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Všetkým obyvateľom Mojzesova prajem krásne
a láskyplné vianočné sviatky.
Veľa Božieho požehnania, pevné zdravie
a šťastie v roku 2022. Nech je budúci rok
lepší, radostnejší a pokojnejší ako tento,
ktorý práve odchádza...

Tatiana Martišová
starostka obce Mojzesovo
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Vážení spoluobčania!
Prešiel rok od doplňujúcich komunálnych volieb v našej obci a ja by som vás chcela
informovať v skratke o všetkých momentoch, ktoré so sebou rok 2021 priniesol...
Bol to rok náročný a hektický po každej stránke – celá naša spoločnosť zatiaľ
neúspešne bojuje proti pandémii, ktorú
so sebou priniesol do celého sveta Covid-19. Podpísal sa pod mnohé rodinné
tragédie aj v našej obci. Obec v spolupráci s nadriadenými orgánmi – Krízovým štábom OU
v Nových Zámkoch, RÚVZ v
Nových Zámkoch a v súčinnosti so silovými zložkami
štátu zabezpečila pre všetkých
vás testovanie na prítomnosť
ochorenia Covid-19. Prvé
kolá testovania prebehli ešte
v roku 2020 v mesiacoch október – november. K testovaniu sme sa vrátili opätovne v
mesiacoch január – máj, kedy
sa v obci každý víkend testovali obyvatelia na prítomnosť
ochorenia. V letných mesiacoch ste zase mali možnosť
očkovať sa priamo v obci mobilnou očkovacou jednotkou
z Nitry. Ďakujem všetkým
vám, ktorí ste dôsledne dodržiavali a dodržujete všetky
nariadenia, ktoré sú pravidelne publikované vo Verejných vyhláškach MZ SR a
vyhláškach okresného hygienika. Viem, že je to náročné a
všetci strácame trpezlivosť,
pretože by sme chceli žiť normálny život bez obmedzení a strachu,
že nás niečo bezprostredne ohrozuje na
zdraví a živote. Museli sme sa naučiť žiť
s obmedzeniami, ktoré so sebou prináša
nosenie rúšok, respektíve – respirátorov,
testovanie na prítomnosť covidu, karanténne opatrenia. Museli sme sa naučiť žiť
oklieštený život – obmedzený prístup ku
kultúre, športu, záujmovým aktivitám a,
bohužiaľ, aj ku vzdelaniu a návšteve kostola. Mohli sme si na vlastnej koži odskúšať, ako prebieha vyučovanie našich
detí v dištančnej forme za pomoci tech-

niky a internetu. Zatiaľ to všetko zvládame – spoločne to zvládame a som hrdá
na to, že to dokážeme a máme dostatok
síl, aby sme sa nevzdávali a verili v lepšiu
skorú budúcnosť.

Život v obci nezastal, pokračuje. Máme
medzi sebou veľa nových občiankov
– nových obyvateľov obce, ktorých aj
touto cestou vítam medzi nami a prajem im dlhý, krásny, šťastný a pokojný
život plný zdravia. Máme medzi nami
starých občanov – seniorov, z ktorých
mnohí zvládli boj s ochorením na Covid-19 a ukázali tak svoju duševnú silu,
bojovať a nevzdávať život aj v staršom
veku. Milí naši seniori, obzvlášť tí, ktorí
ste oslávili okrúhle výročie v roku 2021,
aj vám prajem pevné zdravie, veľa du-

ševných a fyzických síl do ďalších rokov
života. Nezabúdame na vás, ste dôležitá
súčasť života našej obce a našich rodín.
Ako máte možnosť vidieť, za rok nám
vyrástla v strede obce budova nového
zdravotného strediska. V týchto chvíľach
prebiehajú práce vo vnútri budovy. Inštalujú sa inžinierske
siete – elektrina, voda, kúrenie, vzduchotechnika, pracuje
sa na vnútorných stierkach a
na zakrytí celej stavby, aby sa
mohlo v stavebných prácach
pokračovať počas nasledujúceho roka. Výstavbu veľmi
brzdí enormný rast cien stavebných materiálov, ktorý zapríčinil, že sa nám postupne
cena stavby navyšuje. Bolo
potrebné uzatvoriť Dodatok
k zmluve so stavebnou spoločnosťou o navýšení ceny
rozpočtu pri neprestavaných
položkách o 15%. Firma SMM
s.r.o. Trnava, ktorá stavbu realizuje, vyhrala verejné obstarávanie s cenou zákazky
560 238,54 €. Do tejto chvíle
sme na výstavbu ZS preinvestovali sumu 174 532,68 €.
V rámci výstavby ZS sme sa
zapojili do výzvy Integrovaného operačného programu na
Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti
s pandémiou Covid-19 so žiadosťou o
nenávratný finančný príspevok s 5 %
spoluúčasťou obce na realizovanie projektu „Kultúrny dom Mojzesovo – stavebné úpravy a vybavenie interiéru KD“
v celkovej hodnote 55 088,40 €. Projekt
zahŕňa rozšírenie vnútorného priestoru
sály KD o priestory starého zdravotného
strediska a vybavenie interiéru novými
stoličkami, stolmi a žiaričmi na dezinfekciu vnútorného priestoru KD.
Pripravujeme ďalšiu žiadosť o nenávrat-
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ný finančný príspevok s 5 % spoluúčasťou v rámci Výzvy č. 62 – Zelená strecha,
v rámci tohto projektu by sme chceli
zrealizovať výstavbu zelenej strechy na
ZS. V letných mesiacoch sa zrealizovala kontrola a revízia komínov, elektriny
a plynu v obecných nájomných bytoch
v celkovej hodnote 2 070 €. Vzhľadom
na zastaralé plynové kotly, ktoré sa
postupne stávajú nefunkčnými, bude
potrebné postupne vymeniť všetky vykurovacie telesá v nájomných bytoch.
Jeden byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala výmenu okien,
dverí, kuchynskej linky, opravu odpadu
do kanalizácie v rámci bytového jadra,
maľovanie bytu. Vymenili sa poškodené
betónové kryty na žumpách pred obecnými bytovkami. Rekonštrukciou prešlo
aj multifunkčné ihrisko, kde sa vymenili
potrhané ochranné siete a bránkové siete a urobila sa základná údržba plochy
ihriska v celkovej sume 2 058 €. V obci
sa nainštalovali dve detské ihriská pre
najmenšie deti v hodnote 1 960 €. Jedno tvorí súčasť parku pred cintorínom
v strede obce, druhé ihrisko vyrástlo na
vinohradoch, v areáli pri soche sv. Urbana. Mamičky s deťmi tak majú možnosť posedieť si v príjemnom prostredí
v prírode a užiť si spoločný čas s deťmi
aj touto formou. Rodičia, ktorí pravidelne navštevujú priestory MŠ a ZŠ, si
mali možnosť všimnúť rekonštrukciu a
výstavbu chodníka pred budovou školy. Časť nákladov vo výške 500 € hradil
sponzor z Černíka, obec Mojzesovo do
výstavby chodníka a úpravy parkoviska pred školou investovala 1 945,70 €.
V priestoroch školského dvora v MŠ
sa nainštalovala nová hojdačka v sume
1 660 €. Vymaľovali sa priestory MŠ, zakúpila sa nová profesionálna umývačka
do kuchyne v MŠ v sume 1 705,44 €. Do
obidvoch tried sa zakúpili čističky vzduchu v sume 1 584 €. Ich cieľom je znížiť
chorobnosť detí a zabrániť prenosu a nakazeniu sa vírusom Covid-19. Kompletnou maľovkou prešli aj priestory školskej jedálne. Zakúpilo sa nové strojové
vybavenie jedálne, do ktorého sme investovali 6 036,68 €, z toho 5000 €, ktoré
sme dostali formou dotácie zo strany
MŠ SR. Čaká nás rekonštrukcia elektriny a elektrických rozvodov v ŠJ a MŠ,
ktorá sa bude realizovať počas letných

