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Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota

Táto zima nám primrzla už od začiatku a tak sme sa tešili, že bacile vymrznú, a snaha
nadšencov na zhotovenie obecného klziska nebude zbytočná. Darilo sa aj lyžiarskym
strediskám včetne strediska v Pavčinej Lehote. Môžem konštatovať, že klzisko bolo využité
deťmi, dorastom ale aj dospelými, za čo patrí poďakovanie zhotoviteľom.
Poďakovanie patrí aj vedeniu akciovej spoločnosti Žiarce, ktoré predovšetkým umožňujú
lyžiarsky výcvik deťom z materskej školy ako aj učiteľkám a rodičom.
V marci pred Veľkou nocou sme vcelku dobre stihli vyčistiť komunikácie od zimného posypu,
ostáva už iba chodník pri cintoríne.
Poďakovanie patrí všetkým , ktorí priložili ruku k dielu, aby som mohol konštatovať
horeuvedené.
A tak mi už iba zostáva zaželať Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, rodinnú
pohodu, príjemných kúpačov, pekné prechádzky po našej obci a v okolitej jarnej prírode.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci január, február a marec 2017
Dožili sa jubilea:

Božena Uhríková 91 rokov Agnesa Dolníková MUDr 83 rokov
Mária Hadbávna 82 rokov Radka Kureková Mgr.
50 rokov
Danka Staroňová Ing.40 rokov Tomáš Kováč
40 rokov
Peter Staroň
40 rokov Marek Staroň
20 rokov
Dominika Dudisová 20 rokov
Zdvihnime poháre, pozrime ku dnu, zvlhčíme hrdlá skôr, než oči zvlhnú!
Prisťahovali sa:

Tomáš Frajkor - chatová osada rodina Čellárová
Bc. Jana Lazoňová, Matej Lazoň, Tomáš Lazoň Pavčina Lehota 438

Uzavreli manželstvo

Tomáš Lazoň a Jana Imrichová Bc.

Narodili sa :

17.2.2017 Kristína Zuzana Gíretová rodičia Jaroslav Gíret a Martina
Stupková Pavčina Lehota č.102
3.3.2017 Zuzana Šmitalová Pavčina Lehota č. 170

Opustili nás:

18.3.2017 Jozef Palúch
26.3.2017 Darina Hicová

66 rokov
66 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období január - marec 2017
Práca starostu a obecného úradu v hodnotenom období bola administratívna práca
zameraná na ročnú účtovnú uzávierku, štatistiku a príprava podkladov pre podanie žiadosti
na finančné dotácie k materskej škole, osvetovú besedu a spracovanie územného plánu.
Bola podaná žiadosť o dotáciu na územný plán obce vo februári 2017.
17. februára 2017 bola podaná žiadosť na envirofond – k získaniu dotácie na ekologizáciu
prevádzky materskej školy.
Žiadosť z r.2016 k rekonštrukcii verejných priestranstiev nebola vyhodnotená a zatiaľ sa
nič nedeje.
Pracujeme na projektovej dokumentácii Osvetovej besedy ( Ing. Holéciová ), zádrhel je
s trafostanicou, či bude možná prístavba. V súčasnosti je podaná žiadosť o stanovisko od
SSE-Distribúcia k preloženiu trafostanice na obecný pozemok.
Rozpočet je smerovaný na 250 tis. Euro, čo by znamenalo prístavbu smerom na východ a
zateplenie. Všeobecne projektové práce idú pomaly, projektanti sa vyhovárajú na veľkú
zaťaženosť.
Obdobný problém máme aj s projektovou dokumentáciou na požiarnu zbrojnicu. Na
uvedenú budovu chceme získať dotáciu a tak sme našli východisko, že budovu prestaviame
na obecný úrad. K tomu potrebujeme taktiež vysporiadať parcelu, na ktorej je požiarna
zbrojnica.
U oboch projektantov viackrát prisľúbené termíny neboli dodržané, čo komplikuje ostatnú
prácu, ako je výberové konanie na dodávateľa stavby, stavebné povolenie a spracovanie
žiadosti. Je možné aj to, že vzhľadom na problémy s projektovou dokumentáciou termín
nestihneme. Zo strany starostu sú požiadavky na projektantov a od projektantov sú neplnené
prísľuby.
Problémy s verejným osvetlením boli riešené požiadavkou na SSE – D k rozopreniu
elektrického vedenia NN na miestach, kde dochádzalo ku skratovaniu. Správca SSE-D
uvedenú požiadavku splnil.
Pracujeme na požiadavke verejného osvetlenia do chatovej osady. Odborné práce prisľúbili
chatári, obec by mala dodať materiál a administratívne akciu zabezpečiť. Jeden z problémov
je aj to, že v niekoľkých ( cca 120m ) ide cesta aj po súkromnom pozemku a tak na
umiestnenie stĺpov je potrebný súhlas majiteľa pozemku pána Romana Cerulíka.
V tomto období riešime spoločne s riaditeľkou materskej školy nárast požiadavky na
umiestnenie detí do materskej školy. Uspokojenie požiadavky je podmienené prijatím ďalšej
učiteľky, ktorú by nám zaplatil úrad práce. Z obecného rozpočtu nie sme schopní zaplatiť
uvedenú silu.
K 27.3. nám prišlo 13 žiadostí, pričom ani jednu nám nie je schopný úrad práce zaplatiť.
Uvedenej problematike sa naďalej spoločne venujeme .
Z posledného jednania združenia obcí EKOLÓG, kde sme členom, vyšla dohoda
o zafinancovaní kontajnerov na separovanie . Po schválení požiadavky budeme mať
posilnené nádoby na separovaný zber.
V najbližších dňoch budeme kontaktovať stolárov na opravu a natretie vyhliadkovej
veže, ako aj opravu plota - doplnenie poškodených a chýbajúcich dosiek na cintoríne.
Priestor parcele č. 2988 ( priestor pri vchádzaní do Pavčinej Lehoty vpravo pred odbočkou
na ČOV ) bol očistený od krovín, kde budú osadené informačné tabule z križovatky. Plochu
ešte dočistíme štiepkovačom a upravíme odbagrovaním koreňov a zásypom koreňov a
balvanov.
Po ukončení uvedeného pristúpime k osadeniu tabúľ z križovatky z Demänovskej Doliny .
Je predpoklad, že uvedené miesto aj osvetlíme.

