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Vážení spoluobčania,   

krátke, pochmúrne a sychravé dni sú každoročne predzvesťou príchodu adventného času, ktorého 

vyvrcholením sú dlho očakávané Vianoce. Zapaľovaním sviečok na adventnom venci umocňuje 

hlboké prežívanie tohto obdobia. Najmenší sa tešia na Mikuláša a po ňom už len odpočítavajú dni, 

ktoré ich oddeľujú od  mnohými prívlastkami ospievaných sviatkov – Vianoc. Každé Vianoce majú 

svoje osobitné čaro. Tie tohoročné zvlášť.                                                                                                

COVID-19:                                                                                                                                                            

Ešte v januári sme nemali tušenie o tom, akou mierou nám do súkromného  i spoločenského života 

zasiahne novodobý vírus menom COVID-19.  Rozhlas, televízia i tlač nás minútu po minúte 

informovali o aktuálnej situácií ohľadom šírenia tohto pre nás neznámeho vírusu . Nové prípady 

ochorenia, úmrtia, vyhlásenie mimoriadnej situácie, opatrenia zo strany vlády, alebo prázdne regály 

v obchodoch či vykúpené  lekárne, boli predzvesťou strachu a beznádeje. Bola to situácia, v ktorej si 

človek ťažko vie zachovať chladnú hlavu. V tomto období sme nebojovali „len“ pandémiou, ale aj 

s vlastnými myšlienkami a pocitmi. Báli sme sa, keďže sme sa ocitli v situácií o ktorej sme nič 

nevedeli, báli  sme sa  neznámeho vírusu a panikárili. Je to však  prirodzená obranyschopnosť  a 

reakcia psychiky človeka. Nie je na mieste situáciu zľahčovať, ale na všetkom sa dá nájsť niečo 

pozitívne. Karanténne opatrenia boli a sú obmedzujúce, ale na druhej strane nám pomohli nájsť si 

chvíľu pre seba a svojich najbližších. Koniec koncov  hovorí sa, že „všetko zlé je na niečo dobré„ 

a možno práve v tejto situácií sme sa naučili spomaliť, starať sa o seba , byť častejšie so svojou 

rodinou, nenaháňať sa za peniazmi, mocou a slávou... Možno prišiel čas, kedy  sme  prehodnotili  

hodnoty:  ako sú zdravie, rodina, láska, pokora a tie nám pomohli bojovať nielen s vírusmi, ale aj 

s ľudskou ješitnosťou i negatívnymi vlastnosťami človeka.                                                                        

