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zadarmo

Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi zaželať Vám do roku 2018 a aj ďalších, pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a
naplnenie Vašich plánov. Nech sú nastávajúce roky lepšie ako tento a tie predchádzajúce.
Veľmi ma mrzí, že sme nevydali Hlásnik do tohtoročných Vianoc, ako aj to, že v druhom polroku
sme nenavštívili z dôvodu zaneprázdnenosti jubilantov osemdesiat a viac ročných.
V nasledujúcom roku si určite čas pre tieto vzácne jubileá nájdeme.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci október, november a
december 2017
Dožili sa jubilea:
Prajeme Ti šťastie,
prajeme Ti zdravie,
nech Ti naša láska
nikdy nehrdzavie.

Milan Urban
92 rokov
Eva Urbanová
87 rokov
Božena Pašková
81 rokov
Anna Urbanová č.58 50 rokov
Zdenko Chrapčiak
50 rokov
Peter Pethö
30 rokov

Viera Bohurádová
89 rokov
Pavel Dolník
86 rokov
Ľubica Okoličányová 70 rokov
Miluše Blašťáková
50 rokov
Božena Bešťáková č.54, 40 rokov
Matúš Stiksa
20 rokov

Prisťahovali sa: Marián Gažo č. 66
Opustili nás

: Anna Kupčová rod. Tomčíková

vo veku 87 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období október, november, december 2017

Pracovné nasadenie vo vzťahu k podávaniu žiadosti o dotáciu pokračovalo kontinuálne od 3.
kvartálu do obdobia október – december. Náročnejšie riadenie a vybavovanie bolo z dôvodu
čerpania dovolenky starostom na kúpeľnú liečbu. Stihli sme zrealizovať vybudovanie nového
priepustu na Dedinskom potoku pri melioračnom pluhu. Podali sme žiadosť o dotáciu v rámci
Programu obnovy dediny na r. 2018 na opravu resp. vybudovaniu nového priepustu na melioračnom
kanáli na nižnom konci pri RD č. 1. Po veľkých útrapách sa podarilo podať žiadosť o nenávratný
finančný prostriedok (ďalej "NFP") na amfiteáter pri osvetovej besede.
Rozhodnutie na amfiteáter padlo z toho dôvodu, že tu sa mohla žiadať dotácia až 150 tis. €, pričom
v projekte sa počíta aj s opravou samotnej osvetovej besedy.
Na materskú školu sme projekt nepodali, nakoľko pôvodná výška dotácie ako aj spracovaný projekt
bol na 200 tis., a teraz bola dotácia znížená na 100 tis..
Dostali sme a zúčtovali sme dotáciu na priepust pri melioračnom pluhu vo výške 3498,98 €, na
spracovanie územného plánu obce sme získali dotáciu 5 985.- € .
Na rekonštrukciu verejných priestranstiev máme schválenú čiastku 89 148,98 €. Predpoklad
realizácie je r. 2018 , čo zahŕňa chodník od p. Nikoli po hasičskú zbrojnicu, parčík v strede obce,
parčík pri pluhu, oprava autobusovej zastávky a úprava priestoru nad cintorínom.
Ukončili sme opravu chodníka od rod. Líškovej po roh cintorína. Tu je potrebné povedať o:
- nepovolenom trvalom umiestnení nádob TKO na chodníku (vykladá sa v deň vývozu max. 1 deň
skôr - v popoludňajších resp., večerných hodinách)
- povinnosti (dobrom zvyku) majiteľa nehnuteľnosti priľahlej ku chodníku, chodník udržiavať v
schodnom stave, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Tešíme sa z lepšieho vzhľadu na začiatku obce.
V tejto súvislosti je potrebné povedať, že sme požiadali Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši pozemkový a lesný odbor o posúdenie zaprataného pozemku p. Juraja Staroňa, či uvedená činnosť
je v súlade so zákonom, nakoľko uvedená parcela je poľnohospodárska pôda.
Podali sme žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na materskú školu podľa schváleného
uznesenia zastupiteľstva (článok Obecné zastupiteľstvo...).
Máme pripravený kontajner na zelený odpad, ktorý bude umiestnený približne v lokalite minulého
kompostoviska.

