
Posledný novembrový deň je v kalendári
meno ondrej. najznámejší nositeľ tohto
mena, apoštol  svätý ondrej, je nazývaný
ako svätec, ktorý nosí kľúče od adventu.
Čo je advent?  Adventus znamená prí-
chod, je to čas očakávania a prípravy.
kedysi gazdovia, keď už mali zazimovanú

pôdu i statok,  snažili sa počas dlhých ad-
ventných večerov doháňať to, čo nestihli
v tom naozaj upracovanom roku – veno-
vať sa rodine. Rodina sa po večeroch
schádzala, ženy párali perie a muž čítal 
z Písma deje, ktoré predchádzali narode-
niu krista. Takáto bola príprava na naj-
krajšie sviatky roka – na Vianoce. koľko
radosti prenikne do srdca, keď sa ľudia
stretnú navzájom. Dnes, keď sa ľudia od
seba vzdialili, tiež potrebujú niekoho, kto
im pomôže sa opäť zblížiť.... Chasidský
učiteľ povedal: „Nemysli si, že môžeš
dostať človeka z bahna, keď  zostaneš
hore a uspokojíš sa s tým, že mu podáš
jednu ruku. Aj ty musíš zísť dolu, chytiť ho
oboma rukami a vyjsť s ním spolu 
k svetlu!“

Práve s láskou darovaný čas blížnemu
môže byť zárukou požehnania, pokoja 
a radosti v rodinách.
naša poetka Mária Rázusová – Martá-
ková v jednej zo svojich básní veľmi pekne
vyjadruje potrebu lásky v rodine 
i v spoločnosti slovami:

„Keď nešťastie ťa horou zarúti,
nenávisťou svet ťa bude štvať,
keď z cesty uhýbať sa budú ti 

a zazná ťa i vlastná mať,
vtedy príď ku Mne, ja som stály zdroj.“

Možno ste čítali o tom, ako sa malá dcér-
ka spýtala otecka: „Vieš, ocko, na čo sú
vlasy?“ otec odpovedal, že na to, aby bol
človek krajší, aby mu nebolo zima na
hlavu... Dievčatko zvolalo: „Nehovoríš
dobre!“ Potom schytilo otcovu ruku a
pomaličky si ju položilo na svoju malú
hlávku so slovami: „Pozri, je to celkom
jednoduché: vlasy sú na to, aby si ma
mohol po nich pohladkať.“
Básnik Milan Rúfus vo svojej eseji „Prosba
k dospelým“ napísal: 

„Čo je to dieťa? Nepretržitá prítomnosť
zázraku, pocit dôvernej nekonečnosti...“

Charakter adventného obdobia je jedno-
značný. nekonajme to, za čo by sme sa
museli hanbiť...svojimi skutkami svieťme
ako osvetlenie , ktoré robí ulice krajšími 

a bezpečnejšími. Usilujme sa žiť tak, aby
dobrí boli ešte lepší a zlí menej zlí.
Vianoce by nemali byť sviatkami materiál-
neho hýrenia, lež nevšednou duševnou
oslavou Svetla a nádeje. Ak ich dokážeme
prežiť skromnejšie, no ľudsky intenzívnej-
šie a vnímavejšie, oveľa dlhšie budú
rezonovať v našich srdciach.
k tým tohtoročným vianočným sviat-
kom vám zo srdca želám veľa Božieho 
požehnania. kiežby v každej rodine
radostne zaznela vianočná koleda:

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa! 
Z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa! 
Z života čistého, z rodu kráľovského 
– Kristus Pán – narodil sa...!“

B. J.

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk
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Vianočný čas

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma, 
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola. 

Nech pohoda vládne za vianočným stolom, 
nech láska prevláda nad nemilým slovom. 

Teraz, keď sa ticho mihoce a šťastie je len na krok, 
prajeme Vám a celej rodine krásne Vianoce 

a šťastný nový rok.

Starosta obce a redakčná rada 
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Oznamujeme občanom,
že od 19.12.2012 bude opätovne k dispozícii

obecný kalendár na rok 2013 
s motívom fotiek z NÁUČNÉHO
CHODNÍKA v obci Bernolákovo. 

Kalendár bude vo veľkosti A4 a cena
jedného výtlačku bude 1€. Pre občanov

Bernolákova bude tento kalendár poskyt-
nutý so 100 % zľavou z ceny.

Lampiónový sprievod Výstava ovocia, 
zeleniny, kvetov 
a okrasných 
rastlín
na tohtoročnej výsta-ve
sa zúčastnilo 39 vystavo-
vateľov, ktorí sa prezen-
tovali dovedna 337
exponátmi a výpestkami
zo svojich záhrad. 
nádherné  ovocie a zeleninu dopĺňali krásne
exponáty kvetín, medzi plodmi nechýbali ani
exotické druhy (ačokča, stévia, plody ázijských
hrušiek, arašidy...) a svoje zastúpenie mali aj liečivé
bylinky a koreniny.
Žiaci Základnej školy v Bernolákove sa predstavili
aranžmánmi s tematikou JESEnnÁ FAnTÁZIA, čím
významne obohatili výstavné priestory a zároveň
vzbudili aj veľký záujem návštevníkov.
Dovedna navštívilo tohtoročnú výstavu 618 ľudí,
medzi nimi aj celé rodiny s deťmi a v pondelok 
24. septembra i žiaci I. a II. stupňa  ZŠ v Bernolákove.
Počet vystavovateľov, ale aj počet exponátov, ich
krása i kvalita, ako aj vysoký počet návštevníkov 
a ich úprimný záujem o exponáty  organizátorov
výstavy príjemne prekvapili.     

keď 5. decembra podvečer prišiel očakávaný Mikuláš so svo-
jím sprievodom,  deti boli nadšené,šťastné, očká im žiarili ako
ohníčky.
Atmosféru radosti, šťastia i napínavého očakávania detí
môžu vytvoriť iba ľudia, ktorí ľúbia deti, sú ochotní obetovať
sa a tešia sa, ak môžu urobiť radosť iným. naše veľké
ĎAkUJEME za prípravu slávnostnej udalosti patrí: 

Hudobno - divadelná šou Fíha tralala pritiahla 25. novembra do kultúrneho domu bezmála
sto návštevníkov. Detičky  - samozrejme s rodičmi  - boli zvedavé, ktože je to ten záhadný
škriatok, ktorého videli na plagáte a  ktorý vraj býva v knihe...
Zistili, že rozkošný škriatok Fíha učí deti prostredníctvom pesničiek, hier a riekaniek spozná-
vať svet. V autorských pesničkách bol poskrývaný kopec záhadných vecí. Deti sa učili zák-
ladné a poradové čísla, spoznávali rôzne druhy stromov a zvieratiek, učili sa hygienickým
návykom, spolu s Fíhom tancovali a spievali. A hlavne – výborne sa bavili . AG

Fíha - tralala

Antónii Chromčákovej 
Dominike Chromčákovej
Terezke Chromčákovej
Annne Turcerovej
Andrei  Poórovej
Zuzane Tožičkovej
Firme  kulla 
Soničke a Milanovi
kútyovým
Dáši Švardovej
Marte Malochovej 
p. Horňáčkovi
Hanke a Monike Matušovej 
kataríne koporcovej 
Monike Dráb
Michalovi Heribanovi
Dominike  a Sandre
Jaslovskej 
kristíne kotlárovej 

Veľká vďaka patrí aj pánovi
starostovi, obecnému úradu
a šikovným chlapcom z
firmy Stavpet a  všetkým
ostatným, ktorí  prispeli svo-
jou pomocou. 

Prišiel MIKULÁŠ
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20.novembra 2012 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie novovybu-
dovaných zariadení domova sociál-
nych služieb a nájomných bytov pre
seniorov, ktoré sú pripravené pre
občanov odkázaných na poskyto-
vanie sociálnych služieb, pre-
dovšetkým pre obyvateľov našej
obce. na otvorení sa zúčastnila
Gabriela németh, podpredsedníč-
ka Bratislavského samosprávneho
kraja, Viera Tomanová, poslankyňa 
a členka výboru nR SR pre sociálne
veci, zástupcovia ústredných or-
gánov štátnej a miestnej verejnej
správy, poslanci obecného zas-
tupiteľstva, architekti, realizátori
stavebného diela, zástupcovia ob-
čianskych združení a občanov. Sta-
rosta obce vo svojom príhovore
zhodnotil celkový projekt, ktorý bol
zameraný na riešenie sociálnej prob-
lematiky obce, najmä na rozšírenie
poskytovaných sociálnych služieb,
priebeh výstavby až po jeho ukon-
čenie. Uviedol, že stavba bola
ukončená v súlade so zmluvou medzi
investorom a dodávateľom v dohod-
nutých termínoch a v požadovanej
kvalite. Gabriela németh vo svojom
príhovore zhodnotila úspech, ktorý
obec dosiahla, pretože odovzdaním
tohto zariadenia sa nielen rozšíri, ale

aj zvýši kvalita poskytovaných
služieb v Bratislavskom kraji. Vysoko
ohodnotila celkovú úroveň zaria-
dení, najmä jeho umiestnenie v cen-
tre obce, čím komunita prijímateľov
sociálnych služieb nestratí kontakt 
s obyvateľmi obce. Viera Tomanová
v príhovore neskrývala uznanie 
a obdiv toho, čo videla, pretože ten-
to priestor jej bol známy z pred-
chádzajúcich návštev našej obce.
Poukázala na potrebu starostlivosti 
o seniorov, pretože sociálna služba
je pre občanov čoraz potrebnejšia 
a odovzdaním týchto zariadení sa
sociálne služby dostávajú na kvali-
tatívnejšiu úroveň. Poďakovala
vedeniu obce za prínos pre oby-
vateľov v sociálnej oblasti, ktorý je 
v obci vyriešený pre niekoľko gene-
rácií. Po príhovoroch obe pred-
staviteľky spolu so starostom obce
slávnostne prestrihli pásku a pre-
hliadka domova sociálnych služieb 
a nájomných bytov pre seniorov sa
začala. Tento deň je pre obec a jej
obyvateľov dňom, ktorý sa zapíše 
do histórie našej obce, pretože obča-
nia odkázaní na sociálnu službu ne-
budú musieť hľadať umiestnenie 
v zariadeniach  iných miest a obcí.

ocÚ     

Pohoda čaká 
na prvých klientov

Rok 2012 je pre našu obec výnimočný v tom, že sa
podarilo po viac ako osemročnej snahe zabezpečiť kom-
plexnosť poskytovania sociálnych služieb pre obyvateľov
našej obce. Komplexnosť spočíva v tom, že sa podarilo
vytvoriť sociálne zázemie nielen pre tých obyvateľov obce,
ktorí sú na sociálnu službu odkázaní, ale aj pre ďalšie ge-
nerácie, ktoré v súčasnosti na takúto službu nemyslia,
nerozmýšľajú nad ňou a úprimne povedané, ani ich to 
v súčasnom veku netrápi. staroba sa neplánuje, tá príde
sama aj keď sa jej, úprimne povedané, snažíme brániť.
Musíme byť na ňu pripravení. Môžem s hrdosťou povedať,
že výstavbou DOMU sOCIÁLNYCH sLUŽIEB a ZARIADENIA
PRE sENIOROV sme dokončili to, o čom obecné zas-
tupiteľstvo v roku 2005 rozhodlo, že v Bernolákove
vyrastie zariadenie pre občanov, ktorí budú sociálnu
službu potrebovať. Prijal som túto úlohu, ktorej som
spočiatku ani sám neveril, pretože obec na vybudovanie
takýchto zariadení mohla uvažovať len za predpokladu, že
bude poskytnutá pomoc aj zo štátnych prostriedkov. toto
som sa snažil presadzovať aj vo svojich predvolebných
programoch, pretože potreba sociálnej politiky obce bude
čím ďalej tým viac potrebná pre občanov, ktorí skôr či
neskôr takúto službu budú potrebovať. Štát posunul kom-
petenciu poskytovania sociálnych služieb na samosprávu
obcí a vyššie územné celky, preto bolo a je našou povin-
nosťou zabezpečovať aj takýmto spôsobom starostlivosť 
o seniorov. sme jedna z mála obcí, ktorá je v sociálnej
oblasti takto pripravená riešiť sociálny program obce, kde
okrem poskytovania terénnej opatrovateľskej služby,
stravovania dôchodcov sme pripravení zabezpečiť aj
možnosť poskytovania sociálnej služby v zariadeniach,
ktoré sa na tento účel vybudovali. Okrem toho už takmer
desať rokov slúži na riešenie nevyhnutnej sociálnej situá-
cie DOM sOCIÁLNYCH BYtOV na Mostovej ulici, kde je
možnosť ubytovania pre tri rodiny, resp. jednotlivcov
odkázaných na pomoc pri akútnej sociálnej pomoci.
takéto možnosti a vytvorené sociálne podmienky nemá
žiadna obec na slovensku. som si vedomý aj skutočnosti,
že nie všetci občania prijali výstavbu sociálnych zariadení
s pochopením, čoho sme počas výstavby boli svedkami,
kládli rôzne prekážky, aby   zastavili stavbu a rôznymi for-
mami sa stavali do pozície oponentov riešenia sociálneho
programu obce. Prekonali sme aj tieto prekážky za pod-
pory poslancov obecného zastupiteľstva, organizácie
zdravotne postihnutých, klubu dôchodcov, ale aj občanov
jednotlivcov, ktorí nás často individuálne podporovali 
v tomto úsilí. Preto by som touto cestou chcel za to
všetkým poďakovať. V súčasnosti nás čaká už len vybave-
nie týchto zariadení nábytkom, aby sme mohli prijať
prvých klientov a začať vytvárať plnohodnotné podmienky
pre chod domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov Pohoda. Poskytovanie sociálnych služieb na
slovensku nie je lacná záležitosť, najmä u súčasnej ge-
nerácie, kde nízke dôchodky u väčšiny občanov nepokryjú
náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb.
Dovolím si však povedať, že zabezpečenie sociálnej služby
nie je len záležitosťou jedinca, rodiča, starého rodiča, ale
aj jeho najbližších rodinných príslušníkov, ktorí sú zo
zákona o rodine povinní poskytnúť nielen materiálnu, ale
aj finančnú pomoc na zabezpečenie sociálnej služby svo-
jho najbližšieho rodinného príslušníka. Preto aj poplatky
za poskytovanie sociálnych služieb sa v týchto zariadeni-
ach budú pohybovať od 530 € až do 1200 €. Poplatok bude
vychádzať vždy  z individuálnych požiadaviek prijímateľa
sociálnej služby, najmä pokiaľ pôjde o počet ubytovaných
na izbe a využívanie služieb, ktoré bude môcť klient v zari-
adení využívať. Občania - seniori budú mať možnosť využí-
vať denný stacionár, ktorý bude slúžiť pre celodenný
pobyt občana - seniora spolu so stravovaním a službami.
Verím, že tento novovybudovaný stánok pre seniorov
bude slúžiť k spokojnosti tých, ktorí sú na poskytovanie
sociálnej služby odkázaní.

Ing. Ľubomír Poór, starosta            

slávnostné otvorenie

4/2012            
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ToTo VZn BoLo DŇA 10.9.2012  VYVESEnÉ,
DŇA 25.9.2012  SCHVÁLEnÉ A JE ÚČInnÉ DŇoM
10.10.2012

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bernolákovo

číslo 4/2012
o nakladaní s nájomnými bytmi
určenými na sociálne bývanie

obecné  zastupiteľstvo obce Bernolákovo na
základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p/, §6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 443/
2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o so-
ciálnom bývaní a zákona č. 448/2008 Z.z. o so-
ciálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších pred-
pisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZn).

Článok I
úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len
„VZn“/ upravuje podmienky prijímania žiadostí a
postup pri výbere žiadateľov o nájomné byty,
určené na sociálne bývanie /ďalej len „nájomné
byty “/ a postupu pri schvaľovaní a realizovaní
ich prenájmu.
1. nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce
Bernolákovo, ktorých charakter a účel  využíva-
nia v rámci celkového poskytovania sociálnych
služieb podľa  zákona o sociálnych službách
vymedzuje toto VZn.
2. Byty sú postavené na Hlavnej 112 v Berno-
lákove, zapísané na LV č. 2125.
3. nájomné byty sú určené pre občanov s pred-
nostným poskytovaním bývania pre sociálne
skupiny, predovšetkým seniorov obce, ktorí
spĺňajú podmienky podľa zákona číslo 443/2010
Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní a zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/
1991/Zb. o živnostenskom podnikaní /živnosten-
ský zákon/ v znení neskorších predpisov.
4. nájomné byty sa budú využívať na prenájom
a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva
najmenej po dobu 30 rokov od právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.

Článok II
Podmienky a rozsah

poskytovania sociálneho bývania v byte
1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskyto-
vané oprávnenej fyzickej osobe predovšetkým 

v seniorskom veku za splnenia podmienok
stanovených v zákone o sociálnych službách.
2. oprávnenou fyzickou osobou je 

a/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným
príjmom domácnosti najviac vo výške trojná-
sobku životného minima. 

b/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným
príjmom domácnosti najviac vo výške štvorná-
sobku životného minima, ak:

aa/ členom tejto domácnosti je osoba s ťaž-
kým zdravotným postihnutím,

bb/ ide o domácnosť osamelého občana.
3. Pri zisťovaní príjmov podľa ods. 2 sa po-
stupuje podľa § 3 zákona č.601/2003 Z.z. o život-
nom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu
podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov za kalendárny rok predchádzajúci
roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov,
počas ktorých sa príjem poberal. 
4. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo
súm životného minima členov domácnosti plat-
ných k 31. decembru kalendárneho roka pred-
chádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
5. Podmienky ustanovené v odseku 2 sa
posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej
zmluvy sa neprihliada.

Článok III
Predkladanie a posudzovanie žiadostí

1. Podané žiadosti prerokuje komisia obec-
ného zastupiteľstva verejného poriadku, ob-
chodu, služieb a sociálnych vecí /ďalej len „ko-
misia“/. Príloha č. 1
2. komisia zašle žiadateľovi dotazník, ktorý
musí obsahovať /v prípade osôb, ktorých príjmy
sa posudzujú podľa zákona č.601/2003 Z.z./:

a/  meno, priezvisko, rodné meno žiadateľa,
b/  dátum a miesto narodenia, miesto trva-

lého alebo prechodného pobytu,  rodinný stav,
c/  čestné vyhlásenie o majetkových pome-

roch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo
nájomný vzťah k bytu,  bytového domu alebo
rodinnému domu.
V prílohe dotazníka žiadateľ predloží potvrdenie 
o výške dôchodku, invalidného dôchodku zo So-
ciálnej poisťovne.              
3. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku žia-
dateľov o byt v nájomnom dome, ktorý začína
číslom 1 a žiadatelia sú v ňom zoradení vzostup-
ne podľa dátumu podania žiadosti.
4. komisia ako prvé prerokuje a odporučí
starostovi obce schváliť žiadosti žiadateľov podľa
podmienok uvedených v ods.2. Uprednostnení

sú žiadatelia s trvalým pobytom na území obce
Bernolákovo.
5. Po uspokojení žiadateľov podľa ods. 4 ko-
misia prerokuje za predpokladu existencie neob-
sadených nájomných bytov žiadosti tých žia-
dateľov, ktorí splnili podmienky podľa ods. 2 
a neboli pred podaním žiadosti alebo v čase
podania žiadosti občanmi obce Bernolákovo.
Týmto žiadateľom v počte zodpovedajúcom
voľným nájomným bytom odporučí schváliť žia-
dosti starostom obce.
6. Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotaz-
ník s prílohami podľa bodu 2, uvedie nepravdivé
údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k pod-
pisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, sa tiež
považuje za uspokojeného. Takíto žiadatelia sa
vyradia z poradovníka.

