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Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
Ďakujem všetkým , ktorí sa už zapojili do jarného čistenia štátnej cesty a okolia svojich domov,
ako aj tým, ktorých to čaká. Budeme mať snahu cestu čím skôr vyzametať a vyčistiť obec od
odpadkov po zime, ako aj od značiek po psoch ….....
Prajem Vám dobrý relax a dobré založenie úrody v záhradkách, nakoľko tie naše sú zdravé a nie
chemicky upravované ako v supermarketoch .
Dovoľte mi zaželať Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, rodinnú pohodu, dobrých
kúpačov a ohľaduplných šibačov.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci január, február, marec
2018
Dožili sa jubilea:
Aj my s veľkým potešením
želáme Vám v deň sviatočný,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starosti , bez obavy
ďalšie roky prežili ste,
plné radosti a krásy.

Božena Uhríková 92 rokov
Mária Hadbávna 83 rokov
Zdenka Klepáčová 60 rokov
Marek Gerthofer 30 rokov

Odsťahovali sa : Ondrej Cehlár
Opustili nás

: Ján Paško

vo veku 60 rokov

Agnesa Dolníková MUDr.
Jozef Cehlár Ing.
František Vaverka Ing.
Martina Palková Bc.

84 rokov
60 rokov
50 rokov
30 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období január, február, marec 2018

