
 

Ozveny SEDLÍC 2/2021                                                                                                                               1. strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nová internetová stránka obce Sedlice 
 

Webové sídlo získala obec v roku 2006. Na ňom mala zriadenú 

stránku, ktorá na to obdobie dostatočne spĺňala požiadavky 

kladené na samosprávne weby, avšak vývoj v informačných 

technológiách sa postupne začal zrýchľovať a s ním aj 

možnosti a očakávania. V roku 2016 už bolo nutné zmeniť 

web, pretože ten pôvodný bol považovaný za zastaraný. Lenže 

prax ukázala, že je potrebná ďalšia zmena, pretože 

komunikácia so spoločnosťou, ktorá zabezpečovala technickú 

podporu, stagnovala. Administrátorská aj používateľská 

skúsenosť ukázali, že v súčasnosti je možné od webu očakávať 

oveľa viac. Preto sa obec rozhodla pre druhú inováciu, a tak 3. 

augusta 2021 bola spustená nová internetová stránka obce, 

ktorú pre nás vytvorila spoločnosť webex.digital, s. r. o. 

K inovácii sme pristúpili najmä z týchto troch zásadných 

dôvodov: zjednodušenie administrácie, zmena grafického 

dizajnu a nové komunikačné možnosti. Súčasťou stránky sú 

teda aj nové moduly predstavujúce informačné kanály medzi 

obcou a občanmi, ktoré budú interaktívne poskytovať 

informácie o dianí v obci: mobilná aplikácia, SMS hlásnik, 

emailové notifikácie (upozornenia) a hlásenia obecného 

rozhlasu (tie sme si mohli z webovej stránky vypočuť podľa 

potreby aj doteraz). 

 

Aplikácia obce Sedlice 

V rámci elektronizácie služieb sme pre používateľov 

mobilných telefónov s dotykovým displejom zaviedli voľne a 

zdarma stiahnuteľnú aplikáciu s názvom  Obec Sedlice, 

pomocou ktorej budete dostávať aktuálne informácie o dianí v 

obci, údaje o komunálnych službách a iné dôležité informácie.  
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Ozveny SEDLÍC 
Občasník obce Sedlice 

NAMIESTO ÚVODU 

 

ZA ŠICKO MOŽE 

STAROSTA 
 

Čom v obci ňeňi kabel optika, 

čom po burke ňebula eľetrika, 

na to je jeďina odpoveď prosta, 

za to šicko može furt ľem starosta. 

 

Na cinťjeru virosla veľka trava,  

v jari a v ľece śe to občas stava. 

Na to je jeďina odpoveď prosta, 

za to šicko može furt ľem starosta. 

 

Občaňi vicahuju spori stare, 

že do zahradi im stirča konare. 

Na to je jeďina odpoveď prosta, 

za to šicko može furt ľem starosta. 

 

Ked furtom na dvore v noci pes breše,  

za to starosta zodpovednosc ňeše. 

A coraz častejši na dvore śmerdzi, 

bo u suśeda baba z dzedom perdzi. 

 

Občan požadal o povoľeňe,  

chce stavac dom pri suśedovej sceňe. 

Suśeda na to s manželom spolu,  

dom postaviš ľem cez moju mrtvolu. 

 

Ked na drustve ľeži zdechnuta krava, 

ked dzecom v školke ňechuťi strava, 

na to je jeďina odpoveď prosta, 

za to šicko može furt ľem starosta. 

 

V karčme śe preberaju všeľijake veci,  

aj to, že starosta ma veľo dzeci 

a že furt kupuje nove motore,  

šak to je zos vezeenkom v rozpore. 
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Mobilná aplikácia prináša: 

▪ stále a rýchlo dostupné informácie z našej obce, 

▪ upozornenia vo vašom mobilnom telefóne vďaka push 

    notifikáciám, napr. o vývoze odpadu v daný deň, 

▪ rýchly a prehľadný kalendár zvozu odpadu, 

▪ pridanie podnetu na odstránenie poruchy verejného 

    osvetlenia, nahlásenie nelegálnej skládky alebo akýkoľvek 

    iný odkaz pre starostu obce alebo pracovníkov obecného 

    úradu, 

▪ pridanie nápadu alebo vylepšenia, a to aj s fotografiou, 

▪ kalendár podujatí, cestovné poriadky, 

▪ dôležité kontakty a mnoho iného. 

 

Cieľom je v dnešnom rýchlo meniacom sa svete dostať 

informácie z obce čo najrýchlejšie k obyvateľom. Mobilná 

aplikácia je personalizovaná pre našu obec, a teda nejde o 

všeobecnú aplikáciu, pri ktorej by bolo nutné nastavovať výber 

správ alebo sa registrovať. Aplikáciu si môžete zdarma 

stiahnuť v internetovom obchode GooglePlay, a to buď jej 

vyhľadaním, alebo zosnímaním tohto QR kódu, ktorý nájdete 

aj priamo na webovej stránke. Zatiaľ je dostupná pre telefóny 

s operačným systémom Android, ale 

čoskoro bude dostupná aj pre operačný 

systém iPhone. Ak budete mať nejaké 

pripomienky alebo návrhy, ako 

aplikáciu zlepšiť, napíšte nám na 

info@infourad.sk. 

SMS hlásnik 

Ďalším informačným kanálom je SMS 

hlásnik. Je to nástroj, ktorý bude prinášať aktuálne informácie 

formou SMS správ. Aby bolo možné využívať túto službu, je 

potrebné zaregistrovať číslo mobilného telefónu na webovej 

stránke v pravom dolnom rohu alebo nahlásiť telefónne číslo 

v kancelárii obecného úradu a registráciu vykonáme za vás. 

Cez SMS správy budeme zasielať iba hlásenia, ktoré majú 

krátkodobý charakter (napr. oznam o predaji súkromných 

podnikateľov, ktorí prichádzajú do obce).  

 

Emailové notifikácie (upozornenia) 

Pod ikonou registrácie do SMS hlásnika sa nachádza ikona 

Odber oznamov. Je určená na zaregistrovanie emailovej adresy 

do našej databázy. Následne vám príde emailová správa vždy, 

keď na stránku pridáme nový oznam alebo na nej pribudne 

nová fotogaléria. 