* SAMOSPRÁVA, OBECNÝ ÚRAD: 
V tomto večne uponáhľanom tempe, pomaly sa končí ďalší kalendárny rok života občanov našej 
obce, končí sa zároveň aj druhý rok tretieho volebného obdobia, tak môjho ako i poslancov obecného 
zastupiteľstva. Znovu sme o rok starší a je treba bilancovať. Aj napriek tomu, že čas spomalil  svoje 
tempo, život v obci sa nezastavil i keď možno niektoré okolnosti k tomu nasvedčovali , hlavne po 
zavedení  opatrení a nariadení  vyhlásených  Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR na 
zamedzenie šírenia  COVID – 19. Vzniknutú situáciu a tým súvisiace úlohy, ihneď riešilo vedenie obce 
s poslaneckým zborom  a pracovníkmi obecného úradu, na základe pokynov Krízového štábu Levice 
a RÚVZ Levice.  
Pravidelne, v niektorých prípadoch s miernym časovým posunom, sa na základe harmonogramu 
zasadnutí OZ, konali zasadnutia obecného zastupiteľstva. V tomto roku 6x , mimoriadne zasadnutie 
OZ nebolo zvolané. Zasadnutia sa uskutočnili na základe dodržania všetkých hygienických 
a protiepidemiologických opatrení, platných vyhlásením  mimoriadnej situácie na celom území SR. Na 
spoločných stretnutiach OZ hlavnou témou rezonovala vzniknutá situácia a jej dopad v obci, ohľadom 
zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19, ochrana občanov obce a klientov sociálneho zariadenia 
v SENIOR GARDEN n.o . Poslanecký zbor prijatým uznesením , sa jednomyseľne dohodol o zrušení 
všetkých naplánovaných spoločenských, kultúrnych i športových akcií do konca roka 2020 v našej 
obci. Okrem toho  boli prerokované dôležité dokumenty a prijaté opatrenia, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou  plynulého chodu a fungovania obce. Počas roka bol schválený  Záverečný účet obce a jeho 
hospodárenie  za rok 2019 a v decembri  bol prijatý nový rozpočet obce na rok 2021. Od 01.01.2021 
stúpi do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré pojednáva  zvýšenie poplatkov za 
hrobové miesta v miestnom cintoríne.   
Obce a mestá na Slovensku, na základe zlej hospodárskej a finančnej situácie, spôsobenej 
koronavírusom,  zaznamenali citeľný  výpadok  príjmu na podielových daniach. Výpadok pre našu  
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obec činí 10.299 EUR. Aby chod obcí i miest nebol ohrozený finančným výpadkom, Vláda SR  
pristúpila k ústretovému riešeniu a v spolupráci s Ministerstvom financií SR, poskytla možnosť 
požiadať o  návratnú bezúročnú finančnú pôžičku pre obce a mestá.  Využili sme danú 
ponuku, poslanecký zbor na svojom riadnom zasadnutí jednomyseľne schválil  návrh  zmluvy 
o pôžičke, obec následne uzavrela zmluvu  s Ministerstvom financií SR. Podmienky zmluvy sú: 
poskytnutá finančná výpomoc je 10.299 EUR, prvá splátka v roku 2024 a rozdelená je na 4 roky.     
Obec Horná Seč v priebehu roku 2020 zmenila svojho mobilného operátora z dôvodu posilnenia 
informačnej siete. Zostala jedna pevná linka, ktorej nové číslo je: 036/6309662.  
Nové e-mailové adresy sú:  Info@hornasec.sk,  uctaren@hornasec.sk, starostka@hornasec.sk .       
Od 01.01.2021 bude fungovať aj nová webová stránka obce.         
     Plynulý chod fungovania obecného úradu zabezpečujú administratívne  pracovníčky :  Viera 
Sakošová  a Zuzana Abelovszká , odborným  údržbárom a všestranným pracovníkom  miestnej 
samosprávy je Ondrej Ilko. Spoločne s aktivačnými pracovníkmi obce, vykonávajú údržbu a kosenie 
zelene na verejných priestranstvách v intraviláne obce, v miestnom cintoríne a v okolitých lokalitách. 
Zabezpečujú pílenie a údržbu živých plotov, strihanie kríkov a stromov, poriadok v okolí obecných 
budov, garáží, parkov, ihrísk a na verejných komunikáciách. Starajú sa o bezpečnosť chodníkov o ich 
opravu a údržbu na verejných priestranstvách. Hlavne v zimnom období odpratávajú sneh 
a vykonávajú  posyp zľadovatelého povrchu. Uskutočňujú odvoz a uskladnenie  opílených konárov, 
skosenej trávy do miestnej kompostárne.   
Obec požiadala vrámci projektu poskytovania pomoci pre obce a mestá, Úrad práce, soc. vecí 
a rodiny, o vytvorenie jedného pracovného miesta na všeobecnú údržbu verejného priestranstva.  
Na základe toho, že štát neuzatvoril písomnú dohodu s ÚPSVaR na krytie financovania základných 
projektov, bola naša žiadosť vrátená.  Z toho dôvodu sme z rozpočtu obce vyčlenili finančné 
prostriedky a uzatvorili dohodu na tri mesiace s Milanom Ábelovszkym. Menovaný sa stal poverenou 
a zodpovednou osobou v prevádzke miestnej kompostárne.  Okrem toho  vykonával všetky druhy 
prác, vrátane údržby a poriadku verejného priestranstva.  
 * PRÁCE A INVESTÍCIE V ROKU 2020: 
Aj keď tento rok je v značnej miere poznačený viacerými negatívnymi  vplyvmi ohľadom šírenia 
COVID-19, ktoré v nemalej miere ovplyvnil život v obci, obec i tak ako po predchádzajúce roky sa 
zamerala hlavne na tie práce , ktoré boli  z hľadiska dôležitosti  a významu najpotrebnejšie pre 
uspokojenie potrieb občanov. V roku 2020 sme riešili niekoľko úloh a problémov, ktoré nás trápili už 
dlhodobo. Nie všetko sa podarí ihneď, nie každá úloha má hneď svoje riešenie  a finančné 
zabezpečenie.  Niektoré nepredvídané práce a investície boli nad rámec našich plánov a nemilo nás 
zaskočili. Ich riešenie sme  nemali možnosť presunúť pre ich dôležitosť.  Napriek tomu si myslím,  že   
sa podarilo  vyriešiť a zabezpečiť  v tomto roku mnoho vecí.  