Prácu v roku 2018 sme začali smutne a to pohrebom nášho pomocníka pána Jána Paška. Každým
dňom cítime jeho neprítomnosť.
V uvedenom období bola administratívna práca zameraná na štatistiku , daňové priznania,
uzávierka účtovníctva 2017 , vybavovanie žiadosti s dôrazom na podklady k stavebnému
povoleniu, kolaudácie , výrub drevín , pridelenia súpisného čísla , potvrdenia k zápisom a
výmazom z katastra. Navštívili sme jubilantov občanov nad 80 rokov v období január – marec..
Priebežne prebiehali konzultácie k obstarávaniu územného plánu obce. Boli opakované jednania
s ochranármi nakoľko v pôvodnom termíne sa nezúčastnili. Následne bola daná objednávka na
spracovanie odborného posudku na hodnotenie vplyvov UP-O Pavčina Lehota na ŽP v zmysle
zákona č. 20/2006 Z. z. Je predpoklad ukončenia procesu obstarávania do 2 mesiacov najneskôr
30.6.2018.
Taktiež boli jednania k podanej žiadosti k nenávratnému finančnému príspevku na amfiteáter
spoločne s rekonštrukciou Osvetovej besedy, kde nastali administratívne problémy. Vytýčili sme
spoločnú hranicu na komunikácii smerom do chatovej osady za účelom výrubu drevín a následného
osadenia stĺpov na verejné osvetlenie v chatovej osade čo nás čaká s predpokladom aktívneho
zapojenia sa chatárov. Následne sme urobili výrub drevín na parcele miestnej komunikácie (MK).
Prebehlo jednanie u spracovateľa UP-O spoločne s NAPANT, za účelom nájdenia spoločného
dohovoru. Zúčastnili sme sa na jednaní Miestnej akčnej skupiny (MAS) Stredný Liptov, kde bol
prejednaný plán činnosti a predpoklad pridelenia financií.
K predpokladaným prácam v 2.Q 2018 sme urobili prieskum trhu a to k dodaniu projektovej
dokumentácii k cyklo chodníku a rekonštrukcie viacúčelovej plochy ( projektant Ing. Straka ),
k dodaniu prác na opravu resp., rekonštrukciu cesty cez poľnohospodársky dvor smerom na Žiarce
( Cestné stavby Liptovský Mikuláš ) , oprava výtlkov na ( MK) miestnych komunikáciách (
RILINE s.r.o. Ružomberok ). K podanej žiadosti o dotáciu na materskú školu bolo potrebné
doplniť niektoré materiály a z uvedeného dôvodu starosta 2x vycestoval za spracovateľom a
projektantom do Košíc. Žiadosť bola doplnená a v súčasnosti prebieha jej administratívna kontrola.
K uvedenej žiadosti bolo potrebné spolupracovať s majiteľom pozemku pod materskou školou, kde
sme pomohli s prevedením pozemku z evidencie E do evidencie C, čo bolo potrebné doložiť ku
žiadosti o dotáciu na materskú školu. Treba povedať, že toto je tretí pokus o získanie dotácie.
Značný časový záber urobila aj venovaná pozornosť k neplatičom dane z ubytovania, ktoré
pokračuje v jednom prípade a v druhom prípade došlo k náprave po výzve. Nemenovaný
ubytovateľ s 24 lôžkami poukázal za r. 2016 16,50 .- € daň z ubytovania a za r. 2017 158.- €. …....
V zdraví sme sa zúčastnili fašiangového sprievodu ako aj pochovávania basy. Avšak na druhý deň
15.2 nastali zdravotné problémy.
Problémy v plnení úloh urobila nemoc starostu ( 18 dní s teplotami – čerpanie dovolenky ) . Úlohy
boli plnené po maródke večerami a víkendmi. S chorobou to nemala ľahké ani účtovníčka.
So Stredoslovenskou distribúciou a.s. Bola uzatvorená zmluva k umiestneniu verejného osvetlenia a
obecného rozhlasu na elektrických stĺpoch.
Bola požiadavka na NAPANT k podkladom na žiadosť k polícií na umiestnenie dopravných
značiek na zákaz vjazdu na poľné cesty. Táto úloha nie je dokončená z dôvodu časovej tiesne.
Úloha bude plnená priebežne tak, aby bola splnená. Na základe oznámenia od občana Pavčinej
Lehoty, bol zistený páchateľ na poškodenom plote cintorína. Plot bol opravený vďaka Ing.
Klepáčovi a zaplatený páchateľom.
K poškodeniu majetku obce dochádza pri ťažbe dreva. Majiteľ lesa ťažbu neoznámi, a náhodou sa
zistí stav na pozemkoch, že je do plaču. Priestory sú zdevastované a znečistené. Tieto veci sa dejú
ako keby sa nič nedialo. S majiteľmi lesa bude uvedený stav prejednaný v blízkej budúcnosti.
K znečisteniu a poškodeniu MK v juhozápadnej časti obce bolo stretnutie staviteľov RD, kde bola
napísaná zápisnica a dohoda o odstránení nedostatkov. Prosíme občanov, ktorí MK znečistia, aby
oznámili na obecnom úrade, kedy a ako komunikáciu očistia, taktiež kto vidí znečisťovateľa, aby
nám to oznámil, aby sme mohli zjednať nápravu so znečisťovateľom. Uvedené sa stáva , že
nákladné auto od blata prejde cez Krevíček aj napriek dopravnej značke, kde blato vytratí.

Z povrchu MK cez Krevíček je navyše problém cestu očistiť. Šoférom je treba vysvetliť uvedené
ako aj to, že je tam zákaz vjazdu nákladným autám.
Počas apríla 2018 opravíme výtlky na MK, priestory budú označené farebne.

Obecné zastupiteľstvo január - marec 2018
Schválilo:
1,
Inventarizačnú komisiu k vykonaniu inventúry majetku obce so stavom k 31.12.2017 v zložení:
predseda komisie: Ing. Daniel Klepáč – hlavný kontrolór obce, člen komisie: Eva Morávková
2,
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme bytu s p. Miroslavom Majkútom od 1.1.2018 do 31.12.2018 a upravuje
nájom vo výške 70,00 € mesačne.
3,
Zmluvu o budúcej zmluve pre p. Ján Brezina a manželka Martina Brezinová Mgr., na vecné bremeno
elektroprípojka NN na parcelách KN-C č. 3978 , KN-E č. 111/1( KN-C č. 1208/2 ), ktoré sú vo vlastníctve
obce Pavčina Lehota. Zmluva je súčasťou písomného vyhotovenia zápisu.