8.3.2017 sme sa zúčastnili prejednávania rozsahu dopadu strategického dokumentu –
Územný plán obce Pavčina Lehota na životné prostredie (EIA ) na Okresnom úrade
Liptovský Mikuláš.
22.3.sme obdržali od Okr.U LM Návrh rozsahu hodnotenia strategického dokumentu UP-O
Pavčina Lehota, kde bude potrebné vybrať odborne spôsobilú osobu na uvedený dokument a
hlavne ho zaplatiť .
Spracovateľ UP spracováva návrh konceptu UP a do cca 30 dní ho predloží k vnútornej
konzultácií na zastupiteľstvo bez prejednávania verejnosti.
Prejednanie návrhu územného plánu predpokladáme do 60 dní s verejnosťou aj so štátnymi
orgánmi.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v hodnotenom období január – marec 2017 jednalo tri krát.
Prejednalo:
Nutnosť zamestnať pracovnú silu na dohodu pre obecný úrad na pomocné údržbárske práce
Úpravu rozpočtu na r. 2016 a schválilo rozpočtové opatrenie č. 2
Správu k vyhodnoteniu pripomienkového konania a postupe obstarávania návrhu Zadania
pre Územný plán obce Pavčina Lehota
schválilo:
Zmluvu o budúcej zmluve na vecné bremeno na parcelách 3967 a 3993 v prospech Pozemkového
spoločenstva , urbár Demänová
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme bytu s p. Miroslavom Majkútom na obdobie 1.1.-31.12.2017 s
úpravou nájomného vo výške 60.- € mesačne.
Zmluvu so spoločnosťou WEBY GROUP s.r.o. na vypracovanie a spravovanie webovej stránky
obce Pavčina Lehota
Zadanie pre Územný plán obce Pavčina Lehota v zmysle § 20 ods., 7 zákona č. 50/1976Zb.
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2015 – Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
Odpredaj parcely KN-C č. 1200/5 o výmere 29 m2 pre Jozefa Pardela a manželku z dôvodu
hodného zreteľa.

Čistenie obce
Dňa 27.3. bolo vykonané čistenie obce mechanizmami od správy ciest. Ďakujeme za pomoc
kompetentným a strojníkovi. Ostatok by sme chceli dočistiť do Veľkej noci podľa počasia.
Termín brigády vyhlásime v obecnom rozhlase.

