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OBECNÝ ÚRAD MOTY ČKY  

 

Milí Motyčkári,  

ďakujem Vám za Vašu pomoc a nezištnú prácu pre Motyčky v minulom 

roku, veľmi si ju cením. Bez Vás by  naša obec len ťažko prežila. 

Do nového roka 2016 Vám prajem  hlavne veľa pevného zdravia, šťastia 

a dobrej energie, aby sme spoločne príjemne spolunažívali v našej krásnej 

obci v lone prírody. 

S úctou    

             Maroš Lacko 

                   starosta obce 

ĎAKUJEME  
 

� Obrovské poďakovanie patrí rodinám, občanom, chalupárom, 
sympatizantom, firmám a spoločnostiam – za „Dobrovoľnú zbierku 
na kúpu nového traktora pre obec Motyčky“ a to menovite: 

Ing.Pavol Lančarič CSc., MUDr.Ján Bíreš, Ing.Vlastimil Meniar, 
Ing.Erich Hulman, JUDr.Ivan Štubňa, Martina a Peter Lexmanovci, 
Ing.Ingrid Hribiková, Ing.Pavel Gašparík, MUDr.Zuza na Pinterová, 
Ing.Patrik Čunderlík, Ing.Nadežda Surovičová, Ing.Štefan Bányi, 
Ing.Katarína Darilová, Ing.Štefan Kráľ, Ing.Marián a Dagmar 
Mydlovci, Ing.Jozef Urík, Mgr.Ján Čunderlík, Dezider Môcik a Ivan 
Hlásny, rodina Lacková, Marián Sekerák, Eva Koreňová, Marta 
Kozáková, Vladimír a Marián Strmeňovci, Eva Byssová a Ján Račko, 
rodina Archlebová ml., Zdenko Longauer, Vera Longauerová, 
Marián Čunderlík, Tatiana Kissling, Ivan Pajtáš, Ivan Muránsky, 
Mária a Roman Saksovci, Zoltán Tarjáni, Ján Čillík, Monika 
Martinková, Daniela Arvayová, Marcela Madová, Ivana Janaková, 
Ľuboš Koščák – Euphory, Vegomarketing s.r.o., Elis s.r.o., PYRO 
Mix, CEVA Slovakia s.r.o., BAU 1 s.r.o., Drevenice s.r.o.,  
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� za sponzorské dary na zimnú údržbu Petrovi Čunderlíkovi  

� za sponzorské dary – kancelárske potreby  MUDr. Jánovi Bírešovi 

� za bezpeč.opatr. na moste v časti Štubne I.Arvayovi, J. Archlebovi ml .  

� za kvet do priestorov  ObÚ rodine Grosshappelovej z Ponickej huty 

� za finančný sponzorský dar na kúpu stroja  Ing.Lančaričovi, CSc., 

� za pílenie  a upratovanie  stromov pri kíži na Štubniach Z. 
Longauerovi, M.Štubňovej  (Štubne 4), E.Lackovej, Ľ. Lackovi,P. 
Madovému ml.  

� za dekoračné kvety do kancelárie rod. Archlebovej ml. 

� Ing.D. Gallovi, I.Gallovi  za vyčistenie výjazdu na ceste v Štubniach  

� za novú úpravu pri kríži Štubne E.Lackovej, Ľ. Lackovi, Jaroslave  
a Ivanovi Muránskim  (Štubne 8), za prácu a materiál na náter kríža 
Z.Longauerovi 

� za 2 ks kanistrov na prevoz PHM a kosenie D. Môcikovi 

� členom ŠK Medveď za náter tyčí okolo multifunk. ihriska 

� za sústavnú starostlivosť o kvety na oknách a záhony pred vchodom do 
budovy ObÚ  a miestnej lipe Božke Verkinovej  

� za výrobu a montáž prahov do budovy ObÚ  M.Lovásovi z H.Jelenca  

� spoločnosti Čerínska minerálka za sponzorský dar  

� za montáž svietidiel na ver.priestranstvách R. Babjakovi,Ľ. Lackovi 

� za príslušenstvo na kosačky a krovinorezy  Michalovi Verkinovi  

� za pomoc s materiálom CO V. Strmeňovi, M. Mydlovi,P.Madovému 
st. 

� za kosenie a vyžínanie verejných priestranstiev Petrovi Kollárovi    

� za kosenie časti cintorína Ing. Dušanovi Gallovi 

� za výmenu svietidiel 2.etapu R. Babjakovi a Ľ.Lackovi 
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� za rezací kotúč na pílenie stromov Jurajovi Archlebovi ml . 

