
Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 Vážení občania,
 

prinášame Vám druhé číslo našej Zvoničky, ktoré ponúka viaceré užitočné informácie 
z diania v obci Modrovka.  Táto Zvonička slúži zároveň ako pozvánka na obecné 

zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 15.2.2019 /piatok/ o 17:30 v Kultúrnom dome. Všetci ste 
pozvaní. Na obecnom zastupiteľstve plánujeme riešiť aj problematiku novej výstavby 

„Za škôlkou“, k tejto problematike istotne potrebujeme počuť aj Váš názor vzhľadom na 
finančnú komplikovanosť celého projektu. Zároveň predstavíme aktuálnu situáciu 

v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor v ktorej je naša obec spoločníkom 
a prednesieme informáciu zo zasadnutia komisie na obnovu evidencie pozemkov 

a právnych vzťahov k nim /tkz.ROEP/.
Teším sa na stretnutie.

S pozdravom Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka
PS: Prosím, stále platí, že ak máte akékoľvek podnety na zlepšenie, tak mi ich pokojne 
volajte na 0908 286 201, prípadne napíšte na starosta@modrovka.sk, prípadne osobne 

na OÚ.
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 Krátke správy z našej obce
V roku 2018 sa v dobrovoľnom hasičskom zbore našťastie nezaznamenali žiadne "ostré" 

výjazdy. Napriek tomu bolo DHZ Modrovka aktívne. DHZ Modrovka sa podarilo pripraviť Iveco na 
sezónu, postaviť máj, zúčastniť sa na Dni detí, podporiť lúčanských poľovníkov pri vývoze vody 

do revíru počas suchých letných dní ako aj podieľať sa na zabezpečení piešťanskej Country 
Lodenice.

Vďaka dotácii z MV SR bolo možné dokončiť výstavbu zbrojnice. Práce sa začali 9.novembra 
2018 a na základe zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 boli dokončené do konca roka 2018. Hasičská 
zbrojnica bola odovzdaná do užívania 31.12.2018, kedy členovia DHZ Modrovka do nej zaparkovali 

Iveco spolu s protipovodňovým vozíkom.  "Sme radi, že Iveco aj s vozíkom majú strechu nad 
hlavou a sú vždy pripravené na zásah. Priestory zbrojnice bude možné využívať aj na iné účely 

ako napríklad akcie usporiadané obcou a podobne."vysvetľuje Mgr. Marián Ábel člen DHZ a 
zároveň zástupca starostu.

 
Aktuálne DHZ Modrovka eviduje 18 členov, ktorí sa najbližšie stretnú na výročnej členskej 

schôdzi naplánovanej na 2.marca 2019 o 18:00 hod v KD Modrovka. Na rok 2019 plánuje DHZ 
Modrovka okrem zvyčajných podujatí aj školenie, brigádu zameranú na čistenie koryta potoka 

pod mostom v mieste hlavnej križovatky a účasť na hasičskej súťaži.
Treba si uvedomiť, že technika a zbor sú tu hlavne na ochranu životov a majetku miestneho 

obyvateľstva, preto cieľom DHZ Modrovka je byť nápomocný všade, kde je to potrebné a možné. 
Taktiež by sme chceli vyzvať všetkých záujemcov o aktívne členstvo v DHZ, aby sa prihlásili na 

obecnom úrade a prišli 2.marca 2019 o 18:00 do KD na výročnú členskú schôdzu .
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 Krátke správy z našej obce
Zber oblečenia pre nadáciu ECO TEXTIL nefunguje - spoločnosť prestala vykonávať zber
 
Nadácia ECO TEXTIL patriaca poľskej spoločnosti Wtórpo, prestala vykonávať zber oblečenia. Nadácia 
nieje dostupná a nedá sa dopátrať na vedenie, prípadne kontakt. Oblečenie v preplnených kontajneroch 
začalo vlhnúť a zapáchať. Medzi oblečením sa našiel aj komunálny odpad. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti sa obec rozhodla kontajner vyprázdniť a umiestniť ho za obecný úrad. Ak sa nadácia ozve, 
prípadne začne s opätovným zberom - zber obnoví aj naša obec.
 

Zimná údržba obce
 
V parlamente prišlo ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá sa 
priamo dotýka aj našej obce Modrovka. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 
premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách. V zásade platí to, že zimnú údržbu  musí na svoje náklady zabezpečovať obec pre tie 
komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce. Chceme POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí pomáhajú s údržbou 
našich komunikácií. Veľa z Vás dobrovoľne pomáhalo z odstránením ľadu a snehu. Tento rok sa 
zapojilo aj samotné družstvo. Skutočne veľká VĎAKA.
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 Krátke správy z našej obce
Na zamrznutej "Važine" hrali modrovčani hokej:)
 
Krátky hokejový zápas hviezd sa uskutočnil na zamrznutej "Važine". Teší nás že sa modrovčani stretli 
spoločne pri športovej aktivite a veríme, že sa to stane zvykom:)
 