Článok IV
Nájomná zmluva

1. nájomná zmluva musí mať písomnú formu 
a musí obsahovať najmä:

a/ začiatok nájmu,
b/ dobu nájmu,
c/ výšku mesačného nájomného,
d/ podmienky opakovaného uzavretia ná-

jomnej zmluvy,
e/ výšku úhrady za plnenia spojené s uží-

vaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpoč-
tu,

f/ opis stavu nájomného bytu a opis prís-
lušenstva nájomného bytu,

g/ podmienky na zachovanie pôvodného
stavu a vybavenia nájomného bytu,

h/ skončenie nájmu,
i/ zoznam osôb tvoriacich domácnosť

nájomcu.
na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na zá-

klade nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto
VZn, sa vzťahujú ustanovenia občianskeho
zákonníka.
2. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve
môže byť najviac tri roky okrem prípadov,

a/ ak nájomcom je osoba so zdravotným
postihnutím uvedeným v prílohe č.2 zákona 
č. 443/2010 Z.z., ktorému sa prenajíma  nájomný
byt spĺňajúci podmienky ustanovené v § 143
písm. d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov, pričom
doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac
desať rokov alebo

b/ ak nájomcom je: 
ba/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným

príjmom domácnosti najviac vo  výške trojná-
sobku životného minima,

Deň otvorených dverí
Dom sociálnych služieb a nájomných bytov pre seniorov bol dňa 4. novembra otvorený, 
aby si mohli občania prezrieť priestory, ktoré budú slúžiť tým občanom, ktorí sú, resp. budú
odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb alebo požiadajú o bývanie v bytoch pre senio-
rov. V rámci dňa otvorených dverí boli občanom poskytnuté základné informácie o budúcich

poskytovaných
službách, ale aj
iných službách,
ktoré budú môcť 
v týchto zariade-
niach využívať. 
na prehliadke
priestorov sa
zúčastnilo takmer
600 obyvateľov nie-
len 
z Bernolákova, 
ale aj z okolitých
obcí a Bratislavy.

ocÚ   

Neverte 
klebetám!
Touto cestou informujeme obyvateľov
našej obce, že v súvislosti s ukončením
výstavby DoMoVA SoCIÁLnEJ STA-
RoSTLIVoSTI a ZARIADEnIA PRE SEnIo-
RoV sa po obci šíria rôzne nepravdivé
informácie -  „kLEBETY“, že obec už tie-
to zariadenia predala nedefinovanej
spoločnosti. Chceme ubezpečiť všet-
kých obyvateľov obce, že tieto informá-
cie sa nezakladajú na pravde, sú to
umelo vykonštruované fámy. Tieto
novovybudované zariadenia sú v ma-
jetku obce, sú na liste vlastníctva obce
so záložným právom Štátneho fondu
rozvoja bývania a Ministerstva dopra-
vy, výstavby a verejných prác SR, ktoré
poskytli obci 1 % úver na dobu splat-
nosti 20 a 30 rokov. Preto obec nemôže
po túto dobu s týmto majetkom
nakladať ani inak previesť na inú fy-
zickú alebo právnickú osobu. Neverte
klebetám.                                         ocÚ
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bb/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným
príjmom domácnosti najviac vo výške štvorná-
sobku životného minima, ak:

1. členom tejto domácnosti je osoba s ťaž-
kým zdravotným postihnutím,

2. ide o domácnosť osamelého občana.
3. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu
na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájom-
ného bytu pri dodržaní podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve a v súlade s týmto VZn. 
o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej
zmluvy bude obec informovať nájomcu min-
imálne tri mesiace pred dohodnutým termínom
skončenia nájmu nájomného bytu.
4. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy
podľa ods. 3 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú
zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnos-
ti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru
kalendárneho roka predchádzajúceho roku
opakovaného prenájmu nájomného bytu:

a/ nie je vyšší ako 3,5 násobok životného
minima domácnosti oprávnenej osoby podľa ods.
2 písm. ba/,

b/ nie je vyšší ako 4,5 násobok životného
minima domácnosti oprávnenej osoby podľa ods.
2 písm.bb/,
5. nájomnú zmluvu na užívanie nájomného by-
tu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 143
písm. d/ zákona č.50/1976 Zb. stavebného zá-
kona v znení neskorších predpisov obec uzavrie
len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti,
ktorej členom je osoba so zdravotným postih-
nutím uvedeným v prílohe č.2 zákona 
č. 443/2010 Z.z., a ak nemá žiadosť o uzavretie
nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže
uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt
aj s inou fyzickou osobou uvedenou  v bode 2
najviac na jeden rok.
6. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada
fyzická osoba uvedená v  bode 2, môže obec uza-
vrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou
najviac na jeden rok.
7. nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj
dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá  nesmie
presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného;
lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájom-
com nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní
pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k
uzavretiu nájomnej zmluvy, je obec povinná už
zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. 

obec v súvislosti s uzavretím nájomnej zmlu-
vy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné
plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním
nájomného bytu.
8. Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na
zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného,
dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájom-
ného bytu a nepoškodzovania užívaného nájom-
ného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie
nájomného bytu vedie obec na osobitnom účte
zriadenom na tento účel v banke.
9. nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného roz-
hodnutia na bytovú budovu.
10. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je obec
povinná umožniť nájomcovi prehliadku nájom-
ného bytu.

Článok V
starostlivosť o nájomný byt

1. obec je povinná zachovať nájomný charakter
bytov obstarávaných podľa zákona č.443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní najmenej 30 rokov. Počas tejto lehoty je
povinná umožniť po predchádzajúcom oznámení
na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere  vstup
do nájomných bytov zamestnancom minister-
stva, príslušného úradu a iných kontrolných
orgánov s cieľom výkonu kontroly technického
stavu nájomného bytu; to platí aj pre nájomcu a
osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný
byt užívajú na základe nájomnej zmluvy podľa
tohto VZn.
2. obec tvorí fond prevádzky, údržby a opráv
ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na
obstaranie nájomného bytu.

Článok VI.
Zánik nájmu

nájom zaniká: 
1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba
predĺžená, alebo smrťou.
2. Písomnou dohodou medzi prenajímateľom a
nájomcom.
3. Písomnou žiadosťou nájomcu o výpoveď.
nájom bytu skončí posledným dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená prenajímateľovi.
4. Po prerokovaní komisiou oZ a so súhlasom
starostu obce  písomnou výpoveďou nájmu pre-
najímateľom, ak nájomca:

a/ nespĺňa podmienky uvedené v tomto VZn,
b/ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplýva-

júce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí včas
nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované 
s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace,

c/ alebo ten, kto s ním býva, napriek písom-
nej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a
jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné
zariadenia v dome,

d/ využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastní-
ka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca
alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje
pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje
bezpečnosť a dobré mravy v dome, 

e/ neužíva byt bez vážnych dôvodov viac ako
1 mesiac,

f/ bez súhlasu vlastníka v predmetnom byte
ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evi-
denčnom liste k tomuto bytu / nezarátavajú sa
návštevy kratšie  ako 2 dni/.

5. nájom bytu sa končí posledným dňom me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená nájomcovi. Za dátum doruče-
nia zásielky po výpovedi sa považuje aj posledný
deň možnosti vyzdvihnutia uvedenej zásielky
určenej príslušným doručovacím úradom.
6. nájomca nájomného bytu nemá nárok na pri-
delenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhra-
dy pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.

Článok VI.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZn číslo 3/2010 o nakladaní s nájom-
nými bytmi pre občanov zo dňa 6.10.2010.

Článok VII.
Záverečné ustanovenie

1. komisia môže v osobitných prípadoch
odporučiť starostovi obce vyhovieť aj žiadosti,
keď žiadateľ v čase podania žiadosti nebude mať
splnené všetky podmienky vyplývajúce zo VZn, 
a je predpoklad, že tieto budú splnené počas
trvania nájomného vzťahu.
2. Podmienky určené týmto VZn sú súčasťou
nájomnej zmluvy.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce
bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ber-
nolákove uznesením číslo 14/6/2012 zo dňa
25.09.2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli.

V Bernolákove  25.9.2012
Ing. Ľubomír Poór, starosta

Žiadosť o  nájomný byt  vo vlastníctve obce
Bernolákovo je na našej web stránke
www.bernolakovo alebo na obecnom úrade
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ToTo VZn BoLo DŇA 10.9.2012 VYVESEnÉ, DŇA
25.9.2012  SCHVÁLEnÉ A JE ÚČInnÉ DŇoM
10.10.2012

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2012

o poskytovaní opatrovateľskej 
služby, o spôsobe určenia a výške
úhrady za  opatrovateľskú službu

obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo na
základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. p/, § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/
2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociál-
nych službách“/ sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadenie (ďalej len VZn).

Článok  I.
úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZn) upravuje pôsobnosť obce Bernolákovo 
vo veciach

a/ rozhodovania o odkázanosti  na opatrova-
teľskú službu,

b/ poskytovania opatrovateľskej služby,
c/ výšky a spôsobu určenia úhrady za posky-

tovanie opatrovateľskej služby.
Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická
osoba podľa § 3 ods.2 zákona o sociálnych
službách.

Článok II.
Opatrovateľská služba

1. obec poskytuje opatrovateľskú službu ako
sociálnu službu na riešenie nepriaznivej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvo-
du dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle § 41
zákona o sociálnych službách.
2. opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a/ je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy
č.3 zákona o sociálnych službách,
b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaob-
sluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy
č.4 zákona  o sociálnych službách.
3. opatrovateľskou službou sa poskytujú
úkony podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej
posudkovej činnosti určuje obec Bernolákovo 
v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaob-
sluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpoveda-
júci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený
podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách.
4. opatrovateľskú službu nemožno poskytovať
fyzickej osobe:

a/  ktorej sa poskytuje celoročná pobytová
sociálna služba,

b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou,
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opa-
trovanie /podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov/,

c/  ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z.,

d/ ktorej je nariadená karanténa pre podo-
zrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochoreniach touto nákazou,

e/  ktorá nemá trvalý pobyt na území obce.
5. Ustanovenie ods.4 písm. b/ sa nepoužije, ak
fyzickej osobe: 

a/  vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje
ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,

b/  vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje
odľahčovacia služba,

c/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou,
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opa-
trovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., a posky-
tuje sa opatrovateľská služba  v rozsahu najviac 8
hodín mesačne.

Článok III.
Konanie vo veci odkázanosti 

na sociálnu službu
1. konanie o odkázanosti na opatrovateľskú
službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyz-
ickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu podľa ods.1/ sa podáva na obecnom
úrade.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravot-
ný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť
písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby
na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a
s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetru-
júceho lekára  o zdravotnom stave tejto fyzickej
osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná
fyzická osoba. 
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu obsahuje:

a/  meno a priezvisko žiadateľa /fyzickej
osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna  služba/,

b/  dátum narodenia,
c/  adresa pobytu,
d/  rodinný stav,
e/  štátne občianstvo,
f/  druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyz-

ická osoba posúdená.
5. opatrovateľskú službu možno poskytovať aj
pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Podkladom na vydanie rozhodnutia o od-
kázanosti na sociálnu službu je posudok o od-
kázanosti na sociálnu službu.
7. na vypracovanie posudku o odkázanosti 
na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych služ-
bách.
8. obec Bernolákovo na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posu-
dok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý
obsahuje:

a/  stupeň odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby,

b/  znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím /ŤZP/ alebo s nepri-
aznivým zdravotným stavom v oblasti sebaob-
služných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivi-
tách,

c/  návrh druhu sociálnej služby,
d/  určenie termínu opätovného posúdenia

zdravotného stavu.
9. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu môže obec použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa zákona č. 448/2008 Z.z., ak je
jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti
fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby
alebo posudok odkázanosti na sociálnu službu
vydaný inou obcou /§92 ods. 9 zákona o sociál-
nych službách/.
10. na konanie o odkázanosti na sociálnu službu
sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní /zákon
č.71/1967 Zb. o správnom konaní/.
11. Priebeh konania vo veci rozhodovania o od-
kázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec,
ktorá eviduje a vedie celú spisovú dokumentáciu.
12. o odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje
za obec, ako správny orgán starosta obce 
v zmysle § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.
13. opravný prostriedok proti rozhodnutiu 
o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskyto-
vať sociálnu službu nemá odkladný účinok.

Článok IV
Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej
služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskyto-
vanie sociálnej služby.
2. obec Bernolákovo poskytuje opatrova-
teľskú službu ako terénnu službu, poskytovanú  
v byte občana.

3. opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu
počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný
písomne oznámiť obci do 8 dní zmeny v sku-
točnostiach rozhodujúcich o trvaní odkázanosti
na sociálnu službu a tiež zmeny v príjmových,
rodinných a majetkových pomeroch rozhodujú-
cich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť
výšku svojich príjmov a čestným prehlásením
preukázať výšku svojich úspor a hodnotu
majetku a ohlásiť ich zmeny.
5. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení
klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri
prerušení poskytovania opatrovateľskej služby
na dobu dlhšiu ako 30 dní je občan povinný
písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmlu-
vných podmienok zmluvy o poskytovaní sociál-
nej služby formou dodatku alebo jej zrušenie.

Článok V
úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej

určenia a platenia
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku v sume určenej obcou ako
poskytovateľom sociálnej služby.
2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijí-
mateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých
hodín a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby
za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrova-
teľská služba poskytla, najneskôr do 10. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  
3. Úhradu za opatrovateľskú službu určuje
obec vo výške 0,90 € za hodinu poskytovanej
sociálnej  služby.   
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej služby si klient dohodne 
s obcou v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Článok VI
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie v rozsahu
jedného teplého jedla /obed/ fyzickej osobe 
s trvalým pobytom na území  obce Bernolákovo,
ktorá:

a/ nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,

b/  má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav,

c/  je poberateľom dôchodku a nie je v pra-
covnom pomere.
2. obec Bernolákovo poskytuje službu –
stravovanie pre dôchodcov v jedálni Domu
služieb na Viničnej ulici č. 2.
3. obec môže poskytovať stravovanie aj
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby v zmysle ustanovenia bodu 1.
tohto článku. Za donášku stravy určuje obec
poplatok 0,60 € na deň.
4. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa
poskytuje stravovanie v jedálni domu služieb, je
odstupňovaná podľa výšky dôchodku od 0,50 €
do 2,70 € /Cenník stravnej jednotky vydaný
starostom obce/.
5. Za obedy podávané v jedálni domu služieb 
a donášku obedov uhradí občan do 10. dňa 
v mesiaci v hotovosti na príjmový doklad v pok-
ladni na obecnom úrade.

Článok VII
Právna ochrana občana pri platení úhrady

1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú
službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku
sumy životného minima pre jednu plnoletú
osobu /§ 73 ods. 1 zák. č. 607/2003 Z.z. o život-
nom minime v znení neskorších predpisov/.
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem
je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v bode
1 tohto článku a  § 73 ods. 6 zákona.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť
úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší
ako  suma ustanovená v bode 1 tohto článku a
jeho výška nepostačuje  na zaplatenie určenej
úhrady za sociálnu službu.
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4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem
alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady
za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť platiť aj iná osoba /bod 1
tohto článku sa nepoužije/. osoba podľa prvej
vety môže uzatvoriť  s obcou zmluvu o platení
úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu - 
§ 73 ods. 9.
5. Ak podľa bodu 1 nevznikne prijímateľovi
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opat-
rovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto
povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijí-
mateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne
zostať 1,3 násobku sumy životného minima.
Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu, - §73 ods. 10
zákona o sociálnych službách.
6. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa bodu
5, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za
prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť.
7. Ak podľa bodu 1 nevznikne prijímateľovi
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociál-
nu službu alebo jej časť a táto povinnosť
nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ
sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za
sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka obce,
ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve - § 73 od.
13 zákona o sociálnych službách.

Článok VIII
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. obec poskytuje sociálnu službu – opat-
rovateľskú službu -  na základe zmluvy o poskyto-
vaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociál-
nej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý
je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný - 
§ 74 ods. 1 a ods. 2 písm. d/ zákona o sociálnych
službách a § 51 občianskeho zákonníka.
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie
sociálnej služby, je povinná podať písomnú žia-
dosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opat-
rovateľskej služby na obecnom úrade v Berno-
lákove.
3. Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje:
a/  meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať opatrovateľská služba, dátum narode-
nia a adresu pobytu,

b/ druh sociálnej služby, ktorá sa má posky-
tovať fyzickej osobe uvedenej  v písm.  a/,

c/  potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok,

d/  doklady o majetkových pomeroch,
e/  deň začatia poskytovania sociálnej služby

a čas začatia poskytovania sociálnej služby,
f/  iné doklady /oP alebo iný doklad

potvrdzujúci totožnosť/,
g/  k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskyto-

vaní opatrovateľskej služby fyzická osoba predloží
aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsa-
huje:

a/  označenie zmluvných strán,
b/  druh poskytovanej sociálnej služby,
c/  vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15

zákona a formu poskytovania sociálnej služby,
d/  deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e/  čas poskytovania sociálnej služby,
f/  miesto poskytovania sociálnej služby,
g/  sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob

jej určenia a spôsob jej platenia,
h/  podmienky zvyšovania sumy úhrady za

sociálnu službu,
i/  dôvody odstúpenia od zmluvy,
j/  sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu služ-

bu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych služ-
bách.
5. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predme-
tom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je
možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom 
k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli,
prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je
uvedené v  zákone.

6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na
určenie úhrady za sociálnu službu – opa-
trovateľskú službu podľa tohto VZn, obec a prijí-
mateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť doda-
tok k zmluve  o poskytovaní sociálnej služby.

Článok IX
Opatrovateľ

1. opatrovateľom podľa zákona č.448/2008 Z.z.
je fyzická osoba, ktorá:

a/  má vyššie odborné vzdelanie získané v od-
bore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/  má úplné stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,

c/  má stredné odborné vzdelanie získané 
v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
alebo

d/  má nižšie stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,

e/  absolvoval akreditovaný kurz opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín.
2. Fyzická osoba, ktorá k 29.02.2012 dovŕšila
vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa
rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, najmenej 3 roky, nie je
povinná splniť podmienky ustanovené v bode 1. 
s účinnosťou od 01.03.2012 /§ 110b zákona /.