- Po dvadsiatich rokoch, nám službu vypovedala krytina šindel na Dome kultúry a MŠ. Vplyvom 
poveternostných podmienok sa vytvorili praskliny a následkom toho začala zatekať na 
viacerých miestach. Najviac sa prejavila hlavne v triede materskej školy a vestibul Domu 
kultúry. Museli sme hlboko načrieť do rezervného fondu obce a zabezpečiť kompletnú 
rekonštrukciu strechy Domu kultúry a materskej školy. Iinvestícia činila 22.800 EUR, práce 
vykonala fy Strechy s .r. o  Meszaroš  Kalná nad Hronom, počas letných mesiacoch jún/júl. 

- Ešte koncom roka 2019 poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli  o tom, že z dôvodu 
dôstojného zabezpečovania obecných akcií, je potrebné vybrať zodpovednú firmu na 
výstavbu drevených altánkov. Cenovo najvýhodnejšia bola firma z Nitry p. Tehlár. Dohodli 
sme zmluvné podmienky a tomu adekvátne poskytli finančnú zálohu. Výstavba drevených 
altánkov v počte 2 ks bola zrealizovaná v priebehu roka, postavené sú na verejnom 
priestranstve . Hodnota altánkov činí 7.450 EUR. 

- Obec i keď nemá kanalizáciu, je spoluvlastníkom spoločnej stavby ČOV s obcou Dolná Seč. 
Samozrejme z toho vyplývajú aj určité záväzky  spolufinancovania nákladov na údržbu 
a prevádzku zariadenia. Žiaľ v tomto roku,  keď obce a mestá sú postihnuté koronakrízou 
a krátením podielových daní, sa naskytol  vážny problém na prevádzke tohto zariadenia.    
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Zrealizovala sa výmena veľkých sacích čerpadiel a kompletne elektrické zvody, nakoľko pôvodné 
boli životu nebezpečné. Náklady spojené s realizáciou uvedených činností , stáli našu obec 
finančne  11.329 EUR.  