 

Hlásenia obecného rozhlasu 

Poslednou ikonou sú Oznamy rozhlasu. Táto funkcia bola 

dostupná už aj v pôvodnej verzii webovej stránky. Po kliknutí 

na ňu sa zobrazia posledné aktuálne hlásenia vysielané 

obecným rozhlasom. Vypočuť si ich môžete v pôvodnom znení 

ako zvukovú nahrávku. Zverejňujeme iba tie hlásenia, ktoré 

majú dlhodobejší charakter (napr. informácie ku kultúrnym a 

športovým podujatiam alebo oznam o usmerneniach v čase 

vykurovacieho obdobia a pod.). 

 

 

Ked ľudze išľi rano z koscela, 

zrazu śe na ňich virojela fčela, 

a dajaki zaškodňik śe v obci čiňi,  

fčeli śe našľi i v rozvodnej skriňi. 

 

Ponad dzedzinu ľetadlo ľecelo, 

chemicku stopu v ňebe ochabelo. 

Na to je jeďina odpoveď prosta,  

za to šicko može furt ľem starosta. 

      

To, co vam povjem, vimisel ňeňi, 

suśedov plot jednej rodziňe cjeňi. 

A bez slunka tota korona vznika,  

šak to je jednoducha matematika.  

 

Na uradze prace je veľo ľudzi, 

zapisuje śe, kto śe doma nudzi. 

Aktivačne veru veľku snahu maju, 

pozametac drahi nam pomahaju. 

 

Skoro rano občaňi spac ňedaľi, 

kravi z drustva im dvor stalabaľi. 

Na to je jeďina odpoveď prosta,  

za to šicko može furt ľem starosta. 

 

Šmecare z dzedzini šmece voźeľi 

a do plocika cetke udereľi. 

A dvom občanom bedňe vivraceľi,  

ta to je cale uplňe v prdeli. 

 

Na strome sebe śpjevaľi ftački,  

že po jarku plavaľi srački, 

bo vo valaľe čisťičku ňemaju 

a ľudze srački zo žumpi puščaju.   

 

Občaňi objaveľi čarne skladki, 

ľudze tam virucuju hmotne statki. 

Na to je jeďina odpoveď prosta,  

za to šicko može furt ľem starosta.   

 

Povjem vam rovno, z mosta do prosta, 

najvekšim šefom je v obci starosta. 

Šicke ho zdravja i radzi maju, 

iba dachtore ho furtom ohvarjaju. 
 

Autor textu: Pavel Mylan,  

starosta obec Bretejovce 

 

Text je oproti originálu jazykovo 

 a čiastočne aj obsahovo upravený. 

mailto:info@infourad.sk
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Prehľad podujatí a udalostí, január – september 2021 
 

Protipandemické opatrenia, od 1. januára. Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu museli byť prijaté 

ďalšie opatrenia. Od začiatku nového roka muselo byť znovu pozastavené verejné liturgické slávenie. Zákaz 

vychádzania (lockdown), ktorý mal pôvodne trvať do 10. januára, bol predĺžený do 7. februára. Po skončení 

vianočných prázdnin žiaci materskej školy museli ostať doma, takisto aj žiaci 1. stupňa základnej školy, 

ktorí sa museli začať vzdelávať dištančnou formou rovnako ako starší žiaci. Po vianočnej prestávke ostal 

naďalej zatvorený aj denný stacionár a prevádzky služieb (u nás kaderníctvo a kozmetika). 

Dobrá novina, 3. január. Keďže koledníci Dobrej noviny nemohli osobne navštíviť rodiny, spojili sa s nimi 

prostredníctvom videa, ktoré zverejnili v ten deň na internete. Dobrú novinu sme mohli podporiť modlitbou, 

rovnako ako individuálnym príspevkom, a to online formou alebo odovzdaním finančného daru do 

pripravených škatuliek umiestnených v obchodných prevádzkach. Výnos zbierky, ktorý má misijný rozmer, 

činil 367,24 eur. 

Odpadové hospodárstvo, 12. január. V rámci odpadového hospodárstva firma Kosit, a. s., vykonávajúca 

zber odpadu v obci, dodala 8 kusov 1100-litrových (modrých) nádob na triedený papier, čím vyhovela 

požiadavke doplniť ich. V polovici mája bola realizovaná výmena zvyšných 124 kusov plechových nádob 

na komunálny odpad za plastové nádoby. Prvá časť z celkového množstva asi 280 kusov bola vymieňaná 

priebežne. 

Zber druhotných surovín, 14. január. Prvý tohtoročný zber a vývoz nefunkčných elektrospotrebičov sa 

uskutočnil 14. januára, ďalší 10. júna a 25. augusta. Realizovala ich firma H+EKO. Zber papiera 

a kuchynského oleja spojený s výmenou za drogériový papier sa uskutočnil 27. februára, 15. mája, 24. júla 

a 18. septembra. 22. marca prebehol zber pneumatík. 27. marca dobrovoľní hasiči vykonali zber starého 

železa a železného šrotu. 

Celoplošné testovanie, 23. a 24. január. Rovnakým 

spôsobom ako v októbri a novembri minulého roka 

prebehlo testovanie obyvateľstva na prítomnosť vírusu 

SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie Covid-19. 

Plošného skríningu sa zúčastnilo dovedna 506 osôb (1. deň 

354, 2. deň 152), z ktorých nebol nikto pozitívne 

testovaný. 

Ďalšie testovanie, od februára. Ďalšie epidemické 

testovania sa uskutočnili každú sobotu od februára do 

mája. 6. februára sa ho zúčastnilo 484 osôb, z nich 5 

s pozitívnym výsledkom, 13. februára 523/0, 20. februára 510/2, 27. februára 539/1, 6. marca 563/4, 13. 

marca 526/1 (rozdané respirátory), 20. marca 529/1 (rozdané vitamíny), 27. marca 530/0, 3. apríla 565/0, 

10. apríla 530/0, 17. apríla 561/1, 24. apríla 520/2 (prvýkrát aj elektronické prihlasovanie), 1. mája 364/0, 8. 

mája 234/0. 15. mája sa netestovalo a posledné testovanie prebehlo 22. mája dopoludnia, zúčastnilo sa ho 

215 osôb, pričom pozitívny nebol nikto. 