Prejednalo:
Doklad Hlavného kontrolóra obce o inventarizácii majetku obce ku dňu 31.12.2017

Ukladá obecnému úradu – v spolupráci s Hlavným kontrolórom obce doplniť inventárne zoznamy podľa zápisu,
HK obce pripraví aj návrh na vyradenie majetku podľa zoznamu.
Berie na vedomie:
Informácie starostu obce k rozpracovaným a podaným žiadostiam k investičným projektom

Zvonenie

Vo zvonici osvetovej besedy je inštalovaný zvon VERA, kde je napísané Živých zvolávam, mŕtvych
odprevádzam. Pri preberaní funkcie obecného zvonára obecným úradom nám bolo povedané ako sa
zvoní pri úmrtí.
S tromi prestávkami – chlapovi
S dvoma prestávkami - žene
S jednou prestávkou - dieťa do dospelosti.
Zvoní sa od oznámenia na obecnom úrade do pohrebu a to o 10.00 hod a o 15.00 hod.
Taktiež sa zvoní pri prvom výročí úmrtia na požiadanie príbuzných a to o 10.00 hod bez prerušenia.

Oprava cesty cez poľnohospodársky dvor

V minulom roku sme zabezpečili frézovaný materiál na opravu cesty a to cez poľnohospodársky
dvor po parkovisko Žiarce. Práce budú urobené v júni 2018, tak aby sme stíhali do letnej sezóny
2018. Cez poľnohospodársky dvor bude položený aj cestný obrubník pri zelenom páse, kde
v budúcnosti bude vybudovaný cyklochodník. V časti od poľnohospodárskeho dvora po parkovisko
budú robené aj zemné práce tak, aby tečúca voda nevymývala položený materiál. Na financovaní
sa budú podieľať aj Žiarce, a.s.

Rekonštrukcia verejných priestorov

V r. 2016 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý nám bol v r. 2017 schválený a
v tomto roku aj podpísaný. Budeme upravovať priestor parčíka v strede obce, pri pluhu, chodník od
požiarnej zbrojnice po rodinný dom č. 89. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie oddychovej
časti na lúke nad cintorínom. Predpokladaný termín zahájenia je druhá polovica apríla 2018. Práce
by mali trvať približne 2 mesiace.

Rekonštrukcia viacúčelovej plochy

V súčasnej dobe robíme na stavebnom povolení k Rekonštrukcii viacúčelovej spevnenej plochy pri
cintoríne, teda priestor ktorý je upravený frézovaným materiálom. Financovanie bude zabezpečené
asi z 50% ( cca 14 tis. € ) z Miestnej akčnej skupiny Stredný Liptov, kde sme členmi. Práce budú
zahájené po priznaní financií z Miestnej akčnej skupiny.

Príprava a stavebné povolenie na cyklochodník.

V r. 2016 sme dali urobiť projektovú dokumentáciu na cyklochodník, ktorý rieši aj domové vjazdy
na ulici rodinných domov č. 90-100. Chodník bude naväzovať z chodníka od cintorína smerom k
poľnohospodárskemu dvoru. Vzhľadom k tomu, že je možné dostať dotáciu na cyklochodník do
výšky cca 70 tis., dali sme robiť projektovú dokumentáciu a následne stavebné povolenie na
pokračovanie cyklochodníka od rodinného domu č. 100 až po koniec poľnohospodárskeho dvora.

Dajte návrh na úpravu

Posledné obdobie je kritizovaný priestor okolo vodovodu na cintoríne pre jeho vzhľad. Z
uvedeného dôvodu prosíme občanov, aby podali návrh, ako by mal priestor vizuálne vyzerať .
Taktiež by bolo vhodné navrhnúť spoločne s uvedeným priestorom aj priľahlú bráničku. Vhodný
návrh bude vybraný a zrealizovaný .

