa škodliviny nedostávali do životného prostredia (najmä 
do ovzdušia a podzemných vôd)?

2. Akú technológiu v spaľovni využívate? Prosíme o zjednodušený popis princípu fungovania 
vašej spaľovne, popis jednotlivých činností, prípadne technologických postupov a operácií.

3. Je vaša spaľovňa prístupná ako spaľovňa odpadu pre širokú verejnosť? Čo treba pre to urobiť, 
aké podmienky je nutné splniť pri nebezpečnom a komunálnom odpade, aké sú cenníky za 
poskytovanie týchto služieb?

4. Ako je zabezpečená ochrana ovzdušia? Aké sú opatrenia v prípade neočakávaných udalostí 
(napr. havárií) pri ochrane ovzdušia?

5. Kde je skladovaný odpad pred samotným spaľovaním?

6. V ako dennom harmonograme pracuje spaľovňa?

7. Je pravda, že sa vo vašej spaľovni spaľujú aj nemocničné odpady? Ak áno, tak ako? Je to 
bezpečné?

8. Je možné v dohľadnej dobe usporiadať „deň otvorených dverí“, prípadne organizovať takéto 
dni v pravidelných intervaloch?

Tento list Vám zasielame formou „otvoreného listu“, ktorého obsah bude zverejnený na webovom 
sídle mesta, sociálnych sieťach a v lokálnych printových médiách. V prípade, že nám poskytnete 
odpovede, tieto, vo verejnom záujme, zverejníme.
Veríme, že tento list prispeje vo zvýšenej miere k informovanosti našich občanov.

                    Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta

Existencia spaľovne nebezpečných 
a nemocničných odpadov 
v Kysuckom Novom Meste je tŕňom 
v oku obyvateľov už niekoľko rokov. 
Preto primátorovi či pracovníkom 
mestského úradu neustále kladú rôzne 

otázky ohľadom zberu, uskladnenia, 
samotnej likvidácie odpadov a 
technického vybavenia zariadenia. 
Ani primátor neostal voči občanom 
ľahostajný a zaslal konateľom 
spoločnosti OTVORENÝ LIST. Jeho 

obsahom sú najmä otázky, ktoré 
medzi občanmi neustále rezonujú. 
Veríme, že konatelia spoločnosti nám 
odpovedia, čo následne zverejníme. 
Prinášame znenie otvoreného listu 
vedenia Kysucké Nové Mesto:
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Vážený pán primátor, 
na základe Vášho otvoreného listu si dovoľujeme reagovať na 
Vami položené otázky. Dovoľte nám v úvode poznamenať, že 
tak ako v minulosti, ani teraz sa nebránime odbornej diskusii či 
otázkam smerujúcim k prevádzke našej spaľovne. Avšak úprimne 
nás táto forma oslovenia prekvapila, nakoľko sme v poslednej 
dobe neevidovali žiadne podnety či už zo strany mesta alebo 
občanov. Veríme však, že odpovede na Vaše otázky budú dobrým 
sprievodcom pre lepšie pochopenie procesov, ku ktorým dochádza 
v spaľovni, ktorú prevádzkujeme. Zároveň chceme podotknúť, že 
vždy nám záležalo a záleží na tom, aby nedochádzalo k žiadnym 
negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 
Dôkazom toho je použitie najnovších technológií v spaľovni a 
plnenie všetkých požiadaviek právnych predpisov pri jej prevádzke, 
a to aj nad rámec zákona. Cítime zodpovednosť za prostredie, v 
ktorom pôsobíme, a preto sme v tomto smere otvorení. 
Odpovede na položené otázky: 
1. Ako je v spaľovni zabezpečené, aby sa škodliviny nedostávali 
do životného prostredia (najmä do ovzdušia a podzemných vôd)? 
Na prevádzke FCC Slovensko, s.r.o. spaľovni Hoval GG24 
v Kysuckom Novom Meste sa využíva moderná a zároveň 
najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako 
aj ostatných zložiek životného prostredia. Prevádzka spaľovne 
podlieha najprísnejším štandardom v súlade s platnou legislatívou. 
Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. spĺňa všetky zákonom stanovené 
podmienky a disponuje všetkými potrebnými licenciami: 
• 24-hodinový online monitoring AMS prístupný pre 

pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie (OÚ KM, OSŽP) 

• Verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií 
• Diskontinuálne meranie emisných hodnôt akreditovanou 

firmou 
• Každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému 

akreditovanou firmou 
• Pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) 

a príslušného Okresného úradu vykonávajú na mieste 
pravidelné, ale aj náhodné kontroly 

2. Akú technológiu v spaľovni využívate? Prosíme o zjednodušený 
popis princípu fungovania vašej spaľovne, popis jednotlivých 
činností, prípadne technologických postupov a operácií. 
V spaľovni FCC sa využíva moderná a zároveň najlepšia dostupná 
technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných zložiek 
životného prostredia. Pozostáva zo štyroch súčastí: 
• Primárna časť, skladajúca sa z pyrolýznej komorovej pece 
• Sekundárna časť, skladajúca sa z termoreaktora 
• Systém trojstupňového čistenia spalín 
• AMS (automatický systém merania emisii) 
Princíp je nasledovný: Odpad sa vsype do nakladacej komory a 
ďalej sa v pyrolíznej komore spaľuje a za nedostatku vzduchu sa pri 
teplote 300 až 800 °C štiepi na plynné a pevné zložky. 
V termoreaktore sa miešajú plyny do správneho pomeru so 
vzduchom. Zapálená zmes sa spaľuje pri teplotách nad 850°C. 
V termoreaktore pracujú 2 horáky, ktoré dokonale spaľujú 
splodiny prichádzajúce z primárnej komory. Spálené splodiny z 
termoreaktora idú do výmenníka tepla, kde sa následne pridávajú 
sorbenty: (Sorbacal, Hydrogenuhličitan sodný, aktívne uhlie 
Chezacarb, aktívne uhlie Norid). Tie prechádzajú cez látkový filter 
ďalej cez dioxínový filter, ktoré slúžia na likvidáciu kyslých zložiek, 
ťažkých kovov, dioxínov furanov nachádzajúcich sa v spalinách. 
Výstup zo spaľovania - sorbenty spolu so sterilným popolom sa 
ukladajú na skládku odpadu. 
3. Je vaša spaľovňa prístupná ako spaľovňa odpadu pre širokú 
verejnosť? Čo treba pre to urobiť, aké podmienky je nutné splniť 
pri nebezpečnom a komunálnom odpade, aké sú cenníky za 
poskytovanie týchto služieb? 
Spaľovňa odpadov má vydaný súhlas na tepelné zneškodňovanie 
ostatných a nebezpečných odpadov, z toho cca 95 % nemocničných 
odpadov a 5 % priemyselných. Zoznam odpadov povolených na 
spaľovanie aj s celkovou kapacitou zariadenia stanovuje rozhodnutie 
Okresného úradu Kysucké Nové Mesto. Komunálny odpad sa v 