Uvoľnenie opatrení, 8. február. Do platnosti vstúpilo prvé z uvoľnených opatrení. Žiaci sa vrátili do 

materskej školy a na prvý stupeň základnej školy. 19. apríla bola umožnená pastoračná služba, u nás 

spovedanie a rozdávanie sv. prijímania. Zrušená bola povinnosť nosiť respirátor v exteriéri, ak sa v okruhu 

5 metrov nenachádzala iná osoba. Do denného stacionára sa vrátili klienti. 26. apríla sa do školy vrátili aj 

žiaci druhého stupňa. Za predpísaných podmienok sa v ten istý deň mohli sprístupniť terasy podnikov. 9. 

mája boli zrušené prednostné nákupné hodiny pre seniorov. 

Rekonštrukcia budovy ŠK, od februára. Rekonštrukcia 

budovy športového klubu pokračovala 20. februára 

demontážou starých a osádzaním nových okien. 6. marca 

boli zamurované vonkajšie vchodové dvere do pôvodnej 

spoločenskej miestnosti, kancelárie a bufetu. 27. marca 

vykopané základy na plánované vnútorné priečky, 31. 

marca uložené kanalizačné potrubie, 27. júla a 12. augusta 

bol dovezený betón na základovú dosku. 24. augusta sa 

začalo s asanáciou starých priečok (šatne), 28. augusta bola 

začatá stavba vnútorných priečok v prvej časti budovy. 
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Sčítanie obyvateľov, od 15. februára. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom obcí 

(samospráv) do 12. februára. Od polovice februára do konca marca prebiehalo sčítanie obyvateľov. Od 3. 

mája do 13. júna mohli občania využiť asistované sčítanie. Údaje spracúva Štatistický úrad SR, ktorý 

základné výsledky sprístupní do konca roka a kompletné výsledky v roku 2024.  

Zrezané stromy na cintoríne, 30. marec. Milan Chomjak so synom Petrom zrezali v trávovej časti nového 

cintorína 8 smrekov, ktoré potenciálne ohrozovali hroby nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti aleje. 

Obecný úrad plánuje v dohľadnom čase požiadať aj o výrub ostatných stromov.  

Zlúčenie pobočiek pošty, 1. apríl. Slovenská pošta, a. s., pristúpila k zrušeniu svojej pobočky v obci 

Klenov. Doručovanie poštových zásielok prevzala pošta v Sedliciach, ktorá zároveň rozšírila hodiny pre 

verejnosť, pričom pošta je naďalej otvorená počas celého pracovného týždňa. 

Prívalové zrážky, 1. apríl. V podvečerných hodinách sa spustil asi pol hodiny trvajúci lejak, ktorý z 

Bačikovej doliny naplavil na Bajerovskú ulicu blato aj kamene. Spolu s ostatnými nečistotami upchali kanál, 

ktorý v nasledujúcich dňoch vyčistili hasiči, a bahnitá voda zaplavila cestu. Tí boli potrební pri obdobnej 

situácii 5. júna, keď nahromadené zrážky z poľa Pod Viselcom upchali priepust pri autobusovej zastávke na 

hlavnej križovatke. 11. júla sa večerný lejak prejavil na Vyšnom konci, kde za rodinnými domami pod 

krížom voda z poľa podmáčala časť svahu, ktorý sa čiastočne zosunul. 

Veľkonočné požehnania, 3. apríl. Rovnako ako pred 

rokom duchovný otec prechádzajúc ulicami požehnal 

veľkonočné pokrmy farníkom stojacim pri bránach 

domov. Požehnanie so Sviatosťou oltárnou v sprievode 

asistencie nesúcej sochu Zmŕtvychvstalého udelil na 

Veľkonočnú nedeľu popoludní. Rovnakým spôsobom 

požehnal farníkov aj s relikviou sv. sestry Faustíny 

v sprievode obrazu Božieho milosrdenstva v nedeľu 11. 

apríla. 

Skončenie núdzového stavu, 14. máj. Uplynutím tohto 

dňa sa skončil núdzový stav, pričom mimoriadna situácia trvá naďalej. Skončil sa zákaz zhromažďovania aj 

zákaz vychádzania po 21. hodine. 30. júna bol zrušený dišpenz od neúčasti na liturgickom slávení. 

Rozšírený kamerový systém, 27. máj. Pracovníci firmy Trans-mont inštalovali ďalšie tri kamery v centre 

obce, ktoré snímajú zberné miesto za budovou Jednoty a park pred ňou. Tretia kamera sníma detské ihrisko. 

Cieľom monitorovania priestoru je možnosť odhaliť prípadnú priestupkovú alebo trestnú činnosť. 

Očkovanie proti covidu, 7. jún. Očkovanie bolo určené seniorom nad 60 rokov. Mobilná očkovacia 

jednotka navštívila spoločenskú sálu obecného úradu aj domácnosti s imobilnými seniormi. Možnosť dať sa 

zaočkovať využilo 42 osôb. 6. júla nasledovalo očkovanie druhou dávkou vakcíny. 

Nové hasičské vozidlo, 16. jún. Ministerstvo vnútra SR pridelilo ďalším obciam, medzi nimi aj našej obci, 

malé zásahové vozidlo Iveco Daily. Slávnostného odovzdania sa v Prešove zúčastnil starosta obce Mgr. 

Marek Guman, predseda DHZ Sedlice Martin Fiľakovský a Pavol Fiľakovský st. 

Dobrovoľnícka akcia, 6. a 7. júl. Dobrovoľníčky zo spoločnosti Tchibo Slovensko, zameranej na 

ekologické pestovanie kávy a jej predaj, pod vedením regionálnej manažérky Mirky Stenchlajovej a organi-

zátorky Janky Ďurčovej namaľovali zábradlie pri vstupe na futbalové ihrisko a pred vstupom do škôlky. 

Doplnené verejné osvetlenie, 15. júl. Montéri firmy EL VO mont, s. r. o., doplnili na stĺpy svietidlá 

verejného osvetlenia. Na žiadosť občanov bývajúcich na Miklušovskej ulici bolo takto namontovaných osem 

svietidiel, aby sa tým zvýšila viditeľnosť chodcov a ich bezpečnosť. 

Nový inventár v kuchyni a sále, 21. júl. V kuchyni obecného úradu bola nainštalovaná teplovzdušná 

elektrická rúra na pečenie, čím sa zvýšil štandard, ktorým kuchyňa disponuje. 26. augusta prebehla výmena 

35 stolov v spoločenskej sále cez Projekt podporený z rozpočtu PSK. 

