
Hlas Mošoviec 2005 
 

Je dobre vedieť 
 
Hasičská a záchranná služba                                   150, 112 
Záchranná služba                                                     155, 16 155, 112 
Polícia                                                                                       158, 112 
Poruchová služba – elektrina                                   0850 111 468 
Poruchová služba – plyn                                          0915 735 413, 422 10 37, 492 33 70 
Poruchová služba – voda                                         421 01 11, 492 29 90 
Pohotovostná lekárska služba                                  492 23 44     
 
 
Všeobecné  informácie – neprehliadnite! 
 
    S účinnosťou od 1. 1. 2002 s prechodom niektorých kompetencií zo štátnej správy na 
samosprávu prešiel úkon osvedčovania podpisov a kópií listín na obec.  
     Za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise podľa položky 3a Zákona č. 
5/2004 Z. z.  obec v hotovosti vyberá poplatok 30,– Sk  za každý podpis. K osvedčeniu 
podpisu je potrebná osobná účasť občana, ktorého podpis je osvedčovaný a jeho platný 
občiansky preukaz. 
    Ďalším úkonom je  osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie 
z úradných kníh... kde podľa položky  2b inkasujeme za každú aj začatú stranu  poplatok 
50,– Sk. 
     Za vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 
úradných záznamov, druhopisu matričného dokladu, vyberáme podľa položky 2a zákona 
správny poplatok 50,– Sk za každú aj začatú stranu. 
     Za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík zaplatíte 50,– Sk.  
     Za povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade sa platí 
poplatok 200,– Sk. 
     Za uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi 
občanmi SR sa vyberá poplatok 500,– Sk.  
    Na požiadanie pre vašu potrebu vám obec vyhotoví potvrdenie alebo písomné oznámenie 
o pobyte (trvalom alebo prechodnom) alebo písomné oznámenie o držiteľovi vozidla a jeho 
pobyte (sídle) za poplatok 100,– Sk. 
     Pri sumarizácii údajov k výpisu alebo odpisu z registra trestov je potrebné preukázať sa 
platným občianskym preukazom, ďalej  je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 
100,– Sk a zaplatíte správny poplatok 50,– Sk v hotovosti. 
     Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie vydáva obec za 
poplatok 200,– Sk. 
 
     Podľa zákona  599/2001 Z. z.  o osvedčovaní listín a podpisov na listinách sú 
správne poplatky  príjmom rozpočtu obce, správny poplatok je vyberaný 
v hotovosti, nie sú potrebné kolkové známky. 
 
     Povinnosťou obce je niektoré skutočnosti, informácie, údaje, oznámenia... zverejňovať 
v mieste obvyklým spôsobom.  



     Obec tak robí stále. Podľa naliehavosti prostredníctvom miestneho rozhlasu, ale nie všetci 
viete, že k zverejňovaniu týchto skutočností slúži panel vo vestibule budovy obecného úradu. 
Tu nájdete vždy pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva, oznámenie o termíne zberu 
a vykupovania druhotných surovín, rôzne vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia, smernice, 
pokyny a pod.  
     Doporučujeme vám, vážení spoluobčania, aby ste si pre svoju informovanosť a vlastnú 
spokojnosť našli v priebehu týždňa niekoľko minút a prišli si na panel prečítať oznamy, 
informácie, pozvania. 
 
     Bolo by tiež vhodné, keby ste v prípade zistenia napr. poruchy miestneho rozhlasu, či 
telesa verejného osvetlenia, túto skutočnosť ihneď nahlásili v kancelárii obecného úradu, aby 
porucha mohla byť čo najskôr odstránená. 
 
     Majte oči otvorené a nebojte sa  napomenúť či upozorniť na nesprávnosť konania 
porušovateľov verejného poriadku alebo znečisťovateľov verejných priestranstiev. Je predsa 
vecou a v záujme nás všetkých celkový vzhľad našej obce. Často prvý dojem pôsobí aj  na 
náhodných   návštevníkov našej obce.  
 