* MIESTNA KOMPOSTÁREŇ: Obec má zabezpečené úložisko bio odpadu /lístie, tráva, konáre a i/ pre 
občanov obce, jeho uskladnenie a odvoz. Tento priestor si každoročne žiada vynaloženie nemalých 
finančných prostriedkov na jeho údržbu a prevádzku. Ani v tomto roku tomu nie je inak,   náklady 
spojené s drvením  konárov /2x ročne/,  taktiež manipulácia s biologickým odpadom a sústavné 
kosenie areálu. Najväčšia finančná záťaž pre obec sú náklady spojené s vývozom veľkokapacitných 
kontajnerov s komunálnym odpadom. Ich počet sa ráta na niekoľko desiatok a je ešte navýšený o 
počty kontajnerov vrámci jarného a jesenného upratovania. V tomto roku z dôvodu opatrení  COVID-
19, sa jarné upratovanie nekonalo. Naďalej občania  obce majú k dispozícií kontajnery, na zber 
starého a nepotrebného šatstva, papiera a skla. Unimo bunka pod prístreškom slúži  pre zber bielej  
techniky .                                                                                                                                                   * 
Novinkou od 01. marca 2021,bude zber starého vypáleného kuchynského oleja. Zber sa  uskutoční 
nasledovným spôsobom:  Občania obce prinesú do kompostárne  v uzatvorených plastových  fľašiach 
čistý, od úlomkov smaženia precedený kuchynský olej. Uložia  do plastových sudov, ktoré budú 
umiestnené pod prístreškom.                                                                                                                                                        
* Obec každoročne objednáva vrámci jarného a jesenného upratovania /povinnosť zo zákona/, 
veľkokapacitné kontajnery v počte 5 ks, spravidla sú uložené na určených stanovištiach v obci. Rok čo 
rok sme však svedkami toho, že okolie  naplnených kontajnerov „lemuje“ neporiadok z rozhádzaných 
predmetov.  Aby sme predišli nedisciplinovanosti a ľahostajnosti niektorých občanov obce, obecné 
zastupiteľstvo na svojom poslednom riadnom zasadnutí rozhodlo o uložení predmetných kontajnerov 
do dvora miestnej kompostárne.  Veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícií občanom obce 
v predĺženom časovom harmonograme prevádzky kompostárne.                                                                              
* Vlastníkom miestneho cintorína je Reformovaná cirkev, obec je nájomcom na základe uzatvorenej 
nájomnej zmluvy.  Obec  všestranne sa stará  o jeho čistotu, údržbu,  úpravu kríkov, stromov, 
oplotenia a kosenia trávnatej plochy. Dohliada na poriadok na základe  platných predpisov, 
vyplývajúcich  zo zákona o pohrebníctve. Z uvedeného dôvodu, žiadam návštevníkov miestneho 
cintorína, alebo len prechádzajúcich cez cintorín, aby pri vstupe a odchode, zatvárali za sebou dvere.         
* POMOC OD OBČANOV A POSLANCOV OZ:  
Neoddeliteľnou súčasťou dobrého fungovania  každej samosprávy je všestranná pomoc od 
samotných občanov obce ako i dobrá spolupráca s členmi poslaneckého zboru a jednotlivými 
komisiami zriadenými  pri OZ. Je mi potešením skonštatovať, že v našej obci sú toho príkladom 
niekoľko zrealizovaných činností.    
    * Problém, ktorý nikto nečakal sa objavil ihneď pri I. vlne pandémie na COVID-19 a vyhlásenia    
       mimoriadnej situácie počas veľkonočných sviatkov. Nedostatok ochranných rúšok  na   
       zabezpečenie ochrany  občanov obce pred šírením koronavírusu , sa objavil  hneď v prvých fázach  
       povinného nosenia. Problém sme  boli nútení riešiť svojpomocne. Niekoľko dobrovoľníčok z obce  
       sa prihlásilo a prejavilo záujem ušiť rúška. Menovite : Evka Susedíková a Marianna Roháčová.  
      Obec nakúpila potrebný materiál / látky, gumičky, cverny a i/.Dobrovoľníčky nezištne zo svojich  
      domácich zásob ušili rúška, hlavne pre tých občanov obce, ktorí tvorili najzraniteľnejšiu skupinu.    
    * Žiaľ postihla nás i II. vlna šírenia koronavírusu,  Vláda SR rozhodla o celoplošnom testovaní.  Aj  
       keď prezentované bolo, že grantom  celej akcie bude Ministerstvo obrany SR, bez pomoci  
       samospráv táto akcia by nemala úspešnosť. Naša obec, na základe toho, že má skvelých  
       a nápomocných občanov, mala pomerne „ľahkú“ úlohu pri personálnom zabezpečovaní  
       celoplošného testovania  na COVID-19. Prihlásili sa dve zdravotníčky Judita Tomašovská a Alžbeta  
       Nováková,  dobrovoľníčky: Elena Henželová, Noémi Henželová, Ester Velčimáková,  
       Miriam Guťanová a určené administrátorky: Zuzana Abelovszká a Viera Sakošová. Nakoľko sme                                                                                                                                               
       tranzitnou obcou, otestoval sa u nás veľký počet záujemcov zo širokého okolia , aj tí čo len  
       náhodne prechádzali našou obcou. Z celkového počtu 688 u nás otestovaných, bolo 332 občanov  
       obce.             
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     *Od občanov obce menovite: Ľudovít Csekei , Ján Kovács a Ing. Végh,  sme uvítali  iniciatívu      
         opravy zdevastovaných schodíkov vedľa  hlavnej cesty smerom do ulice Cintorínska.       