Spustený inovovaný obecný web, 3. august. Obec pristúpila k inovácii svojej oficiálnej webovej stránky. 

Zmena okrem iného prináša možnosť využívať aplikáciu obce, ako aj novú službu s názvom Infoúrad. 

Premietanie filmu, 7. august. V areáli základnej školy sa zišlo takmer 50 divákov, ktorí si pozreli film 

Noční jazdci. Premietanie pod hviezdami sa uskutočnilo v rámci projektu Kino v tvojej obci, ktorý počas 

letných prázdnin vo vybraných obciach organizovala režisérska rodina Staviarskych.  

Odpustový program, od 3. augusta. Duchovný program k odpustovej slávnosti sa konal v kostole a aj 

v strede obce, kde 5. augusta podvečer slúžil sv. omšu duchovný otec Jozef Kandráč, po nej nasledoval 

sviečkový sprievod so sochou fatimskej Panny Márie. V nedeľu dopoludnia slávnostnú sv. omšu celebroval 
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bajerovský pán farár Martin Ferčák, opäť v centre obce, 

rovnako ako pred rokom. Po liturgii nasledoval spoločný 

obed zástupcov farnosti a obecného úradu. 

Kultúrny program, 8. august. Kultúrny program 

z príležitosti odpustu sa konal v rozsahu určenom platnou 

vyhláškou o organizovaní hromadných podujatí. 

Popoludní sa v priateľskom zápase stretli domáci 

futbalisti, po ňom v centre obce vystúpil pre deti aj 

dospelých kúzelník, nasledovala reprodukovaná hudba 

v ľudovom a diskotékovom štýle. Pomyselnú bodku za 

programom dal ohňostroj. 

Inštalovanie kolumbária, 17. august. Pracovníci Kamenárstva ISPA nainštalovali na novom cintoríne na 

juhozápadnej strane domu smútku kolumbárium. Inštalačné práce si objednala obec v snahe vytvoriť 

podmienky pre tých pozostalých, ktorí by chceli uložiť urnu s popolom týmto spôsobom. 

Premiestnenie kompostoviska, 18. august. Na novom aj starom cintoríne boli demontované pôvodné 

drevené kompostoviská a nahradili ich nové, plastové. Sú určené výlučne na biologicky rozložiteľný odpad. 

Ostatný odpad z cintorína je potrebné roztriediť a umiestniť do príslušnej nádoby tak, ako to bolo doposiaľ. 

Úprava dopadovej plochy, od 23. augusta. V druhej polovici augusta začali mladí športovci na 

workoutovom ihrisku svojpomocne vykonávať práce na úprave dopadovej plochy pod dvomi konzolami, 

ktoré najčastejčie využívajú na cvičenie. V septembri pokračovali mechanizačné práce a betónovanie 

obrubníkov. Nové, štrkové podpložie má oproti pôvodnému zvýšiť bezpečnosť pri tréningoch.  

Obnova zábradlia, od 28. augusta. Na konci augusta aj v septembri workoutoví športovci natreli zábradlie 

na obidvoch mostoch pre chodcov pri hlavnej ceste. Obnovu navrhli a sami zrealizovali. 

Renovácia erbov, 9. a 11. september. V rámci dobrovoľníctva Peter Huraj renovoval obidva erby pri 

vstupoch do obce. Najprv reštauroval poveternostnými vplyvmi poškodené časti erbov, potom urobil nový 

náter, ktorý rešpektuje heraldicky stanovené požiadavky. 

Preteky Okolo Slovenska, 16. september. Prvá etapa 65. 

ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska prešla 16. septembra v popoludňajších 

hodinách aj cez našu obec a mali sme tak možnosť 

sledovať významné športové podujatie s medzinárodnou 

účasťou pretekárov. V rámci etapy prešla úvodná skupina, 

po nej trojnásobný majster sveta Peter Sagan a 

štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome. Preteky 

zakončil pelotón ostatných cyklistov. 

 

               MODERNIZÁCIA VYBAVENIA OBECNEJ KUCHYNE A SÁLY 

 

Naša obecná kuchyňa prechádza postupným obnovovaním a dopĺňaním 

vybavenia. Zakúpili sme profesionálnu dvojposchodovú teplovzdušnú rúru na 

pečenie, ktorej kapacita je šesť veľkoformátových plechov naraz. Kuchyňu sme 

doplnili aj o umývačku riadu a vymenili sme skriňovú chladničku za novú, 

elegantnejšiu, ventilovanú a o niečo väčšiu, než bola pôvodná. Výmenou prešli aj 

stoly a stoličky v spoločenskej sále. Stoličky sme menili na dvakrát, keďže prvý 

variant nám dodávateľ zreklamoval a vrátil nám 80 % kúpnej ceny. Výmenu 

stolov s označením antivandal spolufinancoval Prešovský samosprávny kraj 

v rámci Výzvy predsedu. Inventár spoločenskej sály doplnila detská stolička 

a chladiaca presklená vitrína na nápoje. Plánujeme vymeniť tiež poháre a taniere 

a namontovať klimatizáciu s rekuperáciou. Žiaľ, jedno, čo nedokážeme zväčšiť, 

je kapacita sály. Tá je v súčasnosti 130 hostí pri statickej oslave alebo pri kare 

a 100 ľudí pri oslave s tanečným parketom (svadby, plesy, detské diskotéky a iné). 

Veríme, že radi využijete prenájom našej spoločenskej sály a naše priestory vám 

spríjemnia oslavu. 