� SVP š.p. B.Bystrica  za vrecia na protipovodňovú činnosť   

� za vypilovanie kríkov na cintoríne Pavlovi Madovému ml.  

� za brigádu pri príprave dreva na zimné vykurovanie priestorov ObÚ: 
M.Mydlo, D.Holbus, B.Holbus,Ľ.Lacko,I.Bulla ml., M.Bulla, 
A.Perešin,J.Cvitkovič, M.Verkin, A.Bulla,I.Fra ňo, P. Madovy ml.  

� za pomoc s palivovým drevom pre vykurovanie  ObÚ  P.Madovi st., M. 
Mydlovi, I.Bullovi  ml.  

� za rozvoz nádob na triedený odpad  J.Archlebovi ml.,I.Arvayovi   

� za prípravu traktorov un 53.2 na zimnú údržbu ako aj za pomoc pri 
jarnej poruche P.Čunderlíkovi, I.Bullovi ml., Ľ.Lackovi, 

� za tabule na cintoríne  a odvoz nadrozmerného odpadu do VOK 
P.Madovemu ml., Ľ.Lackovi 

� za čistenie cintorína po vypiľovaní  stromov P.Madovému ml., 
A.Bullovi , P.Kollárovi  

� za čistenie vstupu pred cintorínom M.Mydlovi, P.Kollárovi  

�  za brigádu na cintoríne: J. Archleb ml., A.Knopová,V.Strmeň, 
M.Mydlo,P.Madovy st.,P. Madovy ml., P.Kollár, M.Bulla,D.Holbus  

� za prípravu mäkkého paliva M.Mydlovi, P.Madovému st., I.Bullovi 
ml.,V.Strmeňovi,I.Debnárovi,A.Knopovej  

� za nakládku elektroodpadu M.Mydlovi, M. Bullovi   

� za montáž svietidiel na Jergaloch  R.Babjakovi (Ponická huta), 
Ľ.Lackovi 

� za montáž žiaroviek a opravu el.energie na stromček  

Z.Longauerovi, Ľ.Lackovi 

� za opravu pripojenia el.energie do posilňovne  

Ľ.Lackovi,I.Bullovi ml.,M.Otavovi  
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� za  rozvoz nádob na triedený odpad papier J.Archlebovi ml., 

� za upratanie posilňovne po oprave elektriny M.Tur čanovej, Radke 
Žuffovej 

� za radlicu zadné krídlo na traktor pre zimnú údržbu obece J.Archleb 
ml., 

� za montáž radlice na nový traktor J.Archlebovi ml., Ľ.Štubňovi – 
skontrolovanie a doladenie technických vecí na novom traktore, 
I.Arvayovi,   

� za sponzorský dar reflexné nálepky na radlicu pre lepšiu viditeľnosť 
v čase zníženej viditeľnosti R.Saksovi,  

� za opravu miestnej komunikácie frezingom pri cintoríne I.Arvayovi, 
Ľ.Štubňovi, Ľ.Lackovi,  

GRATULUJEME  
    
 našim jubilantom od 15.4. do 31.12. 2015: 

 
ĽUBICA ČUNDERLÍKOVÁ -70.r., IVAN ARVAY-  45.r.,                                  
HANA  ARCHLEBOVÁ-65.r.,  ANDREJ ŽÚBOR- 30.r.,                                     
MILAN BALIGA - 60.r, RENÁTA FRAŇOVÁ-  25.r.,  
VIERA BRKALOVÁ- 60.r., STANISLAV BABIAK - 50.r., 
EVA KOREŇOVÁ- 55.r.,  MARTA  BABIAKOVÁ- 80.r.,   
JURAJ ARCHLEB ST.-70r.,MARTA ČILLÍKOVÁ -  65.r. 
 
  
našim jubilantom od 1.1. do 31.03.2016: 
 
ANDREJ FRAŇO -25.r., KRISTIÁN TURČAN-20.r., IGOR ARVAY-70.r., 
PETER KOLLÁR-30.r.,  
 

  INFORMUJEME 
 

� podali sme žiadosť  na Úrad vlády SR  na zakúpenie techniky na zimnú údržbu 

� podali sme žiadosť na Lesy  SR š.p. na opravu časti miestnej komunikácie  
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� podali sme žiadosť  z rezervy  Predsedu Vlády SR na zakúpenie príslušenstva  na 
stroj  

� schválili nám projekt BBSK na drevené zvoničky do častí Môce  a 
Bukovec  

� spracovali a realizovali sme bezpečnostný projektu na ochranu os.údajov 

� Dodali sme 6 ks svietidiel eko led 2.generácie na verejné priestranstvá 
obce spoločne s príslušenstvom  

