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ROČNÍK XIII. * DECEMBER 2019/ JANUÁR 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„Robíme pre
našich občanov,
aby boli spokojní,
vypočujeme si
kritiku, snažíme
sa poučiť,“ hovorí
Mgr. Michal Poštek
z Údržby Kysucké
Nové Mesto. /str.15
Parlamentné voľby 2020

Z dôvodov konania sa parlamentných volieb, vychádza
nasledujúce číslo Kysuckého Žurnálu už 10. februára
2020. Záujemcovia, kandidáti politických strán - môžu
využiť priestory Kysuckého Žurnálu na svoju prezentáciu.
Informácie o cenách a možnostiach prezentácie

na tel. č. 0903 516 499.

53.

Ing. Jozef
Švirík,
starosta z
Rudinskej,
vás pozýva
čítať
Prílohu o
jeho obci...
/str.5

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje
v parlamentných voľbách 2020 za „Sme
rodina“ pod č. 53

Zamestnankyne podateľne
v Kysuckom Novom Meste
Gáborová a Potocká
prezentujú svoju prácu
/str.16
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

53.

„Úspešný človek stokrát padne do
prachu a stokrát z neho dokáže
vstať,“ hovorí uznávaný slovenský plastický
chirurg a podnikateľ MUDr., Mgr. Regan Belovič.
MUDr., Mgr. Regan Belovič – okrem
toho, že sa venuje plastickej chirurgii
– a je v nej dobrý, o čom svedčia
desiatky jeho spokojných klientiek a
klientov z celého Slovenska, si veľmi
živo všíma aj spoločenské dianie okolo
seba v prostredí, kde žije, ale aj v iných
mestách Slovenska. A keďže je aj
vášnivý cestovateľ, porovnáva úroveň
žitia, kultúru a tradície rôznych krajín
s našou krajinou. Neostáva bokom
ani od politiky – všíma si ju. Ako
komunálnu, miestnu, tak celoštátnu
a rozhodne mu nie je jedno, ako to
na našom Slovensku vyzerá. Snažil
sa viackrát aj o poslanecké kreslo,
ale to nie je také jednoduché, keďže
je nekonvenčný v názoroch, nechce
len slepo poslúchať a ísť proti logike
a zrejme ešte nedozrel čas na zmenu v
myslení voličov, resp. nie v takej miere –
aby sa uskutočnili radikálnejšie zmeny,

aj tzv. generačné a celoskupinové,
celoplošné.... Ale život sa mení, svet
sa hýbe, takže – budúcnosť ukáže.
Okrem vyššie uvedených skutočností
je Regan Belovič aktívny aj v ďalšom
podnikateľskom biznise. Ako toto
všetko jeden človek stíha? Veď niekto
nestíha nič, alebo len veľmi málo, tento
človek nevie, čo skôr. Najlepšie bude,
ak bude hovoriť on sám.
...
∆ Pán doktor, aká je Vaša chirurgická
prax.... Koľko sa jej už venujete a do
akej miery ste s touto Vašou prácou
ale aj „chirurgickým majstrovstvom“,
spokojný Vy sám – napĺňa Vás táto
práca?
- Som plastickým chirurgom už vyše
dvadsať rokov. Na medicínu som šiel
z jediného dôvodu, pomáhať ľuďom.
Moje celoživotné úsilie a profesionálne
zdokonaľovanie sa smeruje k tomuto

cieľu. Som šťastný, že moje schopnosti
pomáhajú ľuďom a moji pacienti sú
spokojní s liečbou, a teda aj s mojou
prácou.

∆ Keďže ste vo svojej odbornej
brandži známy a robíte ju radi,
mohli by ste sa venovať len jej... Ale
Vy máte aj iné podnikateľské snahy.
V galantsko-šalianskom regióne ste
vstúpili do spoločenského biznisu
s inými podnikateľmi... Poviete nám
viac o tom? Ako napredujete, aký je
odbyt Vašich výrokov, a čo spokojnosť
zákazníkov? Čo to vlastne robíte,
v čom sa angažujete?
- Snažím sa presadzovať na trhu zdravé
potraviny bez konzervantov a toxických
aditív. Pre zdravie nie je jedno, čo zjeme.
Stále viac ľudí to zisťuje a na pultoch
vyhľadáva zdravé potraviny. Žiaľ, stále
veľa ľudí nechápe, že kvalitná potravina
nemôže mať rovnakú cenu ako
sfalšovaná gebuzina zo sóje a prachu.
∆ Vašou vášňou je cestovanie, ktoré
okrem oddychu dá človeku aj veľa
skúseností. Čo ste všetko videli? A čo
by ste ešte chceli vidieť a zažiť? Kde
ste bol najspokojnejší, v ktorej krajine,
oblasti sveta? Čo pre Vás znamená
reálne cítiť pohodu, spokojnosť?
- Rád cestujem do cudzích krajín tak,
aby som spoznával život ľudí tej krajiny.
Vyžaduje si to žiť tam trochu dlhšie než
je bežná dovolenka. A človek nemôže
bývať v hoteli, ale musí zapadnúť medzi
domácich. Mám veľmi rád panenskú
prírodu, ktorú ale človek celosvetovo
likviduje. Videl som hynúť koralové
útesy. Nedá sa popísať všetko krásne, ale
momenty, ako keď vám veľrybia matka
privedie ukázať mláďa a vytláča ho nad
hladinu, aby sa ním pochválila, presne
ako ľudská matka, sa hlboko vryjú do
pamäti. Aj poznanie, že všetci ľudia celej
Zeme chcú pracovať a prácou uživiť
rodinu a vychovať deti. Nikto nechce
hynúť v nezmyselných vojnách. Nerobím
si plány, nechávam život plynúť a teším
sa z každej novej krajiny, do ktorej ma
život zaveje.
∆ Naša politická scéna je doslova
rozbombardovaná, rozhojdaná. Ale
je to zrejme aj odraz sveta, sme jeho
súčasťou... Nie je tajomstvo, že sa
často stretávate s Borisom Kollárom
a ste členom tejto strany, aj okresným
predsedom v Šali...
- Ako každý podnikateľ, aj Kollár vidí
ťažké podmienky a cíti zodpovednosť za
to, akú krajinu zanecháme našim deťom.

MUDr., Mgr. Regan Belovič kandiduje v parlamentných voľbách 2020 za „Sme rodina“ pod č.

53.

Objednávateľ: MUDr. Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

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

A vie aj porovnávať. Vo feudálnom
Thajsku platia ľudia 10% daň, tak ako
u nás za čias nevoľníctva. Thajci majú
dnes štvorprúdovú diaľnicu, ale aj
dvojposchodovú. V dvoch poschodiach
sa valia štyri prúdy áut tam aj späť.
Naša vláda nám zoberie viac ako 60%(!)
a nemáme ani obchvat Bratislavy, o
dôležitej diaľnici na Kysuciach do
Poľska nehovoriac, a chýbajú ďalšie
obchvaty miest. Myslím, že do riadenia

krajiny by mali hovoriť predovšetkým
profesionálne zdatní a spôsobilí
odborníci. Poslanec bez maturity v
dnešnej dobe už naozaj nestačí!
∆ Človek, keď nič nepokúša, o nič sa
nesnaží, len čaká a pozerá, zvyčajne
toho veľa neurobí. Vy ste pravý opak,
stále niečo skúšate, chcete spoznať,
vidieť, ale aj aktívne pristupujete
k celému životu. Možno Vás aj niektorí
ľudia odsudzujú, ohovárajú, že ste
rozbehaný na viaceré oblasti, ale človek
by naozaj mal prežiť život aktívne a nie
sa len prizerať... Čo by ste odkázali
neprajníkom, ale aj takým ľuďom,
ktorí sa nejako nevedia stále zaradiť
do života a tzv. „sa hľadajú“ povedzme
ešte aj v 50-tich rokoch :) , čo už je
určite dosť čudné....
- Stalo sa mi, že závistlivci, keď zistili
koľko pracujem, boli prekvapení a
zaskočení. Videl som, že by neboli
ochotní urobiť toľko ako ja pre splnenie
svojich prianí. Preto ich neriešim.
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Robím len to, čo môžem robiť kvalitne.
Nemám rád povrchnosť. Každý si je sám
strojcom svojho osudu. Aj mňa život
okopáva, ale ja neplačem a nemám čas
závidieť a ohovárať. Až si pre mňa príde
smrť, bude zúfalá, lebo na ňu nebudem
mať čas... :)

∆ Aké sú Vaše slová na záver, Váš
názor na život, v čom by ste iným
poradili, čoho sa vystríhať – aký by ste
nechceli byť? Aké máte ďalšie osobné
a pracovné plány?
- Žijem život tak, aby z neho mala
prospech celá spoločnosť. Len vtedy
sa môžem tešiť z plodov svojej práce.
Úspešný človek stokrát padne do prachu
a stokrát z neho dokáže vstať. Na vaše
posledné otázky by som odpovedal
slovami Mahatma Gándhího, ktoré
možno chápať ako predsavzatie do môjho
života, aj ponaučenie iným: „Nečistými
prostriedkami vzniká nečistý výsledok.“
(Mahatma Gandhi 1869-1948)

Budem presadzovať nižšie ceny energií pre seniorov...
o Ako sa doktorka práv stala
odborníkom v energetike?