 

 

Projekt je 

podporený 

z rozpočtu 

Prešovského 

samosprávneho 

kraja 
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POHREBISKO NA STAROM CINTORÍNE 

 

Naša obec prevádzkuje dve pohrebiská. My miestni ich poznáme pod označením nový a starý cintorín. Na 

starom cintoríne sa nepochováva od roku 1963, aj keď občasné uloženie pozostatkov sa tam zriedka 

realizuje. Táto cintorínska plocha s členitým terénom je veľmi náročná na údržbu, čo si vyžaduje nemalé 

finančné prostriedky a množstvo času. Pre obec je tu zákonná možnosť uzavretia pohrebiska. Zákon hovorí, 

že pohrebisko sa môže uzavrieť po uplynutí tlecej doby, a tá je 10 rokov. Zákon o pohrebiskách dozoruje 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Uvedomujeme si, že ide o veľmi citlivú skutočnosť. Je potrebné prejavovať úctu našim predkom 

a starať sa o miesto ich posledného odpočinku. No príde čas, keď aj toto miesto bude musieť zaniknúť 

a bude pokračovať v kolobehu života. Tak ako kedysi zanikol cintorín na Miklušovskej ulici, 

neďaleko areálu materskej školy alebo v nedávnej minulosti asanovaná časť plochy tohto starého 

cintorína (môžete to vidieť na priloženej ortofotomape). Za zmienku stojí aj fakt, že približne 80 % 

príbuzných navštevujúcich starý cintorín svojich predkov, ktorých hroby opatrujú, už nestihla 

poznať. A ďalšou skutočnosťou je, že na starom cintoríne existuje približne 40 % hrobov, o ktoré sa 

nikto nestará. Nájomné zmluvy sa k daným hrobom neuzatvárali. 

 

Na základe uvedeného by obec rada pohrebisko označené ako starý cintorín natrvalo uzavrela. Na začiatku 

tohto procesu chceme stanoviť obdobie 6 mesiacov na vyjadrenie názorov vás, občanov, a na zabezpečenie 

informovanosti všetkých dotknutých príbuzných. Počas tohto obdobia môžete doručiť na obecný úrad svoj 

prípadný nesúhlas, a to písomnou či ústnou formou. Zároveň bude počas 6 mesiacov umiestnená tabuľa 

s informáciou o uzavretí pohrebiska pri vchodoch na cintorín a každý hrob bude opatrený nálepkou s touto 

informáciou.  

Pri odobrení a schválení zrušenia predmetného pohrebiska sa pozostatky všetkých nebohých, ktorí na tomto 

pohrebisku boli pochovaní v lehote kratšej ako je tlecia doba, to zn. 10 rokov, exhumujú a premiestnia na 

náklady obce Sedlice na nový cintorín. Zároveň bude možnosť exhumovať na nový cintorín aj tých 

pozostalých, ktorých príbuzní si to budú výslovne priať. Zároveň sa na novom cintoríne vytvorí zo všetkých 

krížov zo starého cintorína pietne miesto, kde si budú mocť príbuzní naďalej uctiť svojich príbuzných. Ak 

dôjde k uzavretiu tohto pohrebiska, jeho plocha nebude minimálne 5 rokov využitá na žiadny účel.   

Pred sviatkom Pamiatky zosnulých budú aj na novom cintoríne označené nálepkami hroby, o ktoré sa nikto 

nestará a ktoré sú celoročne neudržiavané. Ak zo strany nájomcu nedôjde k náprave, predmetné hrobové 

miesto bude zrušené. Starať sa o estetický vzhľad hrobového miesta vyplýva pozostalým z ustanovení 

nájomnej zmluvy, ktorá je uzatvorená na každé hrobové miesto. 

Veríme, že tento zámer prijmete s pochopením a zohľadníte všetky uvedené fakty. V prípade akýchkoľvek 

otázok neváhajte kedykoľvek kontaktovať starostu obce. 
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Na našich obecných 

cintorínoch sme na- 

hradili staré kompo-

stoviská novými. Boli 

zároveň premiestnené, 

aby tvorili jeden celok 

s nádobami na komu-

nálny odpad, plasty 

a sklo. Zberné miesta, 

ako aj kompostoviská 

sú umiestnené pri 

vstupoch na cintoríny. 

Je našou povinnosťou 

separovať odpad z cin-

torínov, aj keď je to 

mnohokrát náročné. 

Viaceré predmety totiž 

tvoria kombinované odpady, napr. plastové sviečky s voskom, sklenené kahance s voskom, kytice zo živých 

kvetov s plastovými mašľami, vence zo živých kvetov s umelohmotnou výzdobou a i. Ak sa dá, skúsme tieto 

druhy odpadov čo najviac oddeliť a nájsť pre ne ten správny kontajner. 

 

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD A GENERÁLNE UPRATOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Naša obec ponúka občanom možnosť odovzdať veľkoobjemový odpad na vytvorené kontajnerové stojisko. 

Informovali sme o tom v minuloročnom júnovom vydaní nášho občasníka. Veľkoobjemový odpad je všetok 

odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nedá umiestniť do 120-litrovej nádoby na komunálny odpad. Ide napr. 

o jednorazovú výmenu starého koberca, jedného až dvoch kusov nábytku, podlahovej krytiny alebo 

pneumatík. Často sa nám ale stáva, že občania privezú na kontajnerové stojisko neúnosné množstvo odpadu, 

ktorý im vznikol po generálnom upratovaní pôjdu alebo celkovej rekonštrukcii jednej izby či celého domu. 

Takéto množstvo od-

padu žiaľ nemôžeme 

prijať, pretože my 

tento odpad odovzdá-

vame na skládku 

odpadov a za jeden 

vývoz platíme pomer-

ne vysokú sumu. Ak 

niekto plánuje podob-

né generálne upra-

tovanie svojej nehnu-

teľnosti, je jeho po-

vinnosť odovzdať 

vzniknutý odpad na 

skládku odpadov vo 

svojej réžii. Najbližšie 

odberné miesto je 

prekladisko odpadov 

Cemjata. Žiaľ, na toto prekladisko nemôžete doviesť odpad sami. Musíte si objednať pristavenie kontajnera 

od spoločnosti KOSIT, a. s., ktorá prekladisko spravuje. Druhou najbližšou skládkou je skládka odpadov 

v obci Svinia. Túto skládku spravuje spoločnosť ENVIGEOS, a. s. Tam môžete odviesť komunálny odpad 

aj vlastným vozidlom s prívesným vozíkom alebo nákladným autom. Bližšie informácie a kontaktné údaje 

nájdete na webových sídlach týchto spoločností alebo vám ich radi poskytneme v stránkových hodinách na 

obecnom úrade. 
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ZMENA SPÔSOBU SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach schválilo na návrh starostu obce zmenu spôsobu separovaného zberu. 

