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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvý mesiac z roku 2019. Od môjho zvolenia do funkcie
starostky obce zasadalo obecné zastupiteľstvo 3
krát. Tí, ktorí sledujete internetovú stránku našej
obce, máte možnosť na nej nájsť uznesenia
s konkrétnymi hlasovaniam, ako aj jednotlivé zápisnice. V rámci poslaneckého zboru sa vymenilo
5 poslancov a všetci novozvolení poslanci sa stali
zároveň aj predsedami piatich z celkovo šiestich
komisií obce. Výmena poslancov, ako aj zloženie
členov jednotlivých komisii, môže mať podstatný
vplyv na celkový rozvoj obce. V súčasnosti sme
v stave tvorenia plánu hlavných úloh na rok 2019.
Všetci vieme, že najviac nás tlačia miestne komunikácie a dokončenie odkanalizovania obce. Rada
by som v tejto súvislosti pripomenula, že obec nie
je v tejto akcii ani investorom ani realizátorom
stavby, sme v pozícii kedy “trpíme“ stavbu na našom území. V rámci tejto pozície sa snažíme pravidelne vyvíjať tlak na zhotoviteľa stavby ohľadom bezpečnosti a zjazdnosti ciest, ktoré sú často

vďaka podmytým výkopom a sadaniu zásypov
a nových asfaltových pásov v dezolátnom stave.
Akoby tento stav nestačil, prekvapila nás silná
zima s početnými zrážkami a nová povinnosť obce zabezpečovať zimnú údržbu nielen ciest, ale aj
chodníkov, ktoré sa práve z dôvodu ich rozkopávok udržiavajú veľmi ťažko. Viem, že to vyžadovalo a zrejme ešte v tejto dobe vyžaduje od každého z nás veľkú dávku trpezlivosti a tolerantnosti.
Verím, že tento rok bude stavba dokončená
a situácia trvalo vyriešená. Tak ako som spomenula na začiatku, poslanci obecného zastupiteľstva
spracovali spolu s jednotlivými komisiami návrhy
hlavných úloh na rok 2019, ktorý budeme ešte
upravovať podľa ich priorít a finančnej náročnosti
tak, aby sme zabezpečili chod obce po technickej
a inžinierskej činnosti, naďalej podporili kultúrne
a športové akcie a organizácie a mohli pomáhať
sociálne odkázaným občanom, starším občanom a
deťom. Rok 2019 bude aj rokom TRIEDENIA
ODPADU! Obec bude hľadať všetky dostupné
mož no sti, ab y zmotivovala občanov
k dôslednému triedeniu odpadu, k znižovaniu samotnej tvorby odpadu nielen z dôvodu zmeny
zákona o odpadoch, z ktorej vyplynuli vyššie poplatky za ukladanie komunálneho odpadu, ale
hlavne a v prvom rade pre ochranu životného
prostredia a prírody. Vzhľadom k tomu, že tieto
úlohy sú veľmi náročné, navrhla som poslancom
spoločné pracovné stretnutia, ktoré by mali viesť
k tomu, aby sme sa zjednotili v predstave rozvoja
obce a hľadali spoločne ekonomické a ľudské riešenia jednotlivých problémov. Vážení spoluobčania, na záver by som rada povedala, že na to, aby
obec fungovala, je potrebná Vaša spoluúčasť na
jej dianí, záujem o svoje okolie a snaha urobiť
niečo navyše, len tak pre radosť alebo preto, že je
to potrebné. Verím, že dokážeme tento rok pridať
všetci ruku k dielu a že naša obec to pocíti a život
v nej bude lepši. Želám pekné dni.
Ing. Dana Kolláriková
starostka obce
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VÝSLEDKY VOLIEB V NAŠEJ OBCI
V obci Sebedražie bolo zapísaných 1456 voličov.
Volebná komisia odovzdala 845 hlasovacích lístkov.
Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 836 hlasovacích lístkov.
Kandidát č.1
Kandidát č.2
Kandidát č.3
Kandidát č.4

Ján Brindza získal 178 hlasov.
Igor Čertík získal 130 hlasov.
Ing. Dana Kolláriková získala 371 hlasov.
Vladimír Medňanský získal 157 hlasov.