súhlase na prevádzku nenachádza, z tohto dôvodu nie je možné ho 
spracovávať. Spaľovňa nie je prístupná k likvidovaniu odpadov pre 
verejnosť. 
4. Ako je zabezpečená ochrana ovzdušia? Aké sú opatrenia v 
prípade neočakávaných udalostí (napr. havárií) pri ochrane 
ovzdušia? 
Automatický systém riadenia a regulácie spaľovania umožňuje 
spaľovať len také množstvá odpadov, aké je schopné filtračný a 
čistiaci systém plnohodnotne spracovať. Výpadok čistenia nie je 
možný, existuje len výpadok celého zariadenia a v tom prípade je 
automaticky ukončený aj proces spaľovania. Revízie zariadení 
podliehajú legislatívnym predpisom a sú pravidelne vykonávané a 
kontrolované. Výmena filtračných zariadení sa vykonáva v rámci 
jednotlivých častí na báze časového aj množstevného parametra, 
stanoveného legislatívnymi predpismi. Vyhodnocovací software 
automatického meracieho systému (AMS) je prevádzkovaný 
nezávislou spoločnosťou ENVItech, s.r.o., kalibrovaný a 
kontrolovaný podľa platnej legislatívy 1-krát ročne, prípadne 
náhodnými kontrolami zo strany SIŽP so sídlom v Banskej Bystrici. 
Emisné limity a iné náležitosti prevádzkovania tohto zariadenia 
sú kontrolované podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 410/2012 Z.z. a monitorované podľa vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.. Online monitoring má 
k dispozícii OÚ KM, OSŽP. Pre prípad havárie ako napríklad 
výpadok elektrického prúdu, kedy je možný únik znečisťujúcich 
látok do ovzdušia, je spaľovňa vybavená novým záložným zdrojom 
elektrickej energie, ktorý reaguje do pár sekúnd a následne 
pokračuje proces spaľovania. 
5. Kde je skladovaný odpad pred samotným spaľovaním? 
Odpad sa vozí do spaľovne vo veľkokapacitných kontajneroch 
prispôsobených na prepravu nebezpečného odpadu, ktoré sa 
nachádzajú priamo v areáli spaľovne. Sú skladované v kontajneroch 
schválených OÚ ŽP. Manipulácia s odpadmi prebieha výlučne 
na schválenej manipulačnej ploche. Na prevádzke je skladovací 
priestor zabezpečený proti únikom znečisťujúcich látok, taktiež 
disponujeme chladiarenským kontajnerom v prípade odstávky 
spaľovne. 
6. V akom dennom harmonograme pracuje spaľovňa? 
Spaľovňa funguje v troch fázach, a to: 
Nábeh - nahrievanie zariadenia na potrebnú teplotu 
Ustálená prevádzka - proces spaľovania odpadu 
Odstávka - proces vyhárania odpadu a následné čistenie komory 
Tieto procesy sa opakujú pri nepretržitej prevádzke zariadenia. 
7. Je pravda, že sa vo vašej spaľovni spaľujú aj nemocničné odpady? 
Ak áno, tak ako? Je to bezpečné? 
Áno, naša spoločnosť spracováva hlavne nemocničný odpad. Riziko 
nebezpečenstva je veľmi nízke, nakoľko odpad podlieha prísnym 
bezpečnostným kritériám podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vykonávajúcich 
vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR k tomuto zákonu. 
Všetky odpady zo zdravotníckych zariadení sú zneškodňované 
výlučne tepelnou úpravou, a to z dôvodu dodržiavania požiadavky 
uvedenej v §13 písm. e) zákona o odpadoch, ktorá zakazuje skládkovať 
akýkoľvek odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti aj po 
jeho spracovaní alebo úprave. 
8. Je možné v dohľadnej dobe usporiadať deň otvorených dverí, 
prípadne organizovať takéto dni v pravidelných intervaloch? 
Už v minulosti sa v spaľovni konal deň otvorených dverí s cieľom 
vysvetliť občanom Kysuckého Nového Mesta princíp spaľovania 
odpadu a celkovej technológie, ktorú naša spoločnosť používa či 
spôsob monitoringu emisií. Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. je 
prístupná tejto myšlienke a je pripravená usporiadať dni otvorených 
dverí každoročne. 
Vážený pán primátor, veríme, že sme Vám a občanom poskytli 
odpovede, ktoré pomôžu lepšie sa zorientovať v našej činnosti. 

S pozdravom, 
Petr Urbánek, obchodný riaditeľ, 

Eva Mikulášiová, Country manager
FCC Slovensko s.r.o.
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Vážený pán primátor,  

na základe Vášho otvoreného listu si dovoľujeme reagovať na Vami položené otázky. Dovoľte 
nám v úvode poznamenať, že tak ako v minulosti, ani teraz sa nebránime odbornej diskusii či 
otázkam smerujúcim k prevádzke našej spaľovne. Avšak úprimne nás táto forma oslovenia 
prekvapila, nakoľko sme v poslednej dobe neevidovali žiadne podnety či už zo strany mesta alebo 
občanov. Veríme však, že odpovede na Vaše otázky budú dobrým sprievodcom pre lepšie pochopenie 
procesov, ku ktorým dochádza v spaľovni, ktorú prevádzkujeme. Zároveň chceme podotknúť, že vždy 
nám záležalo a záleží na tom, aby nedochádzalo k žiadnym negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Dôkazom toho je použitie najnovších technológií v spaľovni 
a plnenie všetkých požiadaviek právnych predpisov pri jej prevádzke, a to aj nad rámec zákona. 
Cítime zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobíme, a preto sme v tomto smere otvorení. 

Odpovede na položené otázky: 

1. Ako je v spaľovni zabezpečené, aby sa škodliviny nedostávali do životného 
prostredia (najmä do ovzdušia a podzemných vôd)? 

Na prevádzke FCC Slovensko, s.r.o. spaľovni Hoval GG24 v Kysuckom Novom Meste sa využíva 
moderná a zároveň najlepšia dostupná technológia z hľadiska ochrany ovzdušia ako aj ostatných 
zložiek životného prostredia. Prevádzka spaľovne podlieha najprísnejším štandardom v súlade  
s platnou legislatívou. Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky 
a disponuje všetkými potrebnými licenciami: 
 

 24-hodinový online monitoring AMS prístupný pre pracovníkov Okresného úradu Kysucké Nové 
Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ KM, OSŽP) 

 Verejne prístupný mesačný a ročný protokol emisií 
 Diskontinuálne meranie emisných hodnôt akreditovanou firmou 
 Každoročné kontroly automatizovaného meracieho systému akreditovanou firmou 
 Pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a príslušného Okresného úradu 

vykonávajú na mieste pravidelné, ale aj náhodné kontroly 
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„Už sa na Eurofondy nespoliehame,“ 
hovorí starosta Rudinky Ing. Viliam Michel.