 
Štatistika pohybu obyvateľstva v roku 2004 
 
narodilo sa                       6 občanov 
prisťahovalo sa              21 občanov 
odsťahovalo sa               17 občanov 
zomrelo                          23 občanov 
 
  
 
SPOMIENKY A BLAHOŽELANIA /2004 
 
Narodili sa           Peter Fabian                        
                               Dominik Lukáč                    
                               Barbora Lukáčová                
                               Branislav Piško                  
                               Kristína Krupová               
                               Ivan Filip Fuzák 
 
 
Blahoželáme všetkým našim spoluobčanom k životným 
jubileám, ktorých sa dožili v priebehu roku 2004: 
 
65 rokov 
 
Sabína Straková                                    Ľudmila Thomková 
Oľga Tesáková                                      Stanislav Chrochotský 
Anna Košíková                                     Víťazoslava Podhorová 



Božena Pálešová                                   Božena Fabianová     
Emília Firáková                                     Emília Šimonidesová 
Anna Michalcová 
 
 
70 rokov                       75 rokov                  80 rokov 
 
Oľga Polónyová                               Alžbeta Veselovská                   Július Juríček     
Emília Reťkovská                            Vladimír Šimo                           Katarína Hrčová     
Ján Kajan                                          Anna Kubisová                          Mária Búňová 
Ernest Poništ                                    Ján Radzo                                   Júlia Minárová       
František Harnas                              Gizela Jesenská                          Elena Šavlová 
Alojz Brázda                                    Marta Badová                            Rudolf Jambor 
Mária Radzová                                 Jozef Halgaš                              Anna Šavlová    
Anna Poništová                                 Ján Hanus                         
Oľga Hrčová                                     Vlasta Domková               
Ladislav Jamriška                             Helena Piecková                    
Anna Kajanová                                 Ján Kozák 
     
 
 
85 rokov                         90 rokov 
 
Ján Líška                                             Mária Piecková 
Želmíra Inštitorisová                           Emília Sýkorová 
Mária Dzureková 
Anna Mizerová 
Emília Bibzová 
 
 
Manželstvo uzavreli        
 
Marcel Žila               Jana Hrčová 
Imrich Gulbiš           Monika Pakánová 
Vladimír Firák          Katarína Johanidesová 
Milan Janík               Dana Fedorová 
 
Lúčime sa... 
 
Milan Tatár                         Ján Ryba 
Ján Frlička                           Jozef Tesák 
Oľga Badová                       Zuzana Halamová  
Anna Hlobejová                  Pavel Siakel 
Anna Siaklová                     Miloslav Košík st. 
Emília Kubíková                 Magda Mizerová 
Mária Mikušová                  Želmíra Zárošiaková 
Juliana Demikátová             Mária Turcerová 
Stanislav Borcovan             Ján Hanko 



Vladimír Jesenský               Andrej Hríb 
Anna Golianová                  Dušan Chvojka 
Miloslav Košík ml. 
 
 
 
DOŠLO K ZMENE 
 
     V zmysle zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov došlo k zrušeniu Okresných úradov v Martine a v Turčianskych 
Tepliciach. 
     Dňom 1. 1. 2004 vznikol Obvodný úrad v Martine so sídlom Námestie S. H. Vajanského 1 
a jeho stále pracovisko v Turčianskych Tepliciach, ktorého adresa je SNP 514/122. 
V súvislosti s týmito zmenami predkladáme informáciu o odboroch, ktoré sú v pôsobnosti 
ObÚ v Martine a pracoviska v Turčianskych Tepliciach. 
 
 
Obvodný úrad v Martine 
 
Odbor všeobecnej vnútornej správy 
- plní úlohu sprostredkovateľa KÚ vo veciach štátneho občianstva (Martin) 
- vykonáva kontrolu matrík a metodicky riadi matriky (Martin) 
- rozhoduje o povolení zmeny mena a priezviska (Martin) 
- vedie zbierku listín a obvodný archív (Martin) 
- vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom (Martin, Turčianske Teplice) 
- rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky (Martin, Turčianske Teplice) 
- vykonáva dohľad nad správnym používaním štátnych symbolov vo svojom územnom 

obvode (Martin, Turčianske Teplice) 
- organizačne zabezpečuje prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo 

svojom územnom obvode (Martin, Turčianske Teplice) 
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda (Martin, Turčianske 

Teplice) 
 