prázdnin v r. 2022. Ako ste postrehli,
ambulancia detskej lekárky sa nachádza
dočasne v zasadačke obecného úradu v
Mojzesove. Aj do nej sa zakúpila čistička
vzduchu v sume 792 € a do priestorov
vestibulu sa umiestnil výdajník pitnej vody pre pacientov a návštevníkov
OÚ v hodnote 300 €. Aj touto formou
chceme zlepšiť komfort malých pacientov, ktorí sú nútení čakať na ošetrenie v
priestoroch vestibulu OÚ.
Pomalou, postupnou rekonštrukciou
prejde aj verejné osvetlenie, do ktorého sme doteraz investovali sumu
1 512,90 €. Veľa z vás podávalo a podáva podnety na výmenu nesvietiacich
svietidiel verejného osvetlenia. Aj touto
cestou vás chcem poprosiť o trpezlivosť.
Nakoľko obec nemá vlastnú plošinu,
ktorá je potrebná na výmenu nesvietiacich žiaroviek v lampách verejného
osvetlenia, musíme vždy podať žiadosť
na zapožičanie plošiny z inej obce. Tá
nám je následne zaslaná v čase, keď nie
je potrebná v materskej obci. Z toho dôvodu sa stáva, že výmena žiaroviek trvá
dlhšiu dobu. Žiarovky sa postupne menia za novšie typy žiariviek, ktoré vydržia dlhšie a sú ekologickejšie. Z dôvodu
šetrenia nákladov na elektrickú energiu
sa nainštalovalo zariadenie na blokovanie tzv. jalovej energie. Ako obec sme
tak ušetrili 1 095 € za obdobie roka 2021
(september-október).
Po počiatočných ťažkostiach sa podarilo
v cele obci položiť kábel na optickú sieť
a 4G internet firmou Slovak Telekom
a.s. Vo svojich prácach a následnom pripájaní domácností k rýchlostnému 4G
internetu pokračuje Slovak Telekom a.s.
podľa vlastného harmonogramu prác.
Počas celého roka 2021 ste mali a stále
máte možnosť uzatvoriť nové nájomné
zmluvy na hrobové miesta. Rekonštrukciou prejde postupne Dom smútku.
Čaká ho výmena okien a dverí, oprava fasády a nainštalovanie novej interaktívnej mapy cintorína a hrobových
miest na vonkajšej stene budovy. Je
mi ľúto, že zatiaľ nedostal podporu zo
strany obecného zastupiteľstva môj zámer vybudovať v priestoroch cintorína
urnové steny, hlavne preto, že na tento
projekt je zo strany dodávateľa dotácia,
kde by sa dali umiestniť urny spopolnených občanov Mojzesova. Myslím si,
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že aj naša obec si zaslúži postupne sa
modernizovať aj po tejto stránke. Dúfam, že do budúcna sa postoj OZ zmení,
a občania, ktorí nemajú čas a priestor
na prenájom a údržbu klasických hrobových miest, nájdu zo strany OZ pochopenie a dostanú možnosť umiestniť
pozostatky svojich zosnulých práve v
urnových hroboch.
V jarných mesiacoch dostali všetky
domácnosti kompostéry, určené na
kompostovanie záhradného zeleného
odpadu. Obec do ich nákupu investovala 23 244 €. Na jeseň sme začali s výstavbou obecnej kompostárne, výstavba ktorej sa ale z legislatívnych príčin
pozastavila. Po rokovaní na Okresnom
úrade v Nových Zámkoch, na pozemkovom a lesnom odbore a na Krajskom
úrade v Nitre, na odbore opravných
prostriedkov, sa v týchto dňoch stavba
kompostárne znovu rozbehla. Doteraz obec na jej výstavbu preinvestovala
5 007,80 €. Do jej priestorov budú môcť
občania nosiť nadrozmerný zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Zároveň sa obec znovu zapojí do výzvy
na budovanie Zberných dvorov. Projekt
výstavby zberného dvora v Mojzesove
musí prejsť znovu všetkými schvaľovacími úkonmi, po absolvovaní ktorých
bude zaslaný na Ministerstvo životného
prostredia spolu so žiadosťou o dotáciu
na vybudovanie zberného dvora v obci.
V mesiaci november sme požiadali
MŽP SR o dotáciu na strojové vybavenie kompostárne, ktoré zahŕňa kúpu
traktora, vlečky, mulčovača a viacúčelového nakladača v celkovej výške do
200 000 € s 5 % spoluúčasťou obce.
OZ na svojom 13. zasadnutí po zvážení
všetkých informácií, poskytnutých zo
zasadnutia ZMOS a preverení recenzií
na danú firmu, neschválilo ponuku firmy Alvest Mont SK s.r.o. pre riešenie a
výstavbu kanalizácie v obci Mojzesovo.
Po rokovaniach s predstaviteľmi vlády
na stretnutí starostov okolitých obcí je
nádej aj pre našu obec, že sa kanalizácia bude budovať za 100 % účasti štátu,
nakoľko žiadna obec nie je schopná vybudovať kanalizáciu z vlastných zdrojov. Prebiehajúce rokovania o navýšenie
financií na výstavbu kanalizácií na území Slovenska dávajú nádej, že sa bude
pokračovanie na str.4.
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kanalizácia v dohľadnej dobe budovať
aj v Mojzesove. Zatiaľ sme na stretnutí
členov VEKOČEM – (starostovia obcí
Komjatice, Černík, Mojzesovo, Veľký
Kýr, Vinodol) prijali uznesenie, na základe ktorého sa zakúpilo druhé fekálne
vozidlo na vývoz fekálií a žúmp od občanov, kde časť nákladov na vývoz fekálií hradí obec. Občan tak platí za vývoz
žumpy 45 €, obec dopláca na každý vývoz sumu 20 €. Zmena nás v roku 2022
čaká aj v systéme odvozu komunálneho odpadu z obci. Postupne prejdeme
na množstevný zber TKO. Každá domácnosť dostane na obecnom úrade
nálepky s logom obce, ktoré si nalepíte
na svoje smetné nádoby. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a stavebné odpady
bude upravovať nielen výšku platby pre
fyzické a právnické osoby, výška poplatku za odvoz TKO sa v roku 2022 bude
znižovať, ale aj počet smetných nádob
na domácnosť, podľa počtu jej členov
a podmienky odvozu TKO. Ako Obec
Mojzesovo sme znovu predložili na
MŽP SR žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na výstavbu Zberného dvora.
Na začiatku roka 2021 obec v spolupráci s Okresným úradom v Nových Zámkoch, odborom životného prostredia,
odstránila čiernu skládku nebezpečného odpadu, ktorá vznikla najprv ako
čierna skládka záhradného zeleného
bioodpadu, postupne sa však rozrástla na skládku komunálneho odpadu
a skončila ako skládka nebezpečného
odpadu, pretože tam niekto nezodpovedný vyniesol kopu azbestu. V úzkej
súčinnosti, vďaka ústretovosti vedúceho odboru SoŽP NZ, sa nám podarilo
skládku zlikvidovať. Likvidácia skládky
stála obec 2 854 €. Aj z tohto dôvodu sa
okrem separovaného zberu v obci pra-