Článok X
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZn obce č.5/2009 zo dňa 29.09.2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za
túto opatrovateľskú službu, a to dňom nadobud-
nutia účinnosti tohto všeobecne záväzného naria-
denia.

Článok XI
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie  obce
Bernolákovo o poskytovaní opatrovateľskej služ-
by a spôsobe určenia a výške úhrady č. 2/2012
bolo schválené na zasadnutí obecného zas-
tupiteľstva dňa 25.09.2012 a nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Bernolákove dňa 25.9.2012       
Ing. Ľubomír Poór                                                                                                       

Starosta obce

VZN č.8/2012 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
na rok 2013.

nakoľko ani zvýšenie poplatkov  za komunálny 
a drobný stavebný odpad v roku 2012 nepokrylo
všetky výdavky pri nakladaní s odpadom v obci,
museli byť zredukované alebo úplne zrušené niek-
toré  služby a aktivity vyplývajúce z povinností
obce v tejto oblasti, ako napr.   likvidácia čiernych
skládok v katastri obce, alebo pristavenie
veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad
v obci. Aby obec mohla plniť  povinnosti vyplýva-
júce pre ňu zo zákona o odpadoch a zabezpečila
vývoz komunálneho odpadu z obce, pričom nákla-
dy budú v roku 2013 výrazne vyššie oproti súčas-
nému stavu, bol schválený miestny poplatok za
komunálne a drobné stavebné odpady nasle-
dovne:

Fyzické osoby
A/ smetná nádoba s objemom 110 alebo 120 l            
- s cyklom vývozu   52 vývozov za rok  
/týždňový vývoz/             60 €
- s cyklom vývozu 104 vývozov za rok  
/vývoz 2 x za týždeň/     120 € 
- s cyklom vývozu   26 vývozov za rok  
/dvojtýždňový vývoz/      32 €
- s cyklom vývozu   26 vývozov za rok  
pre záhrady a stavby na individuálnu rekreáciu
mimo  záhradkárskych osád 
/dvojtýždňový vývoz/ 18 €

B/ smetná nádoba s objemom 140 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok  
/týždňový vývoz/               70 € 

C/ smetná nádoba s objemom 240 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok 
/týždňový vývoz/               120 €

D/ smetná nádoba s objemom 1100 l 
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok 
/týždňový vývoz/              577 €

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
A/ smetná nádoba s objemom  110 alebo 120 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok  
/týždňový vývoz/                80 € 

B/ smetná nádoba s objemom 140 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok 
/týždňový vývoz/                 93 €

C/ smetná nádoba s objemom 240 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok 
/týždňový vývoz/                160 €

D/ smetná nádoba s objemom 1100 l
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok 
/týždňový vývoz/                720 €
- individuálna rekreácia – záhradkárske osady –
podľa platného VZn obce  Bernolákovo o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho a drob-
ného stavebného odpadu

Podľa  ceny  účtovanej  
vývozcom za veľkoobjemové 

kontajnery alebo 18 € za záhradku

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2007 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunál-

neho  a drobného stavebného odpadu
/ďalej len VZN/.

Dodatok obsahuje len minimálne textové úpravy 
v pojmoch oproti VZn č. 8/2007. Zásadná zmena
nastala v Dodatku č. 1 k VZn, kde sa mení povin-
nosť  pre právnické osoby alebo fyzické osoby –
podnikateľov  pri povinnosti vypracovať vlastný
program odpadového hospodárstva.  od 1.1.2013
sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
povinní vypracovať vlastný program odpadového
hospodárstva,  ak vyprodukujú viac ako 10 t ne-
bezpečných alebo100 ton ostatných odpadov. 
nakoľko sa počas roku 2013 bude prijímať veľká
novela zákona o odpadoch, výraznejšie zmeny v
nakladaní s odpadom predpokladáme až v rámci
tejto novely. 

VZN č. 9/2012 o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia.

Toto VZn stanovuje povinnosti prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.  Pre
zjednodušený výklad  predpisov tohto VZn
uvádzame, že poplatky za prevádzku malých zdro-
jov znečisťovania ovzdušia /ďalej len MZZo/ sa
dotýkajú právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov. Poplatky sa  menia po prvý raz od
roku 2000  nasledovne:

Palivo: 2000-2012 2013                        
zemný plyn, propán                          
Inštalovaný výkon MZZo 
do   50 kW           nespoplatnený    nespoplatnený
do 100 kW 10 € 15 €
do 150 kW 20 € 30 €  
do 200 kW 30 € 45 €
do 250 kW 40 € 60 €

Palivo: 2000-2012 2013                        
drevo, drevené palety,koks, 
čierne uhlie, hnedé  uhlie
Inštalovaný výkon MZZo
do   50 kW           nespoplatnený    nespoplatnený
do 100 kW 10 € 22 €
do 150 kW 20 € 45 € 
do 200 kW 30 € 67 €
do 250 kW 40 € 90 €
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Upozorňujeme na povinnosť právnických a fyzic-
kých osôb – podnikateľov  nahlásiť obci do 15.
februára príslušného kalendárneho roka údaje
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok  vypúšťaných do ovzdušia a
údaje potrebné na určenie výšky poplatku podľa
skutočnosti uplynulého kalendárneho roka, a to
za každý samostatný MZZo osobitne.   

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bernolákovo

č. 11/2012
o poskytovaní sociálnych služieb 

v dennom stacionári
a o spôsobe a výške úhrad za sociálne

služby v Bernolákove

obecné zastupiteľstvo v Bernolákove podľa § 4
odsek 3 písmeno p), § 6 a § 11 odsek 4 písmeno
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál-
nych službách“)

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce

Bernolákovo

Článok I.
Základné ustanovenia

§ 1 
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZn“) upravuje podrobnosti o poskytovaní
sociálnych služieb v dennom stacionári, a to
podrobnosti:
a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu,
b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnej
služby,
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie
sociálnej služby.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

§ 2
konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa
začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu v dennom stacionári.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu podľa tohto VZn sa podáva na obecný
úrad  Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo /ďalej len
„obec“/.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej
osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f)  označenie sociálnej služby v dennom sta-

cionári ako druhu sociálnej služby, na ktorú má
byť fyzická osoba posúdená a potvrdenie posky-
tovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom
zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,

g) súhlas dotknutej osoby so spracovaním
osobných údajov.
4. Pri poskytovaní sociálnej služby v dennom
stacionári sa poskytuje sociálna služba bezod-
kladne z dôvodov uvedených v § 8 odsek 6
zákona o sociálnych službách a túto službu
možno poskytovať aj pred nadobudnutím právo-
platnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu.
5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o od-
kázanosti na sociálnu službu je posudok o od-
kázanosti na sociálnu službu. na vypracovanie
posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa
primerane použijú ustanovenia §§ 48 až 51
zákona o sociálnych službách.

6. Posudková činnosť podľa §§ 48 až 51 zákona
o sociálnych službách sa nevykonáva, ak sa bude
poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby
a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri od-
kázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Fyzická
osoba nepodáva žiadosť o posúdenie odkázanos-
ti na sociálnu službu ani žiadosť o uzatvorenie
zmluvy, ale priamo uzatvára zmluvu s poskyto-
vateľom sociálnej služby.
7. obec na základe lekárskeho posudku a so-
ciálneho posudku vyhotovuje posudok o od-
kázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, 

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných
úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a pri základných sociálnych aktivitách, 

c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia

zdravotného stavu. 
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu môže obec použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je
jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo
posudok o odkázanosti na sociálnu službu
vydaný inou obcou.
9. na konanie o odkázanosti na sociálnu službu
sa primerane vzťahuje všeobecne záväzný
právny predpis o správnom konaní.
10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o
odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec.
11. o odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje
obec ako správny orgán.

§ 3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný
písomne oznámiť obci do 8 dní zmeny v sku-
točnostiach rozhodujúcich o trvaní odkázanosti
na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej
služby zmeny v príjmových pomeroch a ma-
jetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie
sumy úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na
výzvu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce o
trvaní odkázanosti na sociálnu službu, a to v
lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec
v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická
osoba nevyhovie výzve v určenej lehote,
rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej
osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na
tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie
sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby,
sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia
zdravotného stavu a opätovného posúdenia
zdravotného stavu v termíne určenom lekárom.
Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu
službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku
odkázanosti na sociálnu službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný posky-
tovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich
príjmov a vyhlásením o majetku fyzickej osoby
na účely platenia úhrady za sociálnu službu
preukázať majetok, ktorý vlastní v čase podania
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej
služby. Zároveň je prijímateľ povinný ohlásiť
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote
majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi
vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady
týkajúce sa majetku.

§ 4
úhrada za sociálnu službu

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytovanie sociálnej služby v den-
nom stacionári.

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svo-
jho príjmu a majetku. Príjem na účely určenia
úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa
osobitného predpisu.
3. na účely úhrady za sociálnu službu sa do
príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna
služba poskytuje a príplatok k prídavkom na
dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.
4. na účely úhrady za sociálnu službu sa od
príjmu občana odpočítava úhrada za inú sociálnu
službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný
platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.
5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa
určuje podľa rozsahu poskytovanej sociálnej
služby.

§ 5
Právna ochrana prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je
nižší alebo sa rovná sume poskytovanej sociálnej
služby.
2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť
úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší,
ako sú sumy určené na úhradu za sociálnu
službu.
3. Ak prijímateľ sociálnej služby vlastní majetok
v rozsahu vyššom ako suma 10.000 EUR,
nevzťahuje sa neho ochrana príjmu a majetku a
za poskytovanú sociálnu službu je povinný platiť
plnú výšku úhrady.
4. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu
službu v zariadení s poskytovaním stravovania
musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 70% sumy živ-
otného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenej osobitným predpisom. 
5. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu
službu v zariadení bez poskytovania stravovania
musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne
z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy život-
ného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
/zák.č.601/2003 Z.z.o životnom minime/. 
6. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby
posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijí-
mateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená 
v tomto paragrafe a fyzickým osobám, ktorých
príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijí-
mateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z
ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného
minima ustanovenej osobitným predpisom.
7. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom
alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie,
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej
časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služ-
by, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o de-
dičstve. Vymáhanie pohľadávky je možné uplat-
niť nielen v dedičskom konaní, ale je možné
uplatniť aj počas života, ak nastanú zmeny v ma-
jetkových pomeroch prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby nemôže pohľa-
dávku na úhradu za sociálnu službu postúpiť
tretej osobe.
8. na účely zisťovania príjmu podľa tohto VZn
u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa 
s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú
osoby podľa osobitného predpisu /zák.č.
36/2005 Z.z. o rodine
9. Ak u prijímateľov nemožno zo závažných
dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa
považuje suma životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným
predpisom.
10. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za
poskytovanú sociálnu službu, neohlási výšku svo-
jich príjmov a hodnotu majetku alebo zmeny 
v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú
rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté
sociálne služby, poskytovateľ sociálnej služby 
v dennom stacionári pri určovaní sumy úhrady 
za sociálnu službu nezohľadňuje ochranu príjmu
podľa ustanovení tohto paragrafu a občan platí
úhradu za poskytovanú sociálnu službu v celom
rozsahu.
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§ 6
účasť rodiny na úhradách

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem
alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady
za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom
táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociál-
nu službu.
2. Ak podľa tohto VZn nevznikne prijímateľovi
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociál-
nu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť
postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem nepo-
sudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej
služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady
za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3
násobku sumy životného minima ustanovenej
osobitným predpisom.
3. Poskytovateľ sociálnych služieb požaduje
úhradu postupne od detí alebo rodičov, ak občan,
ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa tohto
VZn, nie je povinný platiť úhradu za sociálnu
službu alebo platí len časť tejto úhrady.
4. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskyto-
vateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady
za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu
zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov
alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému
nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť.
5. Fyzické osoby podľa § 73 odsek 10 zákona o
sociálnych službách (rodičia a deti) sú povinné
poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať
výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo
výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku,
ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za
sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať ob-
hliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa
majetku.

§ 7
Vyživovacia povinnosť 

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú
povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu,
ak to potrebujú.
2. každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť
takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnos-
tiam ostatných detí.

§ 8
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní 

sociálnych služieb
obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u
poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do reg-
istra poskytovateľov sociálnych služieb.

§ 9
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí
byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre
prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá
písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskyto-
vaní sociálnej služby, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej
osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

b) dátum narodenia a adresu trvalého poby-
tu,

c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskyto-
vať,

d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok,

e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby 

a čas poskytovania sociálnej služby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uza-

tvorenie zmluvy.
4. Žiadateľ je k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby povinný priložiť aj
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociál-
nu službu (príp. aj posudok o odkázanosti na
sociálnu službu), s výnimkou žiadateľa, ktorému
sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne
podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.

5. Fyzická osoba je povinná podať písomnú žia-
dosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociál-
nej služby obci. To neplatí v prípade, ak má fyz-
ická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služ-
by, za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov, kedy priamo
uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s
poskytovateľom.

§ 10
Poskytovanie sociálnych služieb, u ktorých je

možné vylúčenie posudkovej činnosti
1. Posudková činnosť podľa §§ 48 až 51 zákona
o sociálnych službách sa nevykonáva, ak sa bude
poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo
výške ekonomicky oprávnených nákladov spo-
jených s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak
sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
2. Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby v den-
nom stacionári u prijímateľa nevykoná posudková
činnosť v súlade s ods. 1/ tohto paragrafu, vzniká
prijímateľovi povinnosť uhrádzať platbu za posky-
tovanú sociálnu službu vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov (príp. vyššia).

Článok III.
Denný stacionár

§ 11
Denný stacionár

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna
služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách a je odkázaná na
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas
dňa.
2. V dennom stacionári sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.

2. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domá-
com prostredí, za účelom spolupráce pri sociálnej
rehabilitácii.
3. Podmienkou poskytovania sociálnej služby 
v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanos-
ti na poskytovanie sociálnej služby.
4. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna
služba na určitý čas počas dňa.
5. Podmienky poskytovania sociálnej služby 
v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady za
sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní
sociálnej služby uzatvorená podľa tohto VZn.

§ 12
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať 

sociálnu službu v dennom stacionári
Sociálna služba v dennom stacionári nemôže byť
poskytovaná fyzickej osobe: 

a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
osobnú asistenciu,

b) trpiacej psychickou poruchou, vplyvom
ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie,

c) trpiacej na infekčné a prenosné choroby,
d) ktorá by pre iné závažné nedostatky svojej

osobnosti narúšala spolunažívanie v zariadení
(alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).

§ 13
spôsob a výška úhrad za poskytovanú
sociálnu službu v dennom stacionári

1. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami
správnej výživy,  s prihliadnutím na vek, zdravot-
ný stav prijímateľa sociálnej služby  a podľa
určených stravných jednotiek.
2. Stravná jednotka pre osobu, ktorej sa poskytu-
je sociálna služba v dennom stacionári, je určená
podľa stravnej jednotky 2,32 € za deň:

a)  raňajky, desiata 21 %  čo predstavuje  0,48 €
b)  obed                  40 %  čo predstavuje  0,93 €
c)  olovrant                9 % čo predstavuje   0,21 €
d)  večera                30 % čo predstavuje   0,70 €. 

3. Výška úhrady za pobyt v dennom stacionári je
stanovená na deň v čiastke 1,40 € na hodinu,
resp. 11,20 € za deň, z toho:

a) obslužné činnosti /užívanie spoločných
priestorov a poskytovanie vecných plnení spo-
jených s ubytovaním, upratovanie, pranie, žehle-
nie/ 7,80 € za deň.

b) Ďalšie činnosti /príprava a výdaj stravy,
záujmová činnosť/ 3,40 € za deň. 

Článok IV.
spoločné, zrušovacie 

a záverečné ustanovenia
§ 14

spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný
chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovo-
vaní úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č.448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, občiansky zákonník.

§ 15
Záverečné ustanovenia

obecné zastupiteľstvo v Bernolákove sa uznieslo
na vydaní tohto VZn na svojom zasadnutí dňa
11.12.2012 uznesením č. 15/9/2012 a toto VZn
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bernolákovo 

č.  12/2012
o poskytovaní sociálnych služieb 
v nájomných bytoch zariadenia 

pre seniorov, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby a o prenájme 
bytu v dome sociálnych bytov

obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo na zák-
lade ustanovenia § 4 odsek 3 písmeno p), § 6 a §
11 odsek 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-
plnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/
1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“)

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce

Bernolákovo

Článok I.
Základné ustanovenia

§ 1 
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZn“) upravuje podrobnosti o poskytovaní
sociálnych služieb v nájomných bytoch –
Zariadenie pre seniorov Penzión Pohoda /ďalej
len „ZpS“/, a to podrobnosti:

a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu,

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnej
služby,

c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie
sociálnej služby.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

§ 2
Konanie vo veci odkázanosti 

na sociálnu službu
1. konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa
začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu ako aj žiadosť o poskytovanie sociálnej
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služby v ZpS sa podáva na obecnom úrade,
Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo. 
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný
stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služ-
by alebo uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociál-
nej služby, môže v jej mene a na základe potvr-
denia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave
tejto fyzickej osoby podať žiadosť a uzatvoriť
zmluvu aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej
osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) označenie druhu sociálnej služby, 

na ktorú má byť fyzická osoba posúdená 
a požadovaný spôsob poskytovania sociálnej
služby,

g) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave
fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu,

h) súhlas dotknutej osoby so spraco-
vaním osobných údajov,

i) vyhlásenie o majetkových pomeroch
žiadateľa.
5. Pri poskytovaní sociálnej služby sa poskytuje
sociálna služba bezodkladne z dôvodov uve-
dených v § 8 odsek 6 zákona o sociálnych
službách a túto službu možno poskytovať aj pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o od-
kázanosti na sociálnu službu. 
6. Podkladom na vydanie rozhodnutia o od-
kázanosti na sociálnu službu je posudok o od-
kázanosti na sociálnu službu. na vypracovanie
posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa
primerane použijú ustanovenia §§ 48 až 51
zákona o sociálnych službách.
7. Posudková činnosť podľa §§ 48 až 51 zákona
o sociálnych službách sa nevykonáva, ak sa bude
poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spo-
jených s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak
sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby. Fyzická osoba
nepodáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu ani žiadosť o uzatvorenie zmluvy,
ale priamo uzatvára zmluvu s poskytovateľom
sociálnej služby.
8. obec Bernolákovo na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posu-
dok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý
obsahuje:

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, 

b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím alebo s nepriaz-
nivým zdravotným stavom v oblasti sebaob-
služných úkonov, starostlivosti o svoju domác-
nosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúde-

nia zdravotného stavu.
9. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu
službu môže obec použiť ako podklad na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
komplexný posudok vydaný príslušným úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je
jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo
posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný
inou obcou.
10. na konanie o odkázanosti na sociálnu službu
sa primerane vzťahuje všeobecne záväzný právny
predpis o správnom konaní.
11. Priebeh konania vo veci rozhodovania o
odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
obec. 
12. o odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje
obec  ako správny orgán.