Separovaný zber nateraz realizujeme tak, že vyseparované zložky odpadov (plasty, sklo, papier) 

umiestňujeme do 1100-litrových kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na stanovištiach v jednotlivých častiach 

našej obce. Tento spôsob má výhody aj nevýhody a keďže prevažujú nevýhody, čoskoro prejdeme v obci na 

iný spôsob separácie. Kontajnery sa postupne opotrebúvajú a viaceré z nich sú už vzhľadom nepekné 

a ošumelé. Často dochádza k ich preplňaniu a umiestňovaniu najmä plastov a kartónov ku kontajnerom 

neprimerane dlhý čas pred vývozom. Tento zber je neadresný a často nie je dostatočná ani čistota 

vytriedeného odpadu, pretože ju narúšajú iné prímesi, ktoré tam nepatria. Triedenie sa dá realizovať aj inými  

 

spôsobmi, napríklad vrecovým systémom alebo systémom 120-litrových kontajnerov, podobných tým, aké 

používame na zber komunálneho odpadu. Naša obec prejde na 120-litrové nádoby. Budú čiernej farby a iba 

na rukovätiach vrchnákov bude príslušné farebné označenie. Bežne sa na separovaný zber používajú 

celofarebné nádoby (žlté, zelené, modré), no chceli sme sa vyhnúť prílišnej farebnosti, preto sme zvolili 

tento konzervatívnejší, menej nápadný dizajn. Od roku 2023 k nim zrejme pribudne štvrtá nádoba určená na 

biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO). Novinkou je aj to, že onedlho budú v našej obci 

začipované klasické čierne 120-litrové nádoby na komunálny odpad. Pôvodne to prikazovala legislatívna 

zmena, no nakoniec sa jej účinnosť posúva. Zberová spoločnosť sa však na túto elektronizáciu odpadového 

hospodárstva už pripravila (vybavili automobily torznými váhami, zakúpili softvér a príslušné čipy) a bude 

ju realizovať aj napriek tomu, že to zákon zatiaľ neprikazuje. Zberová spoločnosť nám po každom vývoze 

odovzdá prehľad, v ktorom bude uvedená každá vyvezená nádoba a hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý 

sa v nej nachádzal. To nám umožní v budúcnosti lepšie určiť poplatok za odpad. Domácnosti, ktoré 

vyprodukujú menej komunálneho odpadu po prepočítaní na jedného obyvateľa, budú platiť nižšiu sadzbu. 

 

KONÁRE ZASAHUJÚCE DO MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 

Žiadame majiteľov pozemkov, aby konáre zo stromov, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií a celkovo 

presahujú za hranicu pozemkov, neodkladne orezali. V obci evidujeme viacero miest, kde tieto konáre 

sťažujú prejazd najmä nákladným autám a poľnohospodárskej technike. Ak by ste sa rozhodli zrezať celý 

strom, pripomíname, že výrez stromov je potrebné ohlásiť na obecnom úrade a je možné zrealizovať ho 

v období vegetačného pokoja, to zn. v období od 1. októbra do 31. marca. Za vašu ochotu vopred ďakujeme. 
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DOBROVOĽNÍCTVO V NAŠEJ OBCI 

 

Sme veľmi radi, že aj v našej obci sa môžeme pochváliť ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní vo svojom 

voľnom čase bezodplatne a nezištne urobiť niečo pre obec. Začiatkom júla sa na obecnom úrade prihlásila 

skupinka mladých prácechtivých zamestnankýň zo spoločnosti Tchibo Slovensko vedených pani Jankou 

Ďurčovou, ktorá u nás vlastní víkendový 

domček. Ich cieľom bolo pomôcť 

prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Po 

spoločnom uvažovaní a hľadaní vhodnej 

aktivity sme sa zhodli na novom nátere 

cestného zábradlia pred vchodom do materskej 

školy a pri vstupe na futbalové ihrisko. 

Natieranie bolo náročnejšie, lebo išlo 

o kombinovaný dvojfarebný náter, ale dievčatá 

si s tým hravo poradili. Podobnou 

dobrovoľníckou činnosťou prispela 

ku skrášleniu obce mládežnícká skupinka, 

ktorá v našej obci začala aktívne cvičiť 

workout. Na obecný úrad prišli s prosbou 

o výmenu dopadovej plochy pod konzolami na 

ihrisku. Konečná spoločná dohoda vyzerala 

tak, že obec zabezpečí potrebný materiál a realizáciu si žiadatelia vykonajú svojpomocne a že obci prispejú 

ďalšou dobrovoľníckou činnosťou a omaľujú zábradlia mostov v parku pri hlavnej ceste. V treťom prípade 

boli prostredníctvom dobrovoľníckej práce bez nároku na odmenu reštaurované erby pri vstupoch do obce. 

Sme veľmi radi, že po dobrovoľníkoch z radov našich zložiek (poslanci zastupiteľstva – výstavba chodníka 

pred predajňou COOP Jednota, členky Klubu žien – starostlivosť o parkovú výsadbu, členovia DHZ, 

členovia Športového klubu Sedlice) sa dobrovoľníckej činnosti chopili ďalší občania našej obce. 

 

MIMOKLUBOVÉ ŠPORTY V SEDLICIACH 

 

Steet workout 

Stručne predstavte street workout. Ktoré konzoly využívate na našom ihrisku najčastejšie a prečo? 

Je nejaká konzola, ktorú by ste ešte privítali, príp. chceli doplniť? Alebo ako inak by ste ešte vylepšili 

ihrisko? 

Street workout/kalisteniku by sme opísali ako cvičenie s vlastnou hmotnosťou, ktoré zahŕňa statické 

a dynamické prvky. Najviac využiteľným prvkom ihriska je pre nás hrazda, pretože je multifunkčná. Dá sa 

na nej robiť tak dynamika, ako aj statika. Momentálne ihrisko prerábame. Vďaka starostovi, ktorý nám vyšiel 

v ústrety, v blízkej budúcnosti privítame nové komponenty. Pribudne nová hrazda vhodnejšia na na 

freestyle/dynamiku, bradlá a rebriny. 

Kto tvorí skupinu (a tým teda aj počet 

a mená)? Kto zo skupiny podnietil 

spoločné cvičenie? Čo tomu 

predchádzalo (okrem straty možnosti 

cvičiť v posilňovni)? Odkedy sa 

stretávate na workoutovom ihrisku a 

ako často? Je nutná pravidelnosť? 