videlne pristavujú veľkokapacitné kontajnery, aby mali obyvatelia možnosť
svoj veľkokapacitný odpad vyseparovať
aj týmto spôsobom. Tento rok bolo k
dispozícii 12 ks veľkokapacitných kontajnerov, náklady na ich vývoz činili cca
4 200 €. Okrem toho sa pravidelne vyvážajú aj veľkokapacitné kontajnery z
priestorov cintorína. Havarijný stav v
obci nastáva čoraz častejšie po každom
väčšom daždi na jar a jeseň, keď sa naše
uličky stávajú malými vodnými nádržami. Žiadosť obce o dotáciu na rekonštrukciu už jestvujúcich vodozádržných
opatrení nebola na MŽP SR schválená.
Z tohto dôvodu nás čaká v jarných mesiacoch rekonštrukcia a prehĺbenie už
jestvujúcich odvodňujúcich kanálov
vo vlastnej réžii. V oblasti rekreácie a
športu sme spolu s obcou Černík vytvorili spoločné záujmové združenie
„Hajlochy“, v rámci ktorého sa budeme
spoločne uchádzať o dotáciu na vybudovanie cyklotrasy, ktorá by spojila
obec Mojzesovo – Černík – Kmeťovo
cez vinohrady a horný háj v Černíku.
Spoluúčasť na projekte a vybudovaní
cyklotrasy zo strany Mojzesova sa bude
pohybovať okolo 1 500 €.
V mesiaci december sa aktualizoval Komunitný plán sociálnych služieb obce
na roky 2021-2030 v zmysle náročných
priorít rozvoja sociálnych služieb s prihliadnutím na strategický dokument,
ktorý zverejnilo MPSVaR SR.
Boj celej našej spoločnosti s koronavírusom trvá už niekoľko mesiacov s prísnejšími a menej prísnymi nariadeniami
a podmienkami realizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Všetci ste postrehli, že sme neslávili
Dni obce, Fašiangový sprievod, hody s
kolotočmi. O to viac ma mrzí, že jedinú, už pripravenú akciu, ktorá sa mala