- Každý mesiac nám energetické
spoločnosti
posielajú
vyúčtovaciu
faktúru za energie a nerozumieme,
prečo každý rok doplácame za elektrinu
a plyn? To bol aj môj prípad a preto
som sa „zahryzla“ do tohto problému
a začala som intenzívne študovať
energetickú legislatívu. Kontrolovala
a porovnávala som cenové rozhodnutia,
schvaľované štátnym úradom (ÚRSO),
aby som zistila, za čo vlastne platíme.
Dokonca som mala súdny spor
s plynárenskou spoločnosťou, ktorá
nesprávne faktúrovala ceny za dodávku
plynu a až súd mi dal za pravdu. A to ma
naštartovalo, aby som sa začala hlbšie
zaoberať energetickou legislatívou.
o Pani doktorka, nedávno ste vystúpili
na niekoľkých tlačových konferenciách
hnutia SME RODINA ako odborník
na energetiku a poukazovali ste na
to, že štát finančne zaťažuje seniorov.
Prečo je to tak a aké máte riešenie na
túto situáciu?
- Hnutie SME RODINA je proti tomu,
aby sa neúmerne zvyšovali ceny
elektriny a plynu pre seniorov. Sme
dokonca presvedčení, že nepracujúci
seniori by mali mať v budúcnosti určité
cenové zvýhodnenia pri odbere energií,
keďže žijú z dôchodku a už nepracujú.
Nie je predsa možné, aby dôchodca zo
svojho dôchodku platil rovnakú cenu za

dodávku elektriny a plynu ako pracujúci
človek. V súčasnosti, dôchodca s výškou
penzie napr. 330 € platí rovnakú cenu
za elektrinu a plyn ako pracujúci
s príjmom napr. tisíc alebo dvetisíc eur.
Myslím si, že tu dlhodobo dochádza
k systémovému pochybeniu a preto
budem presadzovať zákonom nižšie
ceny energií pre seniorov ako doposiaľ
hradia seniori zo svojich dôchodkov.
o Ceny energií sa netýkajú len
seniorov, ale všetkých domácností.
Prečo riešite problematiku cenu
energií iba pre seniorov?
- Ako všetci vieme, tak energie spolu
s bývaním patria medzi základné
životné potreby. Vieme taktiež, že
seniori majú obmedzený príjem, majú
len svoj dôchodok. Odchodom do
dôchodku sa ceny za energie seniorom
neznižujú, platia rovnakú cenu za odber
energií ako ostatní. Podľa mňa to nie je
správne, keďže seniori vytvorili počas
svojho života pre túto spoločnosť určité
hodnoty a tá by sa im mala odmeniť
nielen slušným dôchodkom, z ktorého si
vedia uhradiť základné životné potreby,
vrátane nižšej ceny za elektrinu a plyn.
o Myslíte si, že ceny energií sa budú
zvyšovať aj v roku 2020?
- Je predpoklad, že príde k rastu cien
energií v roku 2020, čo ešte viac finančne
zaťaží seniorov, a o to viac je potrebné sa
zamerať na vytvorenie cien energií pre
seniorov.

JUDr. Monika Jankovičová, odborník na energetiku, kandiduje za poslankyňu NR SR pod č. 135.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

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

Ďakujeme všetkým klientom
a obchodným partnerom za
spoluprácu v uplynulom roku
a želáme úspešný rok

2020!
V Povine sa nevzdali,
kde je vôľa, je aj cesta
V auguste sa začala spisovať petícia za zachovanie pošty v Povine, ktorá sa
mala zatvoriť od prvého novembra. Aj napriek vyzbieraným podpisom,
k zatvoreniu pošty v obci došlo. Starostke obce Povina Alene Dudekovej sa
však podarilo, ako jednej z prvých na Slovensku, na stretnutí s riaditeľkou
pošty v Žiline vyrokovať “Zmluvný výdaj zásielok.”
Hovorí Alena Dudeková: „Vieme zebezpečiť v rámci nášho obecného úradu
aspoň vykonávanie nejakých základných úkonov, ktoré naši občania
potrebujú.“

Čo to znamená pre občanov Poviny?

„Ak poštárka nezastihne občana doma, môže si listy a balíky následne
vyzdvihnúť u zamestnankýň obecného úradu v úradných hodinách a nemusí
bežať na poštu do KNM. Predpokladaný termín spustenia zmluvného
výdaja zásielok sa odhaduje v prvom štvrťroku 2020, o presnom termíne Vás
budeme v predstihu informovať.“
-r-

Štefan Kuba
konateľ spoločnosti
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Rudinská

Samostatná príloha obce Rudinská - december 2019 / II.ročník

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám na prelome
rokov a pri príležitosti začiatku nového roku
2020 prihovoril. Po čare Vianoc prežívame
prvé hodiny nového roka, podávame si ruky
so svojimi blízkymi, priateľmi a známymi,
vyslovujeme si priania, želania. Aj ja by som
sa rád týmto príhovorom pripojil k vašim
blízkym a všetkých vás v novom roku čo
najsrdečnejšie pozdravil. Máme za sebou
ďalší rok, rok plný radostí, pekných udalostí,
ale aj každodenných zápasov s výzvami,
ktoré prináša samotný život. Život, ktorý
prináša rôzne úskalia, problémy, či ľudské
osudy, ale predovšetkým tie krásne a vzácne
chvíle, ktoré môžeme stráviť v mieri a pokoji
v kruhu svojich najbližších. Rok 2019, ktorý
sme prežili v každodenných radostiach
i starostiach, zostane už len v našich
spomienkach. Každý z nás sa ho snažil prežiť
čo najlepšie ako vedel. Čas však neúprosne
beží a my opäť stojíme na prahu nového
začiatku. S veľkou nádejou očakávame, že
rok 2020 bude ešte lepší a úspešnejší ako rok

predchádzajúci.
V tomto období každý z nás bilancuje,
hodnotí uplynulý rok, v ktorom sa mu svoje
plány a predsavzatia podarilo či nepodarilo
splniť. Môžem skonštatovať, že rok 2019 bol
pre našu obec opäť veľmi úspešný a plodný.
Získali sme viacero nenávratných finančných
príspevkov pre naše projekty, ktoré sa nám
aj podarilo úspešne zrealizovať. V rámci
projektu „Zníženie energetickej náročností
budov materskej školy v Rudinskej“, sme
zrekonštruovali budovu materskej školy a
budovu kuchyne s jedálňou, čím sa výrazne
zníži spotreba energií v týchto objektoch.
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou a zo štátneho rozpočtu vo výške 382
710,43 € a 5% spoluúčasti obce vo výške
20 142,65 €. Zateplil sa obvodový plášť a
strechy obidvoch budov, vymenili sa okná a
dvere, ako aj elektroinštalácia a osvetlenie.
Nainštalovali sa fotovoltaické panely na
streche budovy školskej jedálne s kuchyňou
a ich prepojením na prípravu teplej úžitkovej
vody sa znížia náklady na potrebnú energiu.
Zrekonštruovala sa kotolňa, vymenili
radiátory, vybudovala sa rekuperácia
vzduchu v obidvoch objektoch, čo by malo
prispieť k lepšiemu pocitu pohody jednak
zamestnancov, ale hlavne tým, ktorým
sú určené, našim deťom. Samotný vzhľad
zrekonštruovaných budov výrazne skrášlil
výzor celého areálu, v ktorom sa nachádza aj
základná škola a ihriská.
Zrekonštruovali sme aj budovu požiarnej
zbrojnice, na ktorú sme získali nenávratné
finančné prostriedky z dotácie Prezídia
Hasičského a záchranného zboru z kapitoly
Ministerstva vnútra, ako aj z Ministerstva
financií. Prostredníctvom dotácie zo
štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva
vnútra vo výške 30 000 € a spoluúčasti

obce 4 703 €, sme v požiarnej zbrojnici
zrealizovali nasledujúce stavebné úpravy:
Plynová prípojka, montáž rozvodov,
radiátorov ako aj vykurovania samostatným
kondenzačným plynovým kotlom. Výmena
strešnej krytiny, zateplenie strechy, výmena
dažďových žľabov a zvodov. Výmena okien,
parapetov, interiérových, vstupných a
garážových dverí, ako aj oprava omietok
po rekonštrukcii. Z dotácie z Ministerstva
financií vo výške 15 000 € sme kompletne
zrekonštruovali
elektrické
rozvody,
vymenili svietidlá, zásuvky, vypínače a
vymaľovali interiéry. Z Pôdohospodárskej
platobnej
agentúry
prostredníctvom
európskych štrukturálnych a investičných
fondov sme získali nenávratný finančný
príspevok vo výške 59 512,20 € na projekt
„Obecný kamerový systém“, ktorého
realizáciou budeme môcť monitorovať
omnoho viac cestných úsekov a lokalít
ako doposiaľ, čím by sa mal zvýšiť pocit
bezpečia obyvateľov a návštevníkov našej
obce. Kamerový systém výrazne prispeje k
znižovaniu rizika poškodzovania obecného
majetku, ako aj k lepšiemu objasňovaniu