* Všestrannú pomoc sústavne poskytujú členovia poslaneckého zboru či už  finančnú, vecnú  
   alebo morálnu.    

*OBECNÉ AKCIE:   
Obec, v tomto roku z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR od 12. marca a na 
základe prijatých opatrení a nariadení od Hlavného hygienika SR, na zamedzenie šírenia koronavírusu 
COVID-19 , a na základe rozhodnutia  Krízového štábu obce, uznesenia OZ, nezrealizovala žiadne 
naplánované kultúrne, spoločenské ani športové podujatia. Jedine  sme pripravili  rozhlasovú reláciu 
pre našich jubilantov a seniorov obce z príležitosti mesiaca úcty , kde sme im popriali veľa zdravia.   
Rozdali sme do každej rodiny jubilanta a seniora darčeky.  V súvislosti s opatreniami, bola zrušená  
celoročná činnosť všetkých organizácií pôsobiacich na území obce.    
* MATERSKÁ ŠKOLA: 
Predškolské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je obec, prešlo mnohými neštandardnými  postupmi a 
situáciami, ktoré vyvolala mimoriadna situácia. Okamžitou platnosťou bola prerušená prevádzka 
Materskej školy až do odvolania. Pedagogický i nepedagogický personál  zostal doma na 80 % úväzku.  
Opätovný nástup našich najmenších do predškolského zariadenia  sa konal začiatkom júna.    
Personálne obsadenie  pedagogických zamestnancov  je nezmenené:  riaditeľka  Bc. Katarína 
Miloszrdná a Milena Šáriová, učiteľka, kuchárka MŠ Lívia Husárová .Vedúca školskej jedálni  Milena 
Šáriová. Obsadenosť predškolského zariadenia je uspokojivá.  Bohatá činnosť práce a aktivít 
materskej školy, ktoré boli naplánované aj ako mimoškolské akcie na tento rok, žiaľ boli všetky 
zrušené.  Opätovne činnosť a prevádzka fungovala v obmedzenom režime, na základe dodržania 
pokynov a nariadení od RÚVZ.  Výchovno-vzdelávací proces sa niesol v znamení  prehlbovania 
a uplatňovania vzdelávacích programov a učebných plánov MŠ. Priestory pre výchovno-vzdelávacie 
činnosti  detí zahŕňa: herňa, učebňa, spálňa, hygienické zariadenie  so 4 detskými toaletami a 4 
umývadlami.  V triede sú účelovo zriadené hravé centrá. Trieda je vybavená novým nábytkom, 
pracovným  stolom novými stavebnicami a hrami. Učebňa je vybavená digitálnymi a počítačovými 
pomôckami, interaktívnou tabuľou, tabuľami a relaxačným centrom, pribudli drevené tabuľky 
s pravidlami MŠ a 6 ks stoličiek. Do EKO centra sa dokúpili pomôcky ako mikroskop, lupa, digitálny 
mikroskop a tiež hry, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku detí.  Zriaďovateľ zakúpil  nový notebook pre 
riaditeľku MŠ. Zrekonštruovaná bola chodba, pribudli nové nástenky a systém na vešanie prác detí. 
Taktiež WC pre personál prešiel vynovením a výlevka pre odpadové vody.  Plnofarebne sa vymaľovalo 
10 dverí. *Stravovanie detí zabezpečuje vlastná kuchyňa, stravujú sa v jedálni , čo zvyšuje kultúru 
stravovania detí.  Pokračovalo sa v modernizácií školskej jedálne zakúpením  18 ks nových detských 
stoličiek.  Do  zrealizovaných prác sa aktívne zapojili rodičia detí navštevujúce MŠ, rodinní príslušníci 
p. riaditeľky, celý personál pracovníkov MŠ a p. Marek Čáky a jeho pracovníci stavebnej firmy.                                       
Pre skvalitnenie života  našich najmenších, obec podala projekt cez MAS /miestna akčná skupina/ vo 
výške 17000 EUR,  na výstavbu detského ihriska na modernizáciu existujúceho ihriska, jeho 
rozšírenie, obnovu a náhradu jeho nefunkčných častí v areáli objektu Domu kultúry a materskej školy. 
Avšak s poľutovaním musíme skonštatovať, že i napriek tomu, že projekt prešiel všetkými formami 
kontroly zo strany kompetentných orgánov a bol schválený, žiaľ na presun finančných prostriedkov 
na jeho realizáciu, ešte stále čakáme.    
Veríme, že každé dieťa  nájde v našej škôlke niečo zaujímavé a krásne, veríme že sa bude cítiť 
príjemne a pohodovo a že škôlka sa stane jeho skutočným druhým domovom.   
   