konať 11. 09.2021 na futbalovom ihrisku a ktorá mala byť poďakovaním pre
všetkých tých, ktorí pomáhali našej obci
pri testovaniach, šili ochranné tvárové
rúška, pomáhali s materiálom, alebo
inak pomohli obci pri ochrane všetkých
nás, stoplo práve obecné zastupiteľstvo.
Napriek tomu sa nám za aktívnej účasti
spoločenských a športových organizácií,
ktoré pracujú v obci, OŠK, sponzorom z
obce a sponzorom zo Šurian, podarilo
zorganizovať aspoň MDD, letný tábor
Baobabovo, futbalové turnaje a Mikuláša. Aj touto cestou chcem poďakovať:
vedeniu salaša Okomáň v Šuranoch –
manželom Raučinovým za ich ústretovosť, priestory, úžasný program a chutné výrobky, ktoré mali možnosť naše
deti ochutnať a spoznať pri návšteve
ich salaša. ORPZ v NZ, pánovi Vladovi
Urbanovi a vedeniu letiska v Šuranoch,
firme Fénix Šurany, JUDr. Tomášovi
Blanárovi, všetkým sponzorom z obce
Mojzesovo za ich pomoc a sponzorstvo.
Patrí vám všetkým veľké „ĎAKUJEM“.
Z hľadiska hospodárenia obce máme
na účtoch sumy:
Účty vo VÚB.........................cca 23 369,04 €
Účty v Prima Banke...........cca 242 099,02 €
Účet municipálneho úveru.... cca 110 744,30 €

Máme pred sebou posledné dni roku
2021. Prajem vám všetkým najmä

pevné zdravie, zdravie vašim rodinám a príjemne strávené chvíle v
kruhu svojich najbližších!

Tatiana Martišová
starostka obce Mojzesovo
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V Mojzesove nastane zmena pri vývoze odpadov
V tomto roku si dane z nehnuteľnosti alebo poplatky za odpad obyvatelia priplatili takmer v každom meste alebo obci. U
nás obecné zastupiteľstvo schválilo v decembri minulého roka
iba navýšenie poplatku za odpad, pretože sa neustále zvyšuje
množstvo odpadu, ktoré vyprodukujeme, a stále triedime málo.
Pre porovnanie vám uvediem množstvo vyprodukovaného odpadu za posledných 5 rokov.

zberná nádoba – (4 – 6 občanov v domácnosti),
• 3 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l
zberná nádoba a 1 ks 120 l zberná nádoba – (7 a viac občanov
v domácnosti).
Pre majiteľov nehnuteľnosti v obci a pre podnikateľov budú
pravidlá trošku iné. Všetko je zverejnené na webovej stránke
obce www.mojzesovo.sk. V decembri, prípadne začiatkom ja-

Rok

Komunálny
odpad v t

Objemný
odpad v t

2017

248,19

20,50

2018

254,48

34,62

2019

273,84

17,34

2020

276,24

22,06

2021 – do októbra

226,24

18,62

Okrem toho, že odpadu produkujeme stále viac, firma Brantner
tiež každý rok navyšuje svoje poplatky za odvoz. Keďže sme zistili, že cesta tadiaľto nevedie a aj fy Brantner zavádza nový systém pri fakturácii, namiesto fakturovania za množstvo vysypaného odpadu uvádzaných v tonách, respektíve v kilogramoch,
budeme od 1.1.2022 dostávať faktúru za počet vysypaných nádob, čiže budeme mať prehľad, koľko (o objeme 110 l, 120 l a
240 l) smetných nádob používajú naše domácnosti. Ako sme
už písali v minulosti, je nepochopiteľné, aby pri dvojtýždňovom intervale vývozu mala domácnosť s 2 obyvateľmi vyložený
rovnaký alebo vyšší počet smetiakov ako domácnosť s piatimi
členmi. Nehovoriac o domoch, pred ktorými je vyložených 3 a
viac smetiakov. V mesiaci november prebehlo zrátavanie vyložených smetných nádob v obci a pri porovnaní podľa platného
VZN sme zistili, že je vyložených o cca 60 ks 120 l nádob viac,
ako je určené. Najspravodlivejšie by bolo, keby fungoval vážiaci
systém, čiže by si domácnosť zaplatila iba za reálne množstvo
vyhodeného odpadu. Keďže toto zatiaľ zabezpečiť nevieme,
na rade je motivácia občanov k rozumnejšiemu nakladaniu s
odpadmi, ako aj motivácia k prevencii ich tvorby. Poslanci len
pred pár dňami na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné
odpady a Dodatok č.1 k VZN č. 7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2022.
Zmien je tam viac, ale ak by som mala vypichnúť najzaujímavejšie, tak je to informácia, že poplatok za TKO sa v roku 2022
z 30,29 € zníži na 28,10 €, ale pre zmenu sa občanom nebude
vyvážať všetko, čo si pred dom vyložia, ale iba také množstvo
smetných nádob, ktoré im podľa platného VZN prináleží. Toto
bude platné pre občanov s trvalým pobytom v obci.
• 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1-3 občania v domácnosti),
• 2 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l