Zasadnutie komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre k.ú. Modrovka
 
Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo zasadnutie komisie evidencie pozemkov /tkz. ROEP/. Predmetom stretnutia 
bola oprava chybných zápisov vlastníctva k pozemkom, ktoré bolo do katastra nehnuteľností vykonané 
zápisom schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov. Detailné informácie k tomuto stretnutiu 
budú prezentované na OZ dňa 15.2.2019 o 17:30 na OÚ .
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 Krátke správy z našej obce
Odpredaj Škoda OCTAVIA
 
Obec MODROVKA odpredáva nepotrebný majetok ŠKODU OCTAVIA r.v. 2000, Diesel počet kilometrov 336 
000.
Ak by mal záujem niekto o obhliadku auta nech sa prihlási na obecnom úrade. Cenovú ponuku je 
potrebné predložiť do 15.2.2019 do 14:00 na Obecný úrad v uzatvorenej obálke. Na obecnom 
zastupiteľstve sa buď schváli, alebo neschváli odpredaj tohto osobného auta. 
 

Ostatné krátke správy
 

- rodina Rybnikárová darovala do Domu 
smútku stôl a krásnu vázu - ĎAKUJEME
 
- roku 2019 je potrebná akútna rekonštrukcia 
strechy škôlky z dôvodu havarijného stavu a 
taktiež úprava parkovacej plochy v areály MŠ
 
- začiatkom marca bude vyhlásená výzva na 
hlavného kontrolóra obce Modrovka na 
webovom sídle www.modrovka.sk
 
- Ak ste v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť v 
obci Modrovka a táto zmena bola k 1.1.2019 
zapísaná na katastri nehnuteľností ste povinní 
podať daňové priznanie na rok 2019 na 
miestnom obecnom úrade Modrovka
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 Historické okienko
V roku 1348 kráľ Ľudovít I. (1342-1382) daroval hrad Tematín kráľovskému 
pivničiarovi a tekovskému županovi Mikulášovi. K hradu dostal Mikuláš aj 
okolité obce - medzi nimi aj "alia Madro" = iná Modrová = Modrovka.
 
Modrovka a Modrová boli v minulosti zrejme jednou obcou a po čase sa 
rozdelil. Svedčia o tom rôzne názvy : Nagy Madro, Kis Madro, Madro, alia 
Madro, Welká Modrowka, Malá Modrowka. Od r. 1927 sa trvale začal 
používať názov Modrovka (susedná obec Modrová)
 
Samotný názov obce môže byť odvodený od mena zakladateľa obce - 
Madró, Modro.
Druhou možnosťou je názov odvodený od močaristej oblasti, mokradí, 
ktoré sa tu v minulosti hojne vyskytovali. Z latinského "madére" - močiar, 
mokrý, vlhký, mokraď. Veľký vplyv mala na to zrejme rieka Váh, ktorá sa 
kedysi rozlievala kade-tade a naše územie hojne zásobila vlahou.
 
Zo dňa 6.4.1773 je na úradnej listine zachovaná pečať obce, resp. jej 
odtlačok. Sv. Michal - patrón kostola v Modrovej stojí nad netvorom, v 
pravej ruke drží meč a v ľavej váhy. Okolo pečate je nápis : 
SIIGILLUM.PAGI.MALA.MODRUFKA = pečať obce malá Modrovka.
V roku 1996 bola pečať, erb aj obecná vlajka prepracovaná a schválená 
heraldickou komisiou.

Pripravila pani kronikárka Janka Okrucká - Ďakujeme
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Dôležité termíny:
 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sobota 16. marca 2019 - voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Voľby do Európskeho parlamentu
sobota 25. mája 2019 - voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 
Harmonogram zasadnutí OZ :
15.2.2019 o 17,30h
3.5.2019 o 17,30h
30.8.2019 o 17,30h
25.10.2019 o 17,30h
13.12.209 o 17,30h
 
2.marca 2019 o 18:00 - členská schôdza DHZ Modrovka

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Na základe §12, ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. Zákona o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
bude konať dňa:
15.2.2019 o 17,30 hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1.       Otvorenie zasadnutia
2.       Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Modrovka
3.       Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v r.2019
4.       Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra §11 odst. 2 písm.j
5.       Informácie k IBV „Za škôlkou“ Modrovka
6.       Odpredaj motorového vozidla Škoda Octavia
7.       Návrh spoločenskej zmluvy OVHS Šáchor
8.       Návrh konateľa za obec Modrovka v OVHS Šáchor
9.       Rôzne : ECO textil, odovzdanie hasičskej zbrojnice, zimná údržba, materská škola
10.   Podnety od občanov
11.   Diskusia
12.   Záver

VTIP
 

Veľmi podgurážený občan sa vypotáca z krčmy. Stretne ho starosta a dohovára mu: "Si na zlej ceste, 
Dežo. Nehanbíš sa?"

"Prečo ja? Za zlú cestu nech sa hanbí obec."


