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Balážske
zvesti
ZASADNUTIE OZ V BALÁŽOCH.
DŇA 30.03.2012 SA USKUTOČNILO DRUHÉ
A 07.06.2012 TRETIE
ZASADNUTIE OZ S PROGRAMOM:

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA A PLNENIE ROZPOČTU OBCE
ZA 1-4 MESIAC ROKU 2012,
DOBUDOVANIE ŠPORTOVÝCH KABÍN/ PRIPRAVIŤ
NA KOLAUDÁCIU,

Vážení občania
Leto má rôzne prívlastky : slnečné, rozmarné
pohodové, daždivé, ale aj kultúrne.
Vyjadrujeme nimi vzťah, alebo momentálnu náladu
k ročnému obdobiu, ktoré je pre mnohých
najkrajším obdobím roku. Leto nám však poskytuje
kulisu v podobe dlhých slnečných dní
a príjemne teplých nocí.
Vyzýva nás na oddych a relax. Všetkým Vám želám
aby slnko a voda priniesli len pohodu, pokoj
veľa krásnych zážitkov z dovolenkových ciest
i novej energie z ktorej budete čerpať po celý rok.
Krásne pokojné a slnečné leto.
Jozef Chaban
starosta obce

REKONŠTRUKCIA MIESTNEHO ROZHLASU V OBCI
V ROKU 2012/ VYHODNOTENIE PONÚK,
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA OÚ,
VZN Č. 1/2012 O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ
OBCE BALÁŽE,
STAVEBNÉ KONANIA,
SCHVÁLENIE PRACOVNEJ NÁPLNE HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE,
ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 / DODATOK Č.1,
AKTUALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE,
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE KULTÚRNE- SPOLOČENSKÉHO
PODUJATIA „ DEŇ OBCE „ V TERMÍNE 18.08.2012,
ÚDRŽBA A OPRAVA OBJEKTOV V OBCI,
KOLAUDÁCIA ŠPORTOVÝCH KABÍN,

DOŠLÁ A ODOSLANÁ POŠTA.

Privítanie Leta
Leto začalo a tak sme sa rozhodli privítať ho športovým
a kultúrnym podujatím. V sobotu 30. júna sme si spolu
zašportovali na volejbalovom turnaji, počas ktorého nám
hrala aj naša rocková skupina The Passage.Tých, ktorí sa
rozhodli zašportovať bola naozaj veľa, vytvorili sme 5
tímov, kde si s nami zahrali aj tí najmenší spoločne so
staršími aby boli sily vyrovnané. Turnaj vyhral tím
z Podkoníc, ktorým srdečne blahoželáme. Netreba však
zabúdať ani na našu mládež, ktorá za víťazmi
nezaostávala a vybojovala krásne druhé miesto, za ktoré
sme na nich pyšní. Niektorí prišli stráviť tento krásny
slnečný deň počúvaním hudby, čo zabezpečil Zdeno
Rusko so svojou kapelou a myslím, že nikto neodišiel
sklamaný. Takto sme teda na Balážoch privítali leto
a prázdniny a verím, že ste sa všetci zabavili.
Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí toto podujatie
pripravili aj tým, ktorí prišli stráviť tento deň k nám na
Baláže. Verím, že toto „Privítanie Leta“ budeme
organizovať aj o rok a stretneme sa v ešte hojnejšom počte
Martina Hrdinová
Obecný úrad ďakuje M. Hrdinovej za zorganizovanie
uvedeného podujatia.
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Kolaudácia športových kabín
V mesiaci júl sa nám podarilo skolaudovať nový objekt v obci – športové kabíny. Obecný úrad všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii diela ešte raz
veľmi pekne ďakuje. Gazdom uvedeného objektu je Vladimír Čunderlík.

Rekonštrukcia obecného rozhlasu:
V mesiacoch jún- júl 2012 v našej obci sa vykonala
oprava a kompletná údržba obecného rozhlasu. Uvedený
projekt je realizovaný hlavne z rozpočtu obce. Projekt
finančnou čiastkou podporil aj Banskobystrický
samosprávny kraj.