nuára 2022, sa budú na smetné nádoby lepiť štítky so špecifickou lokálnou potlačou a firma Brantner prejde na systém, kedy
budú vyprázdňovať len nádoby označené nálepkou. Bude sa, samozrejme, kontrolovať aj dodržiavanie systému, či naozaj majú
občania vyložené nádoby so štítkom, ktorý im bol pridelený. A
určite sa každá jedna domácnosť nevyhne ani kontrolnému oku
dobrého suseda, či naozaj je vyložený správny počet nádob podľa počtu obyvateľov v dome. Môže, samozrejme, prísť k situácii,
keď daný počet smetných nádob v domácnosti stačiť nebude, a
preto tu bude možnosť dokúpenia si vriec s logom firmy Brantner, ktoré taktiež vyvezú. Vrecia si občania budú môcť zakúpiť
na obecnom úrade približne za 3 €/ks o objeme 120 litrov. Od
roku 2023 nám už obchodný partner prisľúbil systém čipovania
smetných nádob, takže toto je taká skúška, ako to zvládneme. V
obciach, ktoré takto fungujú už nejaký čas, sa náklady na odpady veľmi znížili. S takouto prognózou počítame aj my. Uvidíme,
ako sa tento spôsob zberu osvedčí a čo budeme môcť v ďalších
rokoch vylepšovať. Áno, je tu riziko, že tento odpad skončí na
nelegálnych skládkach, pretože ten odpad nezmizne zo dňa na
deň. Čierne skládky sú výsledkom ľudskej bezohľadnosti. Skutočným dôvodom vzniku skládok je kombinácia ľudskej pohodlnosti a odpadového hospodárstva, ktoré má naďalej výrazné
rezervy, v mestách a obciach chýbajú zberné dvory, kompostárne. Rovnako je to aj u nás v Mojzesove, ale v roku 2022 by už
mala fungovať aspoň kompostáreň. Bolo dôležité spraviť z pohľadu obce prvý krok. Teraz bude na rade ten, čo za odpad platí.
Je len na ňom, ako sa rozhodne. Možností má viac. Buď pristúpi
k zvyšovaniu separácie odpadu, alebo bude predchádzať k vzniku odpadu, alebo zvolí tú pohodlnejšiu, ale najdrahšiu cestu, že
si prikúpi vrece, ktoré vyloží k pridelenému kontajneru.
Takýto transparentný proces evidencie a správy odpadových
nádob navyše vytvára priestor pre motiváciu občanov k prijatiu
zodpovednosti za vytvorený odpad, ochranu životného prostredia a celkovú zmenu spôsobu života na zdravší a ekologickejší.
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Prehľad najzaujímavejších rozhodnutí miestnej samosprávy v roku 2021
MAREC (vtedy bolo prvé zastupiteľstvo v roku)

Schválenie Zmluvy s firmou CRAFTER–SLOVAKIA, s.r.o.
o úhrade nákladov spojených so zmenami územnoplánovacej
dokumentácie Obce Mojzesovo zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN –
ešte v roku 2020 prišli za starostkou obce Tatianou Martišovou
zástupcovia firmy CRAFTER-SLOVAKIA, s.r.o. s návrhom
v obci vybudovať radovú výstavbu domov. Keďže parcely, na
ktorých mala byť myšlienka zrealizovaná, boli v územnom
pláne obce určené na hromadnú bytovú výstavbu, je potrebné
zmeniť Územný plán obce Mojzesovo. Vzhľadom na to,
že Doplnky č. 1 boli schválené práve v roku 2020 a zmeny
v ÚPN by sa mali meniť raz za 4 roky, nebola obec ochotná
financovať nové dodatky. Z toho dôvodu sa spoločnosť
CRAFTER dohodla s obcou, že projekt si bude financovať
sama a v budúcnosti bude môcť vyrásť v obci Mojzesovo nová
ulica s niekoľkými novými rodinnými domami pre nových či
existujúcich občanov Mojzesova.
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce – Dňa 24.
februára 2021 bola na obec doručená žiadosť o ukončenie
pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce od Ing. Jána
Porubského, ktorý túto prácu vykonával od 1.7.2020.

Nová poslankyňa Mária Hlavačková

SEPTEMBER

Zloženie sľubu novej poslankyne Márie Hlavačkovej – Keďže
sa na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
jeden z poslancov vzdal mandátu, musel byť zvolený náhradník
s najvyšším počtom hlasov z komunálnych volieb roku 2018.
Novou poslankyňou obecného zastupiteľstva sa stala Mária
Hlavačková.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce – Vzhľadom
na to, že zo zákona je obec povinná mať hlavného kontrolóra
obce, na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola vyhlásená
voľba nového hlavného kontrolóra obce
Nový poradovník na pridelenie nájomných bytov – Na obec
boli doručené nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Po
uvoľnení bytovej jednotky p. Anny Pavlíkovej bolo potrebné
obsadiť voľný byt, ktorého novou nájomníčkou sa na základe
poradovníka stala Romana Kajanovičová.

JÚN

Vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Petra Gábriša – služobne
najmladší poslanec obecného zastupiteľstva doručil obci
písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca. Poslancom
bol od októbra 2020.
Voľba hlavného kontrolóra obce – Do funkcie bol zvolený
Ing. Štefan Rovňaník, ktorého pracovný pomer začal 1.7.2021.
Mobilná očkovacia jednotka MEDCHIR s.r.o. Kollárovo
– V mesiaci jún naši občania, ale aj ľudia z iných obcí mali
príležitosť zaočkovať sa proti ochoreniu Covid-19 mobilnou
očkovacou jednotkou. V prvej skupine bolo zaočkovaných
okolo 70 ľudí, v ďalších kolách sa postupne počty veľmi
znižovali, z tohto dôvodu sa takého mobilné očkovanie v obci
aj ukončilo.
Dotácia vo výške 5 000 € pre Školskú jedáleň od MŠVVaŠ SR
– V mesiaci február bola podaná žiadosť o dotáciu na zlepšenie
vybavenia školskej jedálne, ktorá nám bola schválená na
základe rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR vo výške 5 000 €. Z tejto sumy sa do
školskej jedálne zakúpila profesionálna umývačka riadu s
kompletným príslušenstvom, krájač na zeleninu a chladnička.

Prípravné práce na výstavbu kompostárne

OKTÓBER

Schválenie výstavby kompostárne – Každá obec je zo zákona
povinná zaviesť zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu. O potrebe zriadiť kompostovisko prvýkrát obecné
zastupiteľstvo rokovalo ešte v júni 2020, teraz bolo potrebné
výstavbu doriešiť aj legislatívne. Prípravné práce začali na
jeseň tohto roka, otvorenie kompostárne je naplánované
v roku 2022.