Odbor živnostenského podnikania 
(Martin, Turčianske Teplice) 
- vydáva živnostenské oprávnenia 
- vydáva úradné záznamy o zmenách v živnostenských oprávneniach 
- kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona 
 
Odbor krízového riadenia 
(Martin: pondelok – piatok  od 7,30 do 15,30 hod.) 
- zahŕňa úseky: krízového plánovania 
                             hospodárskej mobilizácie 
                             ochrany utajovaných skutočností 
                             civilnej ochrany obyvateľstva 
 
Odbor odvetvových činností a vnútornej prevádzky 
(Turčianske Teplice) 
- správa registratúry obvodného úradu a spravovanie registratúry zrušeného okresného 

úradu  a jeho predchodcov 



 
Obvodný úrad životného prostredia 
(Martin, Turčianske Teplice) 
 
Úradné hodiny 
Obvodného úradu v Martine a pracoviska v Turčianskych Tepliciach 
 
Pondelok     7.30 – 15.00 
Utorok         7.30 – 15.00 
Streda          7.30 – 16.00 
Štvrtok         7.30 – 15.00 
Piatok           7.30 – 14.00 
 
 
Kontakt: 
Obvodný úrad v Martine                          Obvodný úrad v Martine 
Námestie S. H. Vajanského 1                   pracovisko Turčianske Teplice 
036 58  Martin                                          SNP 514/122 
tel. č.:  4 13 13 31                                     039 01  Turčianske Teplice 
fax. č.: 4 13 29 27                                     tel. č.:  4 91 51 11          
                                                                  fax. č.: 4 92 23 20 
     
 
 
 
 
USMERNENIE  
vo veci vydávania súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona NR SR č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 
 
1. Kto vydáva súhlas na výrub? 
     Súhlas na výrub vydáva Obvodný úrad životného prostredia Martin, pracovisko 
Turčianske Teplice, ktorý si túto právomoc vyhradil (prebral od obcí) na základe § 
68 písm. g zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 
zákon) od 1. 1. 2003 
 
2. Na čo je potrebný súhlas na výrub? 
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 

ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách, 
b) na stromy s obvodom nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité 

porasty s výmerou nad 10 m2, ak rastú mimo súkromnej záhrady 
 
3. Kedy nie je potrebný súhlas na výrub? 
a) ak dreviny nedosahujú rozmery uvedené v predchádzajúcom odstavci 
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných 

drevín uskutoční do šiestich mesiacov od dňa výrubu 
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody 

na majetku. Túto skutočnosť je povinný ten, kto drevinu vyrúbal, písomne 
oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu 
ochrany prírody a krajiny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu 



d) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne 
chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva 
organizácia ochrany prírody 

e) v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany (prevažne maloplošné 
chránené územia ako napr. prírodné rezervácie) je výrub zakázaný! 

 
Správcovia sietí (elektrikári, plynári, cestári a železnice) a správcovia vodných tokov 
(Povodie Váhu) nepotrebujú súhlas, ak sami odstraňujú dreviny vo svojich 
ochranných pásmach. Musia výrub písomne oznámiť najmenej 15 dní pred jeho 
uskutočnením orgánu ochrany prírody, ktorý môže určiť bližšie podmienky 
uskutočnenia výrubu, prípadne výrub obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore 
s požiadavkami na ochranu drevín podľa § 33 zákona. 
 
4. Čo je potrebné k žiadosti o výrub? 
a) žiadosť je možné podať na predpísanom tlačive, môže však byť podaná aj inou 

písomnou formou 
b) so žiadosti musí byť jasné, kto súhlas na výrub požaduje, kde (číslo parcely 

a katastrálne územie), v prípade viacerých vlastníkov je potrebný súhlas 
spolumajiteľov. Jasný musí byť dôvod výrubu! 

c) k žiadosti je potrebné doložiť list vlastníctva (aktuálny) a snímku z mapy (možno 
prefotiť aj z katastrálnej mapy na obecnom úrade) 

d) v prípade výrubu pri bytovke, kde je viac majiteľov, je potrebné tiež doložiť ich 
písomný súhlas 

e) zaplatiť správny poplatok kolkovými známkami. Fyzická osoba kolok v hodnote 
Sk 200,–, právnická osoba Sk 2000,–. Od poplatkov sú oslobodené obce. 