Zber zeleného odpadu.
Po zrušení obecného kompostoviska z dôvodu postupnej zmeny na smetisko sú tlaky od
poslancov, aby sa kompostovisko zriadilo. Obecné kompostovisko nie je lacná záležitosť ale
väčší problém bol udržať ho ako kompostovisko.
Každý, kto produkuje zelený odpad ( nie konáre, haluze, drevo) má záhradu – pozemok ,
kde má možnosť si domáce kompostovisko založiť. Sú občania, ktorí túto variantu
odmietajú a tak bude zriadený kontajner o kapacite 7 m3, kde bude možné zelený odpad
ukladať.
Preto že túto službu považujem za službu navyše, kto bude zelený odpad ukladať do
kontajnera, bude sa musieť podielať na financovaní vývozu a uloženia.
Z horeuvedeného dôvodu je potrebné vopred sa nahlásiť , že vývoz chce uskutočniť a tiež
v akom objeme. Po vývoze budú náklady rozpočítané a bude potrebné čiastku uhradiť.
Predpoklad je, že kontajner bude umiestnený na nižnom konci pri vrte. Priestor bude
monitorovaný.
Vývoz vopred ohlásený bude možný plniť len za denného svetla v ktorýkoľvek deň , pokiaľ
nebude kontajner naplnený. Termín spustenia prevádzky bude vyhlásený v obecnom

rozhlase.
V súčasnej dobe zabezpečujeme kontajner a kamerový systém.

Psíčkari domáci
Jeden z neduhov v našej obci je nečistota od psích výkalov. Markantne sa to prejavuje v
jarných mesiacoch po tom, ako sa roztopí sneh.
Najznečistenejší priestor je v súčasnej dobe resp., dlhodobo v uličke pri sypárni . Paradox je
ten, že cez túto uličku chodia venčiť psov najmä domáci, ktorí sú často kritikmi uvedeného.
V uvedenej uličke pri dostatku snehu sa chodia sánkovať deti z materskej školy, čo by pre
psíčkarov malo byť dostatočnou a morálnou povinnosťou výkaly v tomto priestore zbierať.
Je ťažko hľadať vinníka, preto z pozície starostu apelujem na majiteľov psov aby výkaly
po psoch zbierali tak, ako to je bežné v slušnej spoločnosti.
Druhým miestom je cesta cez Krevíček a udržiavaná zelená plocha pri výtoku.
Taktiež apelujem na ubytovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie aj s domácim zvieraťom aby
požadovali od hostí nosenie sáčkov a zbieranie výkalov pri venčení svojho miláčika.
Videl som na vlastné oči ako majiteľ psa nechá ocikať tuje na dvore, kde je voľný priestor,
ako že mám aj informácie o tom, že vodiaci psa alebo doprovod nechá ocikať nielen
kvetináče pri obecnom úrade ale aj kvety pri záhradkách a záhradách.
Stačí aby to urobil jeden pes a ostatné psy uvedené miesta preznačkovávajú a je to kolotoč
značkovania a poškodzovania majetku.
Ak toto upozornenie nebude dostatočné, budem hľadať možnosť ako zistiť vinníkov,
ktorých budem verejne pranierovať.

Beh od Tatier k Dunaju
Organizátor Štafetového behu 345 km Od Tatier k Dunaju organizuje dňa 19.8.2017
uvedenú akciu aj cez našu obec Pavčina Lehota, kde je 1. odovzdávka a to nad poľnohosp.
dvorom.
Záujemcovia môžu v uvedenom priestore prezentovať svoju činnosť a výrobky. Uvedenú
prezentáciu je potrebné nahlásiť na obecnom úrade Pavčina Lehota. Striedanie štafiet bude
v rozsahu cca 1 hodiny.
Ak má niekto záujem byť dobrovoľníkom na uvedenom podujatí, je možné sa prihlásiť na
internetovej stránke:www.odtatierkdunaju.sk

Handričkový deň
Od viacerých sme počuli, že už čistia skrine od nepotrebného šatstva na Handričkový
deň, ktorý bude 13. mája 2017. Pneumatiky už nevyberáme, je treba odovzdať u predajcu.
Separovať budeme autobatérie a elektroodpad. Pretože v r. 2016 nám niekto k elektronike
dal aj 150 kg farby a znehodnotil celý kontajner s elektroodpadom, za ktorý sme zaplatili
480.- €. Keby odpad nebol poškodený , bolo by to zadarmo. Preto bude kontajner
pristavený iba v určenú dobu pravdepodobne v sobotu 13.5. 12.00-14.00 hod., za
prítomnosti a kontroly zodpovednej osoby. ( bude upresnené v rozhlase )
Taktiež si dovoľujeme Vás pozvať na pofašiangový guláš od šéfkuchárky Júlie.

Inzercia
Firma Sakurion , s.r.o. Topoľčany ponúka: klietky pre chov prepelíc, králikov, činčíl
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
firma robí rozvoz po celom Slovensku. Viac na www.123nakup.eu , tel:0907181800
Kontakt: Sakurion sro Továrnická 2104/19 Topoľčany 955 01
IČO: 47155825 ,
DIČ: SK2023760618