Za starostu obce bol právoplatne zvolený kandidát č.3 Ing. Dana Kolláriková.
Za poslancov do OZ bolo odovzdaných 816 platných hlasovacích lístkov. Podľa počtu získaných hlasov,
boli zvolení títo kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Igor Čertík
Bc. Martin Ivan
Mgr. Pavol Juhász
Ing. Ivan Leitmann
Vladimír Medňanský
Mgr. Alena Šimková
Ing. Marek Grolmus
Ing. Jaroslav Popelka
RNDr. Ladislav Pecho

520
459
418
403
368
365
362
334
242

Náhradníci:
10. Bc. Jozef Krausko
11. Mgr. Julián Oboňa
12. Daniel Kozák
13. Ján Oršula
14. Miriama Kurbelová
15. Ján Kurbel
16. Mgr. Jozef Šteták

238
227
204
199
196
176
170

Do svojich funkcií boli zvolení kandidáti menovaní dňa 7.12.2018, zložením slávnostných sľubov,
na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
www.sebedrazie.sk

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
OcÚ v Sebedraží oznamuje občanom, že v roku 2019 sa Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, a
poplatok za odvoz komunálneho odpadu budú priebežne vyberať v nasledovných termínoch:
Poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu: 1.3. – 31.3. 2019
Daň z nehnuteľnosti a Daň za psa: 1.5. – 31.5. 2019
V prípade zmien termínov Vás budeme informovať prostredníctvom novín, obecného rozhlasu, internetovej stránky obce a oznamov na vývesnej tabuli OcÚ Sebedražie.
Ďakujeme.
OcÚ Sebedražie
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Stalo sa zvykom v našej obci slávnostne uvítať našich najmladších spoluobčanov. 24.10.2018 sme sa zišli v kultúrnom
dome, aby sme tak urobili pre novonarodené detičky. Pán starosta v príhovore vyjadril dôležitosť rodiny, kvalitných vzťahov, no najmä lásky medzi rodinnými príslušníkmi. O kultúrny
program sa postarali deti z materskej školy, pod vedením pani
učiteľky Edity Kubalovej a Tatiany Mikulcovej. Rodičia si
z rúk pána starostu prevzali kvetinové a finančné dary a podpísali sa do pamätnej knihy.
Milí rodičia, želáme Vám veľa lásky a trpezlivosti pri výchove
vašich najnovších členov rodiny.
red.

OZNAMY
Oznamujeme občanom, že si môžu na OÚ zakúpiť magnetku našej obce.
Cena jednej magnetky je 2,70 eur.

Zdroj: www.sebedrazie.sk

MUDr. Škultétyová oznamuje svojim pacientom, že od 1.1.2019 nebude dochádzať do obce za účelom predpisovania liekov. Dôvodom je elektronické predpisovanie liekov.
Zdroj: www.sebedrazie.sk

POZVÁNKA
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POSEDENIE PRI JEDLIČKE
Dňa 29.12.2018 o 15,00 hod.
sa v Kultúrnom dome v Sebedraží
uskutočnilo posedenie pod jedličkou.
Túto akciu každoročnej organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých, Slovenská
únia žien a Dozorný výbor
J E D N O T A .
Začiatok stretnutia je tradične spojený s piesňou Tichá
noc, ktorú si spoločne zaspievajú všetci zúčastnení.
Predsedovia jednotlivých združení zhodnotili uplynulý rok a oboznámili s pripravovanými akciami
na nasledujúci rok. Nezabudli spomenúť aj na členov, ktorí sa už nemôžu stretávať a uctili si ich
chvíľou ticha. Na stretnutí sa zúčastnili aj predchádzajúci starosta Ing. Peter Juríček a súčasná starostka Ing. Dana Kolláriková. Naší spoluobčania sa tešia na spoločné stretnutia, radi sa porozprávajú a
zaspomínajú na "staré časy".
Všetkým zúčastneným na počúvanie a do tanca hrali bratranci Čertíkovci.
Mgr. Alena Šimková