krádeží a znižovaniu kriminality v našej
obci. Počas minulého roku sme vybudovali
aj 100 m nového oplotenia s chodníkom
na miestnom cintoríne, čím sme výrazne
skultúrnili vzhľad tohoto pietneho miesta.
Celkové náklady na investíciu
predstavovali bezmála 45 000 €,
pričom väčšina išla z obecného
rozpočtu. Ministerstvo financií nám
prispelo na daný projekt sumou 10
800 €.
Odchádzajúci rok 2019 bol aj prvým
rokom našej mladej farnosti, ktorá
vznikla 30. júna 2018, kedy Otec
biskup Mons. Tomáš Galis zriadil v
dekanáte Kysucké Nové Mesto novú
farnosť Rudinská. Za prvého farára
našej farnosti určil veľadôstojného
pána dekana Jozefa Bagína. Jeho
pôsobenie u nás určite vnáša naším
medziľudským vzťahom veľký pocit

pokračovanie na str. 6.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
spolupatričnosti, vzájomnej úcty a tolerancie.
Neustále nás povzbudzuje, duchovne vedie
a spája do jednej veľkej farskej rodiny, za
čo som mu aj vo vašom mene nesmierne
vďačný. Mnohé v našej obci je potrebné ešte
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však
potrebné veľa úsilia, práce, ale i dobrej vôle,
spolupráce, ochoty a tolerancie. Využívam
túto príležitosť, poďakovať sa všetkým,

ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života, pretože
budúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov. Som rád, že sa môžem oprieť o
dobrú spoluprácu so všetkými inštitúciami
v našej obci a moje poďakovanie patrí aj
zamestnancom obecného úradu, poslancom
obecného zastupiteľstva, ako aj aktivačným
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pracovníkom. Na záver mi dovoľte, drahí
spoluobčania do Nového roku 2020 popriať
Vám predovšetkým pevné zdravie, veľa
lásky, porozumenia, ako aj veľa pracovných
a osobných úspechov.
Prajem Vám úspešný, pokojný a láskou
naplnený rok 2020!
Ing. Jozef Švirík, starosta obce Rudinská

Poslanci Obecného zastupiteľstva
v Rudinskej:
Magdaléna Prandová
zástupkyňa starostu,
Anna Čupová, Ing. Marek Luciak,
Jozef Urbánek,
MVDr. Dezider Gašperák,
Marián Ceniga, Ladislav Malík,
starosta obce Ing. Jozef Švirík.

Najmenší občiankovia v Rudinskej

Uvítanie detí má dlhoročnú tradíciu. Pripravujeme ho vždy na
jar, aby sme uviedli do života najmenších „rudišťanov“, ktorý sa
narodili predchádzajúci rok . V našej obci si ceníme každého
obyvateľa, ktorý tu pribudne. Obzvlášť je to u novonarodených detí,
pretože práve tie sú zárukou ďalšieho napredovania obce. Minulé
roky nepatrili medzi tie „úrodné“ . V súčasnosti je tendencia, ktorá
dáva mladým širšie možnosti zabezpečenia si bývania výstavbou
nových domov. Mladí ľudia začali húfne s výstavbou i v našej obci.
S pribúdajúcimi domami pribúda i počet mladých rodín, čo sa
pozitívne odzrkadlilo na zvyšovaní počtu novonarodených detí. V
roku 2018 do našej obce pribudlo 13 detičiek : Adrián Čulák, Jasmin

Maráčková, Adam Pollák, Miriam Lešková, Martin Ján Ceniga,
Adam Korepesio, Matej Chupáč, Patrik Patyka, Karolína Greňová,
Adam Backa, Karolína Jantošíková, LejlaHrabošová, Patrik Školník.
Slávnosť uvítania prebiehala v sále kultúrneho domu. Úvodom sa
rodičom a deťom prihovoril starosta obce, potom nasledoval krátky
kultúrny program žiakov našej školy. Po ňom prišiel na rad zápis do
pamätnej knihy, do ktorej sa mamičky popodpisovali. Nezabudli
sme ani na darček, v podobe poukážky na nákup v predajni Dráčik.
Mamičky dostali aj vecný darček a kvet a záverom občerstvenie.
Táto milá slávnosť je obľúbená, čomu nasvedčuje záujem nielen
mamičiek ale aj oteckov.

Materská škola v Rudinskej

MŠ v Rudinskej poskytuje celodennú
výchovu a vzdelávanie deťom vo veku
od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ
vykonávajú učiteľky predprimárneho
vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky
odbornej a pedagogickej spôsobilosti

v súlade s platnou legislatívou.
Materskú školu riadi a za jej činnosť
zodpovedá zástupkyňa MŠ pri ZŠ
s MŠ. Zo štatistiky školského roka
2019/2020: tomto školskom roku boli
otvorené 2 triedy s počtom 39 detí.
1.trieda má 16 detí (2,5–4 ročné), kde
vyučujú p. Želmíra Maráčková, ktorá je

zástupkyňou MŠ a Jaroslava Pečalková,
triedna učiteľka. V 2. triede je 23 detí
(4 –6 ročné), kde triednou učiteľkou je
Alena Šidlová a učiteľkou je Mariana
Čupová. Naša škôlka organizuje pre
deti rôzne aktivity, krúžky, úzko
spolupracuje s rodičmi, organizáciami
v obci a obecným úradom. Napríklad
tradičnosť už má pečenie medovníkov
a výroba ozdôb na Vianoce, ktoré si
potom občania kupujú na vianočných
trhoch, čím podporujú materskú školu.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Tento rok dosiahla škôlka úspechy pri podávaní projektov. Z
nadácie Pontis a Mobis Slovakia získali finančnú čiastku v sume
1699,50 € na základe podaného projektu „Interaktívna tabuľa
v materskej škole“. Táto učebná pomôcka priniesla detičkám
niečo nové, moderné, zaujímavé, čo podnecuje ich aktivitu a
skvalitňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ďalším podporeným
projektom bol projekt „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na
popularizáciu futbalu v škôlke. Zapojenie sa do projektu ponúkol
Slovenský futbalový zväz. Škôlka je teraz vybavená športovými
pomôckami, ktoré môžu deti využívať po celý rok. Deti sú
motivované k športovej aktivite a vytvárajú si návyk na zdravý
životný štýl.

Základná škola v Rudinskej je veľmi aktívna
Základná škola v Rudinskej má v školskom roku 2019/2020 74 žiakov a 7 tried. Keďže
žiakov 2. a 4. ročníka je spolu len 11, tieto triedy sú spojené. Deviaty ročník tento
rok ostal bez žiakov. Pri základnej škole funguje aj školský klub, ktorý navštevuje
26 žiakov. O vyučovací proces sa stará 9 učiteľov Mgr. Šenkýřová Zuzana, Mgr.
Andelová Jana, Mgr. Matejková Viera, Mgr. Berešíková Marcela, Mgr. Poljaková
Michaela, Mgr. Malíková Ingrid, Mgr. Maliková Dominika, Mgr. Zdenka Urbanová.
Školsý klub vedie p. Ľubomíra Ďurčová a na čele školy je riaditeľka Mgr. Jarmila
Púčeková. Škola sa zapája do mnohých projektov napr. Zdravá výživa - Mliečny
program, pitný režim, Európa v škole, Cesta k emocionálnej zrelosti, Detský čin
roka,, Deň narcisov. Ďalšie aktivity: Deň Zeme, výtvarné súťaže (Vesmír očami
detí, Hasiči očami detí, Včela očami detí) koncerty, návštevy divadla, športové
turnaje, besedy, Vianočný zvonček, Noc v škole, Slávnostná akadémia a iné. Úzko
spolupracuje s obecným úradom pri organizovaní kultúrnych podujatí. Žiaci
môžu navštevovať záujmové krúžky ako športovo-turistický ,zábavná matematika,
spevácky, výtvarný, športový, ruský jazyk a kultúra.