A takto si znečisťujeme životné prostredie v obci
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VZN poriadok v obci
Všeobecne záväzné nariadenie obce Baláže č. 1 /2012 o verejnom poriadku na území obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Baláže vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
a § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení

Výpis z VZN schváleného dňa 30.03.2012

ČLÁNOK II.
DODRRŽIAVANIE ČISTOTY A VEREJNÉHO PORIADKU§ 3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
1.Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom, zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi
upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu
verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných
tokov, podzemn. vôd, ovzdušia a pod.).
2.Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie 4/ alebo osobitné užívanie 5/, avšak len
na základe rozhodnutia alebo povolenia obce.
3.V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na
verejných priestranstvách zakazuje najmä:
a)odhadzovať odpady 6/ (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné
odpady), mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,
b)znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, hygieny, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami,
c)znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred stanovišťom zberných
nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu,
d)vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov,
e)čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak znečisťovať priestranstvo odpadovými vodami a inými
znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových
vozidiel,
f)vypúšťať, resp. vylievať na ulicu splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,
g)ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, napr.
dopravné, turistické značky alebo iné orientačné a informačné zariadenia,
h)znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných objektov na území obce, verejno-prospešné zariadenia a ostatné
zariadenia verejného priestranstva (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním)
lepením textov a obrazcov,
i)skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru, ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky bez
povolenia obce,
j)zakladanie otvorených ohňov,
k)grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou podujatí organizovaných obcou alebo so súhlasom obce,
l) poškodzovať verejnú zeleň (odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kríky), nedodržiavať
zákazy a pokyny obce,
m)skladovať akýchkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej
zeleni, okrem dní organizovaného zberu komunálneho odpadu 6/,
n)vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu verejného priestranstva, alebo zariadenia
verejného priestranstva.
4.Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych
ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných
prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú
ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu)
po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť.
5.Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa
za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku:
a)stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava
ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,
b)udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce, neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo
neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce,
c)udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných nežiaducich živočíchov
a v prípade potreby vykonáva jej deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu a pod.),
d)zo striech odstraňuje nahromadený sneh, príp. cencúle, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,
e)vetvy a konáre stromov, kríkov a rastlín, presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby nepresahovali hranicu pozemku, nezasahovali
do miestnej komunikácie a cudzích nehnuteľností, neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke
viditeľnosti a vykonávaniu údržby miestnych komunikácií.
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S vlastníctvom nehnuteľnosti sa spájajú aj povinnosti
S vlastníctvom nehnuteľnosti sa spájajú aj povinnosti:
Vlastniť nehnuteľnosť znamená, že majiteľ k nej má nielen vlastnícke právo, ale zároveň aj povinnosti. Predovšetkým ide o povinnosť
starať sa o dom či byt a udržiavať ho v takom stave, aby neohrozovali obyvateľov a okolie.
„O povinnostiach týkajúcich sa vlastníctva nehnuteľnosti hovorí stavebný zákon,“ Povinnosti vlastníka domu určuje stavebný zákon.
„Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu povinný udržiavať stavbu
v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť,“
Zákon hovorí aj to, že ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej
lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Nedodržiavať paragrafy zákonov sa nevypláca. Stavebný zákon totiž umožňuje
príslušným úradom ukladať pri nesplnení výziev na nápravu pokuty a riešenie situácie môže prejsť až do štádia, keď úrad nariadi
stavbu zbúrať. Nariadené stavebné úpravy je vlastník vo väčšine prípadov povinný vykonať do určenej lehoty a na vlastné náklady
vzhľadom na to, že ide o jeho vlastníctvo. Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby a tým ohrozuje alebo obťažuje
užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe
alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný urobiť na vlastné náklady. Náklady na odstránenie stavby takisto
znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť skutočných nákladov na odstránenie stavby uhradí vlastník podľa miery
svojej zodpovednosti za stav stavby a zvyšná časť sa uhradí z prostriedkov na štátny stavebný príspevok.

Štátny dohľad dozerá aj na užívanie stavieb
Ochranu verejných záujmov, ako aj práv právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny,
z vlastností stavby pri je užívaní, z odstránenia stavby zabezpečuje ako vyplýva zo stavebného zákona štátny stavebný dohľad.
Vykonáva ho Slovenská stavebná inšpekcia, stavebný úrad a iné orgány štátnej správy oprávnené osobitnými predpismi dozerať
na uskutočňovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb. Štátny dohľad zisťuje, či sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce
vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia, či sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa
stavebného zákona, ale aj či sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník.
Kontroluje, či sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky stavebného
povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky aj to, či sa
stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí, či je v dobrom stavebnom stave, dodržiavajú sa podmienky povolenia
alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených stavebných úprav a udržiavacích prác. Zisťuje, či sa terénne úpravy alebo
ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia a či nie sú odstraňovaním stavby ohrozené susedné pozemky a stavby na nich.