Obecné zastupiteľstvo október – december 2017

Obecné zastupiteľstvo v tomto období jednalo 2x nakoľko v októbri bol starosta v kúpeľoch . Ešte
bude jedno jednanie k úprave rozpočtu za rok 2017 podľa skutočnosti.
Schválilo:
1) Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
2) Rozpočet na roky 2018 – 2020
3)
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pod názvom –
„Zníženie energetickej náročnosti MŠ “
b) Zabezpečenie realizácie projektu obce po schválení žiadosti o NFP a zabezpečenie
dostatočných finančných zdrojov na financovanie projektu počas platnosti zmluvy
o poskytnutí NFP;
c) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 335 821,44 €
na projekt t.j. sumou 16 791,07 € , NFP 319 030,37 € . V oprávnených aktivitách projektu
nevznikli iné neoprávnené výdavky z titulu zníženia výšky celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie alebo vytvorením čistého
príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy
projektu.
d) Projektová dokumentácia uvažuje s realizáciou aj neoprávnených aktivít vo výške (7 899,72
€). Táto suma zvyšuje spolufinancovanie obce na celkovú sumu 24 690,79 €
e) Kód výzvy - OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Drobný stavebný odpad
Na drobný stavebný odpad máme pristavený kontajner pri maringotke za Osvetovou
besedou. Kontajner sa nám plní a je potešujúce, že odpad nekončí v kríkoch za dedinou.
Avšak menej potešujúce je to, že dodávateľ odpadu zabudne prísť zaplatiť poplatok na
obecný úrad. Z uvedeného dôvodu by bolo dobré, aby tí, čo sľúbili zaplatenie, aby tak
urobili, ako aj tí, ktorí zabudli na to, že za takéto uskladnenie je treba zaplatiť. Vieme o
tých, ktorí ešte nezaplatili... pravdepodobne pozabudli - a preto ich nebudeme menovať.
Pri tejto príležitosti znovu pripomíname, že do kontajnera nepatrí papier, piliny, lepenka,
sadrokartón a podobne. Preto, že v poslednom vyvezenom kontajneri bolo všetko možné,
odpad sme zaplatili nie ako stavebný - ale ako komunálny. A to kvôli osobám, ktoré tam
uskladnili aj papier, piliny, lepenku, sadrokartón a iné okrem stavebného odpadu.

Novoročné stretnutie - nebude

Tradičné novoročné stretnutie v r. 2018 bude organizované tak ako v r. 2017, nakoľko v
novoročnom stretnutí r. 2016 sme napočítali 16 občanov.
Z uvedeného dôvodu bolo na zastupiteľstve navrhnuté a dohodnuté , že 1. januára 2018 nebudeme
organizovať stretnutie z dôvodu malej účasti, taktiež nebude podávané občerstvenie – varené víno,
nebude ani obecný ohňostroj.
Jediné čo zostáva, je nočné verejné osvetlenie celú noc.
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie VZN č. 2/2016 čl.4 ods. 1-5.
(www.pavcina-lehota.sk -VZN)
Obzvlášť upozorňujeme na ods. 2, kde okrem iného je uvedené: Tento zákaz neplatí na čas určený
na deň 31. december od 23.30 hod. do 01.00 hod. 1. januára.
Odporúčame, aby pyrotechnika nebola používaná v priestoroch pri ubytovacom zariadení, pri
rodinných domoch, ale na vzdialenejších priestoroch, v záhrade, mimo intravilánu pri dodržaní
protipožiarnej bezpečnosti, aby nedošlo k požiarom, úrazom a podobne.