o Aké bolo leto v Rudinke, pán 
starosta? 
-Tak na toto nie je jednoznačná 
odpoveď. Počasie bolo pomerne 
priaznivé, atmosféra v obci 
pokojná, nestalo sa nám nič 
mimoriadne. Vedenie obce 
však hneď z jari zarmútila 
správa od Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry, že náš 
projekt „ Rekonštrukcia 
viacúčelovej budovy  v obci 
Rudinka za  100 000,- eur 
z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov“ nebude 
podporený.  Na tento ortieľ sme 
čakali dva roky a dúfali sme že 
keď v minulom roku nám  bola 
zamietnutá žiadosť o dotáciu 
z fondov EÚ na „Úpravu 
verejných priestranstiev v obci 
Rudinka“, taktiež z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov, že 
tentokrát uspejeme. Na nálade a letnej 
pohode nám to teda nepridalo a na rad 
prišiel plán „B“ s názvom „ Pomôž si 
sám , aj pánboh Ti pomôže.“  Aspoň 
vieme na čom sme –  čakaním na sľuby 
sa nič nevybuduje, len stratíme čas. 
Mnohých z  nás v lete  znepokojovali 
správy postupne prenikajúce z  médií 
o „ Gorile“, o  fungovaní  súdov, 
polície a  prokuratúry na Slovensku, 
ale aj o  hrozbe klimatických zmien 
a  znečisťovaní životného prostredia. 
Sami sme v  obci zaznamenali 
nárast vývozu dreva z  našich lesov 
a devastačná  ťažba dreva má svoj vplyv  
aj na  vodný režim v  nich. Obec však 
i napriek týmto z vonku príchodiacim  
nepríjemným zvestiam prežívala 
leto v  štandardnom režime. Tak ako 
každý rok sme zorganizovali Detský 

tábor,  veľmi vydarený bol Deň detí a 
Deň lesa v Rudinke, ktorý každoročne 
organizujú Lesy SR a  Združenie 
majiteľov lesov a pasienkov v Rudinke. 
Zorganizovali sme futbalový zápas „ 

Rudinka  - Vranie“,  dôstojne sme 
oslávili  sviatok matiek. Leto sme 
v  rámci upevňovania susedských  
vzťahov zavŕšili gulášovou akciou 
„Pozvi svojho suseda“,  hovorí Ing. 
Viliam Michel, starosta Rudinky.   
o Máme za sebou rok od 
komunálnych volieb, aké práce 
a  aktivity sa v  uplynulom roku 
zrealizovali v Rudinke?
Hovorí Ing. Viliam Michel:
- Po skúsenostiach z  minulého 
funkčného obdobia, kedy sme 
stratili veľa času s vypracovávaním 
žiadostí a   podávaním  projektov 
z   fondov EU, z ktorých nakoniec 
aj tak  nič nebolo, spoľahli sme 
sa na vlastné zdroje a  eurofondy 
sme vylúčili. Začiatkom roku 
sme po dokončovacích prácach     
skolaudovali v  minulom roku 
postavenú novú požiarnu 

zbrojnicu. Postavili sme novú 
autobusovú zastávku, zrekonštruovali 
sociálne zariadenie v  materskej 
škole a svojpomocne sme opravili 

Nástup na obecnú brigádu v Rudinke

Prevzatie požiarnej zbrojnice Rudinka 2019
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najhoršie časti miestnych komunikácií. 
S  prispením  osemtisícovej dotácie od 
Ministerstva financií SR sme premostili 
miestny potok a  vytvorili 10 nových  
parkovacích miest. Toto určite ocenia 
nielen naši občania, ale aj návštevníci 
obce, lebo podobne ako inde, aj u  nás 
je problém s  parkovaním vozidiel. 
Okrem toho sme v  obci  realizovali  
práce, ktoré viditeľné až tak nie sú, ale 
ich význam pre obec je zásadný. Keďže 
odkanalizovanie Dolných Kysúc akosi 
zaspalo a SeVaK  budovanie  kanalizácie 
v  našej obci v  blízkej budúcnosti 
neplánuje, rozhodli sme sa vybudovať 
si vlastnú ČOV. V  súčasnosti je akcia 
vo fáze výberu lokality a spracovávania 
projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie. Ďalšou pre obec veľmi 
významnou akciou je spracovanie 
nového územného plánu . Táto aktivita 
je vo fáze spracovávania „ Zadania“. 

V  obci  od roku 2000, kedy  Rudinka 
spracovala územný plán, nastalo toľko 
zmien, že namiesto spracovávania 
dodatkov a  aktualizácii územného 
plánu sme sa rozhodli spracovať úplne 
nový, s najnovšími poznatkami. Musíme 
prevziať do nášho územného plánu 
trasovanie dialnice D-3, ktorej časť 
Brodno - KNM  sa aktuálne projektuje 
a  dotýka s  i  nášho územia a  musíme 
tiež   reagovať na zmeny v  súvislosti 
s  modernizáciou železnice, ktorá nám 
vedie  stredom obce. Taktiež  trasovanie 
plánovanej Kysuckej cyklotrasy sa objaví 
v  našom územnom pláne. Územný 
plán bude dôsledne zohľadňovať 
aj toľko v  masovokomunikačných 
prostriedkoch  rozoberané a  svetovou 
verejnosťou ostro sledované problémy 
- vplyvy klimatických zmien a ochranu 
životného prostredia. Odrazí sa 
v  ňom výstavba vodozádržných 

opatrení v  obci, čističky odpadových 
vôd,  vylúčia sa zosuvné územia 
a  výrazne sa zoštíhli súčasná  plocha 
pre výstavbu tak, aby sa obec rozvíjala 
proporcionálne, s  odpovedajúcim 
podielom poľnohospodárkej pôdy.
Samozrejme, toho, čo by sme v Rudinke 
ešte mali urobiť je neúrekom. Občania 
sa dožadujú v  súvislosti s  nárastom 
dopravy cez náš kataster vybudovania 
chodníkov z  Rudinky do Rudiny, 
zriadenia prechodu pre chodcov. 
Je potrebné dobudovať verejné 
priestranstvá, rekonštruovať chátrajúcu 
budovu starej požiarnej zbrojnice, 
vybudovať vodozádržné opatrenia, 
čističku odpadových vôd. Toto sú výzvy 
do ďalších rokov  volebného obdobia. 
Na naplnenie týchto cieľov bude 
nasmerované naše úsilie.    

- Kysucký Žurnál - 

Prídite k nám na ďalšiu ochutnávku vína!
V piatok 11. októbra 2019 sa opäť stretla 

skupina správnych ľudí z Kysuckého 
Nového  Mesta na ochutnávke vín, 

pochádzajúcich z vinárstva Chateau 
Rubáň. Vážime si skutočnosť, že medzi 

nás zavítal aj primátor Kysuckého Nového 
Mesta  Marián Mihalda.

 V priebehu ochutnávky sa podávali vínka 
biele, červené, ale aj ružové, suché, aj 

polosuché. Každý si prišiel na svoje a okrem 
výborných chutí sa zúčastnení dozvedeli 

mnoho zaujímavého aj o samotnej značke, 
postupe výroby, či etiketách značky, ktoré 

svojou jednoduchosťou vyhrali už niekoľko 
vzácnych ocenení a mnoho ďalšieho a 
to všetko vďaka milému a ochotnému 

pracovníkovi vinárstva Chateau Rubáň, 
ktorý k nám meral  ďalekú cestu, aby nás 

potešil svojou prítomnosťou a rozšíril naše 
vedomosti v oblasti vína.