* SENIOR GARDEN n. o  
SENIOR GARDEN n. o  sociálne zariadenie s celodennou starostlivosťou  o seniorov,  nachádza sa na 
ul. Kostolná. Vlastníkom je Obec Horná Seč a Cirkev bratská Levice. Kapacita zariadenia je 28 miest, 
obsadenosť je 100 %-ná.  Personálne obsadenie, naďalej riaditeľ zariadenia  Mgr. Rastislav Števko, 
počet  zamestnancov 25 z toho 8, občania obce Horná Seč.      
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Tak ako sa v obci zmenil život následkom pandémie COVID-19, i v zariadení sa postupne prijímali 
potrebné opatrenia v súlade s usmerneniami MPSVaR, VÚC a Hlavného hygienika SR.  Počas 
naberania intenzity I. vlny cca 2 mesiace, prešla  prevádzka na karanténne fungovanie. Pracovníčky 
pracovali v zariadení v 2 týždňových výmenných intervaloch, vrátane bývania. V zariadení boli 
postupne sprísňované a uvoľňované opatrenia podľa mieri rizikovosti. Týkalo sa to návštev 
v zariadení. V súčasnosti sú návštevy zakázané, okrem návštev v terminálnom štádiu života. 
Zdravotný stav dlhodobých klientov je dobrý,  vo veľkej miere sa na tom podieľa i zákaz návštev, keď 
ľudia zvonka neprinášajú respiračné ochorenia, podobne i zamestnanci, vďaka noseniu rúšok a častej 
dezinfekcií zariadenia. Testovanie zamestnancov antigénovými testami vykonávajú vo vlastnej réžií, 
jedenkrát za dva týždne. Klientov  testujú príležitostne, spravidla len tých, u ktorých sa objavia 
príznaky, alebo pri opustení a návrate do zariadenia.  Doposiaľ nebol zaznamenaný pozitívny prípad. 
Ochranné i dezinfekčné prostriedky si zariadenie na začiatku pandémie zabezpečovalo vo vlastnej, 
postupne sa doplnili vo veľkej miere z VÚC, ktoré  postupne zásobilo zo štátnych hmotných rezerv. 
Takisto VÚC zásobuje zariadenie antigénovými testami v dostatočnom množstve. Zariadenie 
z vlastných zdrojov zakúpilo otvorený germicídny žiarič /na nočné žiarenie/a cez projekt bol zakúpený 
ďalší uzatvorený germicídny žiarič, ktorý je umiestnený v jedálni. Taktiež sa zakúpil veľký televízor do 
jedálne, vymenila sa stará už opotrebovaná sedačka a nahradila ju krásna kožená sedačková súprava , 
ktorú ako dar pre zaradenie poskytla rodina Bujanová z obce.  Pre skvalitnenia života klientov, pre 
účely zjednodušeného prevozu klientov – vozičkárov na lekárske vyšetrenia, bol zakúpený ojazdený 
automobil s úpravou pre prevoz vozíčkarov/nájazdová plošina, kotvenie vozíka/.    
     Dovoľte mi poďakovať sa  a vyjadriť obdiv vedeniu zariadenia, jeho pracovníkom a celému 
obslužnému personálu, za ich odvedenú ťažkú prácu. Jedine ich zásluhou a včasne prijatými   
opatreniami sa dostavil výsledok, do dnešného dňa nebol zaznamenaný jediný COVID-19 pozitívny 
klient ani personál.  V tejto práci treba vidieť obetu pracovníkov, ktorí v ťažkých chvíľach i za cenu 
absencie byť so svojimi rodinami, boli ochotní pracovať tak, aby zariadenie fungovalo bez problémov. 
Všetka česť a obdiv. Vidieť, sú to ľudia celou svojou bytosťou  a veľkým srdcom v správnom čase na 
správnom mieste a vykonajú  všetko pre svojich zverencov.   
                                                                         *********** 
* ŠTATISTIKA ku dňu 18. 12. 2020:  
   Počet občanov obce je 576, narodili sa 4 detičky, prisťahovaní 15, odsťahovaných 8, opustili    
   nás: Štefan Sklenár 63 r. ul. Parková, Silvia Gunišová 48 r. ul. Jurská a Alžbeta Roháčová 74 r. ul.   
   Kostolná, venujme im prosím tichú spomienku ...  
*DROBNÉ OZNAMY:   
* Prevádzka miestnej  kompostárne  je od  01.12.2020 do  28. 02.2021 pre verejnosť   z a t v o r e n á.  
* Vývoz komunálneho odpadu sa poslednýkrát v tomto roku uskutoční:  29. decembra 2020.                                                                                                       
* Obecný úrad z dôvodu čerpania riadnej dovolenky a vianočných sviatkov, bude zatvorený od           
   21.decembra 2020 do 06. januára 2020 vrátane. Nástup do práce je 07. januára 2021.  
   Rozpis služieb v prípade nepredvídaných udalostí s uvedeným telefónnym číslom                                
   službukonajúceho,  bude vyvesený na vstupných dverách obecného úradu.   
*Prázdniny v materskej škole sú od  21. decembra 2020 a potrvajú do 10. januára 2021 vrátane. 
  Prevádzka materskej školy začína  11.01.2021 v PONDELOK.  
 