Kultúra v obci je samozrejmosťou
Kultúra
v
obci
je
samozrejmosťou,
má
dlhoročné tradície a je
nevyhnutou podmienkou
pre
svojich obyvateľova
pre rozvoj kultúrneho
povedomia a dosiahnutie
spoločenskej gramotnosti
obyvateľov.
Obec
má
podmienky pre kultúrnospoločenského
vyžitie.
Nachádza sa tu kultúrny
dom a samozrejme aj
knižnica. Obec sa snaží
usporadúvať podujatia pre
všetky vekové kategórie
a všetky tiež skupiny
občanov.
Podujatia,
ktoré pripravujeme sú
zamerané buď pre širokú
verejnosť, napr. stavanie
mája,
hodové
oslavy,
reprezentačný ples alebo sú to podujatia
venované určenej časti obyvateľov ako Deň
matiek, Posedenie so seniormi, pre deti zasa
oslavy Medzinárodného dňa detí, Stretnutie
s Mikulášom a iné. Mnohé podujatia sa
robia v spolupráci s inými organizáciami a
zložkami pracujúcimi v obci alebo s farským
úradom. Obľúbený je reprezentačný ples,
ktorý sa prebieha počas fašiangov, v roku
2020 to bude v poradí desiaty. V novembri sa
po prvý krát konal aj Katarínsky ples, ktorý

organizovali kresťanské rodiny pod záštitou
našej novovzniknutej farnosti.
Tento rok si obec si pripomenula 440. výročie
prvej písomnej zmienky. Výročie obce sa
oslavovalo v lete v čase kedy sa konajú v obci
hody, na sviatok Panny Márie. Historický
moment v tento deň bol uvedenie do života
prvej knižnej publikácie o našej obci pod
názvom „Rudinská v plynutí času“. Oslavy
začali tradičnou svätou omšou pri historickej
kaplnke. Pokračovalo sa v kultúrnom

dome
vystúpením
populárnej
skupiny
Heligonica. Obyvateľom
a návštevníkom osláv sa
prihovoril starosta obce
Ing. Jozef Švirík. Na rad
prišlo uvedenie knihy do
života, ktorú požehnal
pán dekan Jozef Bagin,
farár našej farnosti.
Prvá kniha o Rudinskej
prináša čitateľom obraz
života našich predkov
na tomto území v
súvislosti s historickými
udalosťami v našej
krajine, a to od prvej
písomnej zmienky až po
dnešok. Obohatená je
o množstvo archívnych
fotografií
získaných
od občanov. Program
sa ďalej uberal vo folklórnom duchu.
Účinkovali v ňom Sára Ságová s klavírnym
doprovodom Róberta Zboju. Sestry
Viktória a Vanesa Šedové rezko zahrali na
heligónkach a domáca spevácka skupina
zaspievala piesne z vlastného repertoáru.
Pôsobivé bolo vystúpenie folklórneho
súboru Jedľovina. Večerná tanečná zábava
zavŕšila oslavy. Veríme, že sme našim
obyvateľom spríjemnili tento sviatočný deň
a odniesli si z neho pekné zážitky.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Tento rok nezačal pre našich včelárov žičlivo kvôli nedostatku zrážok na jar

Naši obyvatelia už dávno poznali
dôležitosť včiel pre poľnohospodárstvo.
Podľa najstarších spomienok sa v
našej obci už v 19. storočí obyvatelia
zaoberali včelárstvom. Včelárstvo
je neoddeliteľnou časťou národného
hospodárstva. Jeho veľký význam je
najmä v opeľovaní poľnohospodárskych
plodín, ovocných stromov, bobuľovín a
lesných kultúr, produkovaním medu,
vosku, včelej materskej kašičky, peľu,
propolisu a jedu. Tieto produkty majú
veľký význam pre výživu ľudí, slúžia ako
surovina pre výrobu liečiv, kozmetiky.
Med nesie so sebou vianočnú symboliku,
je neodmysliteľný s oblátkami na

štedrovečernom stole. Tento rok
nezačal pre našich včelárov žičlivo
kvôli nedostatku zrážok na jar. Ale
potom prišla spása v podobe výdatného
dažďa, kedy začala medovať hora. A
tak mohli včely usilovne produkovať
vzácny tzv. medovicový med. Naši
včelári sa združujú v Slovenskom zväze
včelárov, ZO Kysucké Nové Mesto.
Včelárov našej obce zastupuje p.Milan
Mizera. V obci má včelstvo minimálne
11 prívržencov, ktorí sa venujú tejto
zmysluplnej činnosti. Tento rok do ich
radov pribudli dvaja noví občania,
Pavol Adamec a Martin Velič.

Telovýchovná Jednota Slovan Rudinská cieľ splnila
Naši futbaloví hráči sa momentálne pohybujú v VI. Lige
súťaže Double Star Bet Oblastného futbalového zväzu Kysúc.
Cieľom v roku 2018 bolo umiestniť sa v novovytvorenom
formáte oblastnej súťaže v prvej polovici tabuľky, aby
tak mohli zabojovať v nadstavbovej časti o čo najlepšie
umiestnenie. Cieľ sa podarilo splniť. Úvod do novej sezóny
nezastihol hráčov v dobrej forme, ku koncu jesennej časti sa
však dostali do potrebného tempa a v tabuľke sa pozeráme

už len vyššie. Počas roka sa hráči aktívne zúčastňujú
na akciách organizovaných obecným úradom ako hody
alebo deň detí. Takisto organizujú na Vianoce už 7. ročník
Generačného turnaja, ktorý nesie názov Memoriál Martina
Kravca, pomenovaný podľa dlhoročného prezidenta klubu a
výborného hráča, ktorý žiaľ, už nie je medzi nami. Plánom
do budúcnosti je jednoznačne opätovne založiť mládežnícke
mužstvo.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V roku 1972 Ladislav Sága a Ondrej Matejek založili prvý šachový klub v obci

Šachový klub po dlhšej stagnácii začal opäť svoju činnosť v
roku 2002 zásluhou p. Slavamíra Šarana, nového prezidenta
šachového klubu, ktorý v spolupráci s Obecným úradom
usporiadal šachový turnaj na počesť Ondreja Matejku.
Šachový klub Rudinská hrá v súčasnosti hrá okresnú šachovú
súťaž v 5.lige Kysuckej skupiny. Súťaž sa hrá systémom jeseň – jar.
V kalendárnom roku 2018/2019 skončili v súperení 9 družstiev
na 8. mieste. Momentálne sa hrá ročník 2019/2020,držíme im
palce, aby sa im tento ročník vydaril a posunul ich na vyššiu
priečku. Zostava šachového klubu Rudinská: Lokša Ľubomír,
Hutyra Štefan, Lokša Ivan, Šidlo Jozef, Hutira Jaroslav,
Kramár Daniel, Buček Radoslav, Šaran Slavomír- prezident
klubu.

Naša organizácia chovateľov poštových holubov
má úctyhodných 41 rokov

Základná organizácia chovateľov poštových holubov v Rudinskej je členom Oblastného združenia v Kysuckom Novom. V roku
2019 pozostávala z 11 chovateľov z Rudinskej, Rudiny a Rudinky. Činnosť v roku 2019 spočívala v pretekaní starých a mladých
holubov podľa harmonogramu letov oblastného združenia. Staré holuby v čase od 2.5.2019 do 28.7.2019 absolvovali 17 pretekov,
a to z Čiech a Nemecka. Mladé holuby v čase od 1.9.2019 do 29.9.2019 zúčastnili 5 pretekov. Nasadené holuby získavajú podľa
doletu body, ktoré sa počítajú chovateľovi do majstrovstva základnej organizácie. Prví traja chovatelia sú na výročnej členskej
schôdzi odmenení vecnými cenami.. Tento pekný koníček v posledných rokoch postráda mladších záujemcov . Je to celosvetový
trend. Činnosť k nasadzovaniu holubov na preteky sa
prevádza v miestnosti požiarne zbrojnice, ktorú im
bezodplatne prenajíma obec, za čo jej holubári týmto
ďakujú. Naša organizácia chovateľov poštových
holubov má úctyhodných 41 rokov. Aj napriek
tomu, že holubárstvo je náročný šport na čas ale i
na finančné prostriedky sa holubári snažia získavať
nových mladých chovateľov, aby sa tento koníček
udržal do budúcich rokov. Pozdrav holubárov znie:
„Letu zdar !“

texty do Prílohy pripravila: Janka Brodeková

Poľovníkov v Rudinskej
máme tridsať
Poľovnícke Združenie Tri Kopce patrí medzi úspešnú
organizáciu, ktorá si aj v tejto poľovníckej sezóne 2019
svedomite plní svoje úlohy, hlavne v starostlivosti o
zver, jej ochranu a selektívny odlov, najmä u diviačej
zveri, ktorá robí veľké škody na poľnohospodárskych
kultúrach. V poslednom období robí poľovníkom
vrásky na čele výskyt medveďa hnedého a vlka dravého.
Cez náš poľovný revír boli v lete pozorované medvede,
ktoré trochu vystrašili obyvateľov a návštevníkov lesa.
Okrem základnej činnosti sú naši poľovníci súčinní aj
pri rôznych kultúrnych podujatiach konaných obcou,
či farským úradom. O poctivú prácu sa stará 30 členov
PZ, ktorých riadi 5-členný výbor PZ. Viacerí členovia
PZ boli odmenení vyznamenaniami, ktoré udeľuje
Slovenský poľovnícky zväz.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Spoľahlivé a kvalitné predajne a slu
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

VÝKUP ŠROTU, KOVOVÝCH ODPADOV
A FAREBNÝCH KOVOV

www.KAMETAL.sk
Otvorené:

pondelok až piatok 7:30h - 15:30h
100

tel.:0918 758 461

príjemné posedenie s p
okrem osvieženia chlade
aj možnosť občerst
- otvorené denne, srd

email: cafebar

tel.: 0903

95
75

25
5

ul. ČSA 86,
Nové Mesto

0Kysucké

v blízkosti Mestského úradu.