Dozvedeli sme sa, že vyrobiť dobré víno, 
ktoré si môžete u nás zakúpiť, nie je také 

jednoduché a treba k tomu veľa vedomostí, 
zručností, skúseností a lásky. Ale aby 
to nebolo len o víne aj keď to bolo na 

ochutnávke to najdôležitejšie, pripravili 
sme si aj chutné občerstvenie, aby chuť vína 

vynikala čo najlepšie. Počas ochutnávky 
panovala výborná nálada plná smiechu, 

zaujímavých otázok poslucháčov a 
zúčastnených.

Mília, Noria, Dunaj alebo Cabernet 
Sauvignon Rosé, aj tieto odrody sa 

ochutnávali a čo je ešte lepšie, že všetky 
tieto chutné a kvalitné slovenské odrodové 

vína nájdete trvalo u nás v predajni 
Vinotekakysuca.sk  Samozrejme naša 
ponuka obsahuje aj kvalitné destiláty, 

karibské rumy, whisky a rôzne iné dobroty, 
ktoré čakajú len na vás. Teší sa na vás aj 
príjemná obsluha, ktorá vám vždy rada 

poradí. Nájdete nás na ulici Belanského 6, 
poniže mestskej knižnice.

Vinotekakysuca.sk

Vaša vinotéka
Belanského 6

Kysucké Nové Mesto
www.vinotekakysuca.sk

https://www.facebook.com/vinotekakysuca/
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0910 250 500 .MIDARO.sk

Vajanského 865/8
024 01 Kysucké Nové Mesto

ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA

VÝKUP ŠROTU, KOVOVÝCH ODPADOV
A FAREBNÝCH KOVOV

www.KAMETAL.sk

Otvorené: 
pondelok až piatok 7:30h - 15:30h

tel.:0918 758 461

Skvelá kuchyňa
na Kysuciach

info@motelskalka.sk
www.motelskalka.sk

ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto

v blízkosti Mestského úradu. 

0908863673

AUTO HMÍRA – Justín Hmíra
Cesta do Rudiny 2936, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0908 438 874
- karosárske práce 
- full servis 
- náhradné diely 
- výmena čelného skla  
- príprava vozidla na   
   servisné prehliadky  
- diagnostika vozidla 
- predaj pneumatík
- zmluvné a havarijné poistenie

Hviezdoslavova ulica č. 384/10,  
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 42 69 
mobil predajňa: 0908 904 148 
mobil servis: 0905 535 810, 0948 411 225
email: jasso@jasso.sk 

tel.: 0918 030 555;  041 421 6416
Kysucké Nové Mesto
www.sportmarket.sk

e-mail: info@sportmarket.sk
Otváracie hodiny

Pondelok-piatok:  8:30h – 17:00h
Sobota: 8:30h – 12:00h

Aj vy chcete inzerovať celý rok len za 99 €?
Volajte: 0903 516 499

Spoľahlivé a kvalitné predajne a služby v regióne DOLNÝCH KYSÚC

príjemné posedenie s priateľmi uprostred hôr
okrem osvieženia chladeným pivom, alko/nealko, 

aj možnosť občerstvenia podľa dohody
- otvorené denne, srdečne Vás pozývame! -

email: cafebarx@zoznam.sk

tel.:  0903 832 635

Povina
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Bio potraviny
Bio kozmetika
Prírodné čaje

Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
tel: 0949 320 066

email: milada.cadrikova@seznam.cz

Kontakt: 0903 580 500
www.pizza-mania.sk

Rozvoz pizze a jedál 
v Kysuckom Novom Meste

a okolí

Obuv LEAN
Kysucké Nové MESTO
Belanského 218 
www.obuvlean.sk
Predaj kvalitnej dámskej,
detskej a pánskej obuvi
telefón: 
0908  039 801

Škorvaga-žeriavy s.r.o.
9. mája 1176/35-C

024 04 Kysucké Nové Mesto

tel.: 421 908 240 538
e-mail: skorvaga@in.slovanet.sk

Hviezdoslavova ulica č. 384/10,  
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 42 69 
mobil predajňa: 0908 904 148 
mobil servis: 0905 535 810, 0948 411 225
email: jasso@jasso.sk 

Kysucké Nové Mesto
Belanského 201 

otváracie hodiny: 
Po-Pia:  08.00 -17.00 hod

                            So:  08.00 - 12.00

tel: 0911 609 126
predaj kvetov

výroba ikebán a kytíc
predaj sadzbových kvetov

predaj drobných darčekových predmetov
predaj umelých kvetov a smútočných 

vencov a smútočných kytíc

ul. Belanského 190

Kysucké Nové Mesto 

Správa a údržba bytového 
a nebytového fondu
Vedenie účtovníctva

Administatívne služby

BYTSERVIS, s.r.o.

tel.: 0908 715 464
 e-mail: bytservisknm@gmail.com

www.bytservisknm.sk

Aj vy chcete inzerovať celý rok len za 99 €?
Volajte: 0903 516 499

Spoľahlivé a kvalitné predajne a služby v regióne DOLNÝCH KYSÚC

dojčenský a 
detský textil, 
galantéria, 
čistiareň /zberňa

email: vieraskokanova@zoznam.sk

tel.: 0907 354 098

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8,30 hod.- 16,30 hod.

Sobota: 8,30 hod. - 12,00 hod.

Belanského 191, Kysucké Nové Mesto

príjemné posedenie s priateľmi uprostred hôr
okrem osvieženia chladeným pivom, alko/nealko, 

aj možnosť občerstvenia podľa dohody
- otvorené denne, srdečne Vás pozývame! -

email: cafebarx@zoznam.sk

tel.:  0903 832 635

Povina



Radoľa opeknieva, vo zvýšenej miere investuje do 
bezpečnosti chodcov a do výsadby verejnej zelene

Radoľa sa stále z urbanistického 
hľadiska zahusťuje. Charakter 
osídlenia minimálne pripomína 
obec, pre ktorú by malo byť 
charakteristické rozptýlené 
osídlenie, ale skôr sa blíži k 
malému, veľmi zahustenému 
mestečku. Pripojím aj čísla. Našich 
1500 obyvateľov je sústredených na 
ploche 60 ha.  Aby sme si to vedeli 
lepšie predstaviť, hustota osídlenia 
v intraviláne Radole je 2500 
obyvateľov/km2. do tohto čísla 
počítame aj záhrady alebo školský 
a športový areál. Pre ilustračné 
porovnanie „celá veľká“  Bratislava 
má hustotu obyvateľov 1177 
obyvateľov/km2, je to číslo zahŕňajúce 
celé hlavné mesto včítane výškových 
budov, ale aj letiska, parkov, atď...  
Priority obce dlhodobo vychádzajú z 
potreby riešiť problémy vychádzajúce 
z tohto prehustenia. Veľkým 
trápením je pre nás doprava. Úprava 
organizácie dopravy vytvorením 
jednosmeriek bola prvým krokom. 
Odkedy máme v obci reorganizovanú 
dopravu, nezaznamenali sme na 
miestnych komunikáciach žiadnu 
dopravnú nehodu. Predtým sme 
zaznamenávali „búračky“ minimálne 
raz za mesiac. Na organizačné zmeny 
nadväzuje stavebná činnosť. Tento 
rok spevňujeme krajnice miestnych 
komunikácií a upravujeme ich tak, 
aby sa dali využívať ako chodníky. 
Máme za sebou rozsiahlu opravu 
úseku miestnej komunikácie pri 
kostole a stále pracujeme na úseku 
medzi supermarketom a školou, kde 
je najintenzívnejšia doprava v rámci 
intravilánu.  Práce robíme svojpomocne 
s obecnými zamestnancami. 
Externe si objednávame iba stavebné 
mechanizmy, konečné úpravy 
asfaltiek a samozrejme nakupujeme 
stavebný materiál. Vysoká hustota 
osídlenia je problém pre automobilovú 
dopravu. Dá sa však na to pozrieť aj z 
pozitívnej stránky, pretože ak existuje 
dedina, kde by v intraviláne mala byť 
najvhodnejšou formou dopravy pešia 
prípadne cyklistická dopravu, tak je to 
práve Radoľa. Pešo sa všade dostanete 
do desať, z okrajových častí na opačný 
koniec obce maximálne za pätnásť 