NOVEMBER

Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
projektu KD Mojzesovo – stavebné úpravy a vybavenie
interiéru (v rámci výstavby zdravotného strediska) –
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu, do ktorej sa
obec Mojzesovo zapojila. Cieľom je získanie finančných
prostriedkov na stavebné úpravy kultúrneho domu, konkrétne
na rekonštrukciu starých priestorov zdravotného strediska, z
ktorých by mala vzniknúť jedna veľká miestnosť na sedenie,
ktorá by bola súčasťou kultúrneho domu a súčasná tanečná sála
by slúžila iba ako tanečný parket. Ďalšie finančné prostriedky
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naplánovaná práve takáto „zelená strecha“, obec má v pláne sa
do výzvy zapojiť.
Oprava multifunkčného ihriska – V novembri prebehli aj na
multifunkčnom ihrisku rekonštrukčné práce, nakoľko si to
stav ihriska žiadal už dlhšiu dobu.

Zdravotné stredisko vo výstavbe
by sa použili na vybavenie interiéru KD, a to na stoličky, stoly
a germicídne žiariče. To, či nám peniaze budú schválené, sa
dozvieme v roku 2022.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Oprava hlavného prívodu plynu do bytového domu
Zapojenie sa do projektu „Zdravotné stredisko – výstavba
zelenej strechy a fasáda“ z MŽP SR, zameranú na
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Pre
zmenu Ministerstvo životného prostredia SR vydalo výzvu na
výstavbu zelenej strechy a keďže na zdravotnom stredisku je

Rekonštrukcia detského ihriska

Oprava bytových jednotiek – Vzhľadom na vek stavby
bytových jednotiek už je samozrejmé, že dochádza k rôznym
poruchám. Na jeseň bola vykonaná revízna prehliadka
všetkých kotlov a na základe technika potom pán Peter Šebík
opravoval únik plynu v bytoch a hlavný prívod plynu do
bytovky.

DECEMBER

Ani v tomto roku sa nám niektoré akcie zrealizovať kvôli
pandemickej situácii nepodarilo, preto v poslednom mesiaci
tohto roka bude pani starostka roznášať darčeky jubilantom,
ktorí v tomto roku oslávili 70, 80 a 90 rokov. Všetkým
občanom, ktorí majú 80 a viac rokov, pred Vianocami
obec Mojzesovo daruje salónky spolu s milou vianočnou
pohľadnicou, ktorú našim starkým vytvorili deti Materskej
školy Vlnka. Taktiež na konci roka obec Mojzesovo poteší aj
rodičov našich najmenších, ktorí sa narodili len prednedávnom
a neboli uvítaní do života na pravidelnom podujatí, ktoré sa
tiež neuskutočnilo kvôli korone. Za každé takéto dieťa rodič
dostane 200 € v hotovosti.
Rok 2021 sa blíži k svojmu záveru a hoci sme si ho všetci želali
lepší a krajší, ako bol rok 2020, veľmi priaznivý nebol. Pomaly
však prichádza nový rok a my zasa všetci máme tú istú nádej,
ktorú nám nezoberie nikto. Lebo ako povedal Thich Nhat
Hanh: „Ak veríme, že zajtrajšok bude lepší, dokážeme znášať
ťažkosti už dnes.“
Lucia Buranská
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8

V tomto školskom roku sa Základná škola Mojzesovo-Černík
opäť rozrástla o dve prvácke triedy. V súčasnosti školu navštevuje
235 žiakov. Pre veľký záujem nám zriaďovateľ školy, obec Mojzesovo,
schválil otvorenie tretieho oddelenia školského klubu detí.

PRVÁCKE TEKVIČKOVANIE

Naši najmenší žiaci z 1.A s radosťou pozdravili pani Jeseň. Spolu so svojimi
rodičmi, súrodencami či starými rodičmi ukázali, akí sú tvoriví. Najskôr boli
slávnostne korunovaní za princov a princezné tekvičky. Potom ich čakala výroba pavúčikov šťastia a tekvičkových strašidielok.
Všade sa rozliehal veselý detský smiech a džavot. Radosť bola veľká a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

Obľúbená jesenná aktivita, pri ktorej je na každý deň určená farba ovocia či
zeleniny. Podľa nej sa žiaci aj obliekli. Výstava bola spojená aj s ochutnávkou
prinesených zdravých plodov.

Naše Mojzesovo
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ZÁLOŽKY DO KNIHY
Žiaci školy sa zapojili do 12. ročníka česko-slovenského
projektu pre základné školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami, vytvárať v triedach atmosféru, ktorá má podnecovať žiakov
pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných knihách a pre
výtvarné stvárnenie literárneho diela. Žiaci našej školy vytvorili záložku do knihy, na ktorej stvárnili tému Očarujúci
svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Záložky si vzájomne vymenili so žiakmi zo ZŠ Malcov v Bardejovskom
okrese.

ŠPORTOM K RADOSTI

V piatok 24. 9. 2021 sme sa zapojili do
projektu Európsky týždeň športu pod
názvom Športom k radosti. Žiaci II.
stupňa a tiež pedagógovia sa zapojili do
štafetového behu, v ktorom bežali nepretržite od 8.30 do 11.00 hod. Spolu odbehli za dopoludnie 101,5 km. Okrem
štafetového behu sme trénovali streľbu
zo vzduchovky, futbal, florbal, vybíjanú,
ľudské človeče a stolný tenis.

DEŇ MLIEKA

Každoročne si v škole pripomíname význam mlieka pre
zdravý vývoj detí. Deti v tento
deň prišli symbolicky v bielom
oblečení, pozreli si video Cesta
mlieka. Mali možnosť ochutnať
rôzne mliečne výrobky. Nezabudli sme ani na deti, ktoré
majú laktózovú intoleranciu, a
ponúkli sme im výrobky bez
laktózy.