SILVESTROVSKÁ ZABÍJAČKA
Dňa 29.12.2018 sa v areáli TJ Baník Sebedražie
v novovybudovanom prístrešku uskutočnil nultý ročník Sebedražskej zabíjačky. Vydarená akcia bola organizovaná TJ
Baníkom Sebedražie
za finančnej podpory
obce Sebedražie a
k technickému zabezpečeniu prispeli aj
dievčatá z miestnej organizácie
červeného
kríža. Príjemná ochutnávka zabíjačkových
špecialít za tónov ľudovej muziky bola oživená milým, malým vystúpením detí
ZŠ. Všetci organizátori
akcie ďakujú, návštevníkom podujatia, že
svojou účasťou akciu podporili, čo jej dalo nový rozmer
do budúcnosti.
Ing. Dana Kolláriková
starostka obce
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KDE : KD v Sebedraží

KEDY : 22.2.2019 ( piatok)

O KOĽKEJ : 17.00h
Srdečne Vás pozývame
téma karnevalu je

Pripravená bude pre Vás
zábava, bufet aj zaujímavá bohatá tombola .
Mgr. Katarína Hepnerová , riaditeľka MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili už do 5. ročníka súťaže Domestos pre školy.
Nakoľko sme sa vlani stali výhercami hlavnej výhry, tento rok sme podľa daných pravidiel, nemohli o ňu bojovať. Ale stali sme sa výhercami , ako v predošlých rokoch, produktov Domestos v hodnote 260 €. Ďakujeme našim žiakom a ich rodičom za aktivitu v
tejto súťaži. Najaktívnejší žiaci budú odmenení. Teší nás, že aj rodičom záleží na hygiene
školského prostredia. Ďakujeme.
Mgr. Babaštová Eva, riaditeľka ZŠ

srdečne pozýva všetkých priaznivcov
dobrej hudby a zábavy
na
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ROZDELENIE POSLANECKÝCH OBVODOV
VO FUNKČNOM OBDOBÍ 2018-2022.
Poslanecké obvody:

Poslanec :

1.) - ul. Hlavná

Mgr. Pavol Juhász

2.) - ul. Cintorínska

Bc. Martin Ivan

3.) - ul. Košovská

Ing. Marek Grolmus

4.) - ul. Športová + Dúbravka

Igor Čertík

5.) - ul. Lúčna

Ing. Jaroslav Popelka

6.) - ul. Priehon

Mgr. Alena Šimková

7.) - ul. Záhrady

RNDr. Ladislav Pecho

8.) - ul. Boriny

Ing. Ivan Leitmann

9.) - ul. Banícka

Vladimír Medňanský

www.sebedrazie.sk

HARMONOGRAM VÝVOZU
Harmonogram
vývozu plastov - vrecia v obci Sebedražie
v roku 2019

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

utorok 4. 1. 2019
utorok 5. 2. 2019
utorok 5. 3. 2019
utorok 2. 4. 2019
utorok 7. 5. 2019
utorok 4. 6. 2019
utorok 2. 7. 2019
utorok 6. 8. 2019
utorok 3. 9. 2019
utorok 1. 10. 2019
utorok 5. 11. 2019
utorok 3. 12. 2019

Harmonogram
vývozu skla v obci Sebedražie
v roku 2019

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

štvrtok 24.1. 2019
štvrtok 28.2.2019
štvrtok 28.3. 2019
štvrtok 25.4. 2019
štvrtok 23.5. 2019
štvrtok 27.6. 2019
štvrtok 25.7. 2019
štvrtok 22.8. 2019
štvrtok 26.9.2019
štvrtok 24.10. 2019
štvrtok 28.11. 2019
štvrtok 26.12. 2019
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