minút. To je tiež jeden z dôvodov prečo 
investujeme do výstavby chodníkov 
– potrebujeme, aby sa chodec cítil 
bezpečnejšie. Ďalší okruh problémov 
súvisí s kvalitou životného prostredia. 
Významným atribútom je zeleň. 
Najmä stromy a kry sú nenahraditeľné 
v husto zastavanom území. Po 
stavebnej revitalizácii areálu základnej 
školy a športového areálu ideme v 
týchto areáloch vysadiť takmer stovku 

stromov. Cez projekt zelené obce 
sme získali 14 506,- EUR na výsadbu 
pôvodných druhov okrasných drevín 
do oboch areálov. Vysádzať budeme 
dreviny v odrastenom stave, teda 
žiadne semenáčiky a realizátorom 
bude špecializovaná záhradnícka 
firma, ktorá robí výsadby v rámci 
tohto projektu po celom Slovensku. 
V pomerne rozsiahlych investíciách 
do verejnej zelene by sme chceli 
pokračovať aj v ďalších rokoch. Je to pre 

nás veľmi dôležité. To, že zažívame 
zmenu klimatických podmienok 
je fakt. Nezáleží na tom, aké sú 
príčiny. Pamätníci porovnávajú 
a vidia, že nám vysýchajú vodné 
toky a pramene na viacerých 
miestach. Výsadba verejnej zelene 
je jedným zo spôsobov boja s 
týmito zmenami. V týchto dňoch 
ukončujeme bezplatnú distribúciu 
kompostérov financovaných 
z projektu „Predchádzanie 
vzniku biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu na území 
Dolných Kysúc“ v celkovej 
hodnote takmer 30 000 Eur  
našim obyvateľom.  Nezabúdame 

ani na podporu športu a kultúry. 
Snažíme sa verejnosti ponúknuť každý 
mesiac aspoň jedno podujatie, kde sa 
môžu naši občania stretnúť a týmto 
spôsobom podporujeme vyváranie 
komunity. Naposledy sme ponúkli 
našim občanom Radoľskú heligónku, 
na ktorej vystúpilo viac ako 40 
heliónkárov z nášho regiónu.  

Ing. Anton Tkáčik, 
starosta obce Radoľa

Radoľská heligónka
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Aké bolo leto v Dolnom Vadičove ? 
 pýtame sa starostky obce Mirky Ondreášovej.

- „Každé ročné obdobie je niečím výnimočné, 
zaujímavé a krásne tým, že naša pani príroda tu 
vytvára rôzne prírodné scenérie.
Obec Dolný Vadičov sa zapojila do súťaže o titul 
Dedina roka 2019. Na začiatku leta navštívila 
našu obec národná hodnotiaca komisia, takže 
tohtoročné leto v Dolnom Vadičove začalo 
veľkou prezentáciou našej obce. Cieľom tejto 
súťaže bolo povzbudiť obyvateľov  k aktívnej 
účasti  na rozvoji svojho domova, zdôrazniť 
tradície a rozmanitosť  kultúry a krajiny 
vidieckych regiónov, priblížiť snahu o obnovu 
slovenských dedín a udržať človeka na vidieku. 
Aj keď sme nezískali ocenenie, no vo zveľadení 
našej obce sme sa posunuli ďaleko vpred. 
A ja len môžem potvrdiť, že zveľaďovanie a 
poriadok v obci leží v hĺbke ľudských sŕdc a duší 
všetkých našich občanov. Všetci sme priložili 
ruku k dielu a spojili sme dobré s užitočným. 
Počas leta sa v obci žilo aj kultúrnym životom. 

Naši seniori v kultúrnom dome v Dolnom Vadičove pripravili 
kultúrno-spoločenskú akciu Stretnutie seniorov Dolných Kysúc. 
Okrem našich seniorov sa podujatia  zúčastnilo mnoho seniorov aj z 
okolitých obcí. Folklórne popoludnie, ktoré otvorilo leto a prázdniny 
našej obci dokorán, sa  stalo u nás už tradíciou. Aj týmto spôsobom 
si  zachovávame zvyky, tradície a obyčaje našich predkov. Spoločne 
tak oživujeme vidiecky štýl života v duchu hodnôt spolupatričnosti, 
vzájomnej ústretovosti a dobrých medziľudských vzťahov. Naša obec 
žije folklórom, máme dve spevácke skupiny a to: Ženskú spevácku 
skupinu, ktorá sa zúčastnila aj vystúpenia  medzinárodného 
folklórneho festivalu Jánošíkových dní 2019 v Terchovej a spevácku 
skupinu Lučina, ktorá reprezentovala obec svojim vystúpením na 
„Slovenskom dni kroja 2019 v Banskej Bystrici“. Počas leta si aj deti 
prišli na svoje, keď sme v areáli Materskej školy pripravili spolu s 
Peťom Stračiakom športovo prázdninové podujatie pre deti a rodičov. 
Všetky deti boli ocenené medailou a diplomom, bola to super akcia.  
V júli, prostredníctvom vyhlásenej výzvy z grantového programu 
sme získali finančné prostriedky na projekt: „Dieťa a ľudové zvyky“, 
získané finančné prostriedky sme použili na nákup krojov pre 
všetky detičky Materskej školy. No a na záver by som spomenula, 
že koncom leta, na základe schválenej dotácie z Programu obnovy 
dediny, sme miesto pred Materskou školou premenili a zveľadili 
na  priestranstvo relaxu a oddychu. Premenou priestranstva sme 
prispeli k rozvoju našej obce, k skvalitneniu životného prostredia a 
celého okolia,“ hovorí starostka Mirka Ondreášová.
o Máme za sebou rok od komunálnych volieb, aké práce a aktivity 
sa v uplynulom roku realizovali v Dolnom Vadičove?
- „Na nič sme nečakali a s prácami sme začali hneď v zime.  Počas 
vianočných prázdnin sme v Materskej škole rekonštruovali sociálne 
zariadenia. Kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení sme 