SLÁVIK SLOVENSKA
Kategória 1. – 3. ročník
1. Teodor Polomský, 3. tr.
2. Andrea Foltinová 1. B
3. Mária Nemešová 2. A
Kategória 4. – 6. ročník
1. Vivien Hajnovičová, 5. A
2. Pavlína Ligocká, 4. tr
3. Timur Buranský 5. A

Krásu ľudových piesní sme si pripomenuli tradičnou ľudovou súťažou pod názvom Slávik
Slovenska. Školskému kolu predchádzalo triedne kolo, z ktorého postúpilo 30 súťažiacich.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Koncom októbra prebehlo národné kolo najznámejšej recitátorskej súťaže v Dolnom Kubíne. Po dvoch
rokoch (minulý rok sa súťaž pre pandémiu neuskutočnila) sme mali opäť v celoslovenskom kole naše
zastúpenie. Hanka Plšková (9. tr.) sa stala víťazkou
okresného aj krajského kola a postúpila medzi osem
najlepších recitátorov 3. kategórie poézie na Slovensku. Na fotografii je Hanka s víťazkou okresného kola
a druhou najúspešnejšou v krajskom kole Laurou
Vašekovou, ktorá súťažila v 1. kategórii poézie.

SPOLOČNÉ
VYMAĽOVÁVANIE
BATOHOV

Darček - batoh, ktorý na slávnostnom otvorení školského roka deviataci odovzdali prvákom a spoločne
dotvorili na priateľskej a kreatívnej
aktivite.

MIKULÁŠ V ŠKOLE
Našu školu navštívil Mikuláš
spolu s anjelmi a, samozrejme,
nemohol chýbať ani čert. Deťom zahrali scénku o neposlušnom chlapcovi.

MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÍSK

V tomto roku sme revitalizovali trávnik malého ihriska, ktorý bude polievať automatická závlaha. Zároveň sme
pokračovali aj v budovaní atletickej dráhy.

spracoval: PaedDr. Stanislav Petráš, riaditeľ školu
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Spokojné dieťa, spokojný rodič, spokojný pedagóg
Cieľom Materskej školy je všestranný rozvoj dieťaťa, cieľavedomá, systematická edukácia a kvalitná predprimárna
príprava na bezproblémový vstup detí do základnej školy.
Snažíme sa vytvárať podmienky pre harmonický a komplexný rozvoj dieťaťa. Podporujeme u detí individualitu,
ich tvorivosť, schopnosti a emocionálne prežívanie počas
odlúčenia od rodiny. Zameranie našej školy v oblasti environmentálnej výchovy nám umožňuje aj umiestnenie
našej MŠ. Máme tu stále možnosť a priestor na zážitkové
učenie sa. V školskom roku 2021/2022 sme v našej MŠ
privítali opäť nové deti, a staršie deti tak dostali priestor
pre nové kamarátstva a spoločné zážitky. Materskú školu
navštevuje 44 detí, z toho jedno dieťa absolvuje individuálne vzdelávanie v domácom prostredí. Špeciálny výchovno-vzdelávací program uskutočňuje Mgr. Viera Raganová, kvalifikovaná učiteľka našej MŠ.

pokračovanie na str.12.
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Pevne veríme, že vďaka čističkám
vzduchu, ktoré nám zakúpila pani
starostka Tatiana Martišová, a germicídnym žiaričom, zakúpených
cez Občianske združenie Priatelia
MŠ Vlnka, sa nám darí v tejto ťažkej
pandemickej situácii eliminovať vírusy a výchovno-vzdelávací proces
v našej škole môže zatiaľ prebiehať
prezenčne
Ukončenie leta a krásne jesenné
počasie nám umožnilo zrealizovať
pekné jesenné aktivity: ochutnávky
ovocia a zeleniny, tekvicový kreatívny týždeň, pozorovanie zberu
jabĺčok, exkurzia na kapustové pole,
púšťanie šarkana, pečenie ovocného koláčika a chleba. Spoločne
sme si vytvorili výzdobu, ktorú sme
umiestnili v priestoroch a v areáli
MŠ. Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí nám pravidelne prinášali produkty zo svojich záhrad.
Na školskom dvore nám pribudol
nový stromček – slivka Milka, ktorý
si deti sami zasadili a pomenovali.
Zapojili sme sa i do celonárodnej
kampane – Do školy na bicykli.
Naše milé babky, starké, našich dedkov a starkých sme pozdravili krátkym videom na našej stránke MŠ a
uctili sme si ich drobnými darčekmi,
ktoré ich vytvorili spoločne s pani
učiteľkami a ostatnými zamestnancami našej školy. Čas rýchlo ubieha,
dni sa míňajú a blížia sa sviatočné
dni Vianoc. Adventný čas máme
aj my, MŠ je krásne vyzdobená,
stromček postavený. Prekvapením
pre deti bol deň, kedy do našej MŠ
prišiel Mikuláš. Vďaka sponzorom
cez Radu školy, Rodičovského združenia pri Materskej škole, pani Teplanovej Turzovej a pani starostke
Tatiane Martišovej obdaroval deti
krásnymi darčekmi. V MŠ deti ešte
čaká veľa krásne prežitých dní do
Vianoc – pečenie a výroba medovníkov, písanie listu Ježiškovi....
V mene celého kolektívu Materskej
školy Vlnka a detí vám prajeme
pevné zdravie, veľa radosti z drobností, úspešný a šťastím naplnený
rok 2022.
Kveta Melichárková,
riaditeľka materskej školy
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Darovali najvzácnejšiu tekutinu,
pomáhajú zachraňovať životy

Vo štvrtok 7. októbra 2021 po dlhšej odmlke obec Mojzesovo v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR a Slovenským červeným krížom opäť zorganizovali v kultúrnom dome
bezpríspevkový odber krvi, pri ktorom museli byť dodržané všetky opatrenia vydané Úradom
verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Darcom môže byť
každý človek starší ako 18 rokov, ktorý sa cíti zdravý,
neprekonal infekčné ochorenie, dlhodobo neužíva lieky,
netrpí kožnou chorobou, posledných šesť mesiacov nebol
operovaný alebo nedostal transfúziu krvi. Pred odberom
je potrebné aspoň 12 hodín nekonzumovať ťažké mastné jedlá a alkohol. Mobilného odberu krvi sa zúčastnilo
17 darcov z Mojzesova, Černíka a Úľan nad Žitavou, pre
ktorých bolo pripravené malé občerstvenie. Veríme, že
v tejto tradícii sa bude pravidelne pokračovať a počet
týchto hrdinov bude neustále narastať, keďže vzácnej tekutiny, krvi, je v nemocniciach stále málo. ĎAKUJEME !
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Ako sa Mikuláš s anjelom a čertom na vandrovku vybrali...