 
 
 

 
NOVÝ ROK 
(Ing. Ján Žirko, starosta obce Mošovce) 
 
 
     Začína sa ďalší už 15. rok novodobej existencie samosprávy našej obce. 
Samospráva obce a jej predstavitelia sme servisom pre občanov v rámci svojich 
kompetencií. Čiže samospráva je komunálna vláda a samozrejme spočíva v tom, aby 
prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sme čo najlepšie využili v prospech občanov 
a našej obce. Obce už v tomto roku gazdujú po novom, fiškálna decentralizácia 
určila, že naša obec bude mať viac finančných prostriedkov, s ktorými musíme 
nakladať čo najrozumnejšie a ešte naliehavejšie ako v minulosti. Jedna vec je však 
ich mať a druhá nemilosrdne s nimi nakladať tak, aby boli racionálne využité. 
     Proces dotvárania fungovania samosprávy od roku 1990 dospel do stavu, že keď 
sme začínali s rozpočtom cca 4 mil. Sk, tohto roku je to už 20 mil. Sk. Sú v tom 
však už všetky kompetencie, ktoré financujeme, počnúc školstvo a končiac 
opatrovateľskou službou.  
     Obec je zriaďovateľom ZŠ J. Kollára, ZUŠ, MŠ, v ktorých pracuje viac ako 50 
zamestnancov, je zakladateľom s. r. o. Drienok, kde je 8 stálych pracovníkov 
a počas LTS cca 26 pracovníkov,  opatrovateľskú službu zabezpečujú 2 pracovníci. 
Teda už z týchto čísel vyplýva, že práca v samospráve obce je z roka na rok 
zložitejšia a vyžaduje dostatok vedomostí a skúseností o tom, ako to všetko 
zvládnuť. Obec spravuje aj majetok vo výške Sk 78,1 mil. a tiež 33 akcií v banke 
Dexia v hodnote Sk 330 000,– V roku 2004 pribudli akcie v Severoslovenskej  
vodárenskej spoločnosti, a. s. Žilina v počte 7343 ks a hodnote Sk 7,3 mil. Snahou 



starostov a primátorov Turca je osamostatnenie regiónu Turiec zo SVS., a. s. Žilina 
a ekonomickým výstupom je, že u nás nedošlo k navýšeniu ceny vody pre rok 2005. 
     Zábezpekou dobrého fungovania našej obce je, že skladba zamestnancov 
obecného a spoločného úradu sú ľudia, ktorí ovládajú svoju prácu, vedia čo a ako 
majú robiť a permanentne si dopĺňajú svoje odborné vedomosti a s ľudským 
prístupom slúžia širokej občianskej pospolitosti. Ďalším prvkom dobrej správy obce 
sú aj poslanci OZ, ktorí svojimi rozhodnutiami deklarujú, že rozvoj obce pôjde 
správnym smerom. Svedectvom spokojnosti, resp. nespokojnosti je náš občan, ktorý 
svojimi právami aj povinnosťami dotvára celkový život v obci, a tak prispieva k jej 
dobrému menu spolu so všetkými tými, ktorí chod obce zabezpečujú po každej 
stránke. 
     Občania silno pociťujú dopad zmien v zdravotníctve. Táto oblasť je  v správe 
VÚC, nie je to kompetencia obce. Napriek tomu v obci sú pre zdravotníctvo 
vytvorené také podmienky a priestory , že je možné v nich ordinovať na úrovni. 
Problémy sú s financovaním poskytovania prvotnej zdravotníckej starostlivosti. 
Reformy, ktoré boli prijaté v zdravotníctve, asi tieto problémy u nás neporiešili... 
     Ďalšie navyšovanie cien plynu, elektrickej energie, pohonných hmôt a pod. 
určite nie sú prijateľné pre našich občanov, nakoľko tieto cenové navýšenia nie sú 
adekvátne platom, resp. dôchodkom, ktoré občania poberajú. 
     Naša obec, aby tento proces naďalej netraumatizovala, prijala VZN o dani 
z nehnuteľností a komunálnom odpade na úrovni predchádzajúcich rokov. 
Odlišnosti v platbe sa prejavia v malej miere, čo je spôsobené novou filozofiou 
prijatých zákonov v tejto oblasti. 
     Čo očakávame od roku 2005? 
Určite príde k ďalšiemu rozvoju obce, jednotlivé akcie budú podliehať schváleniu 
v OZ tak, aby boli všeobecne prijaté obyvateľstvom (budovanie chodníkov, úprava 
námestia, údržba potokov, parku, mauzólea, ulice A. Lackovej-Zory a ostatných 
atď.) Očakávame stabilizáciu prostredia v školskom systéme, v zdravotníctve. 
Musíme urobiť maximum preto, aby sme udržali zdravotný obvod  Mošovce 
s ordinovaním detského, všeobecného a zubného lekára. Zodpovednosť nesie MZ SR 
a my sa nesmieme stať obeťami... 
     Očakávame  
- ďalší vzostup v poskytovaní služieb a celkový rozvoj ŠRZ Drienok 
- od jednotlivých spolkov a samotných občanov ďalšiu aktivitu pri zabezpečovaní 

športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, hlavne pri organizovaní osláv 
130. výročia existencie DHZ  a už  XI. Mošovského jarmoku 

- udržanie občianskej pospolitosti s dobrými medziľudskými vzťahmi 
Očakávame 

zložitý rok, kedy budú na nás dopadať všetky reformy. Dúfam, že nie len 
v negatívnom, ale aj pozitívnom zmysle. Som presvedčený, že ak sa postavíme 
k problémom so snahou riešiť ich, veľa vecí v našej obci sa podarí zrealizovať. 
    Za prácu v roku 2004 chcem poďakovať všetkých vám, ktorí ste vložili do diania 
v obci pomocnú ruku a dobré nápady. 
     Do tohto roku želám všetkým veľa zdravia, šťastia, úspešnú prácu a čo najviac 
radostných a príjemných chvíľ.  
   
 
 
ZO ŽIVOTA FARNOSTI 
(Mgr. Peter Staroštík, správca farnosti) 
 
     Na Silvestra  31. decembra 2004 rímskokatolícki veriaci v kostole Najsvätejšej 
Trojice ďakovali Pánu Bohu za dobrodenie v uplynulom roku. Medzi hlavné aktivity 



v duchovnom živote farnosti dozaista patrí prvé sväté prijímanie detí tretieho 
ročníka ZŠ. V uplynulom roku sa táto slávnosť konala na Siedmu veľkonočnú 
nedeľu 23. mája 2004, keď 16 detí z celej farnosti po prvýkrát pristúpilo k svätému 
prijímaniu. O mesiac na to 27. júna 2004 navštívil našu farnosť diecézny 
banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž, aby 36 mladých našej farnosti 
prostredníctvom modlitby a vkladania jeho rúk prijalo sviatosť kresťanskej 
dospelosti – birmovanie. 
     Z rozhodnutia diecézneho biskupa k 1. júlu 2004 bol mošovský farár dp. 
Vladimír Štang menovaný za farára do Zvolenskej Slatiny. Za nového správcu 
farnosti bol vymenovaný Peter Staroštík, kaplán z Detvy. 
     V dňoch 1. a 2. októbra 2004 sa v našej obci konal pravidelný Mošovský jarmok. 
Aby sme tejto akcii dali aj duchovnú náplň, vyzdobili sme náš farský chrám plodmi 
z tohtoročnej úrody. Farníci priniesli ovocie i zeleninu zo svojich záhrad. Pri 
nedeľnej sv. omši 3. októbra zaznelo slávnostné Te Deum na poďakovanie Pánu 
Bohu za starostlivosť a za tohtoročnú úrodu. Slávnostnej sv. omše sa zúčastnil aj 
zborový kaplán Evanjelickej a. v. cirkvi v Mošovciach Peter Taját. 
     V piatok 15. októbra diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž opäť navštívil našu 
farnosť, tento rez za účelom apoštolskej vizitácie farnosti. Otec biskup sa zaujímal 
o život farnosti a jej filiálok po každej stránke. Pri večernej sv. omši sa stretol 
s veriacimi farnosti, kde predniesol potrebu výstavby novej farskej budovy, nakoľko 
stará fara je zo zdravotných a ekonomických dôvodov už nevyhovujúce. Zároveň 
prisľúbil pomoc pri realizácii stavby tejto budovy. 
     Počas nasledujúceho víkendu 16. – 17. októbra sa uskutočnila malá duchovná 
obnova farnosti pri príležitosti začiatku Roka Eucharistie vyhláseného Svätým 
otcom Jánom Pavlom II. V sobotu popoludní bol koncert duchovných piesní 
v podaní známej speváčky ľudových a duchovných piesní Hanky Servickej 
z Prešova. Pri večernej sv. omši bol slávnostným kazateľom dp. MUDr. Milan Žila, 
