
Obecné noviny obyvateľov obce Modrovka
"Zvonička"

 Vážení občania,
  

dovoľte, aby som sa Vám prihovoril ako novozvolený starosta našej obce Modrovka. 
V prvom rade chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí mi prejavili dôveru vo voľbách. Je to 
pre mňa osobný záväzok a robím všetko pre to, aby som Vás nesklamal. Určite chcem 
na tomto mieste poďakovať pôvodnému starostovi pánovi Romanovi Pomajbovi za jeho 
úsilie a aktivity pri rozvoji a správe našej obce. Taktiež ďakujem poslancom p. Petrovi 

Kusovskému, p. Františkovi Pomajbovi, p. Milošovi Kováčovi, p. Jozefovi Minárikovi 
a pánovi Jánovi Potočkovi za vykonané aktivity pri správe našej obce zo strany 

obecného zastupiteľstva. Toto poďakovanie pôvodnému starostovi a poslancom je 
dôležité z toho pohľadu, že často krát si myslíme, že veci plynú okolo nás tak povediac 
„samozrejme“. No v skutočnosti, je za týmito „samozrejmými“ vecami veľké množstvo 

úsilia a práce.
Mojim úsilím už nie je obzerať sa späť. Verím, že sa chceme s novými poslancami 

pozerať pred seba a vidieť potreby Vás občanov a celej obce. Chcem sa držať v tomto 
volebnom období rady jedného známeho kňaza a to je „Nebojuj s ľuďmi, ale s ich 

potrebami a starosťami – veď si starosta“.
A na záver Vás chcem poprosiť. Príďte za mnou s akoukoľvek potrebou, prianím, 

sťažnosťou, jednoducho so všetkým čo sa týka diania v obci,  informujte sa, pýtajte sa, 
pretože jediné čo nám všetkým môže uškodiť je klebeta a posúvanie si nesprávnych 

informácií.
 

Prajem Vám všetkým Požehnané Vianoce!
 

Ing. Vladimír Balaj – starosta obce Modrovka
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 Krátke správy z našej obce
Nová autobusová zástavka
 
Vďaka nadácií TESCO a iniciatíve občanov  sa podarila získať dotácia na autobusovú zástavku. Dotáciu a dielo potrebujeme 
vyúčtovať do konca roka. Uvedomujeme si, že zástavka nieje veľká, no veríme že bude slúžiť svojmu účelu. Vzhľadom na 
aktuálny stav, prebiehajúci hĺbkový audit, sme museli vybrať najlacnejšiu variantu v zľave. Ďakujeme aj za to čo máme a 
veríme že sa nám ju podarí ešte skrášliť. Poďakovanie patrí Mariánovi Ábelovi, Zuzane Prekop, Petrovi Stankovi, Tiborovi 
Tarabovi za pomoc pri budovaní a inej pomoci.

Výstavba požiarnej zbrojnice
 
Výstavba požiarnej zbrojnice pokračuje v zmysle zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002211 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
vnútra SR. Termín realizácie bol skrátený zo šiestich mesiacov na dva mesiace. Veríme, že už počas sviatkov bude možné 
hasičské auto umiestniť do nových priestorov spoločne s protivodňovým vozíkom.
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 Krátke správy z našej obce
Do škôlky zavítal Mikuláš

 
Mikuláš potešil deti v škôlke. Zatancovali si. Zaspievali. Zarecitovali. Boli odvážne. Poďakovať chceme p. Mikulášovi Mgr. 
Lukášovi Vráblovi

Vianočné posedenie
 
Dňa 14.12.. 2018 sa uskutočnilo Vianočné posedenie spojené s vystúpením detí z materskej školy, vystúpením folklórneho 
súboru MODROVAN a vianočnými trhmi. Obrovským prekvapením bolo vystúpenie samotného folklórneho súboru Modrovan 
pod vedením p. Hanky Kupcovej, ktorej chceme aj touto formou ešte raz poďakovať. Verím, že pieseň Tichá noc pri sviečkach 
bola nevšedným zážitkom pre všetkých ktorí prišli.
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 Krátke správy z našej obce
Uvítanie do života novonarodených Modrovčanov

 
Bolo nám cťou sa vrátiť do tradície "uvítania do života". Uvítali sme za spevu Moniky Struhárikovej Amélku Hriadelovú , 
Izabelku Brezulovú, Justínku Balajovú  a Krištofka Potočka . Atmosféra bola príjemná, spojená s krátkym posedením a 
prezentáciou fotografií samotných detí.

Naši Jubilanti
 
Gratulujeme všetkým našim Jubilantom a prajeme pevné 
zdravie a Božích milostí v ďalšom živote.
 
