ROK 2014
POČASIE
Zima na prelome rokov 2013 a 2014 bola veľmi mierna, takmer bez mrazov a bez
snehu, zato však sychravá a upršaná. Sneh padal len dvakrát, hneď sa však aj rozpúšťal.
Poľnohospodári a záhradkári sa obávali prác s nevymrznutou zemou zvlášť ubitou mnohým
dažďom. Jar prišla veľmi skoro, už v marci sa mohlo začať s prácou v záhradách. Celá jar, i leto boli
veľmi premenlivé s množstvom zrážok. Letných horúčav sme si neužili, ak aj bolo pár dní horúco,
hneď boli tieto dni prerušené dažďom a ochladením. Dostatok pôdnej vlahy niektorým rastlinám
vyhovoval, iné však podľahli skazte. Cibuľa i zemiaky napadla hniloba, vinič rôzne hubovité choroby
a skazu dokonal ľadovec. Daždivé počasie pokračovalo i v jesenných mesiacoch. Jeseň bola dlhá a
sychravá, zima nie a nie prísť. Podobne ako vlani sme zaznamenali veľmi mierne počasie i počas
decembra. Vianoce boli bez snehu a mrazu. Štedrý deň skôr pripomínal príchod veľkej noci než
Vianoc. 28. decembra sme videli prvé snehové vločky tejto zimy, nasnežilo však len skromne.
Posledné decembrové dni a noci však boli veľmi mrazivé, nočná teplota klesala k - 15 C

SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo šesťkrát: 21. marca, 20. júna, kedy však nebolo
uznášaniaschopné, 27. júna , 8. augusta, 28. novembra a 12. decembra.
Boli prijaté nasledovné VZN:
- Rozpočet 2015 – 2017
- Zmeny a doplnenia prílohy č 1 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Záhorce zo dňa
23.10. 2009
- O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
- O vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
V roku 2014 sa konali komunálne voľby. Voľby sa konali 15. novembra 2014. V obci boli
zriadené 2 volebné obvody.
- volebný obvod č. 001 v Záhorciach - volilo sa 5 poslancov
- volebný obvod č 002 v Záhorciach – volili sa 2 poslanci.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov - 593. Počet voličov, ktorým boli vydané
úradné obálky - 400. Počet odovzdaných lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva – 379. Počet
poslancov, ktorý sa mal voliť – 7. Počet zvolených poslancov – 7. Počet platných hlasovacích lístkov
pre voľbu starostu – 396.
volebný obvod č. 001 - Záhorce
Mená kandidátov
Počet hlasovacích lístkov
1. Mgr. Alexandra Filipová
207
2. Pavel Filip
190
3. Jana Jánošíková
152
4. Ing. Milena Majorošová
149
5. Mgr. Veronika Kováčová
141
6. Drahoslava Príbeliová
127
7. Tibor Béreš
125
8. Miroslav Pádej
109
9. Katarína Benková
45

volebný obvod č. 002 Selešťany
1. Mgr. Veronika Tóthová
44
2. Marek Hodási
29
3. Ing. Milan Majoroš
20
Kandidáti na starostu obce spolu:
1. Ing. Jaroslav Filip
190 (48%)
2. PaedDr. Branislav Kázmer
206 (52%)
Na zasadnutí ustanovujúceho obecného zastupiteľstva zložil sľub opätovne zvolený
starosta obce PaedDr. Branislav Kázmer a sľub poslanca zložili poslanci novozvoleného obecného
zastupiteľstva v zložení: Mgr. Alexandra Filipová, Pavel Filip, Jana Jánošíková, Ing. Milena
Majorošová, Mgr. Veronika Kováčová, Mgr. Veronika Príbeliová a Marek Hodási
Pri OcZ budú pracovať 3 komisie:
1. Komisia životného prostredia , výstavby a ochrany verejného poriadku
predseda: Marek Hodási, členovia:
2. Finančná komisia
predseda: Mgr. Alexandra Filipová, členovia: Emília Kalmánová, Drahoslava Príbeliová
3. Komisia kultúrno – školská a športová
predseda: Mgr. Veronika Kováčová, členovia: Ing Milan Majoroš, Ľubica Bódišová
Starosta obce poveril zastupovaním starostu obce Mgr. Alexandru Filipovú.
Do Rady školy pri MŠ boli delegované - J. Jánošíková, V. Kováčová

