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Nepredajné

   krátka, ale za to tuhšia bez snehová zima, pomaly 
skonèila a príchod jari s 20 stupòovými teplotami 
otvára dvere záhradkárom do ich záhrad. Cez zimné 
mesiace Obecné zastupite¾stvo v Horných Orešanoch 
sa zaoberalo petíciou oh¾adom odporu obèanov voèi 
schválenému uzneseniu investièného zámeru 
vybudovania projektu separácie a recyklácie odpadov 
a jeho termické spracovanie. Uvedené uznesenie ako
i petícia stratili opodstatnenie, nako¾ko vlastník 
nehnute¾nosti koncom decembra 2011 oznámil obci, 
že neodpredá nehnute¾nos� firme, ktorá predložila 
podnikate¾ský zámer.
Obèania obce sa pýtajú, kde idú také ve¾ké finanèné 
èiastky, ktoré sú v rozpoète obce. Z uvedeného dôvodu 
sa v príhovore vraciam k najdôležitejšiemu 
schválenému uzneseniu, t.j. rozpoètu obce na rok 
2012. V schválenom rozpoète v èasti príjmovej aj 
výdavkovej je rozpoètovaných 854 332,- €. Rozpoèet 
sa rozpoètuje  na bežné a kapitálové výdavky.
V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na 
samosprávu, transakcie verejného dlhu (úvery) 
podpora spoloèenských organizácií ako i financie na 
prenesené a originálne kompetencie do ZŠ s MŠ
v Horných Orešanoch. Kapitálový rozpoèet je 
rozpoètovaný na investièné akcie, prípadne 
dofinancovanie dotácií z ministerstiev a eurofondov. 
V celkovej výdavkovej èiastky 854 332,- € pre 
prenesené a originálne kompetencie je pre ZŠ s MŠ 
rozpoètovaných 452 300,- €, èo je viac ako 50%
z celkového rozpoètu. Ïalej obec spláca úver vo výške 
27 000,- €, ktorý si obec zobralo na výstavbu MŠ
s jedálòou. Ïalších 30 000,- € musí obec spláca� 
kontokorentný úver, ktorým dofinancovávala 
europrojekty (tepelné èerpadlá, rekonštrukcia ZŠ s MŠ 
a verejné osvetlenie ). Ïalšie finanèné èiastky, ktoré sú 
rozpoètované tak v èasti príjmovej i v èasti výdavkovej 
je vývoz tuhého komunálneho odpadu vo výške
30 000,- € ako i splátky na výstavbu 2 x 6 bytových 
jednotiek  vo výške 15 750,- €. Takže po odpoèítaní 
uvedených položiek v bežnom rozpoète obce nám na 
rok 2012 zostáva na investièné akcie, výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu obecného majetku
70 000,- € (rozpoètovaných na rekonštrukciu domu 
smútku, rekonštrukciu èasti miestnej komunikácie
a výstavbu detského ihriska). Zo schváleného rozpoètu 
je zrejmé, že pokia¾ obec nezíska finanèné prostriedky 
z dotácií, nie je možné zhodnocova�, navyšova�, 
rekonštruova�, modernizova� ako i realizova� ïalšie 

Vážení obèania investièné akcie na rozvoj obce. Preto v prvom ¼ roku 
obec podala projekty na modernizáciu obecného 
majetku. 
V mesiaci február - marec 2012 naši obecní hasièi už
4 krát zasahovali pri požiaroch, ktoré boli založené
v blízkosti lesného porastu. Z uvedeného dôvodu žiadam 
obèanov, aby dodržiavali príkazy ORH a Z v Trnave,
o ktorom sme Vás informovali prostredníctvom 
miestneho rozhlasu.

Bc. Ján Kormúth, starosta

Obèania, ktorí si neplnia povinnosti, ktoré sú schválené 
vo Všeobecnom záväznom nariadení  obce è. 6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpad a drobné stavebné odpady na území obce Horné 
Orešany a týka sa to: daò z nehnute¾nosti, daò za psa, za 
užívanie verejného priestranstva, daò za ubytovanie,   
vývoz TKO, ako i odber vody a vývoz žumpy v m. è. 
Majdánske,  aby si uvedené poplatky za rok 2011 
uhradili, v opaènom prípade v budúcom èísle 
Hornoorešana budú zverejnení ako neplatièi. 

U P O Z O R N E N I E ! 