� Namontovali sme  5 ks eko led svietidiel v miestnej časti Jergaly pre 
skvalitnenie osvetlenia verejných priestranstiev a 3 ks Eko-led svietidlá  
v obci Motyčky  

� Dostali sme  dotáciu z Lesov SR na opravu cesty Štubne , Jergaly 
1.etapa 

� Namontovali sme nové žľaby na celej budove ObÚ 

� Zakúpili sme  motorový drvič vetiev  

�  Postavili sme nový vstupný plot a bránu do cintorína 

� Zabezpečili  sme nádoby na triedený odpad 

� Spustili  sme triedenie odpadu od mesiaca október 2015 

� Podali sme  projekt  na  BBSK na detské ihrisko 1.etapa  

� Opravili sme cestu na Štubniach smer Jergaly /pokládkou mikrokoberca/  

� Realizovali sme úspešný projekt Banských zvoničiek 

� Opiľovali sme  stromy na cintoríne 

� Prišiel  Mikuláš dňa 5.12.2015 ( ďakujeme všetkým za pomoc) 

� Spoluorganizovali sme plávanie ľadových medveďov  

� Podali sme žiadosť na MF SR 2016 na rekonštrukciu KD 

� Spúšťame zber triedeného odpadu žiaroviek a žiariviek od 1.1.2016 
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� Sponzorský dar od firmy Vegomarketing komunikačný systém pre 
občanov formou SMS, mailov, rozhlasu z centrálneho zariadenia z OcÚ 

 

 

   

  ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 
 

 Ďakujem všetkým, že  zodpovedne pristupujete k triedeniu odpadov   
z domácností a chránite tak naše životné prostredie. 

 

Od 1.1. 2016 každý tretí štvrtok v mesiaci  je  odvoz kom. odpadu a v ten istý 
deň cca medzi 10-12 hod. bude zber drobného kovového odpadu ( plechovky z 
piva, konzervy z paštét, alobalové fólie) . Občania si vyložia v uvedený deň 
vrecia s kovovým odpadom  ku KUKA nádobe pri dome. Po vyprázdnení vreca 
sa im uvedené vrece vráti pre ďalšie použitie. Podľa harmonogramu na triedený 
odpad sa bude uskutočňovať aj zber plastov, skla, papieru. V prípade zmien, 
nepriazne počasia atď. budeme upresňovať termíny formou SMS a mailov. 

 

TO ZNAMENÁ, ŽE V TREŤOM  TÝŽDNI V MESIACI  VYZBIERAME  : 

   vo štvrtok : komunálny odpad a drobný kovový odpad 

   podľa rozpisu a harmonogramu: plast, sklo, papier 
 

 Žiadam občanov, chalupárov, aby vykladali na zvoz komunálneho odpadu 
len plné nádoby KUKA.  

 Každá nádoba, či je plná úplne alebo len do polovice resp.1/4 svojho objemu,  je 
obci fakturovaná v plnej výške.Platíme potom za odpad, ktorý nikdy nebol 
odvezený....uvedomte si, že takto vynakladáme financie zbytočne, ktoré by sa 
dali využiť efektívnejšie na opravu ciest, letnú údržbu - kosenie, modernizáciu 
verejného osvetlenia, rozširovanie kapacít na triedenie odpadu atď. 

 

   PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA  
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   NA CINTORÍNE MOTY ČKY 
 

� Na miestnom cintoríne Motyčky sa prísne zakazuje výsadba kríkov, 
tují, stromčekov a všetkých ostatných druhov drevín!!! 
Po niekoľkých rokoch sa dreviny nekontrolovateľne rozrastú a dochádza 
k poškodeniu susedných hrobových miest koreňovou sústavou, ako aj 
ohrozenie majetku HM a neskôr aj ohrozenie života návštevníkov 
cintorína.  
 

� Prísne sa zakazuje zužovanie uličiek medzi jednotlivými hrobovými 
miestami (HM) 
Ide o bezpečnosť prechodu medzi jednotlivými HM ako aj o ohrozenie 
zdravia a života návštevníkov cintorína.  
 

� Je zakázané  dlhodobo ponechávať na HM kvety, plastové kahance, 
sklené kahance. 
Pri búrkach a veterných smrštiach či veternom počasí dochádza k 
sfukovaniu uvedených predmetov z HM, stráca sa tak estetický vzhľad 
cintorína. Navyše sklené a plastové kahance spadnuté do trávy pri kosení 
ohrozujú pracovníkov, dochádza k rozbíjaniu skla, prípadne k porezaniu 
pracovníkov. 
Uvedený zákaz sa nevzťahuje na obdobie  15.10.-  4.11.“Dušičkové 
obdobie“. 
 
 