Naša skupina zvaná HYPE sesh team sa 

skladá zo šiestich členov: Alex 

Tumidalský (17), Matej Magáč (17), Filip 

Tumidalský (19), Daniela  Hurajová (19), 

Dávid Fejerčák (19) a Samo Dubecký 

(17). Alex z nás cvičí najdlhšie, ale bol to 

Matej, ktorý jeden deň navrhol, aby sme 

šli všetci spolu, a odvtedy sme takto 
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pokope už vyše roka. Prvotným dôvodom bolo vypracovanie postavy. 

To sa však rýchlo zmenilo. Časom nám tento šport prírastol k srdcu. 

Pocit adrenalínu z výšky, frustrácia z množstva pokusov a na záver 

pocit uspokojenia z úspechu sú nenahraditeľné. Vypracované telo sa 

stalo len bonusom. Alex, Matej a Dávid spolu cvičia už od júna 2020. 

Do konca leta sa skupina rozrástla do finálneho počtu. Snažíme sa 

spolu cvičiť každý deň a v kontakte sme neustále. Obľúbeným 

miestom na oddych a pokec je Trinity bar Sedlice. Pravidelnosť je 

kľúčom k progressu, respektíve pokroku. Preto nás veľmi mrzí, že 

momentálne sú naše možnosti z dôvodu rekonštrukcie obmedzené.  

Čo si vyžaduje tento šport (napr. špeciálne stravovanie a pod.)? 

Odkiaľ beriete inšpiráciu alebo kto je pre vás inšpiráciou (napr. 

videá workoutérov na youtube alebo aj osobné kontakty)? Čo by 

ste chceli dosiahnuť alebo, inak povedané, máte nejaké konkrétne 

méty? 

Čaro kalisteniky spočíva v tom, že jediný nevyhnutný nástroj na 

cvičenie je vlastné telo. Už samotné kľuky sú prvkom kalisteniky. Čo 

sa týka jedla, za nás je v podstate jedno, ako sa človek stravuje. Stačí, 

že to nepreháňa. Odporúčame však nejaké doplnky výživy a vitamíny 

navyše. Väčší výdaj si vyžaduje väčší príjem. V prvom rade sa 

inšpirujeme navzájom. Samozrejme, vpred nás posúvajú rôzne videá 

na sociálnych sieťach, či už na youtube alebo na instagrame. Nie sme 

fanúšikmi konkrétnych ikon. Alex s Matejom berú tento šport naozaj 

vážne. Najradšej by sa ním živili, respektíve robili kalisteniku 

profesionálne. My ostatní im fandíme a kalisteniku berieme ako 

hobby. 

V júli ste sa zúčastnili na majstrovstvách Slovenska. Koľkí ste sa 

ich zúčastnili. Ako ste spokojní s vlastnými výkonmi? 

Áno, na majstrovstvách sa zúčastnili Alex s Matejom, konkrétne v 

kategórii freestyle. Bola to pre nich prvá skúsenosť, takže sú spokojní. 

V budúcnosti by však chceli svoje výkony zlepšiť. 

Daniela sa zúčastnila súťaže street workout Brezno v kategórii Sets 

and reps ženy. 

Utrpeli ste už na tomto mieste aj nejaké vážnejšie úrazy? Lebo tým 

bežným, ako sú napríklad ošúchané dlane z hrazdy, sa asi nedá 

vyhnúť. Z dôvodu bezpečnosti ste požiadali obecný úrad o výmenu 

dopadovej plochy. Sami pri tom aktívne pomáhate, čo treba 

oceniť. 

Ošúchané dlane a mozole sú samozrejmosťou. Pri pravidelnom cvičení s tým treba počítať. Okrem 

narazených prstov, laktí či nôh sa nám nič vážnejšie nestalo. Áno, o prispôsobenie cvičiacej plochy sme 

požiadali aj kvôli bezpečnosti. Obec sa postarala o finančnú stránku a nevyhnutné mechanizačné práce. My 

však v tomto projekte nehráme len rolu pomocníkov. Všetku manuálnu prácu vrátane kopania, rozhŕňania 

štrku či betónovania obrubníkov sme robili úplne sami. 
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Biketrial 

Stručne predstavte biketrial/MTB. Dá sa hovoriť o forme cykloturistiky? Ide o relaxačný alebo skôr 

výkonnostný druh cyklistického športu? Kde sa dá vykonávať? Existujú nejaké kategórie? 

Biketrial alebo aj MTB je športová disciplína, pri ktorej jazdci zdolávajú rôzne umelé aj prírodné prekážky 

bez toho, aby sa pri jazde dotkli nohami zeme. Jazdí sa v na špeciálnych bicykloch a upravených trasách, 

ktoré sú buď vo voľnej prírode, alebo v lese či v horách s tzv. rozbitým (nerovným) terénom. Biketrial sa 

priamo nespája s cykloturistikou, lebo cykloturistika je druh rekreačnej turistiky. Toto to skôr výkonnostný 

šport. Existuje viacero kategórií a variantov, napríklad street, enduro alebo downhill.   

Kto tvorí skupinu (a tým teda aj počet, môžete aj menovite)? Kto zo skupiny dal podnet začať robiť 

tento šport? Kde alebo u koho ste našli inšpiráciu? Odkedy sa stretávate na cyklotrase a ako často? 

Trénujete pravidelne? 

Skupinu tvoria Alex Tumidalský (17), Miloš Čech (13) a Samo Dubecký (17). Zo začiatku s nami jazdil aj 

Ivo Štefko, ale teraz už nie. Tento šport tu zaviedol Samo, ktorý sa mu začal venovať ako prvý. MTB jazdenie 

videl u iných ľudí, ktorých sledoval na internete. 

Stretávame sa rok a pol, ale takmer každý z nás už niečo 

jazdil viac-menej aj predtým. Samo trénuje často, Alex už 

trochu menej a Miloš pre zranenie momentálne nemôže. 

Opíšte trasu a čo je jej súčasťou. Kedy ste začali s jej 

budovaním? Pracovali ste svojpomocne, čo je tiež 

veľké plus. Čo by ste na nej chceli zdokonaliť? 

Náš MTB trail, resp. singletrail je vlastne enduro trať. Má 

600 m, nachádza sa v lese neďaleko Dunitovej skalky. 