50r.
Ľubica Gajdošechová
60r.
Vladimír Struhárik   
Strakota Pavol Ing.    
Pánik Anton 
Lýdia Kreneková
70r.
Pavol Potoček 
Anna Ištoková  
80r.
Ján Kuliška  
Františka Janžová 
90r.
Anton Janžo 
Anna Masárová
    

99 rokov pani Mária Štefová - Veľa zdravia a 
obrovská Gratulácia!
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 Ostatné drobné, ale dôležité správy
 
- na cintoríne a v dome smútku bola odstavená voda z dôvodu  mrazov
- p. Tibor Taraba podaroval do domu smútku nádherný kríž spoločne so 
svietnikmi - veľká vďaka!
- obecný úrad bol vymaľovaný - poďakovanie patrí p. Tomášovi Potočkovi
- uskutočnilo sa pracovné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v "IBV za škôlkou" 
za účelom riešenia stavebných povolení a inžinieringu
- zúčastnili sme sa predsedníctva  Oblastnej organizácie cestovného ruchu
- v krátkej dobe bude vyhlásené výberové konanie na funkciu "hlavného 
kontrolóra obce"
- V obci MODROVKA vzhľadom na skutočnosť, že dva roky neprebehol povinný 
audit, sme sa rozhodli vykonať hĺbkový audit v súlade so zákonom č.540/2007 
Z.z.. Cieľom auditu je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou a overenie hospodárenia obce podľa jeho 
rozpočtu.
- v rámci Materskej školy, bolo zriadené Občianske združenie Mravenisko, ktoré 
je príjemcom pomoci 2% dane. Takže budete môcť prispieť svojimi 2% z daní na 
toto združenie. Výber 2% bude slúžiť na skvalitnenie pedagogického procesu 
samotnej škôlky.
- v areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový kontajner. Prosíme vhadzovať 
odpad len z cintorína a nedávať odpad mimo neho.
 
/V prípade, ak by sme zabudli na niečo podstatné, tak nás na to treba upozorniť. 
Veľa aktuálnych informácií nájdete aj na našej novej webovej stránke 
www.modrovka.sk/
 
 
Kontakty na obec:
STAROSTA OBCE
Ing. Vladimír Balaj - 0908 286 201 starosta@modrovka.sk
OBECNÝ ÚRAD
0901 710 551 obec@modrovka.sk
MATERSKÁ ŠKOLKA
0901 710 553
 
Úradné hodiny:
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok ------------- 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00     13:00 - 17:00
Štvrtok ------------- 13:00 -15:30
Piatok 7:30 - 12:00      13:00 - 15:30
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 Výsledky komunálnych volieb 2019
 
Zvolení poslanci:
1.Ing.  Pavol Strakota 109 hlasov
2.Mgr. Marián Ábel 102 hlasov
3. Monika Struháriková 97 hlasov
4. Tibor Taraba 97 hlasov
5. Jozef Minárik 82 hlasov
Náhradníci:
Peter Kusovský 58 hlasov
Ján Potoček 51 hlasov
Miloš Kováč 30 hlasov
Zvolený starosta:
Ing. Vladimír Balaj 83 hlasov
Ostatný kandidáti na starostu:
Roman Pomajbo 62 hlasov
 

Volebná účasť 88,62 % - čo je skvelé!!!

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO - VŠETCI STE POZVANÍ!!!
Na základe §12, ods.3 zákona Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás 
pozývame na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa:
21.12.2018 o 17,00hod. v kultúrnom dome Modrovka.
Program :
1.       Otvorenie zasadnutia
2.       Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
3.       Informácia novozvoleného starostu o zložení sľubu na základe notárskej zápisnice
4.       Zloženie sľubu novozvolených poslancov
5.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6.       Zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva
7.       Schválenie programu
8.       Overenie sľubu poslancov
9.       Vystúpenie novozvoleného starostu
a) k návrhu rozpočtu na roky 2019,2020,2021
b) informácia o prebiehajúcom audite
c) informácia o stave pohľadávok voči obci a príslušných finančných tokov /prezentácia 
obecných účtov/
d) informácia o požiadavke zo strany Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor
e) informácia k „IBV za škôlkou“ – záver zo stretnutia vlastníkov
f) informácia k prebiehajúcich  prácach v obci /požiarna zbrojnica, zástavka/
10.   Schválenie rozpočtu na roky 2019,2020,2021
11.   Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach určovania 
a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
12.   Oznámenie o poverení zástupcu starostu
13.   Určenie platu novozvoleného starostu
14.   Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu
15.   Diskusia /kontrolór obce, zimná údržba ciest, podnety od občanov, MŠ Modrovka, OZ 
Mravenisko/
16.   Záver


