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OBECNÝ ÚRAD MOTY ČKY  
  
Milí Motyčkári, rok sa s rokom stretol a my môžeme opäť bilancovať. V tomto roku sa nám 
podarilo postaviť altánok, renovovať miestnosti obecného úradu, vyasfaltovať cestu, namontovať 
zvoničky aj označenia miestnych častí už stoja. V budúcom roku máme v pláne vymeniť oplotenie 
okolo budovy obecného úradu, a ak všetko dobre pôjde, začali by sme aj s oplotením cintorína. 
Želám Vám pokojné vianočné sviatky a v budúcom roku veľa splnených želaní.  
                                                                                                            Maroš LACKOMaroš LACKOMaroš LACKOMaroš LACKO    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  starosta obce 

ĎAKUJEME  
� za prípravu traktora na zimnú údržbu Ivanovi Arvayovi, Milanovi Majerovi, Ľ. Lackovi 

� za náter prístrešku do budovy ObÚ  Eve Lackovej  

� za kosenie a vyžínanie v auguste Marekovi Bullovi a Adamovi Bullovi  

� za úpravu povrchu miestnej komunikácie popri cintoríne Ivanovi Arvayovi, Vladovi 
Strmeňovi,  Anne Knopovej,  Milanovi Mydlovi, Ivanovi Hlásnemu, Ľubošovi Lackovi, 
Marekovi Bullovi, Adamovi Bullovi 

� za prácu  s kompostoviskom na cintoríne  Ľubošovi Lackovi, Marekovi Bullovi, 
Adamovi Bullovi 

� so  spracovaním dreva  pre budovu ObÚ Motyčky pomohli:  V.Strmeň, Milan 
Mydlo, Jozef Dernač, MUDr. Jozef Botka,  Michal Čunderlík, Peter Čunderlík, Ľuboš Lacko, 
 Ivan Bulla, Marek Bulla,  Adam Bulla, Peter Kollar, Andrej Žúbor, Samuel  Samel, Daniel 
Mišani 

� za postavenie oddychovej zóny  občanom: Ľuboš Lacko, Ivan Bulla, Marek Bulla, Adam 
Bulla, Andrej Žúbor, Samuel Samel   

� za dovoz občerstvenia  Zuzane Lalíkovej  z hotela Altenberg Staré Hory 

� za nápoje počas brigády Gabriele Horváthovej z Café Bar Medvedica Motyčky 

� za čistiace potreby  Lucii a Andrejovi Žúborovcom 

� za osadenie smerovej  tabule Milanovi Verkinovi a Petrovi Rosovi z Polkanovej 

� za pomoc pri manipulácii s elektroodpadom  Milanovi Mydlovi, Ľubošovi Lackovi 
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� za nábytok do kancelárie  ObÚ rodine Šályovej zo Sásovej 

� za vyčistenie  brehu potoka pri cintoríne Milanovi Mydlovi, Vladimírovi Strmeňovi, 
Ivanovi Bullovi ml., Danovi Mišanimu, Andrejovi Žúborovi 

� za zabetónovanie podlahy na autobusovej zastávke Ivanovi Bullovi, Rudolfovi Mydlovi, 
Danovi Misanimu, Ivanovi Čunderlíkovi 

� za pomoc pri výstavbe obecného altánku a pútačov Andrejovi Žúborovi 

� za prácu s uhlím na vykurovanie ObÚ  Milanovi Mydlovi, Petrovi Čunderlíkovi, 
Ľubošovi Lackovi 

 

GRATULUJEME  
        
    Jubilanti počas Jubilanti počas Jubilanti počas Jubilanti počas druhého polroka 2druhého polroka 2druhého polroka 2druhého polroka 2017017017017    

Michaela TURČANOVÁ - 20 rokov 
  Mária ŠTUBŇOVÁ - 60 rokov 

Milan MATTA - 65 rokov 
Milan MYDLO - 65 rokov 
Ivan FRAŇO - 30 rokov 

Všetkým srdečne gratulujeme!Všetkým srdečne gratulujeme!Všetkým srdečne gratulujeme!Všetkým srdečne gratulujeme!    
    

INFORMUJEME 
 

� úspešne sme zakončili 3.etapu opravy miestnej komunikácie  časti obce 

Motyčky smerom na Jergaly  

� ukončili sme projekt BBSK: Stavba oddychového altánku pre turistov, cyklistov 

a občanov obce pri ObÚ Motyčky  

� do konca roku 2017 plánujeme vymeniť  10 ks led svietidiel verejného 

osvetlenia  

 

POZÝVAME VÁS 
 
... v sobotu 2. 12. od 15,00 hod. do zasadačky Obecného úradu Motyčky na 
posedenie pre rodičov pri vianočnom punči, po zotmení príde za deťmi aj Mikuláš 
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... v  nedeľu 10.12. o 10,00  na otvorenie zimnej plaveckej sezóny Ľadových 
medveďov, s ktorými zavíta aj Mikuláš s balíčkami pre deti našej obce  
 

O NAŠEJ OBCI MOTYČKY  
 
Z článkov o našej obci vyberáme informáciu z Obecných novín 13.3.2017: 

Z obce Motyčky vyviezli v roku 2012 vyše 42 ton zmesového komunálneho odpadu, 
o rok neskôr 38 ton, v roku 2014 to bolo 29, v roku 2015 len 22 a vlani dokonca iba 12,67 
tony. 