*FINANČNÝ  STAV  obecného  účtu:  k 31.12.2019   činí:     94 411,20 EUR.  
                                                                   K 14.12.2020  činí:     68 432,32 EUR  
      Mesiac december je posledným mesiacom v roku, ktorý nám umožní obzrieť sa späť za uplynulým 
obdobím. Rok 2020 je poznačený príkazmi, nariadeniami a obmedzeniami, ktoré vyvolal koronavírus 
COVID-19, niesol sa v znamení  strachu, neistoty. Citeľné to bolo i v našej obci. Práca na úseku 
samosprávy sa niesla v znamení spomaleného tempa. Vykonávali sme bežné práce spojené 
s požiadavkami riadneho chodu obce a života v ňom, samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických 
a epidemiologických opatrení. Zabezpečovali sme všetko, čo je pre potrebu občanov obce dôležité 
a nevyhnutné k zlepšeniu ich kvality života v obci. Prispôsobili sme sa novej dobe, ktorá si vyžiadala, 
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novú formu pomoci pre občanov ,nákupy i lekársku starostlivosť.                                                                 
* Obec má i naďalej pripravené  množstvo projektov z minulých období,  ktorých jediným cieľom je 
prispieť  k zveľaďovaniu obce a lepšieho života občanov obce.                                                                                                                    
Vážení spoluobčania  vstupujeme do krásneho obdobia plného očakávania a radosti. Dovoľte mi 
preto  vysloviť poďakovanie predovšetkým Vám, za Vašu ústretovosť,  všestrannú pomoc  a 
disciplinovanosť akú ste svojim prístupom a súčinnosťou dokázali poskytnúť  samospráve v obci. 
Ďakujem za pochopenie a pomoc pri riešení  rôznych krízových situácií spôsobených dopadom 
koronavírusu COVID-19.    
Poďakovanie patrí  za kvalitne odvedenú prácu počas roka poslancom obecného zastupiteľstva 
a hlavnému kontrolórovi obce, pracovníkom a spolupracovníkom obecného úradu, členom 
jednotlivých komisií OZ, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom materskej školy, 
spoločenským i kultúrnym organizáciám pôsobiacich na území obce, podnikateľom i súkromne 
hospodáriacim roľníkom, duchovnému spoločenstvu, priateľom i sympatizantom  obce. Poďakovanie 
patrí vedeniu a zamestnancom SENIOR GARDEN n.o za perfektnú a ústretovú spoluprácu. Všetci títo 
ľudia dávajú obci život a počas tohto ťažkého roka tvrdo pracovali nielen pre svoje dobro ale i pre 
dobro obce.                                                                                                                                                      
                                                                  ************                                                                                                                                                                                  