farár z Vrútok. Nedeľná slávnosť bola obohatená prítomnosťou veriacich z Detvy. 
Sv. omšu celebroval dp. Ľuboš Sabol, detviansky dekan, liturgický spev 
doprevádzala dychovka a spevokol z Detvy. Nechýbali ani ženy v tradičných 
podpolianskych krojoch prinášajúce obetné dary. Sviatočné popoludnie bolo 
obohatené kultúrnym programom. V spoločenskej sále požiarnej zbrojnice 
ochotnícke divadlo František z Detvy uviedlo veselohru Ferka Urbánka Náš pán Ujo. 
Všetci návštevníci tohto programu sa iste dobre pobavili na predstavení divadla 
i dychovky. 
     Prvým novembrom prišiel čas zaspomínať si na našich drahých, ktorí nás už 
predišli do večnosti. V tento deň sme sa stretli v Dome smútku s bratmi a sestrami 
Evanjelickej a. v. cirkvi na spoločnej spomienkovej bohoslužbe. 
     Advent bol časom prípravy na vianočné sviatky, ktoré sme začali sláviť na Božie 
narodenie polnočnou sv. omšou. 
     Ako píše Kniha kazateľa (3, 1-2a) „všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie 
pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.“ V našej farnosti (aj 
s filiálkami) bolo pokrstených trinásť detí (9 chlapcov a 4 dievčatá). Dvom mladým 
párom prišiel čas povedať si svoje „áno“ a vyslúžiť si sviatosť manželstva. No pre 
šiestich farníkov z Mošoviec a piatich z filiálok prišiel aj čas prejsť z pozemského 
putovania do večnosti. Nech im Pán dá večnú radosť v nebeskom domove a nám 
milosť a požehnanie do každého jedného dňa začínajúceho sa roka, v ktorom sa 
chceme opäť namáhať a pracovať na budovaní Božieho kráľovstva. 
 
 
 
 
 



FUTBAL V MOŠOVCIACH 
(Ľubomír Windisch, predseda FO) 
 
     Po náročnom účinkovaní v okresnej súťaži sa futbalové mužstvo mužov pod 
vedením Imricha Arvaya prebojovali v ročníku 2003 – 2004 do V. ligy. V polovičnom 
účinkovaní po jesennej časti súťaže si počínali nasledovne: 
 
POR.     ODDIEL                       BODY 
1.          Belá-Dulice                     28 
2.          Palúdzka L. M.                27 
3.          Dúbravka                        26 
4.          Bešeňová                         25  
5.          Oravská Jasenica            23  
6.          Liptovská Štiavnica         23 
7.          Dražkovce                       20 
8.          Veličná                            18 
9.          Podbiel                            17 
10.        Liptovský Hrádok            14 
11.       Mošovce                       12 
12.        Závažná Poruba               11 
13.        Svätý Kríž                          5 
14.        Diviaky                              4 
 
     Z uvedenej tabuľky môžeme spoločne konštatovať, že ani naše mužstvo sa 
nevyhlo nováčikovskej dani a umiestnilo sa v spodnej časti tabuľky. Hráčom držíme 
palce, aby v odvetnej časti potvrdili vzostupnú formu výkonnosti a posunuli sa 
o pár stupienkov vyššie.  
       
     Mužstvo žiakov pod vedením trénerov Jána Petroviča a Petra Zubáňa si ako 
tradične úspešne počína v okresnej súťaži. Naše malé futbalové nádeje si počínali 
nasledovne a dúfame, že v konečnom účtovaní to bude ešte o niečo lepšie. 
 