Naopak, vlani popri zbere vytriedených 620 kg elektroodpadu a 850 kg železa v Motyčkách 
vyseparovali 10,5 tony skla, takmer 3 tony papiera a približne rovnaké množstvo plastov plus 
tetrapakov či plechoviek. Spolu teda podstatne viac separovaného odpadu ako zmesového! 

 

 

 

Podľa spoločnosti ENVI - PAK, ktorá uhrádza triedený odpad v Motyčkách, sú výsledky do 

veľkej miery zásluhou mladého aktívneho starostu Maroša Lacka. „Dokonca naučil triediť aj 

chatárov,“ potvrdzuje ENVI - PAK. „Pritom v čase, keď si sadol za starostovský stôl, začínal 

prakticky od nuly, odpadové hospodárstvo v Motyčkách nefungovalo. Množstvo čiernych 

skládok v obci i v jej okolí rástlo, vyvážala sa iba zmes všetkých odpadov vo 

veľkoobjemových kontajneroch, kam sypali odpady aj obyvatelia iných okresov.“ 

 Postupné, trpezlivé kroky 

V roku 2005 zvolili M. Lacka prvýkrát za starostu. „Najskôr bolo treba občanov aj chalupárov 

naučiť, že odpad nepatrí ani do potoka, ani na čiernu skládku,“ hovorí. „To sa dalo len 

postupnými systematickými krokmi, step by step. Keď sa do ľudí vštepilo, že odpad patrí do 

KUKA nádob, začali sme pomaličky a trpezlivo s jeho delením, triedením, sklo do skla, 

papier do papiera, plasty do plastov, k tomu tetrapaky, plechovky atď. Takisto sme 

z veľkoobjemových kontajnerov vyňali elektroodpad všetkého druhu a pokračovali zberom 

železa či ostatných kovov.“ 

 Impulzom bolo zníženie vysokých nákladov na odvoz 

„Odvoz vo veľkoobjemových kontajneroch nám v minulých rokoch doslova požieral veľké 

množstvo peňazí z obecného rozpočtu,“ dopĺňa starosta. „Tak sme to riešili. Ak máte 
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koncepciu a občanovi systematicky opakujete, že keď bude triediť, obec vynaloží o toľko 

a toľko menej peňazí za odvoz zmesového komunálneho odpadu, môžete mať úspech a 

Motyčky sa môžu rozvíjať či skvalitňovať služby pre vlastných ľudí. Samozrejme, dôležité je, 

aby občan vedel, že obec nevyhodí ušetrené peniaze do vzduchu.“ 

 Obec je vizitkou každého jej obyvateľa 

„To, ako obec vyzerá je vizitkou nielen jej starostu, ale hlavne jej občanov,“ krátko 

a jednoducho hodnotí výsledok zberovej „politiky“ v Motyčkách Maroš Lacko. „Predsa, 

každému z nás záleží na tom, aby žil v kultúrnej a civilizovanej krajine bez voľne pohodených 

odpadkov.“  

 

 

 

 

Od roku  2014 pravidelne sa nám darí predkladať také projekty , ktoré majú úspech u donorov 

a naša obec môže z peňazí mimo rozpočtu obce, prosperovať. 

Z tých najvýznamnejších spomenieme: 

V  roku 2014  sa nám podarilo osadiť informačné tabule, ktoré sú umiestnené v každej osade 

našej obce.  V roku 2015 spomenieme  inštaláciu zvoničiek  na zastávke SAD a na cyklotrase 

vedúcej cez Štubne. V roku 2016 bolo najvýznamnejšou investíciou vybudovanie detského 

ihriska pri budove obecného úradu.  V tomto roku pribudol aj  obecný altánok. 

V tomto čase podávame žiadosť na rekonštrukciu Krížovej cesty na obecnom cintoríne. 

Veríme, že nás v tejto myšlienke podporí aj Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa 

redemptoristov.  Aj touto formou sa im chceme opäť poďakovať za  finančnú pomoc pre 

Obecný úrad Motyčky.    Menovite naša veľká vďaka patrí pátrovi Jozefovi Mihókovi. 
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Na záver roka sa nezabudnite prísť okúpať už tradične s Ľadovými medveďmi 26. 

decembra o 10, 30 hod.  

 

 