splnili požiadavky bezpečnosti a hygieny. 
Priestory sú krásne a moderné.
Každé podujatie v obci je niečím výnimočné, 
ja sa vždy teším na Mikuláša, hlavne, 
keď vidím akú radosť majú deti, a toto  
Mikulášske podujatie už dýcha Vianocami, 
tu už cítiť závan Vianoc, rozsvietený 
vianočný stromček,  varené vínko, punč, 
fazuľovica...    Členovia organizácie Jednoty 
dôchodcov pripravujú počas Veľkonočných 
a Vianočných sviatkov – výstavu ručných 
prác a remesiel, pravidelne každý rok a tieto 
výstavy majú v Dolnom Vadičove veľmi 
vysokú úroveň. Naša obec po celý rok žije 
aktívnym životom, obec organizovala tri 
plesy: Katarínsky, Obecný  Valentínsky. Už 
takmer rok,   každý pondelok  cvičia naše  
mladé ženy v kultúrnom dome Zumbu, aj 
Vy sa môžete pridať.  V polovici januára sme 
sa pasovali so snehovou kalamitou, poviem 

pokračovanie na str. 14

Ženská spevácka skupina

Lučina
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(budova Coop Jednoty, 
s.d., poschodie)
Nám. slobody 

Kysucké Nové Mesto
Otváracia doba:  

pondelok - piatok  
od 8, 30 -17, 00, 

sobota, 
od 8, 00-12, 00

tel. 041/4216417, 
0907/613939

Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“

Vám, tá nám teda dala zabrať.
Počas celého roka organizujeme naozaj veľa rôznych aktivít a 
podujatí,  chcem, aby tu bola taká istá súdržnosť obyvateľov,  chcem 
nech takéto aktivity spájajú ľudí, nech sa neuzatvárajú. Viem, že ľudia 
majú veľa starostí a trápenia, v každej domácnosti niečo je, a preto mi 
veľmi záleží robiť pre tých ľudí  niečo pozitívne, nech nemyslia na bôľ 
a trápenie, nech sa rozprávajú, stretávajú,  prejdú na iné myšlienky, 
nech  spomínajú na veci, ktoré ich tešia,“ hovorí Mirka Ondreášová. 
o Mladí a bývanie v obci...
- „Čo sa týka výstavby bytovky v obci, nechceme robiť unáhlené 

kroky, momentálne máme podanú žiadosť na odstránenie jestvujúcej 
stavby, túto schátralú stavbu nahradí nový bytový dom s 12 bytovými 
jednotkami. Zatiaľ dôkladne pripravujeme všetky podklady k 
žiadosti na výstavbu obecnej bytovky, pripravila sa kompletne nová 
štúdia, v ktorej sú zapracované všetky požiadavky občanov. Nová 
štúdia, ktorá bola schválená, bola predložená a aj prerokovaná na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Teraz bude nasledovať proces 
výberového konania na výber zhotoviteľa.
No a takto si tu my v našej malej dedinke žijeme...“, 
dokončuje Mirka Ondreášová, starostka z Dolného Vadičova. 

Ospravedlnenie
Redakcia sa ospravedlňuje čitateľom a občanom, že  

v minulom čísle bolo pod touto fotografiou 
nesprávne uvedené meno. Správne je:  

„Na fotografii vidíte mestského policajta 
 v Kysuckom Novom Meste Miroslava Pučalíka“. 

Redakcia sa týmto ospravedlňuje aj jemu. 
- Kysucký Žurnál -

Pošlite nám zaujímavý alebo tradičný recept z regiónu Dolných Kysúc
Redakcia KYSUCKÝ ŽURNÁL vyhlasuje súťaž pre záujemcov z regiónu Dolných Kysúc o zaujímavý a chutný tradičný 
alebo chutný súčasný dolnokysucký recept. Posielajte nám hotový pokrm  tak, aby bol nafotený už hotový, opíšte postup, 
vymenujte ingrediencie. Recepty posielajte na email kysuckyzurnal@gmail.com. Do emailu pripíšte svoju adresu, menu 
priezvisko, telefón – to len pre potreby redakcie – to zverejnené nebude. Recepty posielajte do redakcie do 31.03.2020. 
Porota následne vyberie najlepšie maškrty a redakcia Kysuckého Žurnálu ich odmení peknými darčekmi. O celej akcii budú 
čitatelia a občania riadne informovaní a vyhodnotenie súťaže zvažuje redakcia urobiť verejne, o čom budú samozrejme 
aktéri a prispievatelia do súťaže včas informovaní. 

Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktora KYSUCKÝ ŽURNÁL
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NOVINKA !
Od septembra 2019 si môžete objednať 

na poslednú rozlúčku so zosnulým 
vyhotovenie jeho portrétu   

v olejomaľbe - podľa fotografie.

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338

archa.kysuca@gmail.com

www.dostojnypohreb.sk
Facebook:

ARCHA Pohrebná služba 

Áno, Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group patrí medzi stabilných 
hráčov v oblasti Povinného zmluvného 
poistenia. V tomto roku sme pristúpili k 
tzv. segmentácii pri individuálnom PZP 
pri triede SB1 – SB4, kde sa zohľadňuje 
vek držiteľa MV, spôsob používania MV, 
výkon motora a okres (evidencia držiteľa 

MV/EČV), Bonus škodového priebehu 
za posledných 36 mesiacov a taktiež 
periodicita platenia poistného.
V praxi to znamená, že pre niektorých 
klientov bude PZP lacnejšie a pre 
niektorých naopak drahšie.   Pre lepšiu 
orientáciu uvádzam názorný príklad, 
ako sa poistenie správa v praxi a koľko za 

PZP zaplatí klient z okresu Kysucké Nové 
Mesto, Čadca, Žilina a Bratislava.
Poisťujem  MV s objemom 1595 cm3, 
výkon motora je nad 75 kW do 100 kW 
vrátane, s ročnou platbou. Vek držiteľa a 
okres je nižšie v tabuľke.
Z porovnania jednoznačne vyplýva, že 
PZP  v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna 
Insurance Group je drahšie len pre 
mladých, menej skúsených vodičov.

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Mladí a neskúsení vodiči budú mať poistky drahšie.

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01  Kysucké Nové Mesto                              
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

Pre všetkko, na čoom záležží

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

KOM 15-009 KPAS inzercia 160x118,5.indd   1 5.5.2015   15:26

„Povinné zmluvné poistenie v Komunálnej poisťovni každý rok predpokladá nejaké 
novinky a zaujímavosti. Okrem toho, táto poisťovňa je stabilným partnerom v poistení 
a teší sa dôvere klientov…. Je to tak? A čo chystá pre  svojich klientov v tomto roku?