     Milí spoluobčania ,  atmosféra  týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je  bežné ani 
všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani 
napodobniť. A tak tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, 
keď si sadáme k spoločnému štedrovečernému stolu. Povedať Vám chcem, že Vianoce nenájdete 
vo veľkých zabalených krabiciach previazaných mašľou. Vianoce sú v každom z nás. Zastavme sa 
preto a nezháňajme darčeky od výmyslu sveta. Darujme svojim najbližším spomienku, lásku 
a všetko to, na čo si budú deti našich detí s láskou spomínať.   
 

Vážení spoluobčania  ! 
Želám Vám v mene svojom ako aj v mene  poslancov obecného zastupiteľstva  a pracovníkov 
obecného úradu, aby ste prežili aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti 
a srdečnosti. I keď budú „iné“, ako tie z predchádzajúcich období, lebo zavedené budú 
obmedzenia, no i napriek tomu, nájdime a hľadajme v nich pozitívne gesto. Tešme sa z toho, že 
rodina bude spolu doma. Nájdite si spoločne čas na nekonečné rozhovory, hry alebo len 
jednoducho seďte ticho do noci, pri svietiacom vianočnom stromčeku. Tie chvíle, sú vzácne 
a netrvajú dlho. Myslite pri tom na chorých a osamelých , ktorým osud nedoprial byť so svojimi 
blízkymi. Nezabudnite i na tých, po ktorých zostala pri štedrovečernom stole prázdna stolička 
a neporušený príbor. Aj o tom sú Vianoce...majú v sebe magickú silu a nútia nás rozmýšľať nielen 
o sebe o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo po sebe zanecháme.     
        
„Vám všetkým želám príjemné, pokojné a požehnané vianočné sviatky, plné vzájomného 
porozumenia, lásky, spokojnosti a pohody. Prežite ich v zdraví, šťastí a radosti. Do Nového roku 
vykročte tou správnou nohou a s úsmevom na tvári. Nech sa Vám choroby zďaleka vyhýbajú, nech 
každý deň sprevádza úspech v práci, pohoda a pokoj vo Vašich domácnostiach...“  
 
 
 Horná Seč 21. december 2020                                                   Edita Moravská, starostka 

                                                                                                                  