Povinnosti vlastníka stavby
Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť
štátnemu stavebnému dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, ako aj nazerať do jej dokumentácie.
Takisto sú bezodkladne povinní ohlásiť stavebnému úradu chyby a poškodenia na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či
zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. Platí aj to, že ak stavebný dohľadu zistí na stavbe chybu, vyzve
podľa povahy veci stavebníka alebo inú oprávnenú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný
úrad alebo inštitúciu, aby vykonal potrebné opatrenia. Ak tí nereagujú na výzvu dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým
nariadi urobiť nápravu; pri uskutočňovaní stavby môže stavebný úrad práce na stavbe zastaviť. Stavebník sa môže odvolať proti
rozhodnutiu o zastavení prác. Odvolaním však nie je dané, že stavebník nie je povinný rozhodnutie rešpektovať a vykonať. Po
vykonaní nápravy možno v prácach na stavbe pokračovať len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu. Ak stavebný dohľad
zistí na stavbe neodstrániteľnú chybu vzniknutú pri uskutočňovaní stavby, ktorá bráni pokračovať v prácach na nej, zruší stavebné
povolenie a určí ďalší postup. Ak stavebný dohľad zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú
stavbu, bezodkladne vyzve stavebníka, aby zastavil práce na stavbe. V prípade, ak zistí, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov
na stavbe nevykonáva svoju činnosť v súlade s verejnými záujmami, vyzve ich, aby mu oznámili, aké opatrenie na nápravu prijali.
Stavebný zákon stavebníkovi ukladá povinnosť uchovávať dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania;
pri zmene vlastníctva stavby ju je povinný odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
Ak sa doklady, z ktorých by bolo možno zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená na účel
na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa
že stavba je určená na účel, na ktorý sa užíva bez chýb a nedostatkov. Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral
dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom
stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie
zjednodušenej dokumentácie.
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Reprezentovali Nás
Dňa 21.7. 2012 nás v Českej republike v obci Skalička/kraj Olomouc/ reprezentovali naší občania.
Súťažiace družstvo v zložení : manželia Kováčovci a Marta Kulfasová podporili manželia Čunderlíkovci
a Anka Komorová. Súťažilo sa vo varení guľašu. Obec Skalička je najkrajšou dedinou olomouckeho
kraja za rok 2011. V sučasnosti má okolo 600 obyvateľov.
Ďakujeme naším reprezentantom za výbornú reprezentáciu našej obce aj v zahraničí /historický prvá/

Čo napísal spravodaj obce Skalička?
Soutěž o zlatou vařečku
21. 7. 2012
Předposlední červencový prázdninový víkend patřil ve Skaličce soutěži a že je obec soutěživá svědčí několik
prestižních ocenění, které v loňském roce obdržela. Tentokrát se soutěžilo ve vaření kotlíkového guláše.
Do Skaličky přijelo soutěžit a vařit celkem dvacet týmů z různých koutů regionu, aby předvedli své kulinářské
umění a pochlubili se různými druhy gulášů.
Vařily se mexické, zajícové, vepřové, formanské, hovězí nebo také třeba medové a kančí. Také k nám přijeli
slovenští hosté z obce Nemce a Baláže u Banské Bystrice od kterých jsme nápad ve vaření a soutěžení tak
trochu převzali. V loňském roce byli zástupce obce soutěžit a vařit na Slovensku Kyselicu. Soutěžní týmy
měly za úkol uvařit za čtyři hodiny kotlíkový guláš a předložit porotě složené ze starostů okolních obcí k
hodnocení. Porota to neměla vůbec jednoduché se tohoto úkolu zhostit. Jelikož guláše byly všechny vynikající
ale vyhrát mohli jen tři nejlepší. Hodnotila se barva, chuť a celkový vzhled. Po hodinovém hodnocení dospěla
porota k jednotné shodě a sice:
1. Místo - ženy hradčany /hosté/
2. Místo - perina tým /domácí/
3. Místo - muži hradčany /hosté/
Taktéž byla udělena cena veřejnosti, kterou vyhrál tým hasil. Všichni soutěžící byli ocenění, získali
symbolickou zlatou vařečku a nejlepší získali hodnotné ceny.
Akce byla moderována zkušeným odborníkem a taktéž probíhaly doprovodné akce, např. Soutěž v rodeo býku
dále pro děti skákací hrad, malování na obličej, tetování a další.

Rekonštrukcia chodníka na ObÚ
V mesiaci máj bola dokončená rekonštrukcia chodníka na Obecný úrad.
Firma Jána Hubača svojou kvalitnou prácou prispela k skrášleniu
ale hlavne k bezpečnejšiemu vstupu na obecný úrad.

INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV OBCE BALÁŽE

Nepečená mňamka

Balážske
zvesti

12 porcíí, 35 min. príprava

Suroviny
Plnka 1.:
1 ks pudingový prášok čokoládový
1 PL múka hladká
1 a 1/2 PL cukor kryštál
500 ml mlieko
4 zrelé banány
Plnka 2.:
250 g tvaroh jemný
250 ml mlieko
1/2 ks pudingový prášok vanilkový
1 ks cukor vanilkový
1 ks kompót mandarínkový
Plnka 3.:
1 ks smotana na šľahanie 30 %
1 ks stužovač šľahačky
1 ks cukor vanilkový
250 g sušienky maslové
na posypanie škorica mletá
1 ks smotana kyslá
*************************************************

Postup receptu
Na plech si poukladáme maslové sušienky. A následne na ne
poukladáme banány a zalejeme hustým čokoládovým pudingom.
Plnka 1. : Dáme variť 300 ml mlieka.
V zvyšnom mlieku si rozmiešame čokoládový prášok spolu s 1 PL
hladkej múky. Do mierne zahriateho mlieka vlejeme takto
pripravenú zmes a za stáleho miešania privedieme do varu.
Odstavíme a primiešame cukor. Opäť poukladáme vrstvu
maslových sušienok a pokvapkáme šťavou z mandarínkového
kompótu. Poukladáme mandarinky a zalejeme druhou plnkou.
Plnka 2. : Z mlieka a vanilkového prášku si uvaríme puding,
do ktorého vmiešame vanilkový cukor a necháme vychladnúť
prikryté potrvinárskou fóliou, aby sa nám tam neurobila šupka na
pudingu. Vychladnutý puding vmiešame do jemného tvarohu
a natrieme na sušienky s mandarinkami. Poukladáme opäť vrstvu
maslových sušienok, ktoré pokvapkáme šťavou z mandarínkového
kompótu a natrieme poslednou plnkou. Plnka 3. : Vyšľaháme si
šľahačku spolu so stužovačom a vanilkovým cukrom.
Takto pripravenú šľahačku zmiešame spolu s kyslou smotanou.
Hotový koláčik posypeme mletou škoricou alebo
grankom a dáme stuhnúť do chladničky.
Tip : Ak to budete pripravovať len pre dospelých
Máme za sebou ďalší ročník futbalovej súťaže. Táto sezóna bola pre našich sušienky pokvapkajte rumom a do šľahačky
futbalistov jednou z najťažších, keďže sa skoro počas celej súťaže pohybovali si môžete primiešať troška nescafe kávy :-)))

ŠPORT v obci

v zostupových vodách. Záchrana prišla v „hodine dvanástej“ v podobe
dôležitého víťazstva v poslednom kole so silným Osrblím.Baláže si tak aj
v nasledujúcom ročníku zahrajú I. triedu, z ktorej vypadla Dolná Lehota. Tú
nahradili Pohronská Polhora a Valaská. Postupujúcim je Jasenie, ktoré si zahrá
V. ligu. Najlepšími strelcami Balážov sa stali so siedmimi gólmi Róbert
Latinák a Michal Uličný. Na hosťovanie na Staré Hory odišiel Martin Kenický.
Príchody nových hráčov sú v štádiu vybavovania. Dúfame, že nasledujúca
sezóna bude oveľa úspešnejšia a vyhneme sa bojom o záchranu. Hráči majú
vytvorené slušné podmienky na futbal, disciplína a hlavne poctivý prístup je
už však na nich.
Držíme im palce!
Liga: I. TRIEDA DOSPELÍ Sezóna: 2011/2012
P.č. Názov

P. s. Výhry

01 FK 1928 Jasenie

26

17

05

04

30

02 ŠK Hronec

26

17

04

05

29

03 Tatran Čierny Balog

26

16

02

08

28

04 ŠK OPL Poniky

26

16

01

09

25

05 Mladosť Lučatín

26

13

03

10

24

06 Sokol Braväcovo

26

13

03

10

24

07 Partizán Osrblie

26

12

04

10

23

08 Mier Mýto pod Ďumbierom

26

10

05

11

22

09 ŠK Heľpa

26

10

04

12

17

10 ŠK Sokol FO Staré Hory

26

10

02

14

17

11 Tatran Podkonice

26

09

04

13

12

12 Tatran Harmanec

26

09

00

17

11

13 Družstevník Baláže

26

04

05

17

10

14 Partizán Dolná Lehota

26

04

02

20

04

vysvetlivka:

Remízy

Prehry Body +/-

P. s. počet stretnutí
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