Vek držiteľa MV
Okres  

KM, CA ZA BA

menej 20. rokov nedovŕšených 237,65 € 277,25 € 290,46 €

od 20 vrátane do  22 nedovŕšených 199,62 € 232,89 € 243,98 €

od 22 vrátane do 24 nedovŕšených 173,01 € 201,84 € 211,45 €
od 24 vrátane do 26 nedovŕšených 139,74 € 163,02 € 170,79 €
od 26 vrátane do 31 nedovŕšených 121,67 € 141,95 € 148,71 €
od 31 vrátane do 56 nedovŕšených 95,06 € 110,90 € 116,18 €
od 56 vrátane do 65 nedovŕšených 91,26 € 106,46 € 111,53 €
od 65 vrátane a viac 95,06 € 110,90 € 116,18 €
právnické osoby a SZČO 114,07 € 133,08 € 139,42 €
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KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV
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► INZERCIA: denne, tel.: 0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov.  ►
► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. 
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie 

svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, 

organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou 
zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb, 

organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý 
subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  

Odporúčaná cena výtlačku predajcom: 0, 70 € - dvojmesačník, toto číslo vyšlo 31. októbra 2019.

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com - dvojmesačník - ročník XIII.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 
spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností kysuckého regiónu

V  súlade s  ustanovením 
§ 72 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z. z. o  rodine 
rozvedený manžel, ktorý 
nie je schopný sám sa živiť, 

môže žiadať od bývalého 
manžela, aby mu prispieval 

na primeranú výživu podľa 
svojich schopností, možností a majetkových 
pomerov, pričom o tento príspevok 
možno žiadať až po právoplatnosti 
rozhodnutia o rozvode manželstva. 
Súčasne poznamenávam, že v  žiadnom 
prípade príspevok na rozvedeného manžela 
neslúži na zabezpečenie rovnakej životnej 
úrovne rozvedených manželov ako je to 
v  prípade manželského výživného, ktoré sa 
priznáva počas trvania manželstva, ale slúži 
len na zabezpečenie primeranej výživy toho 
manžela, ktorý nie je schopný sa sám živiť. 
Po rozvode manželstva sa môžete pokúsiť 
s  bývalým manželom najskôr o  príspevku 
na výživu  rozvedeného manžela a  jeho 
výške dohodnúť, a pokiaľ takáto snaha 
o  mimosúdnu dohodu zostane bezúspešná 
s návrhom o priznanie príspevku na výživu 
pre rozvedeného manžela sa môžete obrátiť 
na príslušný súd. 
Ďalej k Vašej otázke uvádzam, že príspevok 
na výživu rozvedeného manžela sa priznáva 
odo dňa podania samotného návrhu, 
nemožno ho priznať spätne a  podľa 
ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 36/2005 
Z. z. o rodine trvanie tejto povinnosti  je 
časovo obmedzené najdlhšie na dobu 5 
rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 
o rozvode manželstva. Súd môže výnimočne 
túto dobu predĺžiť pre prípad, že rozvedený 

manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie 
je z objektívnych dôvodov schopný sám sa 
živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak 
ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní 
o rozvod manželstva zverené do osobnej 
starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom, alebo ak ide o manžela, 
ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru. 
Právo na príspevok na výživu rozvedeného 
manžela zaniká v prípade, ak by ste uzatvorili 
ďalšie manželstvo alebo ak by došlo k smrti 
povinného bývalého manžela.
Pred podaním návrhu o priznanie príspevku 
na výživu rozvedeného manžela si pre 
úspech v spore treba však vopred dôkladne 
zvážiť či majetkové, príjmové a  ostatné 
subjektívne i  objektívne pomery bývalého 

manžela zodpovedajú požadovanému 
nároku a rovnako netreba opomenúť, že súd 
pri rozhodovaní o  priznaní príspevku na 
výživu rozvedeného manžela vždy prihliada 
aj na príčiny rozvratu manželstva /nevera, 
násilie, ap./, len v  rozsahu ako sú uvedené 
v rozsudku o rozvode manželstva. 
Keďže vo svojej otázke ste neuviedli 
špecifikáciu príjmových a  ostatných 
pomerov ešte stále Vášho manžela, ani 
jeho možnosti a  schopnosti či dôvody 
rozvratu Vášho manželstva - odporúčam 
pre posúdenie možnosti priznania nároku 
na príspevok na výživu pre rozvedeného 
manžela a  následné vypracovanie návrhu 
so zákonom požadovanými náležitosťami 
jednoznačne osloviť advokáta. 
Pokiaľ ide o  vyjadrenie sa a posúdenie 
možnosti Vašich nárokov na získanie 
iných príspevkov či už zo strany Sociálnej 
poisťovne alebo zo strany  Úradu práce 
sociálnych vecí a  rodiny odporúčam 
navštíviť osobne dotknuté inštitúcie, nakoľko 
penzum informácií, ktoré uvádzate vo Vami 
zaslanej otázke je bohužiaľ, pre kvalifikovanú 
odpoveď z mojej strany, mimoriadne úzke. 

  ( Vaše otázky mailujte 
na kysuckyzurnal@gmail.com )

Výživné pre bývalého partnera 
po rozvode je zložitá záležitosť...

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD., 
advokátka, J. Milca 11, 010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88

Nemala som jednoduchý život, s prvým manželom som sa rozviedla kvôli jeho žgrlošeniu a jeho agresivite – po 15.tich rokoch trvania 
manželstva. Ostala som s troma deťmi. Následne mi prišiel do života ďalší muž, s ktorým som si veľmi dobre rozumela – dali sme sa 
dokopy a tvorili sme pár 20 rokov. V súčasnosti sa bohužiaľ – rozvádzame. On je už dôchodca a ja mám 55 rokov. Som však v žalostnej 
situácii, pretože vyše desať rokov som nikde nepracovala zo zdravotného dôvodu (mám invalidný dôchodok na ochorenie chrbtice). Po 
rozvode sa manžel odsťahuje, nakoľko dom, ktorý máme, je môj – ešte z prvého manželstva. Invalidný dôchodok však mám veľmi nízky – 
150 € a keby so mnou nežila dcéra, ktorá v podstate ťahá všetky náklady zo svojho príjmu, tak neviem ako by som vyžila. Chcela by som 
sa opýtať, či nemám nejaký právny nárok na to, aby ma manžel po rozvode určitým spôsobom dotoval vo forme výživného – ako taká 
protihodnota za to, že sme spolu 20 rokov žili. Skrátka, či to nie je jeho povinnosť? Ak nie, aké mám možnosti požiadať o pomoc Sociálnu 
poisťovňu, resp. nejaké štátne inštitúcie – nakoľko zo 150€ mesačne neviem vyžiť.