0908863673
taxi_70x50
streda, 27. marca 2019 6:30:46

ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA
Vajanského 865/8
024 01 Kysucké Nové Mesto
0910 250 500

.MIDARO.sk

Skvelá kuchyňa
na Kysuciach

Hviezdoslavova ulica č
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 42 69
mobil predajňa: 0908
mobil servis: 0905 535
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

info@motelskalka.sk
www.motelskalka.sk

Aj vy chcete inzerova
Volajte: 0903

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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užby v regióne DOLNÝCH KYSÚC
Povina

priateľmi uprostred hôr
eným pivom, alko/nealko,
tvenia podľa dohody
dečne Vás pozývame! -

Bio potraviny
Bio kozmetika
Prírodné čaje

rx@zoznam.sk

Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
tel: 0949 320 066
email: milada.cadrikova@seznam.cz

3 832 635
dojčenský a
detský textil,
galantéria,
čistiareň /zberňa

- Povina 58.

BYTSERVIS, s.r.o.

Belanského 191, Kysucké Nové Mesto
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.

ul. Belanského 190

Kysucké Nové Mesto
Správa a údržba bytového
a nebytového fondu
Vedenie účtovníctva
Administatívne služby

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

Kysucké Nové Mesto

Belanského 201
otváracie hodiny:
Po-Pia: 08.00 -17.00 hod
So: 08.00 - 12.00

č. 384/10,

904 148
5 810, 0948 411 225

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

Obuv LEAN
Kysucké Nové MESTO
Belanského 218
www.obuvlean.sk

Predaj kvalitnej dámskej,
detskej a pánskej obuvi
telefón:

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

0908 039 801

ať celý rok len za 99 €?

3 516 499

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

Rozvoz pizze a jedál
v Kysuckom Novom Meste
a okolí

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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§ § §... Právna poradňa... §... Právna poradňa... § § §

Kto má vlastne nárok a na čo...?
Zomrel nám otec a zostal po ňom dom. Mama zomrela už dávnejšie a vtedy sme otcovi podpísali splnomocnenie, aby sa stal
výlučným vlastníkom on. Pri dedičskom konaní po smrti otca sme však zistili, že v katastri sú na túto nehnuteľnosť napísaní
aj brat a sestra otca, a to po 1/10 na každého – spolu 1/5 domu. Obaja sú už ale tiež mŕtvi. Napriek tomu ich mená stále v
katastri figurujú. Nevieme, ako je to možné, kde sa stala chyba, lebo o majetok sme sa nestarali, keďže mal otec plnú moc
a bola to jeho parketa. My sme dvaja bratia, jeho synovia – dediči. Ale otcova sestra má syna, a otcov brat má tiež syna,
ktorí sa začali o svoj podiel v dome hlásiť, avšak s tým, že oni nás vyplatia. Čo máme robiť? A majú vôbec títo dvaja, keďže
ich rodičia zomreli ešte pred smrťou nášho otca, na niečo nárok? Vtedy nevedeli o svojom vlastníctve. V dome samozrejme
chceme ostať bývať my a nechceme sa deliť.
Vo Vašom prípade je podstatné
zistiť
aktuálny
právny
stav, tituly nadobudnutia
spoluvlastníckych
podielov
u jednotlivých podielových
spoluvlastníkov a výšku ich
spoluvlastníckych
podielov.
Predmetné právne skutočnosti
zistíte z riadneho alebo informatívneho listu
vlastníctva danej nehnuteľnosti. Podľa Vami
uvedených faktov však predpokladám, že
nehnuteľnosť bola v minulosti predmetom
dedenia po právnych predchodcoch Vášho
otca, pravdepodobne rodičoch Vášho otca,
keďže na liste vlastníctva sú stále vedení
aj brat a sestra Vášho nebohého otca alebo
právny predchodcovia Vášho otca, jeho
rodičia mohli aj za svojho života určitým
spôsobom naložiť s nehnuteľnosťou –
darovať ju, predať, ap. Potom tu vyvstáva
aj otázka, či vôbec predmetom dedenia po
Vašej nebohej matke bol aj spoluvlastnícky
podiel na označenej nehnuteľnosti a
v prípade, že bol tak Váš otec v tomto
dedičskom konaní mohol nadobudnúť len
určitý spoluvlastnícky podiel. Keďže ste sa o
nehnuteľnosť v minulosti nijako nezaujímali,
tak zrejme Vašej pozornosti unikol aj
tento vlastnícky režim.
V súčasnosti
teda k predmetnej nehnuteľnosti existuje
podielové spoluvlastníctvo. Vysporiadanie
podielového spoluvlastníctva na uvedenej
nehnuteľnosti je možné prostredníctvom
žaloby o vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva k okresnému súdu, v
ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza
podľa § 142 ods. 1 Občianského zákonníka
alebo na základe písomnej dohody
podielových spoluvlastníkov podľa § 141
ods. 1 Občianského zákonníka. Vo Vašom
prípade je však situácia zložitejšia kvôli
tomu, že na liste vlastníctva figurujú nebohé
osoby – sestra a brat Vášho otca, preto je
primárne, aby dedičia po otcovej sestre
podali návrh na dodatočné dedičské konanie
po ich matke podľa § 211 ods. 1 Civilného
mimosporového
poriadku.
Rovnako

je potrebné podať návrh na dodatočné
konanie o dedičstve po bratovi Vášho otca
tiež v súlade s ustanovením § 211 ods. 1
Civilného mimosporového poriadku. Až po
právoplatnom skončení oboch dedičských
konaní a zápise vlastníckych práv do
príslušného katastra nehnuteľností budú
právni nástupcovia označených poručiteľov
oprávnení vstupovať aj do všetkých ich
práv a povinností vo vzťahu ku konkrétnej
nehnuteľnosti, tz. budú oprávnení uzatvárať
dohodu o vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva s právnymi dôsledkami.
Teoreticky je možné s potencionálnymi
dedičmi pred právoplatným skončením
dodatočných dedičských konaní uzatvoriť
aj zmluvu o budúcej zmluve o vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva. okiaľ by
ste sa však ani po tom ako prebehnú
,,dodatočné dedičské konania“ nevedeli na
vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
dohodnúť mimosúdne, tak nastupuje už len
možnosť využitia spomenutého inštitútu
– žaloby o vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva.
Pri
vyporadúvaní

podielového
spoluvlastníctva
žalobou
bude súd vždy prihliadať nielen na veľkosť
jednotlivých spoluvlastníckych podielov ale
súčasne aj na účelné využitie nehnuteľnosti.
Ak nie je napríklad rozdelenie nehnuteľnosti
/pričom túto je možné deliť len vertikálne/
dobre možné, prikáže súd nehnuteľnosť za
primeranú náhradu jednému alebo prípadne
dokonca aj viacerým spoluvlastníkom.
Ak by nastal prípad, že nehnuteľnosť by
žiadny zo spoluvlastníkov nechcel – čo nie
je asi Váš prípad, súd nariadi jej predaj a
výťažok rozdelí podľa veľkosti podielov. V
osobitých prípadoch z dôvodov hodných
osobitného zreteľa súd tiež nemusí zrušiť
a vyporiadať spoluvlastníctvo prikázaním
nehnuteľnosti za náhradu alebo predajom
nehnuteľnosti a rozdelením výťažku, zostane
tak zachovaný pôvodný spoluvlastnícky
stav. Majte prosím na pamäti, že každý Váš
prípad je individuálny a vyžaduje si tak aj
individuálny prístup a hodnotenie, preto je
vhodné navštíviť advokáta a nájsť práve v
spolupráci s ním adekvátne riešenie. Na záver
tiež poznamenávam, že advokát môže za Vás
viesť dokonca aj predsporové rokovania. A
keďže sa v tomto roku ,,vidíme“ posledný
krát, dovolila by som si Vám čitateľom
a tiež prispievateľom otázok do rubriky
PRÁVNE PORADENSTVO, poďakovať
za Váš neutíchajúci záujem. Bolo mi cťou
poskytovať Vám právne poradenstvo aj
takto sprostredkovane - cestou skvelého
Kysuckého Žurnálu!