§ 3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný
písomne oznámiť obci do 8 dní zmeny v sku-
točnostiach rozhodujúcich o trvaní odkázanosti
na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej
služby zmeny v príjmových pomeroch a majet-
kových pomeroch rozhodujúcich na určenie
sumy úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výz-
vu obce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce o tr-
vaní odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote
do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec 
v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická
osoba nevyhovie výzve v určenej lehote,
rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej
osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na
tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie
sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby,
sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia
zdravotného stavu a opätovného posúdenia
zdravotného stavu v termíne určenom lekárom.
Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu
službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku
odkázanosti na sociálnu službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný posky-
tovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich
príjmov a vyhlásením o majetku fyzickej osoby na
účely platenia úhrady za sociálnu službu
preukázať majetok, ktorý vlastní v čase podania
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej
služby. Zároveň je prijímateľ povinný ohlásiť
zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote
majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi
vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady
týkajúce sa majetku.

§ 4
úhrada za sociálnu službu

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytovanie sociálnej služby v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svo-
jho príjmu a majetku. Príjem na účely určenia
úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa
osobitného predpisu /zák.č.447/2005 Z.z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia/.
3. na účely úhrady za sociálnu službu sa do príj-
mu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre
bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba
poskytuje.
4. na účely úhrady za sociálnu službu sa od príj-
mu občana odpočítava úhrada za inú sociálnu
službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný
platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.
5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa
určuje podľa rozsahu poskytovanej sociálnej služ-
by.

§ 5
Právna ochrana prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je
nižší alebo sa rovná sume ustanovenej poskyto-
vateľom sociálnej služby, a to v závislosti od
formy poskytovania pobytovej sociálnej služby v
zariadení.
2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť
úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší,
ako je suma ustanovená poskytovateľom sociál-
nej služby a jeho výška nepostačuje na zaplatenie
určenej úhrady za sociálnu službu.
3. Ak prijímateľ sociálnej služby vlastní majetok
v rozsahu vyššom ako suma 10.000 EUR,
nevzťahuje sa  na neho ochrana príjmu a majetku
a za poskytovanú sociálnu službu je povinný
platiť plnú výšku úhrady.
4. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú
sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služ-
by zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20%
sumy životného minima pre jednu plnoletú fy-

zickú osobu ustanovenej osobitným predpi-
som. 
5. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby
posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijí-
mateľovi sociálnej služby zostať najmenej 1,3
násobku sumy životného minima ustanovenej
/zák.č.601/2003 Z.z. o životnom minime/.
6. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom
alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie,
nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej
časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služ-
by, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o de-
dičstve. Vymáhanie pohľadávky je možné uplat-
niť nielen v dedičskom konaní, ale je možné
uplatniť aj počas života, ak nastanú zmeny v ma-
jetkových pomeroch prijímateľa sociálnej služby.
Poskytovateľ sociálnej služby nemôže po-
hľadávku na úhradu za sociálnu službu postúpiť
tretej osobe.
7. na účely zisťovania príjmu podľa tohto VZn
u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s
týmito osobami spoločne posudzujú, považujú
osoby podľa osobitného predpisu /zá.č.36/2005
Z.z. o rodine /.
8. Ak u prijímateľov nemožno zo závažných
dôvodov zistiť ich príjem, za ich príjem sa považu-
je suma životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.
9. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za
poskytovanú sociálnu službu, neohlási výšku svo-
jich príjmov a hodnotu majetku alebo zmeny 
v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú
rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté
sociálne služby, poskytovateľ sociálnej služby pri
určovaní sumy úhrady za sociálnu službu nezo-
hľadňuje ochranu príjmu podľa ustanovení tohto
paragrafu a občan platí úhradu za poskytovanú
sociálnu službu v celom rozsahu.

§ 6
účasť rodiny na úhradách

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem
alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba,
pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskyto-
vateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady
za sociálnu službu.
2. Ak podľa tohto VZn nevznikne prijímateľovi
sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociál-
nu službu alebo jej časť, prechádza táto povin-
nosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa
sociálnej služby; rodičom alebo deťom po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného
minima ustanovenej osobitným predpisom.
3. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskyto-
vateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady
za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu
zmluvy, obec rozhodne o povinnosti detí alebo
rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej
časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému
nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť.
4. Fyzické osoby podľa § 73 odsek 10 zákona o
sociálnych službách (deti a rodičia) sú povinné
poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku
svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať
výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny
vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote
majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi
vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady
týkajúce sa majetku.

§ 7
Vyživovacia povinnosť 

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú
povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú
výživu, ak to potrebujú.
2. každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť
takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a
možnostiam ostatných detí.
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§ 8
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní sociál-

nych služieb
obec  v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

a) poskytne sociálnu službu prostredníctvom
právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na
tento účel,

b) alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej
služby u poskytovateľa sociálnej služby za-
písaného do registra poskytovateľov sociálnych
služieb.

§ 9
Poskytovanie sociálnych služieb, 

u ktorých je možné vylúčenie posudkovej
činnosti

1. Posudková činnosť podľa §§ 48 až 51 zákona
o sociálnych službách sa nevykonáva, ak sa bude
poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spo-
jených s poskytovaním tejto sociálnej služby a ak
sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby.
2. Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby v ná-
jomných bytoch pre seniorov u prijímateľa
nevykoná posudková činnosť v súlade s ods. 1/
tohto paragrafu, vzniká prijímateľovi, ktorý bol
prijatý podľa § 51a/ zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách povinnosť uhrádzať platbu za
poskytovanú sociálnu službu podľa cenníka výšky
úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení
pre seniorov podľa §12 tohto VZn.

Článok III.
Zariadenie pre seniorov

§ 10
1. V nájomných bytoch pre seniorov /ďalej
len“ZpS“/ sa poskytuje sociálna služba fyzickej
osobe, ktorá:

a) dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách a jej stupeň
odkázanosti je najmenej IV.,

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto za-
riadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
2. Ak je vážne ohrozené zdravie fyzickej osoby
alebo život fyzickej osoby odkázanej na sociálnu
službu v ZpS a nie je možné zabezpečiť
starostlivosť poskytnutím inej formy sociálnej
služby, je možné riešiť situáciu bezodkladným
umiestnením v ZpS len v prípadoch, ak je v za-
riadení voľné miesto.
3. Sociálnu službu v nájomných bytoch pre
seniorov nemožno poskytovať osobe:

a) trpiacej psychickou poruchou, vplyvom
ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie, 

b) osobe trpiacej infekčnou a prenosnou
chorobou,

c) osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy
svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (aso-
ciálne správanie, alkoholizmus, toxikománia). 
4. V zariadení sa sociálna služba poskytuje
celoročnou formou v dennom stacionári.
5. V ZpS  sa poskytujú:

a) odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc 

inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva, 
c) ďalšie činnosti:

1. záujmová činnosť.
6. V ZpS sa môžu vykonávať, zabezpečovať
alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných
činností, ktoré  neupravuje zákon o sociálnych
službách ani toto VZn za účelom zvýšenia kvality
sociálnej služby a za predpokladu, že sa na ich
poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom do-
hodli. Za iné činnosti sa považujú dohľad, stri-

hanie, manikúra, pedikúra, činnosti iného charak-
teru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom nedo-
hodli inak. V prípade záujmu je možné poskyto-
vať prijímateľovi aj pomoc pri uplatňovaní práv 
a právom chránených záujmov, požičiavanie
pomôcok, prepravnú službu.
7. Podmienky poskytovania sociálnej služby 
v zariadení, výšku a spôsob úhrady za sociálnu
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej
služby uzatvorená medzi prijímateľom sociálnej
služby a poskytovateľom sociálnej služby.

§ 11
spôsob určenia úhrady a výška úhrady 

za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fy-
zickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona o sociál-
nych službách sa stanovuje na základe stupňa
odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhod-
nutí o odkázanosti na sociálnu službu.
2. Výšku finančného príspevku na financovanie
sociálnej služby v nájomných bytoch pre seniorov
upravuje príloha č.4a zákona o sociálnych
službách /t.j. 320 € mesačne na jedného prijí-
mateľa sociálnej služby/.

§ 12
spôsob určenia úhrady a výška úhrady 

za ubytovanie  
1. Výšku ekonomicky oprávnených nákladov sta-
noví obec. 
2. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby
v nájomných bytoch v zariadení pre seniorov sa
bude pohybovať od 530 € do 1127 €, podľa
obsadenosti, užívania obytnej miestnosti a m2 na
prijímateľa sociálnej služby.
3. Cenník poskytovaných služieb bude vydaný 
v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a bude verejne prís-
tupný pre všetkých prijímateľov sociálnych
služieb.        

§ 13
stravovanie a úhrada

1. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy 
v stravovacej prevádzke  ako spoločné stravo-
vanie. Strava sa pripravuje podľa stravovacieho
lístka zostaveného na každý druh podávanej
stravy, ktorý zostavuje stravovacia komisia.
Diétna strava sa poskytuje na základe odporúča-
nia ošetrujúceho lekára.
2. Výška úhrady za stravovanie je určená z počtu
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodenné-
mu racionálnemu stravovaniu na deň a prijí-
mateľa sociálnej služby je 3,25 €.
3. Pri celodennom stravovaní sa z úhrady za
stravovanie počíta:

a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej
diéte /D3/ na 

raňajky, desiata    21 %
obed                     40 %
olovrant                  9 %
večera                  30 %

b) pri diabetickej strave /D8/ na
raňajky, desiata    19 %
obed                     40 %
olovrant                  8 %
večera                  27 %
druhá večera          6 %

4. Stravovanie je možné poskytnúť so súhlasom
poskytovateľa stravy aj ďalším osobám, ktoré sú
prijímateľmi sociálnej služby.

§ 14
spôsob určenia úhrady a výška úhrady 

za iné činnosti v nájomných 
bytoch pre seniorov

1. Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu
osobnej bielizne a šatstva sa stanovuje na 0,50
€/deň.
2. Pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne
a šatstva zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, de-
zinfekciu, pranie, žehlenie a mangľovanie
bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie
poškodených častí šatstva.

§ 15
spôsob určenia úhrady a výška úhrady 

za poskytovanie sociálnej služby v nájomných
bytoch pre seniorov, ktorý bol prijatý 

v zmysle §51a) zákona o sociálnych 
službách

Ak sa pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení
pre seniorov u prijímateľa nevykoná posudková
činnosť v súlade s § 10 ods. 1/ tohto VZn, vzniká
prijímateľovi, ktorý bol do nájomných bytov pre
seniorov prijatý podľa § 51a/ zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách povinnosť uhrádzať
platbu za poskytovanú sociálnu službu vo výške
ekonomicky oprávnených nákladov.

Článok IV
Dom sociálnych bytov

§ 16
1) V Dome sociálnych bytov na Mostovej č.8 
v Bernolákove sa poskytuje prenájom sociálneho
bytu pre sociálne odkázané rodiny s deťmi  a kto-
rých živiteľom je osoba s trvalým pobytom 
v Bernolákove.
2. Prenájom sociálneho bytu sa vykoná na zá-
klade podanej písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa /rodné meno/
b) dátum a miesto narodenia
c) adresa trvalého pobytu
d) stav
e) údaje o deťoch
f) potvrdenie o mesačnom príjme
g) čestné vyhlásenie o majetkových pome-

roch /pozemok, iný nehnuteľný majetok, resp.
hnuteľný majetok/.

§ 17
úhrada za bývanie

1. na účely určenia úhrady za prenájom sociál-
neho bytu sa považuje:

a)  obytná miestnosť s kuchynskou linkou,
izba, predsieň, soc. zar.,

b)  prevádzkové zariadenie slúžiace bytu,
najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody,
odvádzanie odpadových vôd,

c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä
kuchynská linka, umývadlo,     

sprchovací kút, záchodová misa,
d)   užívanie priľahlého pozemku /dvor/.

2. Výška mesačnej úhrady za užívanie sociálneho
bytu sa určuje podľa rozlohy bytu takto:

a) za 1m2 úžitkovej plochy /predsieň,
sociálne zariadenie/ 0,10 €/deň.

b) úhrada za používanie zariadenia
/kúpeľňa, WC, záhrada/ 2,00 €/mesiac.
3. nájomca bytu je povinný uhradiť určené
nájomné mesačne podľa  dohodnutých zmluv-
ných podmienok s prenajímateľom.

Článok V.
spoločné, zrušovacie 

a záverečné ustanovenia
§ 18

spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný
chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovo-
vaní úhrad za poskytované sociálne služby sa
primerane použije zákon č.448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesko-
rších zmien a doplnkov, občiansky zákonník.

§ 19
Záverečné ustanovenia

obecné zastupiteľstvo v Bernolákove sa uznieslo
na vydaní tohto VZn na svojom zasadnutí dňa
11.12.2012 uznesením č. 15/8/2012 a toto VZn
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.



Vážení občania, dovoľte, aby som vás oslovil aj v tomto
predsviatočnom období. Blíži sa koniec roka a my opäť suma-
rizujeme, čo sa nám podarilo v poslednom štvrťroku.  Chcem
vás požiadať o zvýšenú pozornosť,pretože je tu čas, kedy sa
opäť aktivizujú rôzne živly. Tieto neváhajú pre svoje obohate-
nie použiť rôzne metódy, ako zvýšiť úspešnosť. k tomu využí-
vajú dôveru občanov,  najmä dôchodcov.
Pripomíname vám, že do konca roka platí zvýhodnený cenník

služieb PCo. Preto neváhajte a ak máte záujem, prihláste sa na našom telefónnom čísle.
Svoje podnety môžete oznámiťna telefónnom čísle: 0918 88 22 22. Hliadka obecnej polície

Bernolákovo je k dispozícii  sedem dní v týždni 24 hodín denne.
Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných obecnou políciou Bernolákovo: 
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Obecná polícia
Viničná 2 
900 27 Bernolákovo
tel. 0918 88 22 22

Vianočné sviatky
Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja,
čas stretnutia sa rodín, radostných iskričiek
v očiach našich detí, a to nie len pri
rozbaľovaní darčekov. Dovoľte preto aj
nám, profesionálnym hasičom, aby sme
vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu
svojich najbližších. 
Príprava na vianočné sviatky je spre-
vádzaná zhonom. nesmieme zabúdať pre-
dovšetkým na bezpečnosť, pretože toto
obdobie je charakteristické aj zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru. naše
domovy sú dnes doslova preplnené vysoko
horľavými materiálmi vyrobenými z ume-
lých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia.

Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti
horľavých materiálov rýchlo šíria a môžu
spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale 
i vážne zranenia. Majme na pamäti, že
horiaca sviečka je otvorený oheň a každý
rok počas vianočných sviatkov dochádza 
k požiarom od horiacich sviečok umiest-
nených predovšetkým na adventných ven-
coch. Požiare vianočných stromčekov od
nekvalitného a nesprávne inštalovaného
osvetlenia, skraty nekvalitných elektric-
kých svietnikov sú taktiež nepríjemnými
skutočnosťami, ktoré by mohli narušiť
pokojnú a slávnostnú atmosféru najkraj-
ších sviatkov v roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spô-
sobených na majetku je každoročne aj

rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete
dožičiť aj toto potešenie, nepoužívajte
doma vyrobené pyrotechnické hračky.
Používajte len ohňostroje, rakety, svetlice,
delobuchy či piráty zakúpené v obchode 
a pri manipulácii s nimi sa riaďte odborný-
mi radami a návodom. Zábavná pyrotech-
nika nepatrí do rúk detí, preto ju starostli-
vo uchovávajte mimo ich dosah.

Príslušníci okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
vám želajú príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku 2013 veľa zdravia,
šťastia, pokoja a pohody.

kpt. Ing. Škvarková
oR HaZZ v Pezinku

§ PoD LUPoU §

Konflikt záhradkárov                                      
Hliadka obecnej polície pri-

jala oznam na telefónne číslo
0918 88 22 22, že v záhrad-
kárskej osade je konflikt
niekoľkých záhradkárov.
Hliadka sa skontaktovala 
s oznamovateľom. Nakoľko
nebolo možné vec vyriešiť na
mieste, boli všetky zúčastnené
strany vyzvané, aby sa
dostavili na útvar obecnej 
polície, kde môžu podať 
oznámenie. 

násilie v rodine
Hliadke obecnej polície bolo
oznámené, že v rodine
dochádza k násilnostiam 
zo strany otca. Príchodom 
hliadky sa celá situácia upokoji-
la. k zranenému synovi bola
privolaná rýchla zdravotnícka
pomoc. Aby sa predišlo ďalším
konfliktom,  napadnutému 
synovi odporučili, aby sa v tú
noc  doma radšej nezdržiaval, 
čo učinil a odišiel k bratovi 
do Senca. 

Podnapitý vodič
Hliadka obecnej polície  prijala
oznam od občana, ktorý
uviedol, že na  Železničnej ulici
sa nachádza neznámy muž,
ktorý sa obyvateľom domu

vyhráža. Keď muž zbadal hliad-
ku, sadol si do svojho vozidla 
a chcel z miesta konfliktu
odísť. tomuto hliadka zabráni-
la a zistila u neho známky poži-
tia alkoholických nápojov.
Privolaná hliadka štátnej polí-
cie prevzala riešenie  celého
prípadu.

Samovrah
Hliadka obecnej polície bola
privolaná na  kvetnú ulicu, kde
v tráve  ležal neznámy muž,
ktorý  si privodil rezné zranenie
na zápästiach obidvoch rúk.
Hliadke uviedol, že ho „už život
nebaví“. Hliadka poskytla zra-
nenému prvú pomoc a privolala
rýchlu zdravotnícku pomoc.

Nebezpečný plyn
Hliadka na základe telefonic
kého oznamu zasahovala 
v novej lokalite JUH, kde vozid-
lo zabezpečujúce odvoz smetí
odrazilo prípojku plynu. Plyn
okamžite začal silno unikať.
Hliadka po príjazde na miesto
lokalitu uzavrela  páskou a vy-
zvala majiteľov a ostatné
osoby, ktoré sa v blízkosti
nachádzali, aby z miesta odišli.
Po odstránení poruchy zamest-
nancami sPP bola uzávera
odstránená.

Mladík na úteku
Hliadka obecnej polície mala
informáciu o úteku mladíka 

z reedukačného centra 
v Bratislave. Tohto mladíka 
hliadka vypátrala v ubytovni 
na ul. Gaštanová alej. Mladík
bol odovzdaný hliadke štátnej
polície.

Čierny odber 
elektriny
Hliadka obecnej polície pri 
svojej riadnej činnosti zistila 
v novej lokalite JUH čierny
odber elektrickej energie.
tento čin podozrivého oznámi-
la distribúcii elektrickej 
energie a obvodnému oddele-
niu POLICAJNÉHO ZBORU.