 
 
POR.       ODDIEL                         BODY 
1.            Slovenské Pravno              31 
2.            Malý Čepčín                      25 
3.            Háj                                    22 
4.           Mošovce                         22 
5.            Diviaky                             19 
6.            Horná Štubňa                   19 
7.            Kláštor Pod Znievom          19 
8.            Blatnica                             10 
9.            Valča                                 10 
10.          Dubové                                9 
11.          Ďanová                                5 
12.          Príbovce                               1 
 
     Pri tejto ceste za vyššou métou verím, že budete nápomocní aj vy, prívrženci a 
fanúšikovia. Môžete byť nápomocní mladým talentom aj celému Futbalovému 
oddielu ŠK Drienok Mošovce poukázaním 2% z odvodu dane z príjmu za rok 2004. 
Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu v Mošovciach, 
kde ich po vyplnení aj odovzdáte.  



     Za vašu vernosť a finančnú pomoc vám vopred ďakujú hráči a funkcionári FO 
ŠK Drienok. 
 
 
 
HASIČI PRIPRAVUJÚ NEZVYČAJNÉ OSLAVY 
(Peter Prokša, predseda DHZ v Mošovciach) 
 
     Keď má organizácia 130 rokov, má právo obzrieť sa a bilancovať. Svoje dejiny 
začal náš Dobrovoľný hasičský zbor dňa 24. júna 1875. Na ohlas predstaveného 
mestečka Mošovce pána Andreja Čajku sa zhromaždil hojný počet obyvateľov 
k utvoreniu dobrovoľného hasičského zboru. Táto udalosť zaradila obec Mošovce 
medzi prvé obce v Turci, ale nie na Slovensku, v ktorých bol založený DHZ. Pred 
nami bol založený DHZ v Martine v roku 1873 a v roku 1874 v Kláštore pod 
Znievom. 
     Naša organizácia prešla dlhú cestu vývoja. Začali sme so štvorkolesovou 
striekačkou a dnes máme vďaka dobrovoľnej zbierke občanov a príspevku obce 
a sponzorov cisternovú automobilovú striekačku Liaz, ktorá už neraz pomohla 
našim spoluobčanom v núdzi. Začínali sme 96 členmi, dnes evidujeme 197 členov 
a členiek. Naša činnosť už nespočíva len v hasení požiarov a pomoci pri živelných 
pohromách, ale venujeme sa aj práci s mládežou, zúčastňujeme sa hasičských 
súťaží, kde dosahujeme dobré výsledky. Naše prehliadkové skupiny vykonávajú 
preventívne požiarne kontroly v rodinných domoch a malých prevádzkach. A tak 
i naďalej uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva, naväzujúc na 
obetavosť svojich predchodcov, budeme sa i naďalej hlásiť k tradícii 
nadstraníckosti, demokracie, národnej i náboženskej znášanlivosti a vedení láskou 
k blížnemu pomáhať najmä v nešťastí, núdzi a ohrození životov a majetku pred 
požiarmi a živelnými pohromami. 
     Touto cestou vás chcem, milí spoluobčania, už teraz pozvať na naše oslavy 130. 
výročia založenia DHZ, ktoré sa budú konať v dňoch 23. – 24. 7. 2005 za účasti 
predstaviteľov DPO SR a obce. 
 
Priebeh osláv:  
 
sobota 23. 7. 2005 – súťaž hasičských družstiev O pohár starostu obce 
                              - slávnostná schôdza 
nedeľa 24. 7. 2005 – námetové cvičenie 
-                            dekorovanie zástavy 
-                            ľudová veselica v miestnom parku 
 
 
 
 
 
MOŠOVSKÝ JARMOK 
 
     O úspešnosti Mošovského jarmoku už vari osobitne  netreba hovoriť ani písať. 
Zatiaľ najťažšou skúškou pre organizátorov bol ten posledný jubilejný X. Výborné 
počasie, množstvo predávajúcich, ešte viac kupujúcich, široký sortiment 
ponúkaného tovaru, atrakcie, súťaže, občerstvenie, hudba, zábava...  
Spomienkou naň je napríklad  táto fotografia. Usmiaty Ing. Ján Žirko, starosta obce 
a nemenej spokojný Robo Kazík, hosť jarmoku. 
 