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti svoje vyčistené čižmičky ukladajú do oblokov a s napätím
očakávajú, či sa naplnia. V tomto vianočnom čase je
návšteva sv. Mikuláša v Mojzesove už samozrejmos-

ťou. A keďže je detičiek v Mojzesove veľa, aj tento rok
mu prišli pomôcť prekrásny anjel a strašidelný čert.
V druhú adventnú nedeľu sa tieto tri magické bytosti vybrali naprieč dedinou, aby obdarovali sladkými
dobrotami všetky
dobré deti. Z rozhlasu sa ozývali
vianočné
koledy,
Mikulášske jemné
zvonenie zvončeka z
diaľky znásobovalo
detskú nedočkavosť.
S iskierkou v očkách očakávali jeho
príchod. Aj tento
rok boli detičky dôsledne pripravené.
Mikuláš s anjelom
a čertom si vypočuli milé básničky
a veselé pesničky a
počas takmer 5-hodinovej túry tie najmenšie ratolesti prezradili, že napríklad
celý rok poslúchali,
jedno dievčatko na
otázku, ako sa volá,
odpovedalo: „Eliškina sesternica“, malý
Maťko
presviedčal babku, že urči-
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te žiadnu básničku ani pesničku nevie,
malý Miško mal pripravený pre Mikuláša krásny obrázok, ktorý sám nakreslil, Danko zasa zarecitoval neuveriteľne
dlhú básničku a zazneli aj viaceré súrodenecké duety. Nechýbal ani plač, ale našli sa aj odvážlivci, ako napr. malý Samko,
ktorý zapózoval na fotke s čertom. Toto
čarovné nedeľné poobedie nám všetkým
pripomenulo, že za pár dní nás čaká najkrajšie obdobie v roku – Vianoce. Animátorských úloh sa tento rok bravúrne
zhostili Timea Zlatinská, Tomáš Hancko
a Andrej Hancko, ktorým v mene obecného úradu a všetkých detí patrí úprimné ďakujem.
- starostka obce -
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Prvé sväté prijímanie

V našej obci sa 20. júna 2021 vo farskom kostole sv. Ondreja konala slávnostná svätá omša, pri
ktorej pristúpilo 16 detí k prvému svätému prijímaniu. Príprava detí na pripustenie k sviatostnému životu je zverená rodičom, ktorí dieťa dali pokrstiť. Svätá Eucharistia
završuje uvádzanie do kresťanského života. Na túto slávnosť sa deti pripravovali systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka a v 3. ročníku sa im počas celého školského roka venoval pán farár ThDr. Stanislav Kaššovic
PhD., ktorý sv. omšu aj celebroval. V spomínaný slávnostný deň všetci dojímavo vošli do krásne vyzdobeného kostola.
Vzácnou chvíľou pre všetkých bolo obnovenie krstných sľubov, vnímanie homílie a vyvrcholením bol samotným akt
prijatia Eucharistie - Krista do svojho srdca. Vzhľadom na karanténne opatrenia deti hostiu prijímali od pána farára nie
do úst, ale na ruku. Počas sv. omši zazneli básne, ktoré si nacvičili prvoprijímajúce deti a na grandióznosti tejto slávnosti
pridali piesne v podaní spevokolu Bonum. Na záver svätej omše deti poďakovali pánovi farárovi za prípravu na prvé sväté
prijímanie a sprostredkovanie tejto nádhernej, vzácnej chvíle. Pán farár ukončil svätú omšu slávnostným požehnaním.

Spoločenská kronika obce / december 2020 – november 2021
Narodili sa

Diana Opátová, Dávid Kurča, Kotlárová Evelyn, Nicolas Burian, Miriam Čajkovičová, Adela Popracová, Matias Opát,
Timotej Kajanovič, Gunyiš Tobias, František Kačák, Michal Macek, Šimon Vančík, Ján Šulka, Marcus Guzmický,
Dominik Foltin

Uzavreli manželstvo

Ing. Pavol Graňák – Mária Hancková, Maroš Vrták – Soňa Benková, Ing. Anton Víglaský – Jana Laurová,
Štefan Opát – Jana Lastovicová, Marek Lauro – Ing. Bronislava Husárová, Ondrej Vitek – MUDr. Simona Markusková,
Juraj Opát – Jana Kothayová, Ing. Vladimír Černega – Ing. Alexandra Mrázová, Martin Rusnák – Renáta Mičudová,
Lukas Pascher – Monika Rusnáková

Opustili nás

Františka Očkaiová, Helena Hlavačková, Marta Vašeková, Tomáš Manduch, Helena Olveczká, Mária Chovanová,
Miroslav Teplan, Jarmila Rupeková, Mária Vaneková, Magdaléna Čongrádyová, Mária Husárová, Emil Lauro,
Jozefína Pavlová, Juraj Kajanovič, Jozef Letko, Slavomíra Hlavačková, Ivan Halás, Ing. Miloš Valovič, Miroslav Máčik,
Helena Šmondrková, Marián Vančík, Štefan Bachúrik, František Vašek, Oľga Pápayová
pripravila: Lucia Buranská, Obecný úrad Mojzesovo