Profesijné požiadavky na pracovnú pozíciu – samostatný administratívny referent
obecného úradu v Pavčinej Lehote

Vzhľadom k tomu, že bolo skonštatovaná potreba prijatia pracovnej sily na obecný úrad v
Pavčinej Lehote, Obec Pavčina Lehota vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
samostatný referent miestnej samosprávy
Požiadavky:
Vypracovaný profesijný životopis
Trestná bezúhonnosť - výpis z registra trestov
Minimálne požiadavky na vzdelanie:
– úplné stredoškolské s maturitou – ekonomický smer vítaný
- vysokoškolské I. a II. stupňa – nie je podmienka
- absolvované kurzy účtovníctva – nie je podmienka, vítané
- základné ekonomické znalosti vítané
- výborná znalosť slovenského jazyka v ústnej aj písomnej forme
- znalosť AJ/cudzieho jazyka/ - vítaná
- odborná prax - vítaná
- vodičský preukaz „B“
PC znalosti – WORD, EXCEL, OUTLOOK, internet – pokročilý
-samostatnosť
-organizačné schopnosti
-spoľahlivosť
-komunikatívnosť
-príjemné vystupovanie
-empatické správanie pri kontakte s ľuďmi
-snaha o ďalšie vzdelávanie
Životopis s tel.kontaktom, výpis registra trestov a splnenie požiadaviek predložiť na Obecný úrad
Pavčina Lehota do 9.4.2018 včetne. Termín Výberového konania – osobný pohovor bude
oznámený osobám spĺňajúce podmienky.
Uchádzač bude zaškolený, nástup od 1.5.2018

Výlet 2018
V tomto roku sme vybrali slovenský priestor Malé Karpaty a s tým spojené aktivity v okolí
Smoleníc 17.-20.5.2018. Ešte stále nemáme presný program, ktorý dotvárame a v blízkej dobe ho
schválime v 100% podobe. Je záujem navštíviť jaskyňu DRINY, Smolenický zámok, Červený
Kameň.
K výletu bude tradičné večerné posedenie na priváte. Ak ste účastníkom výletu a máte ešte iné
návrhy, dajte vedieť Adriáne Lazoňovej. Konečný program schválime 15.4.2018

Handričkový deň!

Tradične v polovici mája 2018 organizujeme Handričkový deň a to 12.mája. Budeme zbierať textil
na výmennú burzu t.j. na stoly. V prípade zlého počasia budú stoly pripravené v osvetovej besede.
Pristavíme kontajner aj na elektroodpad, pravdepodobne ho vyvezieme hneď po zbere, aby nám
chytrák z minulého roku znovu nenaložil 150 kg farby do elektroniky, ktorá bola znehodnotená a
zaplatili sme za ňu ako za komunálny odpad s príplatkom za vyčistenie kontajnera. Ďakujeme
„blbečku“. Budeme zbierať aj autobatérie. Pristavíme veľký 30 m3 kontajner na ostatný odpad,
ktorý sa Vám nezmestil do kontajnera počas roka. Kontajner na železo pristavíme pondelok
7. mája.
Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať aj na tradičný pofašiangový guláš.
K organizačným veciam netreba nič viac dodať, nakoľko to za predchádzajúcich 15 rokov všetko
dobre poznáme.

Brigáda rybárov

V tomto roku 2018 bude 3. ročník brigády rybárov z Pavčinej Lehoty a okolia na čistení
Demänovky. Brigáda bude niektorú sobotu 7.,14., alebo 21. apríla, podľa počasia. Záujemcovia
prihláste sa u starostu obce. Brigáda bude započítaná do splnenia povinnosti člena MO SRZ.