§ § §... Právna poradňa... §... Právna poradňa... § § §
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„Kdo se nesmíří s realitou a vývojem doby, 
musí skončit.“ Napriek týmto jeho múdrym 
slovám silno otriaslo Českom aj Slovenskom, 
keď nás opustil. Nie je to už novinka, že ne-
dávno zomrela jedna z najväčších, ak nie 
najväčšia legenda Československa. Po Karlo-
vi Gottovi zostala obrovská diera v srdciach 
mnohých ľudí. 
Počas svojej kariéry predal neuveriteľných 50 
miliónov nosičov albumov, naspieval až 978 
piesní, vydal 293 sólových albumov. V anke-
tách Zlatý slávik získal 42 ocenení, dostal viac 
ako 120 televíznych ocenení, 8 zlatých platní 
a 1 diamantovú platňu.
Karel Gott  však bojoval niekoľko rokov s ťaž-
kými zdravotnými problémami a 1. októbra 
2019 podľahol následkom leukémie vo svojom 
dome v kruhu rodiny.
Vďaka piesňam, známym pre štyri generácie, 
sa zapísal do histórie umeleckej tvorby slo-
venského aj českého národa, ostane navždy 
nesmrteľný a na jeho hity ako „ Lady Carne-
val“; „C´est la vie“, „Trezor“, „Kdepak, ty ptáč-
ku, hnízdo máš?“, „Kávu si osladím“, „Včel-
ka Mája“, „Čau lásko“, „Zvonky štěstí“, „Když 
muž se ženou snídá“, „Kakaová“, či „To musím 
zvládnout sám“ sa bude ešte dlho spomínať. 
Napriek tomu, akou popularitou ho zahŕňala 

široká verejnosť, ostal Karel Gott po celý ži-
vot  skromný a aj vďaka tomu bol pokladaný 
za veľmi váženého a múdreho človeka. Silno 
si zakladal na rodine a preto aj prehlásil, že 
vo svojom živote najviac ľutuje to, že do man-
želstva nevstúpil skôr a nestihol si viac užiť 
rodinný život.  
Hudba Karla Gotta  nám svojím spôsobom 
všetkým  ovplyvnila život. Či už nám v ťažkých 
chvíľach zdvihli náladu jeho energiou nabité 
piesne alebo sme počuli v rádiu hrať jeho hity 
tak často, že nám tá chytľavá melódia vyhrá-
vala v hlave ešte ďalšie dva dni.
Síce sama patrím do tej „novšej“ generácie, 

ktorá už jeho cieľo-
vou skupinou nebo-
la, ale napriek tomu 
si neviem pred-
staviť, ako by bez 
jeho piesní vyzerala 
tvorba slovenskej a 
českej hudby dnes. 
Dovolím si tým po-
vedať, že jeho hity 
mali naozaj obrov-
ský vplyv na vý-
voj popovej hudby, 
ktorá je populárna 
v súčasnej dobe a 
myslím si, že hudba 
Karla Gotta zostane 
s ním žiť ďalej.

Odišiel Karel Gott.
Umelec s božskou charizmou!

Laura Papánová, študentka:
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Chov nejakého menšieho hospodárskeho zvieraťa 
na dedine je vždy spestrením života na dvore

Chcel by som si zaopatriť do svojho 
rodinného domu dve kozliatka. Jednak 
sa mi tie zvieratká páčia (je to aj kvôli 
vnúčatám), ďalej je to živá kosačka a 
ešte aj majú zdravé mliečko... Od Vás 
- ako od odborníčky by som sa chcel 
dozvedieť ako sa o takéto kozliatka 
treba starať, aké podmienky musím 
vytvoriť, aby takéto zvieratká boli 
v pohode – ako často navštevovať 
veterinára.. atď.. Na internete je kopu 
všelijakých poradcov, ale ja mám radšej 
takéto priame odpovede a Vašu rubriku 
čítam pravidelne, navyše som z tohto 

blízkeho regiónu a tak mám k 
Vám dôveru. Zvieratko je cítiaca 
bytosť, preto chcem, aby sa cítilo 
u mňa dobre. Aby sme mali medzi 
sebou vzťahy takého normálneho 
ľudského a zvieracieho prepojenia, 
ako sa tomu hovorí: vzťah s 
prírodou. Ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň, v dnešnej modernej 
dobe sa stretávam čoraz častejšie so 
situáciami, kedy ľudia hľadajú znova 
možný prístup k prírode. Tak je to 
asi aj v tomto prípade budúceho 

chovateľa. Chov nejakého menšieho 
hospodárskeho zvieraťa na dedine 
je vždy spestrením života na dvore. 
Samozrejme aj tento chov vyžaduje 
určitú zodpovednosť a nejaké vedomosti 
o chove.  Kúpa kozliatok nie je len doviezť 
ich na dvor a vypustiť na trávu a tešiť sa 
ako sa kozliatka naháňajú a skáču. Obnáša 
to predchádzajúcemu poučeniu sa, čo 
ktoré zvieratko v akom veku potrebuje... 
Keďže nevieme presný vek kozliatok, 
všeobecne platí, čím staršie zvieratko 
si zaobstarám, tým menej nástrah na 

začiatku chovu ma čaká. Budúci 
chovateľ však musí rátať s tým, že 
koza ako prežúvavec si nevystačí 
len s pasením sa na nejakom dvore. 
Potrebuje pravidelný prísun vlákniny 
a minerálov, tzn. pri chove kôz je 
nutnosť mať k dispozícii i kvalitné 
čerstvé seno, prípadný zdroj 
jadrového krmiva. Veľmi dôležitý je 
prechod z mlieka na trávenie pevnej 
potravy. Ďalšou nutnosťou je nejaká 
maštaľka na zimu a prístrešok, 
kde sa zviera môže schovať pred 

nepriazňou počasia, resp. snažiť sa 
koze poskytnúť pre ňu najvhodnejšie 
podmienky, aby sme sa vyhli zdravotným 
problémom. Aj koza môže kašlať, alebo 
mať hnačku, môže sa priotráviť, alebo 
môže trpieť kožnými infekciami... Takisto 
chov kôz vyžaduje aj nejaké úradné 
náležitosti - prihlásenie chovu na RVPS. 
Zo zdravotných problémov sú kozy 
celkom zdravé zvieratá, ale vhodné sú 
prehliadky a ošetrenie proti parazitom 
v pravidelných intervaloch. A keďže 
chovateľ ráta aj s dojením mlieka, musí 
počítať aj s tým, že kozička musí byť 
napárená. Musí v zdraví prežiť graviditu 
a následný pôrod kozliatok, čo je ďalšia 
kapitola starostlivosti v tomto období. 
Aj koza môže prekonať komplikovaný 
pôrod, na čo musíme byť pripravení. 
Takisto kvalita mlieko pri dojení na ľudský 
konzum musí mať nejaké kritériá, čo je 
tiež možné kontrolovať.

Mestská polícia v Kysuckom 
Novom Meste je už 

nepostrádateľná súčasť  
občianskeho života a 

fungovania mesta. Policajti 
pomáhajú cez deň, v noci, 

keď sneží alebo svieti slnko. 
Táto práca je na psychiku 

náročná a pritom častokrát 
nedocenená. Ako finančne, 
tak aj morálne. Na snímke 
mestskí policajti Vladimír 

Martinec, Miloš Smrek 
(náčelník), Zdeno Švaňa – 
zástupca, Tibor Cvenček a 

Michal Pijak.
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WOLF PRIDE GYM
 MMA (zmiešané bojové umenia)

 BOX / THAI BOX

 FUNKČNÝ TRÉNING

 KRUHOVÝ TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)

 FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK

30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD

20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČEK - PORADENSTVO

PO-PIA: 7:00 - 22:00  SO-NE: 9:00 - 21:00

SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)

Wolf Pride Gym MMA Žilina

0940 119 185

info@wpg.sk

www.wpg.sk

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

3-sklo bez príplatku

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk

Spoľahlivý  partner  motoristov...