„Rambo“ 
v Bernolákove
občania Bernolákova nahlásili
obecnej polícii, že pred
kultúrnym domom 
v Bernolákove sa pohybuje
neznámy muž so zbraňou,
pričom  ňou ohrozuje
okoloidúce osoby. Hliadka
obecnej polície sa okamžite
presunula na miesto, kde
podozrivú osobu aj so zbraňou
zadržala a odovzdala ju pri
volanej štátnej polícii. 
„unavený občan“. nakoľko
okoloidúci poznali totožnosť
tohto občana, bola kontakto-
vaná jeho dcéra a za súčinnosti
hliadky bol prevezený domov. 
k zraneniu občana na základe
fyzickej indispozície nedošlo.

Kam v prípade
potreby volať...

V poslednom období sme zaznamenali
v našej obci častejší výpadok v dodávke
pitnej vody alebo elektrickej energie.
Dobrým zvykom je zo strany BVS a  ener-
getikov oznamovať písomnou formou na
obecný úrad, kedy, kde a dokedy bude
prerušená dodávka pitnej vody a elek-
trickej energie. Takáto je dohoda medzi
obcou Bernolákovo, Bratislavskou vodá-
renskou spoločnosťou a Západosloven-
skou energetikou a.s.(ZSE). následne na
to obec oboznámi občanov prostred-
níctvom miestneho rozhlasu, resp. na
web stránke obce www.bernolakovo.sk.
Tieto odstávky sú väčšinou naplánované. 

Poruchy na vodovodnom, elektric-
kom a plynovom vedení sa  nedajú pred-
vídať, a preto nie je možné ich dopredu
avizovať.  To však neznamená, že staros-
ta obce, resp. pracovníci obecného úradu
nezisťujú príčiny odstávky, ale tak isto sú
odkázaní na informácie od BVS, ZSE alebo
SPP. Pri zistení rozsiahlej a dlhšie trva-
júcej poruchy je táto skutočnosť okam-
žite ohlasovaná miestnym rozhlasom. 

nie je v záujme obce neinformovať
občanov, avšak skôr, než niekto nahne-
vane zavolá a neprimeraným spôsobom
reaguje na pracovníkov obecného úradu,
treba sa uistiť o probléme  na mieste na
to príslušnom.
Preto vám odporúčame pri  problémoch

s dodávkou pitnej vody, el. energie a
plynu zavolať na doleuvedené telefónne
čísla, nakoľko vodovod, elektrické vede-
nie a plynové vedenie patrí do majetku
týchto spoločností a nie obci Bernolá-
kovo.

telefónne čísla na nahlasovanie porúch:

Voda           0800 121 333    

Elektrina  0800 111 567   

Plyn              0850 111 727 

-  linky sú k dispozícii nonstop    

-ocÚ-



VýVOZ  sMEtNýCH NÁDOB 
POČAs VIANOČNýCH sVIAtKOV 2012

oznamujeme, že smetné nádoby sa počas vianočných sviatkov
budú vyvážať nasledovne:

Z pondelka 24.12.12  sa vývoz presúva na 22.12.2012

Zo štvrtka 27.12.2012 sa vývoz presúva na piatok 28.12.2012

PREDAJ NÁLEPIEK NA sMEtNÉ NÁDOBY 
NA ROK 2013

nálepky na smetné nádoby na rok 2013 bude možné zakúpiť
v dňoch  14. 1. – 1. 2. 2013 na prízemí obecného úradu nasle-
dovne:

Pondelok      8.00   -  18.00 hod.
Utorok              -
streda           7.30   -  16.00 hod.  
Štvrtok          7.30   -  16.00 hod.
Piatok           7.30   -  12.00 hod. 
Obedňajšia prestávka    12.00 -  13.00 hod.

nálepky na rok 2012 sú platné až do 1.2.2013.  smetné nádo-
by, ktoré po 1.2.2013 nebudú označené nálepkou na rok
2013, nebudú po tomto termíne vyvezené. 
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na poslednom zastupiteľstve
boli schválené nové sadzby
dane z nehnuteľností v našej
obci s účinnosťou od 1.1.2013
nasledovne:
Upravená bola hodnota staveb-
ného pozemku na  25,50 €/ m2

sADZBY DANE 
Z NEHNUtEľNOstÍ 

PLAtNÉ OD ROKU 2013

Pozemky

Druh sadzba v %
Orná pôda, trávnaté porasty
0,45
Záhrady 0,80
Zastavaná plocha, 
ostatné plochy 0,80
stavebné pozemky 1,40

stavby
Druh Sadzba v €/m2
RD 0,14
Poľnohosp. 0,17
Chaty 1,00
Garáže 0,60
Priemysel, energetika 1,90
Podnikateľské 1,90
Ostatné stavby 1,00

Byty 0,15
Nebytové priestory 0,33

sadzba dane za psa je 8 €/pes
sadzba dane z ubytovania je 
0,5 € osoba/prenocovanie.

ostatné miestne dane ostali
nezmenené, všetky VZn o
miestnych daniach  sú zverej-
nené na stránke www.bernola-
kovo.sk a úradnej tabuli obec-
ného úradu Bernolákovo.
Podľa zákona č. 582/2004 
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  od ja-
nuára budúceho roka platí jedno
spoločné priznanie k dani 
z nehnuteľností, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie
prístroje. 
k dani z nehnuteľnosti podávajú
daňovníci daňové priznanie do
31. januára 2013, ak im vznikla
daňová povinnosť, alebo ak
nastali zmeny skutočností roz-
hodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľností (ako napríklad
rozdelenie pozemku, právoplat-
né stavebné alebo kolaudačné
rozhodnutie, predaj časti ne-
hnuteľnosti, kúpa ďalšej nehnu-
teľnosti a pod.). Daňovník musí
podať vyplnené daňové pri-
znanie.  Nové  je ustanovenie 
o spôsobe užívania bytu alebo
asti bytu na iný účel ako na
bývanie.  Napr. ak byt alebo
časť bytu slúži na iný účel ako
na bývanie, sa na účely tohto
zákona považuje za nebytový
priestor a  to je dôvod na
podanie priznania, lebo pod-
lieha inej sadzbe dane.

Ak má daňovník psa priznaného 
v predošlom období, nemusí
podávať priznanie.  Ak daňovník
– vlastník psa – nadobudol
nového, ešte nepriznaného psa
a tento už má 6 mesiacov veku,
príp. mu pes, za ktorého už
platí, uhynul, má zmenu, ktorú
musí oznámiť správcovi dane na
predpísanom tlačive (čiastko-
vom daňovom priznaní) do 30
dní, odkedy táto zmena nastala,
v priebehu celého roka.  
Zásadná zmena – ruší sa dote-
rajšia povinnosť platiť daň za
psa v hotovosti v januári na
obecnom úrade. Preto v januári
2013 nemožno bez vyrubenia
vyberať daň za psa.
Ak daňovník platí daň za ne-
hnuteľnosti aj daň za psa,
obidve dane budú vyrubené 
v spoločnom rozhodnutí. Splat-
nosť, t.j. termín na zaplatenie
dane z nehnuteľostí a dane za
psa bude uvedený v rozhodnutí.
Zo zákona je to do 15 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Správca dane ponecáva aj mož-
nosť platenia v splátkach, ako
tomu bolo doteraz. Tlačivá
daňového priznania sú k dis-
pozícii na obecnom úrade v Ber-
nolákove a dajú sa použiť aj zo
stránky Ministerstva financií SR
http://www.finance.gov.sk/Def
ault.aspx?CatID=8265 .

Polgárová
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Miestne dane v roku 2013

Odpady

Výstavba 
kanalizácie 
pokračuje
Tak ako sme vás už informovali v pred-
chádzajúcich číslach nášho časopisu, 
v mesiaci september 2012 sa začalo 
s výstavbou „kanalizácia obce Berno-
lákovo“. Staviteľom je firma Combin
Banská Štiavnica. V súčasnosti sa realizu-
je vetva „ AB-1“ na miestnej komunikácii
Bernolákova. Celá realizácia stavby bola
na základe dodatku k zmluve skrátená na
20 mesiacov od odovzdania staveniska.
Ďalšie úseky budú realizované v zmysle
harmonogramu prác. Touto cestou
prosíme občanov o trpezlivosť a spolu-
prácu pri realizácii toho náročného pro-
jektu. m.b.

Kamerový systém
obec Bernolákovo sa opäť uchádzala 
o príspevok na prevenciu kriminality.
Vypracovaním projektu a zaslaním na
príslušný odbor sme boli úspešní a
dostali sme príspevok vo výške 3000 €.
obec však musí participovať na projek-
te vo forme spolufinancovania. Vďaka
úspešnosti projektu obec získala ďalšie
dve kamery, ktoré boli umiestnené 
na Poštovej ulici a na Hlavnej ulici 
(viď priložená mapka). 

Mgr. Róbert Široký, náčelník ocP

Oznámenie 
Oznamujeme občanom, 

že obecný úrad z dôvodu čerpania 
dovoleniek bude od 

27.12.2012 do 31.12.2012
zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie .

Oznam obecnej
knižnice

Oznamujeme čitateľom, 

že  knižnica bude v čase 

od 21.12. 2012  do  2.1.2013 zatvorená.
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obec Bernolákovo patrí medzi obce, ktoré
majú svoju historickú hodnotu a môže byť
hrdá nato, čo všetko sa za viac ako 800-ročnej
histórie udialo,  ako sa obec v danom his-
torickom období rozvíjala a aké historické hod-
noty sa zachovali. V roku 2009 sme si
pripomenuli toto okrúhle výročie nielen
slávnosťou, ale aj vydaním prvej publikácie
Dejiny obce Bernolákovo 1209 – 2009. Aby
nezostalo všetko to, čo sa udialo, len v spo-
mienkach osláv, ale aby tieto historické obdo-
bia zostali aj v trvalej pamäti, obecné zas-
tupiteľstvo v roku 2009 rozhodlo v spolupráci 
s občianskym združením Hrad Čeklís vybu-
dovať HISToRICkÝ nÁUČnÝ CHoDník. Tento
projekt vypracovalo spomínané občianske
združenie pod autorským vedením prof. Ing.
Františka klepsatela, PhD. a  Ing. Jaroslava
Vokouna, ktorí pripravili ideový námet a za
finančnej podpory Bratislavského samo-
správneho kraja bol v tomto roku zrealizovaný.
Cieľom tohto projektu je predovšetkým
zachovať trvalé historické dedičstvo, pripomí-
nať ho nielen obyvateľom našej obce ale aj pre
tých občanov, ktorí prichádzajú za rôznym
účelom do Bernolákova. Veríme, že bude slúžiť
aj ako trvalá náučná pomôcka pre žiakov zák-
ladnej školy, študentov strednej školy a všetku
mládež, ktorá by mala poznať históriu svojej
obce. Historický náučný chodník pozostáva 
z významných historických miest, kde sa vo
väčšine prípadoch aj nachádzajú historické
budovy, historické pamiatky, ktorých popis je
uvedený na tabuliach. Trasa historického
náučného chodníka začína na železničnej
stanici s pokračovaním na Topoľový rad 
k hostincu Jadroň, s pokračovaním pozdĺž
Čiernej vody  na Hlbokú ul. do Športového

areálu J. Popluhára, pod železničný most
/Žabák/, ďalej s pokračovaním pozdĺž koryta
Čiernej vody na Záhradnú ulicu po Ber-
nolákovej ul. ku kostolu sv. Štefana, k Wár-
dombu, kaštieľu a ďalej po Strojárenskej ul. na
Horný Dvor, ku kaplnke sv. Anny, odtiaľ naspäť
a po Svätoplukovej ul. na cintorín, odtiaľ na
Poštovú ul. /hostinec AJA/, po Hlavnej ul. 
k Božej muke /križovatka Hlavná – Dukelská/.
Trasa náučného chodníka je vyznačená na
mapkách a predstavuje cca 6 kilometrov.
Veríme, že tabule, ktoré sú na jednotlivých his-

torických miestach, budú v starostlivosti
každého z nás a v prípade akéhokoľvek poško-
denia, budú vinníci ohlasovaní na obecnú polí-
ciu. Uvedené tabule sú opatrené QR kódom,
kde si môže účastník historického chodníka
cez mobilný telefón prečítať popis a doplňu-
júce informácie k danému miestu. Tieto infor-
mácie sa nachádzajú na internetovej stránke
obce Bernolákovo http:// www.bernolako-
vo.sk/infoobec/naucnychodnik.  

Stanislav Bečica         

Historický náučný chodník v Bernolákove

Po „adaptačných“ troch  septembrových týždňoch, keď majú
malkáči čo robiť s každodenným príchodom do materskej školy, prví
veľkáči absolvovali preplavecký kurz v Senci.  o mesiac sa k nim  pre
veľký záujem pridali ostatní. Deti sa na kurze hravou formou zoznámili
s vodným prostredím, ktoré už mnohé z dovoleniek poznali.
na október sme spoločne s výborom rodičov naplánovali až tri akcie, ale
vôbec toho nebolo pre deti veľa, nakoľko sa všetky vydarili. 
Divadelné predstavenie o koze rohatej nenechalo žiadne dieťa ľahosta-
jné, len zvláštne bolo, že líške vždy všetko prezradili a tešili sa tam, kde
my dospeláci krútime hlavou. Tak to má byť!  
V druhej polovici jedného októbrového dňa dopoludnia prišli sokoliari.
Predviedli deťom nádherné, vznešené vtáky, ktoré používali na našom
území pri love už za čias Veľkej Moravy. Deti ešte dlho rozprávali 
o úteku orla, ktorého im ujo sokoliar ukazoval posledného. našťastie sa
po hodine našiel a podarilo sa ho prilákať.
Popoludní toho istého dňa pani učiteľky pripravili pre deti tvorivé
dielne, prevádzkové pracovníčky uvarili čaj, rodičia priniesli šarkanov 
a tradičná jesenná šarkaniáda sa začala. Deti si vyskúšali frotáž, namaľo-
vali veľké množstvo šarkanov, vydlabali tekvicových strašiakov, zostro-
jili strašidielka, zostavovali obrázky zo semienok, aranžovali  jesenné
kytičky. niekoľko šarkanov vzlietlo pekne vysoko, niekoľko detvákov sa
z kopca zgúľalo pekne nízko a keď sa začalo stmievať, všetci išli spokoj-
ne domov.

na november sme pre deti zvolili  vozenie  sa na malých shetland-
ských koníkoch priamo v areáli materskej školy. Poníky k nám prišli 
z Poníkova s projektom „koníky naši kamaráti“, ktorý deťom ponúka
animoterapiu. Animoterapia je špeciálna forma fyzioterapie pôsobiaca
pomocou jazdenia na poníkovi a blízkym kontaktom so zvieraťom.
Cieľom nie je naučiť deti jazdiť,  ale dopriať im pohyb a radosť z pohybu
na čerstvom vzduchu. Škoda, že projekt celoročného jazdenia na po-
níkoch  podaný prostredníctvom zamestnaneckého projektu jedného 
z rodičov nebol úspešný. 

Začiatkom októbra  v materskej škole začali pracovať  jednotlivé
krúžky:
- krúžok moderného tanca pod vedením p. učiteliek Bc. k. kissovej 
a D. Valčekovej,

- folklórny krúžok pod vedením p. učiteliek V. Ščasnárovej a T. Hoš-
kovej,
- pohybový krúžok pre mladšie deti pod vedením p. učiteľky Mgr.
Ruženy noskovičovej a Mgr. oľgy Syrovej.   
Prvé dva  krúžky ste mali možnosť vidieť na VIAnoČnoM HUDoBnoM
BAZÁRI v kultúrnom dome.
Čas vianočného pokoja  sa blíži, niekoľko dní strávia celé rodiny
spoločne v pokoji a bez naháňania. Pre dieťa je to čas  radosti a ve-
selosti. Deti sa na ne tešia a my tiež. Vianočný stromček, napečené
dobroty na stole, ryba na tanieri a všetko, čo k tomu patrí. Čo všetko
patrí k Vianociam, som sa opýtala detí: 
„Vieš Olinka“, povedalo mi dievčatko v triede, „to sa musí stať v takom-
to poradí -  najpr sneží, potom je stromček a potom sú darčeky a musíme
sa pekne obliecť!“
Prežite blížiace sa sviatky pekne oblečení nielen navonok, ale aj 
vo vnútri. oblečme sa do radosti, pokoja, šťastia a rodinnej pohody!

oľga Syrová, riaditeľka MŠ

Od jesenných  až po vianočné dni  v materskej škole
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Čas neúprosne letí a naši čerstvo pasovaní
prváčikovia už vedia čítať a písať. najstarší
žiaci našej školy sa tradične postarali o to, aby
sa prváci oficiálne stali členmi žiackej berno-
lákovskej rodiny. Pasovanie prebiehalo na mo-
tívy starej ruskej rozprávky Kráľovstvo krivých
zrkadiel. Deviataci sa ponorili do rolí svojich
postáv a predviedli herecké majstrovstvo. Bola
to zábava pre všetkých, prvákov, deviatakov,
rodičov a všetkých prítomných hostí. Za touto
úspešnou akciou bolo aj veľa hodín práce pani
učiteliek a aj deviatakov, ktorých už o chvíľu
čaká neľahká skúška a dôležité rozhodnutia. 
Za to im patrí veľká vďaka. Ďakujeme aj spon-
zorom tejto akcie: pani Struharovej, pánom
Trubačovi, Unterländerovi a Pochybovi.

Život na škole nie je životom bez zábavy.
Učenie a zábava musia spolu tvoriť jednotu,
aby spomienky na školu boli odrazom
úspešného a šťastného strávenia deviatich
rokov života. V novembri sme brány školy
otvorili pre všetkých, rodičov, starých rodičov,
priateľov školy. V rámci Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generá-
ciami a v rámci projektu Generation schools
sme v triedach privítali rodičov, ale aj rodičov
ich rodičov na medzigeneračné diskusie,
výmenu skúseností a poznatkov s našimi žiak-
mi. Porovnávali sme školu a život kedysi 
a dnes. Žiakom to prinieslo nové poznanie 
o dôležitosti budovania vzťahov medzi všetký-
mi generáciami, lebo rodičia a starí rodičia sú
tí, ktorí nám môžu veľa odovzdať na základe
vlastných skúseností. Všetkým za to ďakujeme
a radi sa s nimi opäť  stretneme.