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

tel.č.: 0907 52 83 88

( Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )

Poistenci Dôvery majú obmedzenie

V minulom vydaní KŽ bola zverejnená informácia, že Kysucká nemocnica v Čadci zakúpila zariadenie magnetickej
rezonancie. Zatiaľ však fungovalo v obmedzenom režime. Preto sme sa spýtali jedného z členov petičného výboru za
zakúpenie MR poslanca MsZ v Kysuckom Novom Meste Dušana Mičiana, aký je súčasný stav s preplácaním výkonov na
pracovisku MR. Kysucká nemocnica v súčasnosti na pracovisku MR prijíma poistencov VšZP v plnom rozsahu,
pre poistencov Dôvery sú výkony obmedzené. Informácie a objednávanie na čísle: 041/4604204.
- šinalová -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Kysucké Nové Mesto

Rok 2019/3

samostatná príloha mesta Kysucké Nové Mesto

„V Kysuckom Novom Meste sme oživili tradíciu vítania
novorodencov, raňajky u primátora pre úspešných žiakov, ale aj
deň otvorených dverí,“ hovorí Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta.
o Rok od komunálnych volieb 2018 ubehol do nenávratna. Vždy
je to najťažší rok v pracovnom živote každého primátora či
starostu, ktorý sa chopil novej funkcie a musí nabehnúť na život
voleného otca tej ktorej samosprávy, pretože funkcia primátora
alebo starostu je prácou na celý deň, týždeň, pracovné, ale aj
voľné dni a sviatky. Ako ste sa vyrovnali s touto skutočnosťou,
že rodina musí – akoby ustúpiť
vo veľa prípadoch povinnostiam,
vyplývajúcim z verejnej funkcie?
- Môj prvý rok vo funkcii primátora
Kysuckého Nového Mesta by sa dal
pomenovať prívlastkami ťažký a časovo
náročný, ale aj veľmi zaujímavý či
inšpiratívny. Hlavne začiatok bol ako
jazda z kopca. Síce som v predošlom
období pôsobil ako poslanec, no funkcia
primátora vyžaduje zvládnuť omnoho
viac povinností s veľmi širokým
záberom. Bolo potrebné zoznámiť sa
s fungovaním samotného mestského
úradu a zosúladiť prácu jednotlivých
oddelení s mojimi predstavami. Myslím
si, že za ten rok sme sa vo vedení mesta
s mojím zástupcom a prednostkou
dostali do obrazu o fungovaní úradu,
urobili sme potrebné zmeny. Je
pravdou aj to, že v najbližšom období
nás ešte nejaké zmeny čakajú. Sú to
zmeny, ktoré sa týkajú racionalizácie
štruktúry jednotlivých referátov. alším
dôležitým krokom bolo nastavenie resp.
zlepšenie komunikácie s mestským
zastupiteľstvom. Snažíme sa okrem
rokovaní na zasadnutiach zastupiteľstva

komunikovať aj na pracovných poradách, kde si mnoho vecí
rozdiskutujeme a vyhneme sa nejasnostiam pri samotnom
hlasovaní. Veríme, že tieto kroky prispejú k lepšej informovanosti
poslancov a následne občanov a dôjde najmä k zvýšeniu úrovne
prebiehajúcich zasadnutí zastupiteľstva. Veľkú zmenu, ktorá
vyplýva z mojej funkcie, samozrejme pocítila aj moja rodina.
Skĺbenie pracovného a rodinného života
si vyžadovalo nejaký čas. No máme už
nastavený systém, kde sa snažím skĺbiť
prácu, rodinu a aj môj koníček - rybolov.
o Ktoré najdôležitejšie projekty, práce,
sa počas uplynulého roka v Kysuckom
Novom Meste udiali?
- Na začiatok by som možno zdôraznil,
že niektoré projekty už rozbehnuté boli,
no bolo nevyhnutné zapracovať na ich
ďalšom priebehu a dotiahnuť ich do
úspešného konca. Rozbehli sme aj viacero
ďalších projektov. Mnohé z nich som mal
vo svojom predvolebnom programe.
Základnou prioritou bolo zabezpečenie
bezpečnosti v meste. Tu je potrebné
povedať, že sa nám podarilo zastabilizovať
mestskú políciu. Opäť máme v meste
hliadky s dvoma policajtami. Policajti
už nie sú odmeňovaní od výšky pokút,
ktoré vyzbierajú. Snahou nového vedenia
je, aby pôsobili skôr preventívne. Čo sa
týka bezpečnosti v meste je potrebné
dodať, že sme rozbehli aj projekt
moderného
kamerového
systému.
Už do konca roka by sme mali mať
zrealizovanú prvú etapu, ak nám to ešte
počasie dovolí. Taktiež chcem spomenúť

pokračovanie na str. 14.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
komplexnú rekonštrukciu mestského rozhlasu, ktorý bol
zastaraný a v mnohých častiach mesta už dlhodobo nefungoval,
čo dokazovali neustále sťažnosti našich občanov. Prakticky
od začiatku volebného obdobia sme pracovali na tvorbe tzv.
otvoreného mestského úradu. Počas roka sme na úrade prijímali
a vypočuli si množstvo občanov, kde sme mnohým z nich dokázali
reálne pomôcť s ich problémami. Práve projekty, ktoré mnohí
obyvatelia určite ocenili, sú tie, ktoré boli dlhodobo zdanlivo
neriešiteľné. Je to veľmi príjemný pocit, keď sa Vám podarí urobiť
niečo, čo roky nešlo. A je fakt, že naši občania presne vedia, čo to
je. Myslím si, že o to väčšmi dokážu oceniť, keď sa nám podarí
urobiť čokoľvek pre zlepšenie ich života. Za najviac ocenený krok
v tomto roku, považujeme aj my vo vedení mesta, práve opravu
cesty ku Lipke. Len pre názornosť prezradím, že tento projekt sa
nerodil jednoducho. Fyzicky sme to začali riešiť už vo februári.
Nasledovali pracovné stretnutia, návštevy kompetentných,
variantné riešenia atď. A poviem aj to, že niekedy sme už aj my
strácali nádej, no nakoniec sme v jeseni po dlhých rokoch opravili
cestu, ktorá má veľký prínos pre majiteľov nehnuteľností, chatárov
v Škorčí či všetkých, ktorí ju budú využívať v súvislosti s voľnočasovými aktivitami. Je výborné, že paralelne s mestom pracoval
aj urbariát na rekonštrukcii komunikácie, čím nám vzniklo krajšie
a dostupnejšie prostredie pre bicyklovanie či
turistiku. Za jeho pomoc mu patrí aj v prípade
tejto komunikácie úprimná vďaka. Okrem toho
sme oživili aj kultúrny život v meste. Pre našich
občanov sme zaviedli vysielanie hokeja na námestí
počas majstrovstiev sveta, počas leta premietanie
filmov, rozšírili sme Jakubovské hody. Oživili
sme tradíciu vítania novonarodených obyvateľov
nášho mesta, raňajky u primátora pre úspešných
žiakov našich škôl alebo deň otvorených dverí na
mestskom úrade.
o Na čom sa pracuje v meste v súčasnosti?
- Máme rozpracovaných viacero projektov. Za
najdôležitejší projekt, na ktorom intenzívne
pracujeme je budovanie dolnokysuckej cyklotrasy.
Máme za sebou vyhotovenie štúdie a sme v príprave
dokumentácie pre územné rozhodnutie. Taktiež
chystáme v meste viacero pozemkových úprav,
najmä v súvislosti s dopravou či cyklodopravou.
Neostávame len pri tom, rekonštruujeme cesty
z bežnej údržby, nedávno sme opravili ihrisko v starej časti
mesta alebo ešte tento rok chceme dokončiť časť oplotenia na
futbalovom štadióne ako aj dve nové a moderné stojiská pre
polopodzemné kontajnery. Bude to prvý krok ku zavedeniu
komplexnej rekonštrukcie kontajnerových stojísk v našom meste.
Okrem toho máme samozrejme rozpracované aj iné projekty, sú
však iba v počiatočnom štádiu, preto by som o nich ešte nerád
hovoril. Je toho ešte viac, čo by sa dalo spomenúť, no myslím
si, že ešte budeme mať možnosť tento rok sa k tomu presnejšie
vyjadriť a najmä komplexne zhrnúť. Určite tak urobíme, ale ešte si
doprajme trošku času a počkajme aj na ekonomické ukazovatele.
V našich školách prebiehajú projekty na modernizáciu odborných
učební, kde prakticky každá škola získala nemalé prostriedky
( cca 100 000 EUR). Sme tesne pred dokončením rekonštrukcie
škôlky, na ktorú sme získali grant viac ako 600 tisíc EUR. Na
budúci rok by sme už mali začať s výstavbou jaslí, kde sme boli
úspešní. Podarilo sa nám úspešne skolaudovať rozbehnutý projekt
pre vybudovanie kompostárne, čo bude mať v budúcnosti veľký
význam, najmä pre efektivitu separácie a následne aj samotnej
ceny za likvidáciu odpadu. Zatiaľ ešte čakáme na výsledok
v súvislosti s denným stacionárom, kde ešte nemáme rozhodnutie,
či grant získame. V sociálnej oblasti pomaly finišujeme s úspešným
projektom, kde sa nám podarilo získať takmer štvrť milióna EUR
na mzdy pre naše opatrovateľky. Chcem touto cestou aj poďakovať
všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešnosti týchto projektov
podieľali. A práve v tomto predvianočnom čase považujem za
potrebné vyzdvihnúť benefičný projekt. Jedná sa o predvianočný
futbalový turnaj a vianočný koncert, na ktorom vystúpi viac ako
sto účinkujúcich z Dolných Kysúc. Výťažok z týchto akcií bude
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určený pre tých, ktorí sú na to odkázaní a pokúsime sa im uľahčiť
ich neľahkú životnú situáciu.
o Čo prezrádza rozpočet mesta pre rok 2020? Čo bude prioritou
v práci v budúcom roku?
- Nakoľko tieto riadky píšem ešte pred decembrovým
zastupiteľstvom, netuším ako dopadne hlasovanie o samotnom
rozpočte. Rozpočet máme samozrejme pripravený a predrokovaný
s poslancami na schválenie. Bohužiaľ, ako väčšina samospráv
na Slovensku, ani my sa nevyhneme potrebe zvyšovania daní
a poplatkov za komunálny odpad. Štát za posledný rok naložil
samosprávam na plecia poriadny balík v podobe chodníkovej
reformy, obedov zadarmo, rekreačných poukazov, zvyšovania
miezd, zdražovania poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu,
zdražovanie elektriny, plynu, vodného atď., avšak bez finančného
krytia. Náš rozpočet máme na schválenie pripravený ako
vyrovnaný. Prioritou bude samozrejme napredovanie mesta,
dokončenie rozbehnutých projektov i rozbehnutie nových.
Taktiež nás čaká náročná úprava verejných priestranstiev po
rekonštrukcii teplovodov, kde sa plánujeme zamerať najmä na
revitalizáciu zelene, no i v tejto oblasti už pripravujeme nejaké
novinky, o ktorých vás budeme radi informovať. Stále však ostáva
visieť nad našim mestom ťažký súdny spor so spoločnosťou