Súčasťou sú gapy a dropy (druhy terénnych prekážok), 

klopenky (klopené zákruty) a iné prvky, je tam na výber 

viacero odbočiek. Nápad vybudovať trail vznikol pred 

rokom a pol, keď sa začal prvý lockdown, a vtedy sme aj 

začali. Keby nebola korona, nič také by sme asi nerobili. 

Všetko, čo je tam vybudované, je urobené svojpomocne. 

Ocenili by sme možno nejakú podporu, pomoc od obce. 

Stále plánujeme nové veci, napr. ďalšie odbočky. 

Čo je potrebné k tomuto športu okrem kvalitného 

bicykla? Aké parametre (typ, hmotnosť a pod.) by mal 

mať bicykel? Čo je nevyhnutné pre správne zvládanie 

biketrialu (nedoknúť sa nohami zeme a pod.)? Zvládne 

ho každý? Častejšie sú zrejme aj úrazy. 

Okrem kvalitného enduro bicykla s ľahkým a odolným 

rámom vrátane vidlice, dobre odpruženého so spoľahli- 

vými, najlepšie kotúčovými brzdami je nevyhnutná 

ochranná prilba a chrániče na kolená, lakte a spokojne aj 

korytnačka (chránič trupu a rúk). Nedotknúť sa nohami 

zeme je samozrejme dobré, ale nie nevyhnutné. Pri každej 

prekážke  na našej  trati je  možná obchádzka, keď jazdec 

 



 

ešte nie je pripravený zdolať ju. Čiže nevyhnutná je aj odvaha. Úrazom sa niekedy nedá vyhnúť. Samo mal 

niekoľko modrín, ale Miloš už aj vážnejšie zranenie. Inak, nie sú až také časté. Častejšie sa pokazí niečo na 

bicykli, preto Samo začal opravovať bicykle sám, aby s nimi nemuseli ísť zakaždým do servisu. 

Zúčastnili ste sa nejakej súťaže? Alebo máte aspoň ambíciu zúčastniť sa? Kde najbližšie možno nájsť 

podobnú trasu s približne rovnakými možnosťami? 

Na súťaži sme ešte neboli. Na budúci rok Samo plánuje začať jazdiť závodne a chce si pomerať sily. Alex 

sa začal viac venovať workoutu, Miloš uvidí, či sa mu bude dať po zranení, ku ktorému došlo mimo trate. 

Po Slovensku je veľmi veľa trailov, najbližší je Bike park Janov, ďalším je Lysá MTB trail pri Sabinove. 

V rámci Slovenska sa konajú mnohé súťaže, napr. Slovenský pohár v downhille alebo enduro závod. 

 

VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NATERAZ ODLOŽENÁ 

 

Jedným z hlavných investičných zámerov v tomto volebnom období bola výstavba novej materskej školy. 

Pôvodná budova má viacero nevýhod, preto je potreba novej, modernej budovy naďalej veľmi žiaduca. Obec 

urobila všetky potrebné kroky. Po dlhej diskusii sme zadefinovali miesto výstavby, nechali sme spracovať 

projektovú dokumentáciu a prebehlo územné konanie. Mohlo by sa zdať, že všetko je pripravené na 

výstavbu, ale opäť sme sa zasekli na typickom probléme, ktorým je financovanie. Rozpočet kompletného 

objektu škôlky predstavuje sumu 760 000 eur s DPH. Projektová dokumentácia ráta so siedmimi stavebnými 

objektmi: architektúra a stavebné riešenie (výstavba samotnej budovy), protipožiarna nádrž, vodovodná 

prípojka k existujúcej studni, elektrická prípojka, žumpa a kanalizácia, detské ihrisko, oplotenie. 

Realizačná cena je pomerne vysoká aj preto, lebo budova už musí byť naprojektovaná, aj zrealizovaná 

v energetickej triede A0, čo si vyžaduje inštalovať tepelné čerpadlo ako zdroj vykurovania alebo 

nadimenzovať kvalitnejšiu izoláciu. Našou nádejou bolo externé financovanie zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie. Po pomerne dlhom čakaní uzrela svetlo sveta výzva z operačného programu Ľudské zdroje 

s názvom Zvyšovanie kapacít materských škôl. V tejto výzve je stanovený tzv. benchmark, teda výška 

dotácie na jedno novovytvorené miesto. A tu nastal kameň úrazu. Táto dotácia je určená iba na 

novovytvorené miesto, nie ne počet detí z pôvodnej materskej školy, ktorú už v obci prevádzkujeme. Táto 

skutočnosť z nás prakticky urobila neoprávneneho žiadateľa, aj keď teoreticky sme oprávnení boli. Druhou 

skutočnosťou je fakt, že celkový objem finančných prostriedkov v tejto výzve bol 12 750 000 eur. Výzva 

mala byť dvojkolová, no už v prvom kole boli na Ministerstve investícií a regionálneho rozvoja SR doručené 

žiadosti v celkovej sume vyše 34 mil. eur. Druhou možnosťou je túto stavbu úverovať a stavať z vlastných 

zdrojov, avšak rozpočtovaná suma je pre rozpočet obce privysoká. Na základe uvedeného sa obecné 

zastupiteľstvo uznieslo na odložení výstavby z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov. Dúfame, 

že v budúcnosti budú k dispozícii ďalšie možnosti externého financovania zo strany štátu. 

 

PONUKA OCHRANNÝCH RÚŠOK 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že epidemická, resp. pandemická situácia nie je definitívne za nami, obec Sedlice 

sa rozhodla nechať vyrobiť rúška so symbolom obce. Onedlho si ich budete môcť kúpiť na obecnom úrade. 

 

VYUŽITIE OBECNÉHO TRAKTORA 

 

Minulý rok obec zakúpila traktor a postupne aj príslušenstvo. 

Slúži predovšetkým na komunálne účely, avšak využiť ho môžu 

aj domácnosti, ktorým ponúkame tieto služby: paletizačné vidly, 

nakladanie sypkých materiálov a zametaciu metlu. Mulčovač 

a snehovú radlicu nie je možné využiť z dôvodu, že mulčovanie 

a vyhŕňanie snehu sú jednak náročné časovo, jednak sú 

nebezpečné z pohľadu neznámeho terénu, na ktorom by sa mohli 

poškodiť. Hodinová sadzba je obecným zastupiteľstvom 

stanovená na 20 eur za hodinu prác. Objednávky môžete nahlásiť 

v kancelárii obecného úradu. 
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