Patrí k dobrým zvykom zhodnoti� výsledky práce za uplynulý rok a vytýèi� si 
ciele a úlohy na nasledujúci rok. Èlenovia základnej organizácie JDS 
Horné Orešany tak urobili 26.2. 2012 na výroènej schôdzi, ktorá sa 
uskutoènila v kultúrnom dome. Na schôdzi sa zúèastnili vzácni hostia
p. Renáta Zmajkovièová poslankyòa Národnej rady Slovenska,
p. Gubrická metodièka pri ministerstve školstva a samozrejme náš starosta 
p. Ján Kormúth.  Schôdza sa niesla pod¾a vopred stanoveného programu  
Správou o stave èlenskej základne, Správou o hospodárení. Prejednal sa 
plán èinností na rok 2012 a plán finanèný na rok 2012. Nako¾ko sa zaèína 
nové volebné obdobie, do výboru sa navrhol a schválil nový výbor. Plán 
práce máme rozvrhnutý do jednotlivých kvartálov. V tomto roku ako aj po 
iné roky: športové hry, ktoré sa budú nies� v športových disciplínach, 
prispôsobených nášmu veku. V letných mesiacoch sa budú poriada� 
zájazdy na kúpanie a relax, vo vírivkách s vodnou masážou kde horúce 
pramene blahodárne vplývajú na náš organizmus, turistický zraz. Taktiež 
budeme absolvova� pod¾a možností posedenia pri vínku a iné programy
o ktorých budete vèas informovaní cestou dedinského rozhlasu. Ja by som 
chcela upozorni�, že tieto akcie sú namáhavé na organizovanie, pretože 
seniori sa už �ažšie zapájajú do týchto akcií. Preto Vás prosím 
nepodliehajte pasivite a zúèastnujte sa v rámci fyzických možností 
organizovaných akcií a uvidíte ako pookrejete na duši a mysli. Budeme sa 
teši� ked sa s Vami budeme stretáva� aj v tomto roku. Chceme v rámci 
našich možností zlepšova� a skvalitnova� prácu v prospech všetkých 
našich èlenov. Na záver Vám želám, aby ste svoju jeseò života prežili
v tomto roku aktívnejšie a náš dôchodcovský život bol navzájom družný. 

Predseda JDS Horné Orešany.

MO JDS v Horných Orešanoch 
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V obci Horné Orešany boli vytvorené 2 volebné okrsky, kde okrsková 
volebná komisia zistila  tieto výsledky:

Poèet volièov zapísaných v zozname volièov vo volebnom okrsku:   1560
Poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní:                                  1 022
Poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:                             5
Poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 30:                               1 004
Poèet platných odovzdaných hlasov:                                                   998

Poèet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu:

Zelení è.1...............................................................................................3
Kres�anskodemokratické hnutie è.2...................................................106
Strana demokratickej ¾avice è.3.............................................................0
Slovenská národná strana è. 4.............................................................39
Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti è. 5..........................................192
Sloboda a solidarita è. 6.......................................................................52
Právo a spravodlivos� è.7 ......................................................................5
Náš kraj è. 8...........................................................................................0
Strana zelených è. 9 ..............................................................................3
¼udová strana Naše Slovensko è. 10 ..................................................12
SMER  sociálna demokracia è. 11.....................................................498
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska è. 12 ...............................9
Národ a Spravodlivos�  naša strana è. 13 .............................................2
Komunistická strana Slovenska è. 14 ...................................................2
Strana Rómskej únie na Slovensku è. 15 .............................................0
MOST  HÍT  è. 16 ................................................................................10
99 % - obèiansky hlas è. 17 ..................................................................7
¼udová strana  Hnutie za demokratické Slovensko è. 18 .....................7
STRANA + 1 HLAS è. 19 ......................................................................0
Robíme to pre deti  - SF è.20 ................................................................0
Obyèajní ¾udia è. 21 ..............................................................................2
Slovenská demokr. a kres�. únia  Demokratická strana è. 22  ............45
Strana obèanov Slovenska è. 23  ..........................................................1
Strana maïarskej koalície  Magyar Koalició Pártja è. 24  .....................0
STRANA SLOBODNÉ SLOVO  Nory   Mojsejová  è. 25 .........................3
Strana živnostníkov Slovenska è. 26 ....................................................0

Zapisovate¾ky OVK:  Jarmila Petrovièová, Jana Sasková

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania
 vo volebnom okrsku vo vo¾bách 

do Národnej rady SR 10. marca 2012

   Slovenský zväz záhradkárov MO v Horných Orešanoch

v spolupráci s OÚ Horné Orešany usporiadal 17. marca  tohto roku 

tradiènú odbornú degustáciu vín, ktorej cie¾om je zhodnotenie

a porovnanie vín so susednými regiónmi, poskytnú� milovníkom vína 

potešenie z èíreho vzh¾adu, nádhernej farby, omamnej vône

a neopakovate¾nej chuti krá¾ovského nápoja, v ktorom sa ukrýva um

a práca vinohradníka i vinára, sila slnka i žièlivos� zeme a v neposlednom 

rade výmena skúseností medzi odbornou a laickou verejnos�ou. 