V škole sa snažíme prehlbovať u žiakov aj vzťah
k športu, k prírode, kultúre, vede, histórii 
a umeniu. Akcia Ochrana človeka a prírody
nám umožňuje prepojiť poznatky a vedomosti
s prírodou, jej ochranou, dopravnou výchovou
a zdravotnou prípravou. Takmer všetci naši
druháci absolvovali plavecký kurz. Tí, ktorí
vedeli už plávať, sa zdokonaľovali a tí, ktorí
nevedeli, sa učili prekonať svoj strach a učili sa
plávať.  Mnohí boli  veľmi úspešní a plávať sa
naučili. Po niekoľkých rokoch sme sa opäť
zúčastnili dramatizovaného Čítania s pánom
Mrkvičkom. Vydarená akcia, ktorá láka deti
stať sa čitateľmi detských kníh. Žiaci štvrtých
ročníkov navštívili Hvezdáreň v Hlohovci, kde
si rozšírili svoj obzor o nové informácie a zaují-
mavosti o našej planéte a vesmíre. niektorí
žiaci sa zapojili do vedomostnej súťaže Bobrík.
najúspešnejší boli: T. Chromčáková 4.B, S. Raj-

ták 3.A, J. Benčúrik 4.B, R. koťka 4.A, Ľ. Boženík
4.A, k. Fourquet 3.A, M. Moško 4.A a z dru-
hého stupňa: E. Mišincová 7.A, S. Skrypets 7.A,
S. nehéz 6.B, R. Udvaros 7.A, A. Fourquet 5.B,
M. Faturová 5.A, V. kurišková 7.A, M. Zrnčík
7.A,  A. Cenká 6.B, R. Masár 5.A.
Žiaci vrámci aranžovania adventných vencov
urobili krásne výrobky, ktoré sa predávali 
v stánku ZRPŠ Školáčik na akcii Sladký Mikuláš
v obci. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí
poslali perníčky, medvedie labky, koláčiky,
drobné výrobky, pomáhali alebo akokoľvek
inak prispeli. 
Toto je len zlomok všetkého, čo nás v školskom
roku 2012/2013 ešte čaká. o chvíľu sa však
rozlúčime s rokom 2012. S našimi žiakmi sa
rozlúčime na predvianočných besiedkach 
a s vami, naši čitatelia, so srdečným prianím
pevného zdravia, rodinnej pohody, aby každý
našiel to, čo potrebuje pre šťastný život.
Svojim kolegom a všetkým
zamestnancom školy pra-
jeme, aby sme boli úspešní,
nikdy nám nechýbala energia
a chuť do práce, ktorá je
zmysluplná a zároveň nároč-
ná a bez ktorej by nebolo
vzdelanej spoločnosti. Viac zo
života školy sa môžete dozve-
dieť na www.zakomber.edu.
.sk v kategórii fotoalbum.

Ešte jedna dôležitá informácia pre tých, ktorí
tento školský rok prídu zapísať svoje ratolesti
do prvých ročníkov.
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014
sa uskutoční na Školskej ulici (stará  škola):
25.1.2013 od 14.00 do 18.00 hod. a 26.1.2013
od 9.00 do 12.00 hod.

Pre rodičov a starých rodičov budúcich
prvákov budú 17.1.2013 od 9.00  hod. otvo-
rené brány našej školy, aby   mohli nazrieť do
tried našich prvákov a priestorov školy. V ten-
to deň vám budú podané všetky potrebné
informácie pre vstup vašich detí do prvej
triedy na rodičovskom združení, ktoré sa bude
konať o 16.00 hod. v priestoroch starej školy.
Či vaše dieťa navštevuje MŠ v Bernolákove
alebo aj nie, všetci, ktorí máte budúceho prvá-
ka alebo prváčku, ste vítaní. 

Mgr. Ivana Tallová

Čas neúprosne letí aj v škole

Pasovanie prváčikov

Deň otvorených dverí

Čítanie s pánom Mrkvom. Didaktické hry
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nové triedy žiakov ZUŠ sa postupne stávajú
čoraz útulnejšími, učitelia si prinášajú postup-
ne „kúsok domova“ do svojich učební, aby
spríjemnili vyučovanie sebe i svojim žiakom.
na lepšie podmienky sa tešia aj žiaci triedy
bicích nástrojov. namiesto malej triedy, ktorá
bola vytopená spodnou vodou, dostali novú
triedu a z prostriedkov rodičovského združe-
nia bola zakúpená aj novučičká súprava bicích,
na ktorej si s radosťou pocvičia najmä starší
žiaci. Touto cestou znovu ďakujem pánovi
Jozefovi Matúšovi ml., ktorý nám v rekordnom
termíne novú triedu vymaľoval. na svoje mo-
delárske diela dostali nový policový systém
žiaci výtvarného odboru. Teraz už majú
možnosť postupne zhromaždiť všetky vyda-
rené práce a počkať, kým sa dôkladne vysušia.

Moje veľké ďakujem patrí Občianskemu
združeniu HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove.
Aby sme v nových priestoroch mohli od za-
čiatku plnohodnotne pracovať, zakúpili nám 
z prostriedkov poplatku ZRPŠ veľký úložný sys-
tém pre výtvarnú triedu v hodnote 560 €, poli-
cový systém na sušenie výtvarných prác za
170 €, stolíky na kolieskach na farby pre žiakov
výtvarného odboru za 100 €, 28 stoličiek,
ktoré chýbali v učebniach a v zborovni za 760
€, súpravu bicích nástrojov za 307 €, fotoa-
parát za 412 €, rolety a záclony za 50 € - spolu
za 2 359 € .

Dňa 23.októbra sa konal prvý interný
koncert v spoločenskej miestnosti sPOJENEJ
ŠKOLY. Vzhľadom na počet účinkujúcich sa
zišlo početné obecenstvo, ktoré odmenilo
potleskom každú skladbičku. Tentoraz prevlá-
dali mladí klaviristi. Po prvý raz sa verejne
predstavili Linda Trubačová a Andrejka
Hudáková, svojich rodičov i učiteľov potešili
peknými výkonmi aj klement Fourquet, Matúš
Šimončič, Martin Šúlek, Lana Zupan, kamila
kováčová, Gajane križanová, kristína Zrn-
číková, Tabita káčerová, skvelým vyvr-
cholením klavírneho oddelenia bola Pešettiho
Sonatína v podaní kristíny kraljikovej. Pekne
naštudovanými ľudovými piesňami sa pred-
viedli i naše malé speváčky – natália Gáliková,
Ariane Fourquet, Emma Bognárová, Alexandra
Jurikovičová, Ester Jezberová, tradične kvalit-
ným prevedením piesne M. Schneidera
Trnavského zažiarila Miriam Hergovičová.
Flautu tentoraz rozozvučali noemi káčerová,

Zuzana Sekerková, Dana Gracová, skvelou
bodkou na záver prekvapilo flautové duo –
Anna Dittová a Dana Gracová. Spestrením
tohto koncertu bolo tanečné číslo v podaní
žiakov tretieho ročníka tanečného odboru.
Škoda len, že po jeho ukončení v strede kon-
certu sa suverénne vzdialila časť obecenstva,
ktorá čakala na to „svoje“ tancujúce dieťa. 
Je smutné, že niektorí rodičia nemajú záujem
vypočuť si ostatné deti, ktoré sa na svoje vys-
túpenie takisto dlho pripravovali a sediac 
v sále iste s ľútosťou sledovali, že im už bude
tlieskať oveľa menej ľudí, aj keď sa im sklad-
bička „úplne bez chybičky  podarí“. o to viac si
cením rodičov našich prvých účinkujúcich,
ktorí s mnohými malými deťmi vytrvali až do
konca a odmenili potleskom aj  posledných
účinkujúcich – naše mamičky a babičky zo
speváckeho zboru Čeklísanky, ktorým sa pod
novým umeleckým vedením pani učiteľky
Elišky Hornej skvele vydarili všetky štyri
piesne. nakoniec sme zvečnili všetkých  prí-
tomných  účinkujúcich  žiakov na spoločnej
fotografii.

Dňa 20.novembra spoločenská sála sPoŠ
znovu dostala slávnostný šat. Na druhom
internom koncerte predstavili svoje klavírne
umenie ďalší „nováčikovia“ z prvých ročníkov.
Svoj prvý potlesk si právom zaslúžili klaviristi
Samuel Beutelhauser, Payton Rice a Gavin
Rice, speváčky Sára Gašparová a nina Ševce-
chová. Peknými skladbami potešili svojich
rodičov i priateľov už „skúsenejšie “ klaviristky
Júlia Čechovičová, Tabita káčerová, Patrícia
Dulaiová, Gajane križanová, Paulína Rajecová
a kristína kraljiková. Svoje spevácke nadanie
predstavili Emma Bognárová, Jana Števove,
Ariane Fourquet a Alexandra Jurikovi-
čová.koncert spestrili gitarista Filip Sekerka,
malá huslistka Barbora Lukovičová, skladbou
pre malý bubon prebudil obecenstvo
Branislav Beutelhauser, pútavým prednesom
zaujala Tereza kováčová a predvianočnú
náladu Alžbetinskou serenádou navodila
flautistka Júlia Meňhertová. Tentoraz sa zo
spoločnej fotografie usmievajú všetky účinku-
júce deti.

Sme veľmi radi, že podľa ohlasov verej-
nosti sa nové koncertné priestory páčili a po-
teší nás, ak na našich ďalších koncertoch bude
stále viac stabilných priaznivcov hudobného

umenia. Veď najkrajšou odmenou pre každé-
ho žiaka  je potlesk obecenstva – či má päť
rôčkov, alebo sa už skláňa pod niekoľkými
krížikmi. 

Dňa 29.novembra sa v koncertnej sále
ZUŠ Ivanka pri Dunaji konal spoločný koncert
základných umeleckých škôl  okresu sENEC.
našu školu dôstojne reprezentovali kristína
kraljiková, Dominika oravcová, Anna Dittová,
Dana Gracová a Tatiana Vokounová. Po skon-
čení koncertu si účinkujúci i pedagógovia

mohli vymeniť skúsenosti a dojmy z vystúpení
pri príjemnom neformálnom stretnutí s občer-
stvením v malej koncertnej sále školy. 
V decembri čaká žiakov i učiteľov dlhá „kon-
certná šnúra“ – začína 1.12. programom pre
občianske združenie nÁDEJ, 8.12. Adventným
bazárom, 15. 12. pokračuje Vianočným kon-
certom, 17. 12. troma výchovnými koncertmi
pre MŠ a ZŠ  a končí 25.a26.12. programom
pre Bratskú jednotu baptistov a Jasličkovú
slávnosť, poriadanú mládežou kresťanského
spoločenstva. Prajem všetkým účinkujúcim,
aby sa im darilo, aby vyčarili na ustarostených
tvárach krásny úsmev a obdarovali svojich
poslucháčov radosťou z najkrajších sviatkov
roka – Vianoc.
Záverom želám  našej škole , aby nový rok
2013 bol pokračovaním prvotných úspechov a
aby sa žiakom  v našej novej „alma mater“
muzicírovalo, hralo, tancovalo a maľovalo
čoraz lepšie a lepšie !

Jarmila Bošková, riaditeľka školy

Koncerty  základnej  umeleckej školy
v nových priestoroch

Októbrový koncert Novembrový koncert

trieda bicích nástrojov
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Základná umelecká škola Bernolákovo  

Pozývame všetkých priateľov umenia osláviť 
prichádzajúce vianočné sviatky s nami. 

Príďte spolu s rodinou na náš 

Vianočný koncert
v sobotu 15.12.2012 o 15:00 hod. 
vo veľkej sále kultúrneho domu.

Program pre vás s láskou pripravili
žiaci všetkých umeleckých odborov.

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

útvar      
v ústach   
na hryze-  

nie

skratka    
súhvezdia  

Baran

týkajúca   
sa včiel

stával sa   
redším

druh      
hrušiek,    
hnilička

písmeno   
gréckej    
abecedy

citoslovce  
veselosti

Pomôcky: 
Eol, mitra,  
kvart, lot,   

Lo-lo 

otáčavá    
časť      

rotačných  
strojov

mužské    
meno

vlákno     
na šitie

zn. pre    
kiloampér

3. časť    
tajničky

domnienky 
nepodlože- 
né praxou

odmietni   
ako nevy-  
hovujúce

rinčanie    
(bás.)

1. časť    
tajničky

veľmi      
chladí     
zn. pre    

stathenry

žije       
v biede

vyúsťovať  
druh      

listnatého  
stromu

grécke     
písmeno   
bezlistá    

byľ
Pomôcky: 

laskas,    
RI, SAR,   
zen, Ari

verbovanie 
(zastar.)

národnosť  
v Číne     

zaúčal do  
niečoho

hodenie   
stav bez   
poriadku,   
bezvládie

žel. správa 
JAR       

smer v     
budhizme

vsiakli,     
vsali sa

ťatím      
rozdeľ     
úder      

kordom

Erika      
(dom.)

citoslovce  
cengania   
biskupská  

čiapka

zábavné   
pásmo     
začul      

(hovor.)

MPZ      
vozidiel    

Indonézie

hmatateľ-  
ne (hovor.) 

tuší       
(expr.)

EČV Ná-   
mestova   

rybie      
vajíčko    

malá os po troche  
rozsýpaj

búcha     
(expr.)

Semiti     
staro-     
grécky     

boh vetrov

diel pôdy   
(z amer.)   
áno, po    
anglicky

vyučujete
škrečky    

EČV      
Tvrdošína

značka    
stroncia    
cestovná   

kancelária

2. časť    
tajničky

zaklínal    
sa        

(bás.)

druh      
tkaniny

Tajnička č. 6
V 16. storočí Bernolákovo sa vyhlo priamemu tureckému ohrozeniu, časté vyrubovanie mimoriadnych vojenských daní  t a j n i č k a zaťažovalo aj
obyvateľov Bernolákova.
Riešenie krížovky č. 6 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne odovzdať
na uvedenej adrese do 15. januára 2013. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
Za riešenie krížovky z minulého čísla bol odmenený jeden výherca.

Obec Bernolákovo v spolupráci s mediátorom zriadila v obci
dostupnú službu mediácie. Konzultácie s mediátorom sú
možné od 10.10.2012  každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. 
v zasadačke obecného úradu na prízemí. Konzultácie sú bez-
platné!!!! Sme radi, že túto službu už využilo niekoľko občanov
Bernolákova. Konzultácie sú bezplatné!!!!

Mediácia je vhodná na mimosúdne riešenie sporov. 
Mediáciou je možné riešiť spory:

· manželské a rozvodové
· medzi rodičmi a deťmi

· v zamestnaní
· susedské

· medzi obchodnými partnermi
· medzi úradom a občanom

· medzietnické a mnohé ďalšie

neváhajte teda a príďte sa o vašom spore
bezplatne poradiť na obecný úrad, Hlavná
111,  Bernolákovo. oslovte  profesionálneho
odborníka pri riešení vašich sporov a ne-
nechajte spor vyvrcholiť v niečo vrcholne
neetického. 
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„Vytvorme miesto, 
kde sa budú ľudia stretávať,  
kde budú zmysluplne využívať   
svoj voľný čas,                      
kde  sa dozvedia niečo užitočné
pre svoj život...“

Takéto boli naše ciele ako zakla-
dateľov o. z. Prístav v Bernoláko
ve kedysi na začiatku našej čin-
nosti v roku 2004.
Počas ôsmich rokov, ktoré od-
vtedy uplynuli, sa tieto naše ciele
konkrétne pretavili najmä do čin-
nosti klubu mamičiek koráb alebo
do organizovania športovo-ang-
lického letného tábora pre deti. 
V tomto roku sme si pred seba
postavili víziu vybudovania  ko-
munitného centra, ktoré by
prostredníctvom rôznych voľno-
časových a vzdelávacích aktivít obohatilo
život Bernolákovčanov.

od októbra žije koMUnITnÉ CEnTRUM
PRíSTAV týmito pravidelnými aktivitami:

• Párty kluby pre deti – Raz do mesiaca
pripravujeme originálnu párty (napr.
pirátsku, medailovú, rytiersku), na ktorej
sa deti hrajú, súťažia, spievajú, vyrábajú
ručné práce a vypočujú si biblický príbeh.
• Angličtina pre deti – Každý týždeň sa
deti od 3 do 7 rokov učia angličtinu metó-
dou Hocus & Lotus®, ktorá funguje na rov-
nakých princípoch ako osvojovanie rod-
ného jazyka. 
• Klub mamičiek Koráb – Dvakrát do
týždňa – v pondelok a stredu od 9.30 do
12.00 hod. – sa stretávajú mamičky so

svojimi deťmi pri hrách a vzájomných
rozhovoroch. 
• Večery pre ženy – tretí pondelok 
v mesiaci je venovaný stretnutiu žien a
zaujímavej téme (napr. ako byť dobrou
mamou, komunikácia v manželstve) alebo
tvorivej činnosti (napr. farbenie hodváb-
nych šatiek).

• Cvičenie kalanetiky pre ženy – Každú
stredu cvičia ženy v dvoch skupinách –
jedna od 18.15 hod., druhá od 19.30 hod.
• Angličtina pre dospelých – V stredu od
19.15 hod. sa koná kurz anglickej kon-
verzácie pre pokročilých, ktorého lek-
torom je rodený Američan.

k týmto aktivitám chceme od nového roka
pripojiť ďalšie pravidelné i jednorazové
aktivity, napr. herný klub pre dospievajúcu
mládež, kurz anglickej konverzácie pre
mladých či víkendový pobyt pre rodiny 
s deťmi.

A kto vlastne sme? nechceme tajiť, že sme
kresťania. Práve naopak, chceme, aby ste
vedeli, že aktivity Prístavu sa uskutočňujú
vďaka dobrovoľníkom, ktorí v ňom pracujú 

z lásky k Bohu a ľuďom. Vám,
obyvateľom Bernolákova,
chceme slúžiť v troch sférach –
v oblasti tela, duše i ducha.
kam až s nami pôjdete, je na
vás.
komunitné centrum Prístav
nájdete na Poštovej 55 v Ber-
nolákove (vedľa zdravotného
strediska). Podrobné informá-
cie získate na www.kcpristav. sk.

Jana kráľová

Komunitné centrum PRÍstAV

  

bývajte vo svojom 

www.pdpreal.sk           predaj: 0905 210 750

jedinečná výstavba
v centre pezinka

   už od 27.500 
€

   od 80.000 €

vrátane štanda
rdu
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Občianske 
združenie 
K VECI 
informuje
občanov...
1/ Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
projektu „Fotománia v Bernolákove“ 
i všetkým, ktorým sa projekt páčil a držali
nám palce. Spoločne ste nafotili vyše 400
fotiek Bernolákova.  Septembrový ví-
kend, kedy bolo vidieť prechádzať sa
účastníkov Fotománie po obci s fotoa-
parátmi v ruke a so skúmavými pohľadmi,
stál za to ☺. Porota to určite nemala
ľahké. nakoniec si favoritov súťaže
vybrala (aj k VECI vybralo svojich
favoritov) a ich fotky bolo možné vzhliad-
nuť koncom októbra na vernisáži v kul-
túrnom dome. Vernisáž ste podporili hoj-
nou účasťou, čo bolo veľmi milé.
Miestami vestibul kultúrneho domu
praskal vo švíkoch. okrem víťazných
fotiek bolo možné vzhliadnuť aj ďalšiu
zaujímavú tvorbu Fotománie v Berno-
lákove. Z projektu vznikla prvá fotokniha
o našej obci, ktorú vytvorili samotní
občania. Volá sa „Bernolákovo našimi
očami...“ a dva kusy z nej nájdete v obec-
nej knižnici,  jeden kus v podateľni obec-
ného úradu. Tiež sa nám podarilo zakúpiť
odbornú literatúru na tému fotenia (typy,
triky, rady, ukážky...), ktorú sme darovali
do obecnej knižnice.
Tu sú víťazi Fotománie v Bernolákove:
1.miesto - Michal konečný
2. miesto - Miroslav Pochyba
3. miesto - Martin Gabura
Fotograf k VECI: Peter kovács
Mladý fotograf k VECI: 
Vanesa Wallnerová
no podľa mňa ste vyhrali všetci ☺

Ďakujeme nadácii orange za finančnú
podporu tohto projektu. Za spoluprácu
ďakujeme obecnému úradu v Bernolá-
kove. Mirovi Pochybovi ďakujeme za
pomoc pri realizácii prvej fotoknihy 
o našej obci.
obecný úrad sme požiadali o finančnú
dotáciu vo výške 175 EUR na ďalší ročník
Fotománie v Bernolákove.