Koláč č.84 – recept

Cesto: 5 vajec, 5 polievkových lyžíc (PL) kryštáľového cukru, 5 PL polohrubej múky, 1/2 prášku
do pečiva, trošku oleja, 2 PL kakaa
Plnka: 6 dcl mlieka, 2 zlaté klasy, 200g nutely, 18dkg kryštáľového cukru, 15dkg masla
Šľahačka: 4 lyžice kryštáľového cukru, 3 dcl mlieka, 2 šľahačky v prášku
+2 balíčky Be-Be keksov( svetlé alebo tmavé)
Postup prípravy:
! Deň vopred = základ na karamelovú šľahačku
4 PL kryštáľového cukru upálime na karamel, zalejeme mliekom. Varíme, kým sa masa pekne
rozvarí. Necháme vychladnúť a dáme do chladničky. Na druhý deň tam pridáme 2 práškové
šľahačky a do husta vyšľaháme.
Cesto: Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, pridáme cukor, žĺtky, kakao, olej a nakoniec vmiešame
múku a prášok do pečiva. Pečieme na 180 st. C.
Plnka: Z mlieka, cukru a zlatého klasu uvaríme puding. Do horúceho pridáme nutelu,
do vychladnutého maslo.
Na upečené cesto dáme 1/2 plnky, poukladáme Be-Be keksy, na ne druhá 1/2 plnky, na vrch
šľahačka a granko ( postrúhaná čokoláda ).

Kontajner na zelený odpad

Podľa potreby ukladania zeleného odpadu bude pristavený kontajner na zelený odpad v priestore
hornej časti poľnohospodárskeho dvora v zelenom páse. Kontajner bude pristavený po inštalácii
kamerového systému z dôvodu sledovania, kto vkladá nepovolený odpad do kontajnera.
Do kontajnera bude možné ukladať iba zelený odpad z kosenia, resp. burinu zo záhrady. Nie je
dovolené vkladať konáre. Taktiež nie je dovolené sypať odpad okolo kontajnera.

Vážení priatelia.

Koncom apríla - presne 20.04.2018 v piatok večer - pripravuje ZCR Pavčina Lehota – Jasná
naše už 11. Valné zhromaždenie. Zhodnotíme na ňom uplynulý rok a tiež si povieme, aké
aktivity nás čakajú ešte v tomto roku. Stretnutie sa uskutoční tentoraz v „Kolibe u Tomáša ,,
so zabezpečeným občerstvením i pohostením. Počet našich členov sa opäť rozšíril už na 41 a ako
každý rok aj teraz pozývame všetkých, ktorí by mali záujem sa pridať k nám, či už ako
ubytovateľ alebo podnikajúci v službách pre cestovný ruch, nech sa ohlásia u p. Hajkovského,
tel. 0905 773 207 alebo u p. Ščasného 0905 518 682 a už na tomto VZ sa môžu stať riadnym
členom ZCR.
Hajkovský Milan
Predseda ZCR Pavčina Lehota - Jasná

Kultúrne leto v Pavčinej Lehote.

Po minulé roky sme hľadali formy ako osloviť občanov Pavčinej Lehoty, hostí a okolie ku kultúre a
športu. Vyskúšali sme viacero variant od divadla cez športové akcie , premietanie filmov. V tomto
roku to budú hudobné vystúpenia v priestoroch za požiarnou zbrojnicou a to 8.7.2018 DUO
JAMAHA a v auguste 2018 PLOŠTIN PUNK. Augustový termín upresníme. Vystúpenia sú
objednané, vstupné je zdarma. Ak by sa chcel niekto zapojiť s organizovaním kultúry alebo športu
v horeuvedenom formáte, určite akciu podporíme.

Detské ihrisko v materskej škole

Súčasné detské ihrisko v materskej škole je mimo prevádzky a bude rozobrané na palivo. Podľa
informácií od riaditeľky materskej školy pani Bobrovčanovej vyšla aktivita od rodičov a bude
vybudované nové detské ihrisko. Zo strany obce máme vyčlenené financie na kúpu detského ihriska
v prípade dodania detského ihriska zo strany rodičov detí, financie budú presunuté na doplnky k
detskému ihrisku. Teší nás aktivita rodičov a hlavne pomoc, ktorú poskytujú pre materskú školu,
za čo im ďakujeme.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase 9.4.-22.4.2018
bude v okrese LM vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky
z letiska Poprad z výšky 50m nad terénom s kapacitou 25 dávok na 1 km2.
Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie. Vo vnútri je
viacjazyčná potlač POZOR vakcína proti besnote.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska
a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu doporučuje sa nedotýkať sa
návnady a obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia pokládky. Ak sa obsah blistra
zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa
dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