Samotné hodnotenie prebehlo za úèasti popredných vinárskych 

odborníkov. V tomto roku bolo hodnotenie na pleciach 30 odborných 

degustátorov, ktorí pod vedením Ing. Vladimíra Sodomu hodnotili necelú 

4-stovku  vín. Hodnotilo sa pod¾a medzinárodného  100 bodového 

systému OIV. Toto hodnotenie používajú znalci ako sofistikovaný systém, 

DEGUSTÁCIA VÍN

ktorého cie¾om je pristupova� k vínu s takou vážnos�ou, akú si tento 

produkt ¾udského umu a práce zaslúži. Touto cestou si organizátori 

dovo¾ujú pozva� všetkých milovníkov a priate¾ov „nápoja bohov“ na

23. roèník verejnej ochutnávky vín, ktorá sa uskutoèní v sobotu 31. marca 

2012 od 14.00 hod. v KD v Horných Orešanoch. Tešíme sa na Vás.

                                             

Marián Paprskár

   Zdravím všetkých priate¾ov kultúrnych podujatí v Horných Orešanoch. 
Tak ako po iné roky, aj tento krát sa chystáme zorganizova� nieko¾ko už 
tradièných akcií. Najbližšia z nich sa chystá 12. 5. 2012 t.j. sobota, kedy 
spoloène oslávime krásny sviatok Deò matiek. Podujatie sa uskutoèní
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch so zaèiatkom o 17:00 hod. 
Mamièky aj s partnermi èaká bohatý sprievodný program, obèerstvenie
a samozrejme aj možnos� posedie� si a zatancova� pri dobrej hudbe od 
18,30 hod. Preto zoberte manželov, priate¾ov a známych a príïte sa trošku 
odreagova� a odložte svoje dennodenné starosti. Vstupné zdarma
a samozrejme pripravené bude aj obèerstvenie. Prvý júnový víkend sa 
potešia naši najmladší, keïže na sobotu 2.6. pripadá Medzinárodný deò 
detí. Ako býva zvykom, navštívia nás policajti, psovodi, chýba� nebude ani 
nafukovací hrad a množstvo sú�aží a dobrej zábavy. V tomto termíne sa
v areáli TJ ISKRA koná aj futbalový turnaj prípraviek za medzinárodnej 
úèasti detí. Zaèiatkom prázdnin (5. 7. 2012 t.j. štvrtok) príde na rad Vodník. 
Nako¾ko je v ten deò štátny sviatok, tak sme sa rozhodli, že ho strávime 
spolu s našimi de�mi. Deti budú ma� možnos� otestova� svoje schopnosti 
na rôznych stanovištiach a na konci ich samozrejme neminie sladká 
odmena. Aj tento rok Vodníka ukonèíme pohostením a diskotékou
v Bowling Moteli u pána Královièa. Všetkých vás ešte raz srdeène pozývam 
na spomenuté podujatia a pripomínam, že akéko¾vek postrehy, èi námety 
prijímam na tel. è. 0918 596 975 p. Ferka Benovièa alebo 0905 400 217
p.Kataríny Pagáèovej/Uliènej/.
Tešíme sa na stretnutie s vami. Nako¾ko viem, že u nás v dedine pôsobia aj 
iné organizácie, ktoré sa podie¾ajú na kultúrnom rozvoji našej obce, 
predbežne Vás poinformujem aj o iných podujatiach poriadaných v našej 
obci. 12.5. 2012 /sobota/ Kultúrna komisia: Deò matiek , miesto: KD Horné 
Orešany, 26.5. 2012 /sobota/ Lomoz Festival, miesto: areál TJ, 2.6. 2012 
/sobota/ Kultúrna komisia + TJ Iskra H.O., MDD + futbalový turnaj, miesto: 
areál TJ, 5.7. 2012 /štvrtok/ Kultúrna komisia: Cesta k Vodníkovi, miesto: 
priehrada+Bowling, 7.7. 2012 /sobota/ SÈK: 2.roèník sú�aže vo varení 
kotlíkového gulášu,miesto: areál TJ 
Tu Vám ponúkame malý kalendár s pripravovanými kultúrno - 
spoloèenskými akciami v našej obci. Pred akciami budete informovaný 
miestnym rozhlasom.