2/ Právna poradňa k VECI je pripravená
pre vás. Ak máte právny problém a potre-
bujete poradiť, neváhajte a kontaktujte
nás mailom na: ozkveci@gmail.com, prí-
padne svoj problém opíšte a vhoďte do
poštovej schránky v sídle združenia na
Poštovej 6 v Bernolákove.

3/ V združení už pracujeme na príprave
Výročnej správy o činnosti k VECI za rok
2012, ktorú v mesiacoch február a marec
2013 dostane každá domácnosť v Ber-
nolákove do svojej poštovej schránky. 
4/ občianske združenie k VECI sa bude
budúci rok  prvýkrát uchádzať o 2% z da-
ní. Ak sa vám naša činnosť páči, ak sa vám
páčili nami realizované projekty, neváhaj-
te a podporte nás prostredníctvom 2% 
z vašej dane. Informácie o združení sú:
názov: k VECI
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Poštová 6, Bernolákovo 900 27
IČo: 42185271

Všetkým  chcem z úprimného srdca
poďakovať za podporu 

a aktívny prístup k aktivitám
občianskeho združenia 

K VECI v roku 2012.

Želám  príjemné a radostné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich

najbližších, do nového roka 2013  pra-
jem všetkým 

hlavne veľa zdravia.

Mgr. R. Červienka

Predaj 
vstupeniek 

od 11. 2.  
cena 

v predpredaji 
10,00 € 

v deň koncertu 
12,00 €

23
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3 Cigánski diabli v Bernolákove

Výsledok usilovnej práce

Časť brigádnikov

Pred Sviatkom
Všetkých svätých
24.10.2012  sa na
miestnom cintoríne
zišli na brigáde čle-
novia združenia
nádej a klubu
dôchodcov 
v Bernolákove.
Cieľom bolo upratať
priestory cintorína 
a prispieť tak k dôs-
tojnej  atmosfére
tohto sviatku. 
Za vykonanú prácu
ďakujeme všetkým
zúčastneným 
brigádnikom. 

Ďakujeme aj 
p. Malochovej 
za zabezpečenie 
občerstvenia. 



sP
O

LO
Č

EN
sK

É 
O

R
G

A
N

IZ
Á

C
IE

20

Ako sme uviedli v minulom príspevku z hradu
Čeklís, teraz prinášame informácie o práci
odborníkov a dobrovoľníkov na hrade v tomto
roku. Ešte samotnej práci na hrade pred-
chádzal zaujímavý objav Vlada Franka. V knihe
S. Borovszkého: Magyarország vármegyéi és
városai v časti venovanej Bratislavskej župe
objavil fotografiu čeklískeho Hradného návršia
(maď. Várdomb) z čias, keď tam ešte nestála
vodárenská veža. Je to najstaršia fotka
Bernolákova, pravdepodobne z konca 19.
storočia. 

Tak ako po ostatné dva roky, chceli sme
toto leto robiť archeologický výskum na hrade
Čeklís. Výskum je podmienkou krajského
pamiatkového úradu pre ďalšie rozhodnutia o
spôsobe obnovy tejto kultúrnej pamiatky.
Chuť bola veľká, ale východzia situácia nie
najlepšia, keďže sme nezískali finančnú pod-
poru od patričných inštitúcií. Mohli sme sa
spoľahnúť len na zdroje, ktoré sme mali od
súkromných darcov a na veľké nadšenie
dobrovoľníkov. Základom tohtoročných aktivít
bola veľká ústretovosť zo strany Archeolo-
gického múzea SnM.

obecný úrad zabezpečil pokosenie lokality
hradu, odstránenie posledného suchého
topoľaz hradného kopca a zapožičal nám
fúriky, krompáče, lopaty a rýle. Ďalšie náradie
bolo od nášho združenia a dobrovoľníkov.
Množstvom vedier prispel Marek Uríček. Po
minulom roku zostali archeologické sondy
zaplnené slamou a prihádzané hlinou. Prvou
úlohou bolo odstrániť túto ochranu archeolo-
gických sond a pripraviť terén pre ďalšie práce.
Srdcom a telom pomohli Andrej, Lucia, Marek,
Martin, Saša, Slávo, Šaňo, Vlado a detský
dorast naďka, Maco a Šimon. Potom už mohol
začať archeologický výskum. 
V pondelok 23. júla sa na hrade stretli ľudia,
ktorí majú chuť pracovať pri objavovaní tajov
minulosti. Vedúci výskumu, archeológovia
PhDr. Z. Farkaš a Mgr. I. Choma, pomocou klin-
cov a špagátov vytýčili priestor, ktorý sa mal
skúmať. Zamerali sme sa na dve miesta –
rohovú vežu a pokračovanie hradného opev-

nenia smerom ku kostolu. kopáčske práce 
v prvý deň rozbiehali študenti archeológie
Lucia, Dominik, Palo, Samuel, Saša, Titus 
a Tóno, študentky dejín umenia katka a Zuzka
a stredoškolák Vilo. V nasledujúcich dňoch sa 
k základnej zostave pripájali ďalšie posily 
v závislosti od svojich ďalších povinností –
Alena, dve katky, Lucia, dve Zuzky, Adrian,
Alexander, Andrej, Dušan, Fero, Jano, kubo,
Lojzo, Ľubo, Marek so synmi Macom a Ši-
monom, Mišo, Peter, Slávo, Stano a dvaja
Vladovia. naša snaha bola podporená priaz-
nivým počasím. Poobedňajšie horúčavy síce
dali zabrať, ale hlavné bolo to, že kvôli dažďu
sa nepracovalo len 1 deň počas štvor-
týždňového archeologického maratónu. Aby
sme vytvorili prívetivejšie podmienky pre
prácu, naše združenie Hrad Čeklís financovalo
obedy pre dobrovoľníkov v kačabare. Zdraviu
prospešné bolo dbať na pitný režim počas
horúcich dní. Vítaným doplnkom stravy boli
darované bagety z Bagetky na Račianskom
mýte. Bohatú úrodu marhúľ využila Danka na
upečenie koláčov. V mierne nehostinnom
prostredí potešila každá príjemná maličkosť.
Vďaka iniciatíve Vlada Franka nás podporila
firma DeLUX-SM Vráble originálnymi tričkami,
šiltovkami a pracovnými rukavicami. Ďalšou
dávkou rukavíc pre pracovité ruky dobro-
voľníkov pomohol Palo Šipoš. Vďaka ústre-
tovosti rodiny kostkovej sme mohli odkladať
dosť početné náradie na ich pozemku. na vo-
du sme chodili k neďaleko bývajúcim novot-
ným. 

Hrad je zasypaný stavebnou suťou zo sta-
vieb, ktoré tu kedysi stáli. Postupne sme sa
prekopávali hlbšie a hlbšie, vyviezlo sa veľmi
veľa fúrikov nasypaného materiálu. na vý-
chodnej strane rohovej veže sme po piatich
dňoch kopania boli v dvojmetrovej hĺbke a
stredoveká stavebná suť bola stále pod nami.
okrem väčšej fyzickej sily sa uplatnili aj jemne-
jšie postupy. odobratá zemina sa prehliada,
aby sme zachytili črepy keramiky, klince,
mince a ďalšie pozostatky po dávnych oby-
vateľoch hradu. kde oči nevidia, môže pomôcť

detektor kovov. V suti sme našli menšie pred-
mety z 15. storočia, teda obdobia, kedy hrad
zanikol. Až hlbšie sa začala ukazovať základová
úroveň terénu. na nej sa nachádzali zhorené
drevené konštrukcie, ktoré sem spadli pri
požiari, ktorý bol príčinou zániku hradu. 
V dreve sa zachovala kresba letokruhov, a tak
boli odobraté vzorky pre dendrochronologický
výskum. Dendrochronológia by nám mala
pomôcť pri určení obdobia, v ktorom rástli
stromy, z ktorých drevo sa využilo na hradných
stavbách. Potešili nás nálezy prvkov hradnej
architektúry. Úlomok s gotickým rebrom
poukazuje na hodnotnejší typ stavby, ktorá tu
kedysi stála. najväčším nálezom bolo jeden
meter dlhé kamenné ostenie z niekdajšieho
hradného okna. odkryté plochy sa musia
začisťovať a tu veľmi pomohli ženské ruky
našich dobrovoľníčiek. Len správne začistené
sondy sa následne môžu zmerať, zakresliť,
odfotiť a skúmať. Po ôsmich dňoch kopania,
vozenia a začisťovania bol objem odhalených
architektúr hradu taký veľký, že mohol svoju
prácu začať geodet Ing. P. Babál. Jeho
zakresľovanie detailov múrov je technickým 
a umeleckým dielom. 
najstaršie zobrazenie Hradného návršia je 
na vedute z roku 1780. Medzi hradom a kaš-
tieľom je tam nakreslené údolie. Dnes je tento
terén vyrovnaný, ale logika veci hovorí, že
okolo hradného opevnenia musela byť
priekopa. Archeologická sonda na severnej
strane rohovej veže (smerom ku kaštieľu)
ukázala, aký sklon tu mal pôvodný terén. 
Rez terénom vo vnútri rohovej veže ukazoval
zvláštne vrstvy zeminy. Postupne tu študenti
archeológie vykopali hlbokú sondu, ktorá
priniesla nové poznatky. Ukázalo sa, že hradný
múr je tu postavený na mieste, kde pred 2 500
rokmi bola veľká priekopa, ktorá bola zasy-
paná.. nálezy črepov halštatskej kultúry naz-
načujú, že kedysi dávno tu bolo praveké
osídlenie. Pre archeológov a študentov arche-
ológie to prinieslo veľkú zmenu oproti doteraj-
šiemu výskumu vo vrstvách so stredovekými
predmetmi. 

s lopatami za tajomstvami našej histórie

Marek so synmi Macom a Šimonom pri nakladaní hliny. Výskum pravekej priekopy vo vnútri rohovej veže.



okrem rohovej veže sme skúmali pokračovanie
opevnenia smerom ku kostolu. odkrytá plocha
ukazuje, že opevnenie by mohlo kopírovať kužeľ
hradného kopca. Celé opevnenie bolo postavené na
odľahčovacích oblúkoch. Viac o hradnej architek-
túre nám povie ďalšie odkrývanie navezenej
zeminy.
Pri výskume sa využila moderná technika. 
na miestach, kde sa nekopalo, archeológovia
použili georadar. Toto múdre zariadenie vidí pod
povrch bez toho, že by sme zakopli do zeme.
Pohľadyz vtáčej perspektívy sme získali vďaka Mgr.
J. Sládkovi PhD. a Mgr. M. Madajovej PhD. 
z firmy JS Geo. Ich koptér s fotoaparátom sa vznášal
nad hradom a fotografoval celú plochu hradu. Tieto
fotografie potom využil M. Lukáč, ktorý pomocou
špeciálneho programu vytvoril počítačový model
lokality hradu. To, čo sa tento rok spravilo na hrade,
zachytil objektívom kamery náš dvorný kameraman
Peter Blubla. Užitočnú prezentáciu odkrytej rohovej
veže spravil Miro Pochyba. obrazové spravodajstvo
z výskumu je na internetových stránkach nášho
združenia.
Študenti archeológie mali dobrú príležitosť
vyskúšať si rôzne techniky výskumu. Pre všetkých je
cenná komunikácia s archeológmi Z. Farkašom 
a I. Chomom. Spolu s nimi tu mali aktivity pedológ,
dendrochronológ, geodet, stavebný statik, staveb-
ný historik a pamiatkari.
Poslednou tohtoročnou veľkou činnosťou bolo zazi-
movanie archeologických sond, aby boli chránené
pred negatívnymi vplyvmi počas zimy. obecný úrad
a družstvo zabezpečili slamu, ktorou sme vyplnili
sondy, tie sme prekryli fóliou a prihádzali zeminou.
Jedná sa o priestor s objemom viac ako 30 m3. 
Za pomoci bagiet od Bagetky, koláčov od Renáty 
a katky, to spravili Adrian, Tibor, Lojzo, Jano, Paťo,
Ľubo, Dano, Šaňo, Adam, Andrej, traja Petrovia,
Marek s katkou, Slávo a detský dorast Maco,
Šimon, Terezka, Michaela, Juraj a Martin.
Veľká vďaka patrí každému, kto pracoval a po-
máhal na našom hrade. Posunutie poznania ček-
lískej minulosti bolo možné len vďaka veľkorysému
prístupu dobrovoľníkov. Snáď v budúcnosti medzi
nimi viac prevážia Bernolákovčania. Prichádzajte
pozerať na jedinečné západy Slnka nad Malými
karpatami a tešíme sa na archeolo gické leto 2013.

Jaroslav Vokoun, o.z. Hrad Čeklís
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o tom, ako vzniklo Pozemkové spoločenstvo
lesa, jeho organizácii a niektorých činnos-
tiach sme písali nedávno. Zaujímalo nás, ako
spoločenstvo funguje teraz a čo všetko sa
udialo od nášho posledného rozhovoru.
Reštitúcie zaujímajú majiteľov lesov už
dobrých  dvadsať rokov. V minulom roz-
hovore ste uviedli, že zastupujete 74 podiel-
nikov a proces sa blíži k záveru. Takže ako
ste pokročili v reštitučnom konaní? 
• Som rád, že až na jednu lokalitu je už
všetko odovzdané.  Ide o jednu parcelu. Mu-
síme dostať geometrický plán, na ktorý
čakáme. od  Slovenského pozemkového
fondu žiadame náhradné plochy za plochy,
ktoré sú zastavané, prípadne sú na nich
vybudované cesty, alebo boli obecným
úradom predané iným vlastníkom. Je zrejmé,
že po uzavretí celého reštitučného konania
sa budú musieť  upraviť vlastnícke vzťahy
jednotlivých podielnikov. V tejto oblasti úzko
spolupracujeme s Úniou vlastníkov neštát-
nych lesov a pa-sienkov. Bohužiaľ,  podielni-
ci, ktorí nepožiadali o reštitúciu, o časť pa-
sienkov prídu.
Hospodárite na 39  ha lesných plôch a 36 ha
lúk a pasienkov. Ako riešite pestovné práce 
a ošetrovanie porastov?
• na to, aby bol porast lesným úradom pre-
bratý, musí byť porast počas troch až piatich
rokov  riadne ošetrovaný. Po prebratí
zalesnenej plochy lesným úradom nasledujú
práce – prerezávky, prebierky, prípadne
chemické ošetrenie. Snažili sme sa  tieto
práce riešiť v rámci našich možností. Avšak
nenašli sme dosť pochopenia z radov podiel-
nikov, prípadne ostatných občanov, ktorí si
nachádzajú lepšie platené práce v blízkosti
Bratislavy, prípadne v Bratislave. Pri zabez-
pečovaní prác musíme v mzdových otázkach
postupovať podľa  tarifikačného  katalógu,
ktorý je platný pre štátne lesy. Tieto otázky
zabezpečuje  náš odborný lesný hospodár
pán Milan Iždinský. Z uvedených dôvodov
nám nezostáva iné, len tieto práce riešiť
dodávateľským spôsobom.  Porasty máme 
v súčasnosti  ošetrené na 80 percent.
Snažíme sa tým zabrániť vzniku červenej

hniloby. V jarných mesiacoch nás v troch
porastoch čaká výrub nežiaducich drevín.
Lesy, lúky a pasienky sú okúzľujúcim
prostredím Bernolákova. Jeho obyvatelia tu
nachádzajú oázu pokoja a krásnej prírody.
Aký je ich vzťah  k lesu?
• Vzťah návštevníkov lesa, lúk a pasienkov
nielen z Bernolákova, ale aj z priľahlých
lokalít je podľa môjho názoru nie veľmi
dobrý, povedal by som, že pre ochranu
prírody neprijateľný. Mnohí  si neuvedomujú
a nevedia, že tieto lesy niekto spravuje,
ošetruje a tvorí hodnoty aj pre budúce ge-
nerácie. Je veľa návštevníkov, ktorí idú do
prírody so svojimi psími miláčikmi. Jedno-
ducho títo tam nemajú čo hľadať (viď zákon
o poľovníctve).  Pri tejto príležitosti chcem
zdôrazniť, že v lokalite, ktorá je uznaná ako

poľovný revír, nie je možné uskutočňovať
výcvik iných psov ako poľovných plemien na
účely poľovného združenia Diana. Ďalší
problém vytvárajú jazdci na koňoch.  neraz
jazdia  v priestoroch vysadených mladých
porastov a ničia mladé sadenice. osobitným
problémom je správanie sa niektorých
rybárov. Majú prístup k vodnému toku zo
zákona. Po rybačke často nechávajú plochy
vo veľkej miere znečistené fľašami, plechovi-
cami, plastmi. Zanechávajú nevyhasnuté
ohniská, čo je v prísnom rozpore so zákazom
kladenia ohňa. Samozrejme, sú medzi nimi aj
výnimky, ktorí použité obaly so sebou zo-
berú. 
V Bernolákove je množstvo spoločenských
organizácií, firiem a ľudí, ktorí sa zaujímajú
o život a životné prostredie v obci. Ako 
s nimi spolupracujete?
• Sú ľudia, ktorí myslia spoluprácu úprimne,
ale nájdu  sa aj neprajníci, ktorí neraz  spô-
sobia  spoločenstvu škodu. organicky pat-
ríme a spolupracujeme s obvodným lesným
úradom, ktorý nás často napomína aj za
škody, ktoré boli spôsobené neznámymi
páchateľmi. A v konečnom dôsledku za vý-
sledky zodpovedá výbor pozemkového
spoločenstva. Veľakrát sa nám stáva, že
odborný lesný hospodár,  prípadne pomocný
lesný hospodár pán František Matúš, objavia
nelegálne výruby. Tieto sú primárnou
škodou pre pozemkové spoločenstvo lesa.
každý nelegálny výrub napĺňa skutkovú pod-
statu trestného činu krádeže. Chcem tým
spoluobčanom dať do pozornosti, ak im
vznikne nejaká potreba výrubu drevnej
hmoty, musí to byť prerokované s odborným
lesným hospodárom a schválená výborom
PSL.  Ešte sa nestalo, že by pre dobrú vec
nebol povolený výrub, ktorý odborný lesný
hospodár schváli. Pokiaľ ide o spoluprácu,
spolupracujeme hlavne so spoločenskými
organizáciami – PZ Diana, Roľnícke družstvo
Chorvátky Grob-Bernolákovo a s SHR Zdenek
Černaj. Môžem konštatovať, že ide o vzájom-
ne dobrú spoluprácu.