Ospravedlnenie jubilantom

Tak ako som písal v príhovore na prvej strane ospravedlňujem sa jubilujúcim občanom
osemdesiat a viac ročným, ktorých sme neboli navštíviť od júna 2017. Predpokladali sme, že tento
výpadok nahradíme v decembri na konci roku, čo sa nám z dôvodu iných akútnych úloh nepodarilo
a už ani nepodarí.
O to viac sme na vás mysleli, a každý týždeň po jubileu sme hľadali priestor aby sme vás navštívili.
Vždy pribudli nové úlohy a boli sme radi, že sme ich stíhali plniť...neviem, či je to pribúdajúcimi
rokmi, alebo stále pribúdajúcou prácou. Sľubujem, že na budúci rok sa s uvedenými návštevami
jubilujúcich občanov vysnažíme viac.
starosta

Fašiangy 2018

V r. 2018 budeme organizovať fašiangy 10. februára, tradičným sprievodom po obci. Začneme
od nižného konca po tradičnej trase. Fašiangový výbor pozýva všetkých záujemcov bez rozdielu
veku do sprievodu. Pozývame aj tých, ktorí sa už niekoľko rokov chystajú. Doprevádzať nás bude
tradične ľudová muzika Vitali – Viťúzi z Vitališoviec .

Výlet 2018

Aj v r. 2018 plánujeme výlet, ktorý by sa mal uskutočniť týždeň po Handričkovom dni.
Handričkový deň bude 12. mája 2018, teda výlet plánujeme v termíne 17.5. odchod o 16.00 hod do
20.5.2018. Navrhnutý rajón je na Karpatskú vínnu cestu a jej okolie s pravdepodobným bývaním v
Smoleniciach.
Uvedené sa oznamuje za účelom získania počtu záujemcov, aby sme vedeli objednať autobus,
ubytovanie a pripraviť program.
Z hore uvedeného dôvodu žiadame záujemcov, aby sa početne ( orientačne ) prihlásili ( zatiaľ bez
zálohy) u Adriany Lazoňovej tel.: 00421 903 112 846 najneskôr do 26.januára 2018.
Po príprave programu a predbežného objednania ubytovania, budú prihlášky záväzné so zálohou
cca 40-50.- €/ osoba.
Je predpoklad, že na výlet prispeje fašiangový výbor ako aj obec.

Brigáda rybárov

V zmysle stanov Mo SRZ Liptovský Mikuláš, každý člen je povinný odpracovať brigádu v
prospech miestnej organizácie SRZ Liptovský Mikuláš. Nakoľko už niekoľko sezón je lovným
potokom aj Demänovka, je umožnené členom – rybárom z Pavčinej Lehoty (aj iným) čistiť
uvedený tok . V r. 2016 sa zúčastnilo celkom 5 rybárov a v r. 2017 taktiež 5 rybárov.(Ščasný, Nagy,
Staroň Ján č. 99, Urban Milan, Klepáč Marek) Obzvlášť treba vyzdvihnúť účasť Milana Urbana,
ktorý sa nemusí zúčastniť brigád, ale bol. V r. 2016 sa vyzbieralo cca 900 kg na pravej strane toku
t.j. východná časť, v r. 2017 to bola západná časť s množstvom cca 650kg. Brigáda bola urobená
11.11.2017 v dobe 08.00 - 12.45 hod v úseku od mosta do Pavčinej Lehoty po cca 150 m od
psíčkarov nad Demänovou.
V r. 2017 sa našlo veľa komunálneho odpadu v úseku poniže mosta nad Demänovku 50-120 m .
Fakt je ten, že to nebol odpad z tohto roku, ale bol tam zelený odpad a vianočná výzdoba z r. 2016.
Pri vodnom toku sú individuálni majitelia, ktorí by si mali dbať na to, aby mali pozemok čistý a nie
zaprataný nevhodným materiálom.
Oveľa väčšia skládka odpadu z kúpeľne - vrátane armatúry - bolo pri horičke, kde sa chodil variť
guláš, čo je už kataster Bodice, avšak to neospravedlňuje. Túto skládku tu urobil neznámy ochranca
prírody z Pavčinej Lehoty alebo Demänovskej Doliny.