                                                                                                                                                                                                                                                 
František Benoviè a Katarína Pagáèová

Kultúrna komisia

   Ïalším mojim èlánkom by som Vás rada poinformovala o èinnosti 
miestneho spolku èerveného kríža. Náš spolok ako už tradiène poriada 
rôzne stretnutia svojich èlenov, ale samozrejme aj darcov krvi, ktorí sú 
súèas�ou nášho miestneho spolku. Preto každoroène pripravujeme malé 
posedenia. Nebolo tomu ani inak tohto roku. Spoloène sme sa stretli na 
posedení Novoroènej kapustnice v kultúrnom dome dòa 13.1. 2012. Pre 
našich èlenov a darcov krvi sme mali pripravené obèerstvenie malinovky, 
zákusky, slané pochutiny, dobré vínko a výbornú kapustnicu, ktorá 
rozvoniavala po celom kultúrnom dome. Boli sme milo prekvapení, že 
medzi nás zavítala väèšia polovica našich èlenov a darcov krvi lebo spolu
v našom spolku je nás približne 155 a to je èo poveda�. Všetci sme sa tešili,                               

SÈK MO Horné Orešany



5

SPRAVODAJCA  PRE  OBÈANOV  HORNÝCH  OREŠIAN

Stolný tenis

Naše mužstvo  mužov je v 1. stolnotenisovej lige 
pred poslednými dvomi zápasmi s bilanciou
9 výhier, 3 remízy, 8 prehier na šiestom mieste
v tabu¾ke. V tomto sú�ažnom roèníku sme mali
v základnej zostave ve¾mi kvalitných hráèov, preto
 sme sa chceli umiestni� do tretieho miesta. Vzh¾adom na zranenia, ktoré 
nás prenasledovali poèas celého roèníka pokladáme toto umiestnenie 
za úspešné. O sile nášho mužstva hovoria dve tesné prehry 8: 10 s prvou 
Nitrou.

1. stolnotenisová liga

Zimná príprava nebola pod¾a predstáv a tréningového plánu. Tréningové 
plochy, poèasie a úèas� hráèov v tréningovom procese nám neumožnili 
kvalitnú zimnú prípravu ako v predošlej sezóne.
Naopak v 11 prípravných zápasoch dostalo šancu 20 hráèov. Stretnutia so 
súpermi z vyšších sú�aží, najmä z bratislavského kraja sme odohrali na 
umelej tráve v Senci. S úèas�ou a prístupom k zápasom vládne 
spokojnos�. Pozitívna do sú�aže bude herná prax mužstva na rozdiel od 
súperov. Mužstvo opustili Malý a Meško, ktorým skonèilo  hos�ovanie. 
Odchod Dušana Blaža na polroèné hos�ovanie do dorastu Lokomotíva 
Trnava sa nezrealizoval pre nerozhodnos� a nekorektnos� hráèa.
S napätím však oèakávame príchod Pe�ka Baèíka z Ameriky.

Denis Marton, tréner A-mužstva

A-mužstvo

Luèenec 12.2. 2012, kategória starší žiaci, umiestnenie 17 - 20,
poèet hráèov 98

Galanta 24.3. 2012, kategória dorastenci, umiestnenie 51- 67,
poèet hráèov 86

Peter Varga
Pezinok 18.2. 2012, kategória najmladší žiaci,  umiestnenie 25-32,
poèet hráèov 56
Vranou nad Top¾ou 10.3.2012, kategória najmladší žiaci, umiestnenie

17- 20, poèet hráèov 71
Ve¾ké Uherce 26.2. 2012, kategória mladší žiaci, umiestnenie 57 -76, 
poèet hráèov 96

Výsledky na turnajoch jednotlivcov
Slovenský pohár mládeže (SPM)

Marcel Rábara

Èadca 21.1. 2012, kategória dorastenci, umiestnenie 21- 24,

poèet hráèov 68

Galanta 24.3. 2012, kategória dorastenci,  umiestnenie 25- 32,

poèet hráèov 86

 

Zostávajúce turnaje SPM :

Starší žiaci : Kežmarok 31.3. 2012

Mladší žiaci : Valaliky 21.4. 2012

OPEN turnaj  BA/TT regiónu

Pata, poèet hráèov  88

Lukáš Krupanský  kategória starší žiaci, druhé miesto 

Peter Varga  kategória najmladší žiaci , druhé miesto

Koniec roka 2011 opä� patril stolnotenisovému turnaju pre 

neregistrovaných hráèov z Horných Orešian. Bol to už štvrtý roèník pod 

našou záštitou. Slušný poèet úèastníkov /40/ priniesol výbornú atmosféru, 

športového ducha a presvedèenie, že sa oplatí obetova� pre dobrú vec. 