Ďakujem za rozhovor.
Alena Melichárková

Odstraňovanie stavebnej sute.

Rozhovor s predsedom výboru
Pozemkového spoločenstva lesa (PsL) 
v Bernolákove 
Ing. Vladimírom Kováčom.

O okúzľujúce okolie 
Bernolákova – lesy  
sa stará PsL
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Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, 

ktorí sa dňa 22.11.2012 prišli
rozlúčiť s naším drahým 

zosnulým  otcom, starým
otcom, bratom a svokrom 

p. Františkom tullnerom,

ktorý zomrel 19.11.2012 
vo veku 72 rokov. Ďakujeme 
za kvetinové dary a prejavy 

sústrasti. 

Smútiaca rodina

Odišli 
na večný 
odpočinok:

Svoje „áno“ 
si povedali:

Matúš Mader                                                             
Michal Jakubko    
Michal novák    
Lenka Bilková                                                                                                                                                                                                              
Michal Ficek     
Vladimír Jurča      
Lucia Sofia Rašlová                                                  
Lucas Bureš       
Alex Parničan                                                            
Richard Strenk                                                         
Marek Baculák                                                     
Sára Podobná                                                        
Vanessa
Goldschmied
Alexander Sabo
Jakub Horák
Júlia Jedlovcová

Vitajte medzi nami !

Vladimír Papay         55
Anna Puterová         62         
Anna Markusová 87
Ľudmila Lócziová   60
Gejza Tullner 85
František Tullner 72
Františka kaulová 91

Česť ich pamiatke!

Ing. Ivan Faktor a Bc. Viera Horváthová
Gabriel Fülöp a Jana orságová

Ing. Jaroslav Sabo  a Vladimíra Zúbková
Marek Suchý a Jana Czereová

Ing. Martin Múčka a JUDr. katarína Lackovičová
Alexander nagy a Bc. Andrea kalivodová

Vladimír kraljik a MVDr. Emília Molnárová
Jozef Mózeš a Zuzana Brindzáková

Naši 
jubilanti

september     
Janka Šišáková              70
Irma Turanová 70
katarína Zemánková 70
Eva Bošková      75
Alžbeta Horňáková  75
Rudolf Špaček       75
Etela Tóthová      80
Emília Horváthová   75
František Tóth               85               
Mária Takáčová             85               
Ľudovít kováč                85                              
október    
Terka Bachratá         70
Alojz Hanic               70

Eva kinčešová          70
Margita Malíšková    70    
Štefan Prokša           70
Alica Satúryová 75
Mária Bátorfiová      85
Pavel Dulai              75
Terezia Srnová         80
Alžbeta Leginská      80
Margita kövesiová    80 
Helena Benedeková 85

november
karol Donáth          70
Ing. Ivan Prášil        70
Dušan Satury          70
Štefan nagy            75
Zdenka Lehotská     80
Vlasta omastová     80

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Odišiel od nás v krásny
jesenný deň,

na hrobe kytička  
a kahanec svieti len.

Pri tom pohľade si slzy
utierame

a s láskou na neho 
spomíname.

Dňa 20.10.2012 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil

náš drahý manžel, otec a dedko 

Štefan FILIPOVIČ.

Kto ste ho poznali, 
venujte  mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKY

Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia, 
šťastia, spokojného spolunažívania.

Prišli 
na svet: 

POďAKOVANIE

90 rokov oslávila pani
Anna Šimová. 

Veľa zdravia a spokoj-
nosti jej osobne 

poprial pán starosta 
a členky zboru pre

občianske záležitosti.

Stretnúť človeka...
Jesenné lístie padá, clivota na nás sadá. 
Stretnúť blízkeho človeka v tom čase je ako ranní
rosa, ako trepot motýľa, vzácna to chvíľa.
Vážme si toho, koho stretneme, lebo nevieme,
či ho ešte raz uzrieme, ale v spomienkach nám
navždy zostane.

Doprajme si vianočnej pohody, počúvajme koledy,
buďme k sebe milí v tejto vzácnej chvíli. Zastavme
sa pri jasličkách, vzdajme úctu Ježiškovi milému.
Nech nám žiari hviezda lásky, zmaže z tváre naše
vrásky, pomôže prekonať prekážky.
Nech zlatý lesk vína pripomína prácu našich pred-
kov a vyčarí úsmev na tvári, keď sa perlí v pohári.

Želajme si spoločne pokojný nový rok 2013, aby
každý náš krok bol dobrý začiatok. Nech je nablízku
verný kamarát, čo pomôže rád prekonať ťažké
obdobie, podá ruku ochotne. Nech nás sprevádza
pieseň, čo zaženie tieseň. 
ZVONY NAD KRAJINOU nech nám znejú a životom
nás prevádzajú.

Všetko najlepšie želá Eva Šticová z Obilnej ul.

Dňa 29. októbra 2012 zorganizoval Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža  v Bernolákovebezpríspevkový
odber krvi. odber sa uskutočnil v kultúrnom dome v
Bernolákove mobilnou odberovou jednotkou. odberu sa
zúčastnilo celkom 53 darcov, z toho bolo 8 darcov z Chor-
vátskeho Grobu.

Darcovia z Chorvátskeho Grobu:

na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnili aj členovia
hokejbalového družstva z Bernolákova: 

Starosta  obce Bernolákovo a predsedníctvo  Miestneho
spolku  SČk  v  Bernolákove  ďakujú všetkým darcom krvi za
ich humánny a šľachetný čin.

Predsedníctvo  MS SČk  v  Bernolákove   ďakuje  firme
Proovo Bernolákovo za sponzorovanie bezpríspevkového
darcovstva krvi.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční dňa 18.
februára 2013 mobilnou odberovou jednotkou v kultúrnom
dome v Bernolákove.

Dráb Monika
sivčáková Eva                           
Uher Peter
Koreňová
Katarína                                                          
Kövösi Zoltán
Múčková Lucia      
Ďorko Juraj
Kollár František                         
Švarda Miroslav
Kollár Miroslav
Gálová Jarmila
Komada Pavol
Zúbek Adam
Dulai Ján  

Chromčáková
Antónia
Ožvaldová Lenka
Jaslovská Dáša
Luljak Vladimír
Jurányi tibor
Barkolová Anna
Fekete Richard
Švrček Milan
Buček Milan
Mocsiová Zuzana
Buček Daniel
Lukáč Pavol
Vokoun Jaroslav
sivčák Peter

Nagyová Lenka
Prikopská
Dagmar
Nagyová Jana
Urmanič Peter
Hanuska Pavol
Bučeková
tamara
sekerka Jaroslav
Kissová Katarína
Melišková silvia
Vrábelová
Katarína
Pláteníková Anna

Nogová Zuzana
Mrvová Andrea
Noga tomáš

Krumpolcová Ingrid
Laurová Lenka
turiničová Marcela

suchá Jana
Valentová Anna     

Dráb Marián
Vysučáni Ivan

Kalivoda Marek
Frindrich Jaroslav

Kováč František
Chromiak slavo

Darcovia krvi
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Zaujímavá beseda
Aj spomienky na zájazd do Lip-

tovského Mikuláša nás primäli 
k tomu, aby sme prijali pozvanie
vedúcej Školského klubu v Berno-
lákove  pani Kataríny Koporcovej na
besedu so žiakmi na tému AKO sA
ŽILO V MINULOstI.
Predseda ZO sZPB p. RsDr. L. Jača,
podpredseda p. R. Jung a členky
výboru klubu dôchodcov – p. E. Čer-
nayová, p. R. Šmihlová, p. Eva Šti-
cová a p. J. Dózová hovorili v jed-
notlivých triedach o živote v minu-
losti, o konkrétnych ťažkých život-
ných podmienkach ich detstva, 
o vojnových udalostiach... Bolo zau-
jímavé z úst prváčikov i druháčikov
počuť otázky: akú ste mali svoju
izbu, zariadenie, aké ste mali hrač-
ky, sladkosti, ako ste sa zabávali, čo
ste čítali, koľko ste mali šiat, aká
bola strava, kto to boli partizáni, čo
pre nás urobili, prečo bola vojna,
koncentračné tábory a pod. Mnohé
veci boli pre nich ťažko uveriteľné.
Rodičia, prichádzajúci po svoje deti,
si prisadali a so záujmom počúvali
tiež. Priznali, že o mnohých sku-
točnostiach sa dozvedeli až z tejto
besedy. 

s pani Koporcovou - vedúcou škol-
ského klubu, poslankyňou, pred-sed-
níčkou komisie kultúry a členkou
výboru ZOsZPB v Bernolákove - už
pripravujeme ďalšie aktivity.

tento výsledok príkladnej, dob-
rej spolupráce viacerých organizácií
už prináša svoje ovocie.
Vo mne ostal smútok, že som sa
tejto besedy nemohla pre chorobu
zúčastniť.

T.Varečková     

Výlet do tatier-Podbanského
klub dôchodcov mal v pláne
uskutočniť v septembri veľ-
mi očakávaný zájazd do
oravskej horárne. Adminis-
tratívna chyba zo strany
penziónu spôsobila, že som
musela narýchlo hľadať
náhradu. Je ťažké nájsť
dobré a lacné ubytovanie,
ale nakoniec sa to podarilo.
Absolvovali sme päťdňový
zájazd v našich Tatrách v
hoteli kriváň v Podbanskom.

Cestou do hotela sme
navštívili múzeum a park vo
Svätom Antone. Boli sme
očarení krásou kaštieľa i par-
ku, zbierkami múzea. Ďalšou
zástavkou bola Banská Bys-
trica. krásnym počasím nás
privítal kriváň v Podban-
skom. našu spokojnosť zná-
sobila vynikajúca strava,
slušné ubytovanie, milý prí-
stup pracovníkov recepcie a welness centra, po večeri meninová oslava, spev, dobrá nálada. V ďalších
dňoch sme navštívili  Múzeum liptovskej dediny, absolvovali sme procedúry, výlet na Štrbské pleso,
výstup na Solisko,  zber hríbov. Zdatnejší turisti chodili na dlhé prechádzky a náš najzdatnejší turista
p. P. Urmanič  vystúpil na vrch kriváň.

Jedno dopoludnie sme venovali nákupom v Jablonke. Mali sme čo obdivovať aj cestou z Jablonky
do Podbanského. Ďalší deň sme si prezreli neďaleký  exkluzívny hotel Permon, niektorí si posedeli 
vo veľkej vírivke a perličkovom kúpeli, zaplávali si vo veľkom bazéne.  napriek prvému daždivému dňu
nechýbali  prechádzky v nádhernej tatranskej prírode. 

Všetko klapalo podľa vopred pripraveného programu. Spoľahlivá, milá, vždy veselá vodička auto-
busu p.A.korbeličová  nás po celotýždňovej perfektnej preprave vyložila až pri pomníku padlých 
na vrchu Háj-nicovô v Liptovskom Mikuláši, kde sme položili veniec k mohyle postavenej na počesť
viac ako 1365 padlých československých vojakov pri oslobodzovaní tohto mesta, vypočuli sme si
príhovor p.R.Junga, vojnového veterána, ktorý prežil aj útrapy koncentračného tábora.

Poslednou zastávkou bol skvelý salaš krajinka, kde by sa nám bolo žiadalo pobudnúť aspoň pol dňa.
na tradičnom liptovskom salaši  sme sa fotografovali  s bosorkami, kúpili sme veľa dobrôt a maškŕt.

Za málo peňazí veľa muziky,tak nazvali mnohí z nás tento zájazd.  Bárs by sa nám to takto vydarilo
aj niekedy nabudúce. T.Varečková

bol v tomto roku 13.októbra v sále kult.domu,
ktorý bol maximálne preplnený. Členkám
vedenia klubu bolo veľmi ľúto, keď  nemali
prichádzajúcich dôchodcov kde usadiť. A tie
výčitky!  Všetky stoly a stolíky /aj z klubu
dôchodcov/ boli použité. Čo tak organizovať
nasledovné stretnutie dôchodcov v spolo-
čenskej sále spojenej školy v Bernolákove?
Vraj je to ďaleko od Trnavskej. nepomohol by
nám školský autobus? Vždy boli k dôchodcom
veľmi ústretoví. 
Vráťme sa však k tohoročnej oslave.  Prítom-
ných pozdravila a bohatým kultúrnym pro-
gramom sprevádzala predsedníčka klubu
dôchodcov p. T. Varečková.  Starosta obce
p. Ing. Ľubomír Poór poďakoval všetkým 
za to, čo v živote dokázali, za ich elán, lásku 
a obetavosť, ktoré celý život rozdávali.
Predsedníčka klubu  pozdravila  47 jubilantov.
Pán starosta im odovzdal kvietok, Mgr. L. Ben-
kovič recitovala báseň, spevokol Čeklisanky
zaspieval oslavnú pieseň  a s dychovkou Ček-
lisanka sme všetci zaspievali „Živió“.

Všetkých prítomných zaujal kultúrny pro-
gram, v ktorom vystúpili žiaci základnej
umeleckej školy, TnS niagara, do tanca a na
počúvanie zahrala dychová hudba Čeklisanka. 

S občerstvením boli naši dôchodcovia mi-
moriadne spokojní. Rôzne občerstvujúce
nápoje, 9 druhov pagáčikov a iného slaného

pečiva, napečených členkami výboru, oblo-
žené chlebíčky, zákusky, káva, čaj atď.

Potom už len zábava - spev, tanec,tombo-
la. Všetkých  členov klubu dôchodcov pozý-
vame  na takéto stretnutia  2x ročne, raz
ročne na Deň úcty k starším, kedy nás
finančne podporí aj obec, pozývame všetkých
starších spoluobčanov. A prídu radi. neustále
počúvame pripomienky, aby sme organizovali
menej zájazdov, a keď, tak l-dňové, a stretá-

vali sa pri vystúpení domácich súborov a našej
dychovke Čeklisanke čo najčastejšie. My by
sme to radi urobili, keď by sme boli úspešnejší
pri získavaní sponzorských príspevkov. Po-
môžte nám. Ak sa nám to spoločne podarí,
stretneme sa nielen pri príležitosti Dňa úcty k
starším a na výročnej schôdzi, ale aj na ochut-
návkach rôznych dobrôt, ako sme to už nie-
koľkokrát urobili pre vaše i naše potešenie.

T.Varečková

4/2012      

Celoobecný „Deň úcty k starším“
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Futbalisti ŠK Bernolákovo prezimujú na
šiestom mieste v tabuľke regionálnej súťaže.
Vzhľadom na to, že v širšom kádri je až
jedenásť Bernolákovčanov a vekový priemer
mužstva je na hranici dvadsiatich rokov,
možno to považovať za nečakaný úspech
zverencov Dušana Barkola.
Rozprávka o II. lige, ktorú si bernolákovskí
fanúšikovia užívali dve sezóny, sa definitívne
skončila odchodom ďalších hráčov. Pred zači-
atkom tohto ročníka mužstvo opustili tím
Gabura a Škrabák, hráči, ktorí sa nezmazateľne
zapísali do novodobých dejín bernolákovského
futbalu účasťou v tretej najvyššej   slovenskej
súťaži. Ekonomika prinútila  zástupcov klubu
siahnuť po rezervách z vlastnej liahne a tak sa 
v mužstve objavili chlapci, ktorí buď priamo
vyšli z mládežníckych kategórií bernolá-
kovského futbalu, alebo sa vrátili do rodnej
obce z hosťovaní v iných kluboch. 
Sotva by to však tak skončilo, keby nepodpori-
la klub v najťažších chvíľach obec. Bez pomoci
obecného úradu v Bernolákove by sa sotva
vytvorili v Športovom areáli Jána Popluhára
pre futbalistov podmienky, ktoré závidia aj 
v  kluboch hrajúcich vyššie súťaže.  Vysoký
štandard vytvárania podmienok pre trénin-
gový proces, materiálne zabezpečenie, regen-
eráciu a starostlivosť najmä o mladých hráčov
a deti pomáha udržať dodnes. Výsledky sa
dostavujú. Bratia Senašiovci, Mravec, krištofík,
Mazura, Prikopský, Husár, Donáth, Petrovič, to
sú všetko chlapci z Bernolákova, ktorí získavali
základy v Bernolákove. Vzhľadom na svoju

mladosť (traja z nich sú ešte v dorasteneckom
veku) dosahujú už teraz veľmi dobrú výkon-
nosť  a patria do tímu trénera Dušana Barkola.
Všetci si už zahrali v súčasnej regionálnej
súťaži. Treba dodať, že žiadne iné mužstvo 
v tejto súťaži nedisponuje toľkými kmeňovými
hráčmi, nehovoriac o tom, že mladíci mútia
vodu na horných priečkach a ako jediní doká-
zali vyhrať nad lídrom súťaže z Rohožníka. Je to

zároveň cesta, ako budovať perspektívu najpo-
pulárnejšieho športu v obci. Už niekoľko rokov
odvádza skvelú prácu na úrovni dorastu tréner
Roman Heriban a výborné výsledky dosahuje 
v práci s najmenšími Miroslav Gál.  keby klub
získal ešte väčšiu podporu pri výchove
mladých futbalistov aj na základnej škole, bolo
by o budúcnosť bernolákovského futbalu 
na roky postarané.     

Radostné jesenné bilancovanie v bernolákovskom futbale 

Najmladším hráčom v bernolákovskom mužstve je Andrej Mravec (s loptou). Na začiatku súťaže
nemal ešte ani sedemnásť rokov.  Vľavo je ďalší odchovanec Bernolákova Juraj senáši. 

Jedenásť odchovancov v mužstve 

AUTOŠKOLA v Bernolákove 
Radovan Hanic ponúka

skupiny
A – motocykel  
A1- do 125 cm3 /od 16 rokov/
do 25 kW /od 18 rokov/
nad 25 kW / od 21 rokov/

B – osobný automobil
Pre záujemcov z Bernolákova 
odvoz na vyučovanie zdarma.
Informácie na tel.č.: 0911 277 140
osobne na adrese 
Nálepkova 30, Bernolákovo 
alebo na 
www.autoskola-senec.sk

stolnotenisový
turnaj

„Memorial
Václava Fajta“

Športový klub  VATEk
-stolnotenisový oddiel  

organizuje
stolnotenisový turnaj

„Memorial Václava Fajta“, 
ktorý sa uskutoční dňa

26.1.2013 v telocvični Základnej
školy na Komenského ul. 

v Bernolákove. 

turnaj detí začína od 8.30 
a turnaj registrovaných 

a neregistrovaných hráčov 
o Pohár starostu obce začína  

od 12.00 hod. 

Tešíme sa na Vás priaznivcov
tohto zaujímavého športu. 

Vodičský kurz
Tvorivá 
krajčírska dielňa 

• Šitie bytového textilu 
a bytových textilných doplnkov

• Opravu a úpravu odevov
• Šitie tanečných a karnevalových kostýmov

• Organizovanie tvorivých kurzov 
pre deti aj dospelých

• Relaxovanie učením sa kreatívnych techník

Kontakt: tel.č.0917204029,
e-mail: mariana.lasicova@gmail.com, 

resp. priamo v dielni.  

na Hlavnej 45 
v Bernolákove ponúka 
svoje služby 
v nasledovnom rozsahu: 