    F O T O 
     Už teraz evidujeme prvých záujemcov o účasť na tohtoročnom jarmoku. 
Očakávame  všetkých ochotných zanietencov, ktorí nám pomôžu zvládnuť jarmočný 
ošiaľ a veríme, že  tento rok bude v Mošovciach taký jarmok, na akom ešte ľudia 
neboli.  
     XI. Mošovský jarmok sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 1. 10. 2005.  
     Tešíme sa na vás!   
 
 
 
TALENT ROKU 2004          
 
     14. januára 2005 v spoločenskej sále Združenej strednej školy obchodu a služieb 
v Martine vyhlasovali a oceňovali protagonistov turčianskeho športu, ktorí mu šíria 
dobré meno v Turci aj za jeho hranicami. 
     Desiatku najlepších dekorovali primátori turčianskych miest a predstavitelia 
ZMOT-u. 
     Potešila nás skutočnosť, že medzi ocenenými  titul Talent roku prevzal a domov 
do Mošoviec si ho odniesol 15-ročný mladý muž Michal Pliešovský. Ľahký atlét, 
člen AK Martin, majster SR v behu na 300 m. Skromná atletická nádej, ktorej 
pevná vôľa, ctižiadosť a trpezlivosť budú každý deň pripomínať atmosféru 
slávnostného večera s métou zvyšovania latky náročnosti až po dosiahnutie 
najlepších výsledkov. K dosiahnutému úspechu blahoželáme a do budúcnosti 
držíme palce! 
                               F O T O 
 
 
 
ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ V MOŠOVCIACH 
 
     Napriek súčasnej situáciu v spoločnosti a reformám v zdravotníctve sa obci darí 
uspokojovať potreby občanov po stránke zdravotníckej starostlivosti v každom 
smere. Pravidelne ordinuje: 
 
Detská ambulancia – MUDr. Ľubica Mendelová 
pondelok      7,00 hod. –   9,00 hod 
streda        11,00 hod. – 13,00 hod. 
piatok          7,00 hod. -   9,00 hod. 
 
Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých – MUDr. Igor Molčák 
pondelok      6, 45 hod. – 13,00 hod.     13,30 hod. – 15,00 hod. 
utorok          6,45 hod. – 12,00 hod.      12,30 hod. – 15,00 hod. 
streda           6,45 hod. – 12,00 hod.      12,30 hod. – 15,00 hod. 
štvrtok          6,45 hod. – 10,00 hod. – iba akútne stavy!,  LPK 
piatok           6,45 hod. – 12,00 hod.      12,30 hod. – 14,00 hod. 
 
     Ambulancia má uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti 
s poisťovňami: 
- Všeobecná zdravotná poisťovňa 
- Spoločná zdravotná poisťovňa 
- Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 
- Chemická zdravotná poisťovňa Apollo 
 



     Opakovane upozorňujem evidovaných poistencov na zákonnú povinnosť 
hlásenia (minimálne telefonicky) zmeny zdravotnej poisťovne, zmeny lekára 
alebo iných zmien týkajúcich sa odvodov zdravotného poistenia (odchod alebo 
práca v cudzine) do 8 dní od vzniku. 
     Zmena poisťovne je podľa platnej legislatívy možná 1 x ročne, vždy k 1. 
januáru nasledujúceho roka, zmena lekára v rámci slobodnej voľby – vždy k 1. 
dňu nasledujúceho mesiaca. Pri zmene je potrebné mať predchádzajúci súhlas 
nového lekára a nahlásiť jeho meno.  
 
Ambulancia zubného lekára – MUDr. Martin Rybárik 
pondelok                9,00 hod.  -   16,30 hod. 
utorok                    7,15 hod.  -   15,00 hod.   (len žiaci) 
streda                     7,15 hod.  -  15,00 hod.   
štvrtok                    7,15 hod.  -  15,00 hod. 
piatok                     7,15 hod.  -  15,00 hod. 
 
prestávka na obed od 11,30 hod. do 13,00 hod.  
 
Lekáreň  
pondelok        7,30 hod. – 12,30 hod. 
utorok            7,30 hod. – 12,30 hod. 
streda             7,30 hod. – 13,30 hod. 
štvrtok            7,30 hod. – 12,30 hod. 
piatok             7,30 hod. – 12,30 hod.     