Eurokapital. Napriek tomu, že tento vysoko amorálny spor sa
v predošlých „kolách“ nevyvíjal pre mesto priaznivo, veríme, že
s výmenou právneho zastúpenia nakoniec zvíťazí spravodlivosť
a tento vymyslený spor vyhráme.
o Veľa sa v súčasnosti hovorí o výstavbe nájomných bytov
v mestách a v obciach – pre mladé rodiny, resp. pre podporu
mladých rodín a uľahčenie ich života, ktorý nie je dnes vôbec
jednoduchý. Ako je na tom Kysucké Nové Mesto? Všímame si
totiž, že súkromní developeri ostošesť stavajú, ale ceny týchto
bytov sa pohybujú naozaj v abnormálne vysokých hraniciach.
Mladí ľudia na takto predražené nehnuteľnosti jednoducho
nemajú.
- S potrebou bývania najmä nájomného, zápasíme už dlho. Citlivo
vnímame bytovú otázku v Kysuckom Novom Meste. Pravda
je taká, že v najbližšom období v našom meste pribudne viac
ako sto bytov. Uvedomujeme si však, že cenovo to nebude pre
každého. Preto máme záujem riešiť nájomné bývanie. Máme za
sebou rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi, absolvovali
sme viacero konzultácií či školení organizovaných ministerstvom
i ZMOS-om. Momentálne sme v štádiu riešenia spôsobu
obstarania takýchto bytov. Veľmi nerád by som predbiehal a písal
unáhlené závery. Je dosť možné, že v najbližšom období aj štát
urobí potrebné kroky k zjednodušeniu procesu výstavby, aby
sme aj my mohli začať budovať tieto byty, dostupné pre všetky
sociálne skupiny. Samozrejme už máme celkom reálnu víziu, na
predstavenie, ktorej však ešte nedozrel čas. Konečné rozhodnutia
totiž nemáme v rukách len my, ale najmä zastupiteľstvo, ktoré naše
návrhy podporí alebo im dá červenú.
otázky: Mgr. Alena Jaššová

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Robíme pre našich občanov, aby boli spokojní, vypočujeme si kritiku,
snažíme sa poučiť,“ hovorí Mgr. Michal Poštek z Údržby Kysucké Nové Mesto.
Mestá sú zložitý celok a kvalita
života v meste sa dá merať rôznymi
parametrami. Niektoré sú viditeľné
na prvý pohľad, niektoré sa týkajú
administratívnej činnosti a občania
ich nevnímajú tak intenzívne.
Zabezpečiť správny chod mesta,
umožniť obyvateľom mesta nerušený
pobyt, sa mesto rozhodlo vykonávať
organizáciou zriadenou podľa zákona
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení.
Mestské zastupiteľstvo Kysucké
Nové Mesto na svojom rokovaní
dňa 27. 02. 1992 prijalo uznesenie
B/1, ktorým bola takáto rozpočtová
organizácia zriadená. Pomenovala sa
ako: „ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové
Mesto“. Organizácia bola zriadená
k 1. marcu 1992 na dobu neurčitú
so sídlom organizácie: „Cesta do
Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto.“
Podľa spôsobu financovania, kedy
organizácia mala byť financovaná aj
z iných zdrojov, pristúpilo Mestské
zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto k
zmene a ÚDRŽBA MESTA Kysucké
Nové Mesto bola uznesením č. 1/1994
pod bodom D/5, s platnosťou od 1.
júla 1994 zriadená ako príspevková
organizácia mesta. Zároveň bolo
určené nové vymedzenie predmetu
činnosti v rozsahu: údržba, opravy
verejného osvetlenia a slávnostného
osvetlenia, oprava a údržba mestského
rozhlasu, starostlivosť o verejnú zeleň,
ručné a strojové čistenie a údržba
miestnych komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev, prevádzka
mestských cintorínov, domov smútku
a poskytovanie cintorínskych
služieb, vykonávanie zámočníckych,

stolárskych, maliarskych prác a
drobných údržbárskych prác, údržba
a oprava majetku zriaďovateľa
súvisiaceho s činnosťou príspevkovej
organizácie (najmä lavičky, detské
ihriska, autobusové zástavky, spevnené
plochy, dažďové vpuste a zvislé
dopravné značenie na miestnych
komunikáciách), prevádzkovanie
Zberného dvora. ÚDRŽBA MESTA
Kysucké Nové Mesto je právnickou
osobou a na jej čele stojí riaditeľ,
ktorý nerozlučne vykonáva funkciu
štatutárneho orgánu a zastupuje
organizáciu navonok. Riaditeľa volí
a odvoláva Mestské zastupiteľstvo
Kysucké Nové Mesto na návrh
primátora mesta. ÚDRŽBA MESTA
Kysucké Nové Mesto hospodári
samostatne podľa svojho rozpočtu
v súlade so zákonom č. 523/2004 o
rozpočtových pravidlách verejnej
správy, nenadobúda majetok v svojom
mene, ale spravuje majetok mesta.
Organizácia nevykonáva podnikateľskú
činnosť a financie na činnosť dostáva
z rozpočtu mesta a svojou vlastnou
nepodnikateľskou činnosťou. Rozpočet
organizácie musí byť vyrovnaný. Počet
zamestnancov v tomto období je 43.
Mandát ÚDRŽBY MESTA čo sa týka
rozsahu jej pôsobnosti je teda jasne
stanovený. Práce sú určené rámcovo.
V podstate však zahŕňajú všetky
činnosti pre pokojný a znesiteľný život
v meste. Samotné ručné a strojové
čistenie miestnych komunikácií
a chodníkov je nikdy nekončiaca
činnosť. Nech začnete ktorýmkoľvek
mesiacom, vždy sú práce, ktoré je
potrebné vykonať. Zimné obdobie

sa môže začať alebo skončiť v
nepredvídateľných termínoch. Tiež sa
nedá odhadnúť množstvo snehových
zrážok. Pre organizáciu to predstavuje
úlohu, byť stále pripravená. Zabezpečiť
zjazdnosť komunikácií a najnovšie aj
priechodnosť chodníkov si vyžaduje
neustále nasadenie pracovníkov,
hlavne vodičov mechanizmov 24 hodín
denne. Nie všetko sa dá zabezpečiť
strojmi, tu vstupujú pracovníci s
lopatami, škrabkami, ručne posypom
zabezpečujú hlavne priechodnosť
chodníkov. Pomáhajú vodičom tam,
kde nie je dostatok priestoru. V tomto
roku sme zaobstarali samohybnú
snežnú frézu, ktorú chceme použiť
všade tam, kde to bude možné, aby
sme zabezpečili bezpečnosť chodcov a
automobilov. V tomto ročnom období
sú nasadení všetci zamestnanci. V
jarnom období sa začína s čistením
komunikácií a chodníkov. Odstraňuje
sa posypový materiál, ktorý bol použitý
na zimnú údržbu. Ďalšou previerkou
ÚDRŽBY MESTA je starostlivosť o
verejnú zeleň. To nezahŕňa iba kosenie
verejných priestranstiev a živých
plotov, ale aj orezy a výrezy stromov.
Hlavne starostlivosť o dreviny sa musí
stihnúť v určitých termínoch, aby bola
zabezpečená ochrana prirodzeného
prostredia pre vtáky, drobnú zver a
rôzny hmyz. Samozrejme musíme mať
všetky povolenia a vyžaduje sa úzka
spolupráca s príslušným oddelením
Mestského úradu Kysucké Nové Mesto.
Obyvatelia mesta majú radi aj pekne
pokosené. V skutočnosti, keď sa
dokončí prvé kolo kosenia, sa v
podstate po krátkej prestávke začne