VÝSTAVBA OBCE
V tomto roku sa podarilo dokončiť väčšinu prác v Spoločenskom dome, kde boli
dokúpené a osadené umývadlá, zariadenie kuchyne, stoly, stoličky. Celkovo bolo preinvestovaných
cca 41 000€ z projektu LEADER.
Úpravami prešiel aj kultúrny dom v Záhorciach, kde boli vymenené všetky okná za nové
plastové s lepšími tepelnoizolačnými schopnosťami.
Zmenami prešlo aj vykurovanie v oboch domoch smútku, kde boli zavedené nové
elektrické teplovzdušné konvektory.
V Záhorciach vyrástla nová okulahodiaca autobusová čakáreň, ktorá nahradila nepeknú
plechovú zastávku z podpory Nadácie SPP.
Snáď za zmienku stoja aj malé vylepšenia ako nová hojdačka s preliezačkou, ktorá
doplnila už existujúce preliezačky v parku, nová lavička pri schodoch pri kultúrnom dome.
Zakúpená bola nová chladnička do KD. Obnovené bolo aj osvetlenie vianočného stromčeka, ktorý
zo starého osvetlenia vyrástol.
Novinkou je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov, od februára tohto roka. Obedy sa
varia súčasne s obedmi pre škôlkárov a sú rozvážané priamo do domovov dôchodcov.

KULTÚRA
Tohto roku sa nekonal obecný ples z organizačných dôvodov. Najväčšou udalosťou roku

bol Deň obce, tentokrát v Záhorciach. Hosťami slávnostného dňa boli speváčky Gizka Oňová a
Kristína. Aj v tomto roku sa konali oslavy Dňa matiek i Mikulášske oslavy spojené s adventným
posedením pre dôchodcov.
Materská škola si už tradične zachováva svoje každoročné aktivity – maškarný ples,
veľkonočné trhy, oslavy MDD v Želovciach, rozlúčka s predškolákmi, koncoročný výlet v Štúrove,
jesenná cyklotúra i tvorivé dielne z jesenných plodov.
Významného ocenenia sa dostalo nášmu rodákovi Michalovi Kiššimonovi, ktorý získal
cenu mesta Banská Bystrica 2013 za publicistickú činnosť a tvorivý prístup v oblasti sprístupňovania
histórie mesta Banská Bystrica.

ŠPORT
Naši futbalisti v športovom roku 2013/2014 obsadili veľmi pekné 2. miesto tabuľky
I. triedy dospelých okresnej súťaže. Z 22 súťažných zápasov 13 vyhrali, 3 remízovali a 6 prehrali a
získali 42 bodov.
20. decembra sa konal ďalší ročník stolnotenisového turnaja pod názvom Memoriál
Jozefa Huťana. Vznikla veľmi pekná tradícia a oprášili si svoje stolnotenisové schopnosti aj starší
hráči stolného tenisu. Víťaznú trojicu tvorili Štefan Pohanka, Roman Bado a Adrian Pohanka.

OBYVATEĽSTVO
V tomto kalendárnom roku pribudli dve dievčatá a dvaja chlapci: 23. januára – Marcus
Resutík, 20. marca – Matej Výbošťok, 16. júla – Monika Kiara Botošová a 4. augusta – Mia
Petényiová
Manželstvo uzavreli tri páry : jana Vladárová a , Mgr Anna Keťková a Ing. Radoslav
Ruman, Mgr. Martina Nováková a Juraj Szabo
Naše rady opustili 13 spoluobčania – 7 mužov a 6 žien: 12. februára – Anna Lisková
(83r), 15. marca – Ondrej Pohanka (85r), 21. mája – Jurdan Momčilov (71 r), 19. júna – Mária
Majorošová (78r), 23. júna – Pavel Keťko (57r), 30. júna – Anna Trníková (64r), 26. júla - Klára
Majorošová (78r), 28. augusta – Ing Anton Kázmer (72r), 29. augusta – Štefan Németh (64),
2. septembra - Ján Balga (74), 19. septembra – Alžbeta Príbeliová (90), 12. októbra – Zoltán Pádej
(82), 29. novembra – Anna Uhrínová (68)

MIMORIADNE UDALOSTI
Mimoriadnou udalosťou bolo opäť zemetrasenie, ktoré sme zaznamenali 3. augusta o
03:48 nadránom. Otrasy dosahovali silu 3,1 stupňa epicentrom v maďarskej obci Cserhátsurany.

Záznam bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhorciach
dňa

číslo uznesenia

starosta obce: PaedDr. Branislav Kázmer
kronikár obce: Mgr. Marcela Jánošíková
člen OcZ: Jana Jánošíková