Celý turnaj sa uskutoènil pod vedením Jána Krupanského.

Koneèné umiestnenie v jednotlivých kategóriách :

žiaci :  1. Peter Varga, 2. Andrej Lisický, 3. Martin Velich, 4. René Ïuriš

muži : 1. Mário Kopúnek, 2. Marián Forner, 3. Michal Kopúnek, 4. Drahomír 

Malíšek

Ing. Igor Kuèera, predseda STK Elastik Horné Orešany

z¾ava: Peter Varga ml.Martin Velich,  , Andrej Lisický

Ján Krupanský (tajomník STK Elastik H. Orešany)
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EV3057/09

V prvom štvr�roku 2012 sa do našej 

obce prihlásili:

Jaraslova Kopèok, è. 388

Nastasja Kopèovková, è. 388

Miroslav Kopèok, è. 388

Ing. Michal Krá¾oviè

8 obèanov sa z našej obce odhlásilo

Manželstvo uzavreli:

František Sokolovský, è. 130

a

Blažena Ostrovská, è. 751

Narodili sa:

Olívia Škvarková

Miloš Jurica

Sára Brázdovièová

Zomreli:

Irena Horváthová, 78 r.  (30.12. 2011)

¼udovíta Kondrèková, 78 r. (31.12.2011)

Pavlína Holkovièová, 71 r.

Augustín Halenár, 83 r.

Rozália Lisická, 88 r.

Emil Cisár, 88 r.

Štefan Kormúth, 64 r.

Alexander Kormúth, 75 r.

Marcela Jankovièová, 32 r.

Valéria Indrišková, 85 r.

Vladimír Brestovanský, 83 r. 

Evidencia obyvate¾ov

50 rokov
Rudolf Halenár

Rozália Hirnerová
Edita Kárová

¼uboš Šimonèiè

60 rokov
Štefánia Èaèková  (december 2011)

Emília Lisická (december 2011)
Anna Benovièová
Juliana Gubániová

Dominik Idunk
Mária Krchnárová

Štefan Lisický
Augustín Poláèek

70 rokov
Mária Blažová
Pavol Hájièek

Štefan Janèoviè
Perpetua Niedlová

Jozef Štibrány

80 rokov
Lýdia Hodulíková
Mária Kosáková

Jubilanti

Západoslovenská energetika, a.s. ako 
správca energetických zariadení na 
distribúciu elektrickej energie,
v súlade s § 10 zákona o energetike è. 
656/2001 Z. z.

V y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo 
správcov (ïalej len vlastníkov) 
nehnute¾ností, na ktorých  sa 
nachádzajú nadzemné i podzemné 
e lek t r i cké  veden ie  v  správe  
Západoslovenskej energetiky, a.s. na 
odstránenie a okliesnenie takých 
stromov a iných porastov, ktoré 
o h r o z u j ú  b e z p e è n o s �  a l e b o  
spo¾ahlivos� prevádzky vedení 
distribuènej sústavy v rozsahu pod¾a
§ 36 zákona o energetike. Pre úèely 
tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri 
výkone èinností pod¾a tejto výzvy 
považuje za poverenú osobu v zmysle 
právnych predpisov na ochranu 
životného prostredia.

Požadovaný koneèný termín 
vykonania prác je 30.11. 2012

 
V prípade, že táto lehota uplynie márne, 
Západoslovenská energetika, a.s. vykoná 
odstránenie a okliesnenie stromov
a porastov v zmysle citovaného 
vyplývajúceho § 10 zákona o energetike.
O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre 
prípad výrubu a orezu je možné požiada� 
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou 
Západoslovenskú energetiku, a.s.
na tel. è.  033/ 5563 251

Výzva

OZNÁMENIE
Dòa 16. 04. 2012 sa uskutoèní v obci Horné Orešany zber nebezpeèných a iných problémových odpadov z domácností.

Odpad môžete vyloži� pred rodinné domy najneskôr do 7.00 hod. na zvyèajné zberové miesto tak, aby neprekážal chodcom ani premávke na 
ceste.

Zbera� sa budú nasledovné druhy odpadov:
· Elektroodpad (chladnièky, praèky, poèítaèe, televízory)

· Batérie a akumulátory
· Motorové, prevodové a mazacie oleje

· Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeèných látok (napr. z farieb)
· Žiarivky

· Opotrebované pneumatiky
Upozoròujeme obèanov, že ve¾kokapacitný kontajner umiestnený v priestoroch obecného úradu slúži len na zber farebného a èíreho skla  a nie 

na auto sklá, porcelán a drôtené sklá!