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
kosiť druhý raz. Niektorí obyvatelia
sú možno netrpezliví, neberú akoby
do úvahy, že kosenie sa vykonáva aj
v mestských častiach mesta a môže
sa to javiť, ako nečinnosť. Okrem
týchto činnosti stretávate našich
zamestnancov, ako zbierajú komunálny
a v mnohých prípadoch aj stavebný
alebo iný odpad pri kontajneroch.
Občania majú možnosť odviezť svoj
odpad na Zberný dvor. Mnohí tak
urobia, stále je však veľa takých, ktorí
odpad odložia k už spomínaným
kontajnerom, čo je lepšie, ako odpad
vyhodiť niekde v prírode, ale stále
takto viažu jeden automobil a troch
pracovníkov. Namiesto zberu, by sme
ich mohli využiť v iných činnostiach.
Čistenie verejných priestranstiev
tým nekončí. Celoročne sa zbierajú
papiere, cigaretové ohorky, rôzne
predmety. V tých najextrémnejších
prípadoch sú to aj ľudské a zvieracie
výkaly. Na to uznáte, by ste nemali
všetci „dobrý žalúdok“. V jeseni sa
zbiera opadané lístie. Túto prácu
sprevádzajú charakteristické zvuky,
ktoré pripomínajú zvuk sirény.
K tomu ručné stroje na fúkanie a
niekedy je to ozaj dosť hlučné. Tento
postup niekoľko násobne zrýchľuje
zber lístia a momentálne nie je žiadna

iná vhodná technológia. Čas plynie
a povedali by ste, že tu máme opäť
zimu? Je to tak. Môžeme začať čítať od
začiatku celý článok. Bolo by chybou
myslieť si, že tým sa rozsah činnosti
končí. Celý rok sa vykonáva údržbu
detských ihrísk, lavičiek a dopravných
značení. Pracovníci pomáhajú pri
rôznych prácach, napríklad sme
sťahovali Materskú školu Komenského
pred začatím rekonštrukčných prác
a budeme to sťahovať aj späť do
vynovených priestorov materskej školy.
Jeden pracovník pracuje ako maliar
vo všetkých budovách vo vlastníctve
mesta. Udržujeme železničný podchod.
Pomáhame pri manipulácií s rôznym
materiálom podľa požiadaviek mesta
a mestom zriadených rozpočtových
organizácií. o starostlivosti ÚDRŽBY
MESTA patria aj štyri cintoríny: v
meste, v Dubí, v Budatínskej Lehote a
v Oškerde. Kopú sa jamy, kosí sa tráva,
robí sa poriadok, čo ľudia vnímajú
hlavne počas sviatku Všetkých svätých
a Dušičiek. Naposledy sme vymieňali
kríž na cintoríne v meste a súčasne sa
opravil sa aj podstavec.
Nespomenuli sme verejné osvetlenie
a mestský rozhlas. Práve teraz sa v
meste menia potrubia na rozvody
teplovodného média. Všade, kde
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došlo k poškodeniu alebo sa naskytla
možnosť, vymenili sme elektrické
vedenie a kde bolo treba, vymenili
alebo doplnili sme stĺpy verejného
osvetlenia. Súčasne sa zapájali
amplióny mestského rozhlasu. Do
toho prišiel čas Vianoc a pracovníci
inštalovali vianočnú výzdobu, vrátane
stavania vianočných stromov. Je
samozrejmé, že pracovníci boli
nasadení v prípade porúch podľa
požiadaviek mesta a organizácií mesta.
V tomto článku sme Vás oboznámili
stručne o činnosti ÚDRŽBY MESTA.
Boli sme zriadení práve na tento účel,
preto svoju prácu všetci vykonávame
ako najlepšie vieme. Vieme aj to, že
nedá sa byť hneď a všade. Sú veci
prvoradé a aj veci, ktoré znesú určitý
odklad. Žiadame preto obyvateľov
mesta o určitú mieru pochopenia.
Aj vo svojich domácnostiach niečím
začnete a niečím skončíte. Podstatný
je komplexný pohľad na to, ako mesto
vyzerá. Vypočujeme si kritiku a
snažíme sa poučiť. Najväčšou odmenou
pre všetkých pracovníkov je spokojný
občan.
Mgr. Michal Poštek, riaditeľ Údržba
mesta Kysucké Nové Mesto

Zamestnankyne podateľne v Kysuckom Novom Meste
upozorňujú občanov, aby si dali pozor na platnosť dokladov
Jedným z referátov Organizačného
oddelenia
Mestského
úradu
v Kysuckom Novom Meste je
Referát informatiky a podateľňa.
Podateľňa sídli na prízemí budovy
(číslo dverí 6) mestského úradu
na Námestí slobody a často je tak
miestom prvého kontaktu. Pracuje
tu Tatiana Gáborová a Mgr. Irena
Potocká. Do ich náplne práce patrí
zabezpečenie preberania a evidencie
elektronickej a listinnej pošty
doručenej osobne, poštou, mailom
alebo prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy. Príprava
podpisových tlačív na prevzatie
pošty. Prerozdeľovanie pošty na
jednotlivé organizačné útvary
a zabezpečenie ich distribúcie.
Vedenie evidencie došlých faktúr
v registratúre. Denne im cez
ruky prejde približne 100 kusov
poštových zásielok – odoslaných
alebo prijatých. Poštu na odoslanie
nosí zamestnankyňa denne na
poštu, v prípade zasielania výmerov,
chodí na poštu 2 až 3 krát denne.
Dôležitou úlohou zamestnankýň
podateľne je osvedčovanie listín a
podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a
podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších
predpisov a zároveň vyberanie správnych poplatkov za osvedčenie.
Vykonávajú tiež osvedčovanie listín a podpisov pre vnútornú potrebu
úradu. Osvedčujú listiny len v slovenskom a českom jazyku. V rámci

tejto činnosti často viažu listiny, aj
keď to nemajú v popise práce, avšak
pri nezviazanej listine, môže byť
osvedčenie zneužité, a takto vlastne
zabraňujú zneužitiu listín. Vykonajú
okolo 8 000 osvedčovaní ročne. Vo
štvrtok, nestránkový deň, chodia
pracovníčky do terénu osvedčovať
listiny alebo podpisy k zdravotne
znevýhodneným občanom, ktorí
pracovisko
nemôžu
navštíviť
osobne. Počas úradných hodín
pracovníčky podávajú informácie
o oddeleniach úradu, usmernia
pri orientácii v budove. Zároveň
pomáhajú pri vypisovaní tlačív
občanom. Vykonávajú kopírovanie
pre
verejnosť
za
poplatok.
Zabezpečujú
administratívne
práce pre organizačné oddelenie,
vyúčtovanie
poštovného,
či
pripravujú finančný a programový
rozpočet pre úsek Podateľne. Obe
pracovníčky svoju odbornosť získali
na školení o spôsobe osvedčovania
listín a podpisov na listinách,
dodržiavajú zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene
a dopletení niektorých zákonov.
Zamestnankyne podateľne upozorňujú občanov, aby si dali pozor na
platnosť dokladov. Často sa stáva, že obyvateľ, ktorý chce overiť svoj
podpis má neplatný preukaz totožnosti. V takomto prípade nie je
možné osvedčenie vykonať.
-šinalová-
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

Želáme našim klientom
úspešný roktepelnou
2020 ! iz
s najlepšou
OKNÁ

Čerpacia stanica SLOVNAFT
Ing. Anton Súkeník - RADOĽA

20 rokov
3-sklo bez príplatku
1 9 9 0

Čerpacia stanica dostala nový vonkajší moderný dizajn

nočná fantázia...

Bonusové karty pre stálych klientov

telefón: 041 42 12 677

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

• 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

-

2 0 1 0
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Nový hran

sklo s najlepš

Izolačné t
štandar

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“
(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

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
Nezabúdajte
na pravidelné
preventívne
prehliadky
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

1. mája 113
Kysucké Nové Mesto
Telefón:
0911 137 798

Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
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Želáme našim klientom úspešný rok 2020 !
CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:
•
•
•
•

Poistenie motorových vozidiel
Poistenie majetku
Životné poistenie
Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

Pre všetk
ko, na čo
om zálež
ží

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
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