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zadarmo

Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi v tieto sviatočné dni zaželať Vám šťastné a veselé Vianoce, rodinnú pohodu a
bohatého Ježiška. V novom roku prajem Vám a Vašim blízkym pevné zdravie, veľa osobných a
pracovných úspechov.
Na stole ryby a iné dobroty,
dnes príde i láska, vykroč jej oproti,
nepokaz nikomu ten večer sviatočný,
veď patrí každému – je predsa vianočný.
Starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci október, november a
december 2016
Dožili sa jubilea:
Prajeme Ti šťastie,
prajeme Ti zdravie,
nech Ti naša láska
nikdy nezhrdzavie.

Milan Urban
Eva Urbanová
Božena Pašková
Jozef Blašťak
Veronika Lazoňová
Matej Morávek

91 rokov
86 rokov
80 rokov
50 rokov
30 rokov
20 rokov

Viera Bohurádová
88 rokov
Pavel Dolník
85 rokov
Janka Šmelíková RNDr.50 rokov
Ján Cvik
50 rokov
Lukáš Benický
30 rokov

Narodili sa
: Jakub Frajkor (rodičia Martina Glewitzká a Tomáš Frajkor )
Prisťahovali sa: Tatiána Čellárová-Glevitzká ( chatová osada č. 308)
Michal Motyka č. 35
Opustili nás
: Mária Staroňová č. 14 vo veku 92 rokov
Mária Staroňová č. 119 vo veku 97 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období október – december 2016
Uvedené obdobie bolo zamerané v administratívnej oblasti na evidenciu vybranej dane,
výzvy na zaplatenie za hrobové miesto, a ostatné poplatky pre obec.
Taktiež to bola štatistika, výkazníctvo, koncoročný rozpočet, príprava jednotlivých
Všeobecne záväzných nariadení. Oslovovali sme spoluvlastníkov na parcele pod Požiarnou
zbrojnicou, aby sme mohli v budúcnosti vybudovať spevnenú plochu pre viaceré účely a v
súčasnosti na klzisko.
Zabezpečili sme objednávku a dovoz ovocnej šťavy podľa objednávky občanov.
V mesiaci december to bola zvýšená aktivita na spracovaní administratívy vo vzťahu ku
objednanému územnému plánu obce, nakoľko pôvodne objednaný Doplnok č. 4 nie je
možné realizovať z administratívnych dôvodov, ktoré nám uviedol Okresný úrad Žilina v
sídle kraja .Zabezpečovali sme grafické podklady k spracovaniu územného plánu .
V hodnotenom období sme navštívili jubilujúcich občanov osemdesiat- ročných a starších.
Vzhľadom k tomu, že sa opakujú nedostatky pri separovaní papiera a plastových fliaš, sme
nalepili na uvedené kontajnery oznam, že papier aj plastové fľaše treba skrčiť.
Doplnili sme kontajnery na separovanie a to papier, sklo , plast.
Oslovili sme dodávateľov na cenovú ponuku k údržbe vyhliadkovej veže , zvonice a
rekonštrukciu mostíka pri RD č. 31
Požiadali sme o dotáciu na rekonštrukciu mostíka z „Programu obnovy dediny na r. 2017“.
O dotáciu sme požiadali taktiež na opravu zvonice z programu „Obnovme si svoj dom“ .
Opravu vyhliadkovej veže budeme realizovať na jar z prostriedkov Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Liptov.
Prispeli sme „troškou do mlyna“ na zlepšenie cesty smerom na Bodice . Údržbu sme urobili
aj na poľnej ceste smerom na Lazisko. Vybudovali sme priepust v dolinke pred Panjarkom.
Podieľali sme sa na práci Združenia cestovného ruchu Pavčina Lehota ako aj na príprave 10.
valného zhromaždenia.
Spoločne s materskou školou sme zabezpečili revízie potrebné pre budovu. Ostala potreba
revízie komínov, ktoré prisľúbil spraviť Vladimír Bohurád.
Spoločne so ZCR sme odstránili z odbočky do Pavčinej Lehoty mapu Liptova a tabuľu ZCR
podľa požiadavky starostky z Demänovskej Doliny.
Vyhodnotili sme obstarávanie na zhotovenie územného plánu obce.
Jednali sme so SPF v Liptovskom Mikuláši o umiestnení odstránenej mapy Liptova v
katastri Pavčinej Lehoty. Je predpoklad, že uvedené tabule umiestníme v priestore pred
odbočkou na ČOV. Práce na umiestnení tabúľ sa realizujú nakoľko bude potrebné viacero
vyjadrení.
Je predpoklad, že dostaneme určitú časť financií ako členovia Miestnej akčnej skupiny
Stredný Liptov, ktoré sa budú používať na vylepšenie intravilánu obce.
Prebiehajú jednania k možnosti prípravy a následne podania žiadosti o dotáciu. V súčasnej
dobe bola zrušená výzva na predkladanie žiadosti z Programu rozvoja vidieka, kde sme
podali žiadosť na materskú školu. V súčasnosti pracujeme na podaní žiadosti na zateplenie
budovy materskej školy a to z Envirofondu.
Cez externého pracovníka riešime po právnej stránke ulicu , v priestoroch nad novou ulicou,
aby bola možná výstavba.
Podporili sme budovanie klziska.
Do konca roku 2016 to bude predovšetkým úhrada pohľadávok, preplatenie bločkov a
koncoročná finančná uzávierka , uzavretie pokladne.

Jednanie obecného zastupiteľstva v období október – december 2016
V hodnotenom období obecné zastupiteľstvo jednalo 3 x
Prejednalo:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2017
Priebežnú správu hlavného kontrolóra o platení dane z prechodného ubytovania v
r . 2016
Schválilo:
Mandátnu zmluvu k spracovaniu UP-O Pavčina Lehota.
Uznesenie, že v prípade získania dotácie na UP-O od MVDRR SR ukončí UP do 3
rokov .
VZN č. 4/2016 o pravidlách pri stavebných a udržiavacích prácach .
Rozpočet obce Pavčina Lehota na r. 2017-2019
Zmenu rozpočtových opatrení č. 1
Novoročné stretnutie
Tradične novoročné stretnutie v r. 2017 bude organizované inak, ako bolo doteraz.
V začiatkoch novoročného stretnutia asi pred 20 rokmi sa zúčastňovalo okolo 90
občanov Pavčinej Lehoty. Na minulom novoročnom stretnutí sme napočítali 16
občanov.
Z uvedeného dôvodu bolo na zastupiteľstve navrhnuté a schválené, že 1. januára
2017 nebudeme organizovať stretnutie z dôvodu malej účasti, taktiež nebude
podávané občerstvenie – varené víno, nebude ani obecný ohňostroj.
Jedine čo zostáva je nočné verejné osvetlenie počas celej noci.
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie VZN č. 2/2016 čl.4
ods. 1-5. Obzvlášť upozorňujeme na ods.2 kde okrem iného je uvedené, že : Tento
zákaz neplatí na čas určený na deň 31. december od 23.30.hod. do 01.00 hod .
1. januára. …......
Doporučujeme, aby pyrotechnika nebola používaná v priestoroch pri ubytovacom
zariadení, pri rodinných domoch, ale na vzdialenejších priestoroch, na záhrade, mimo
intravilánu pri dodržaní protipožiarnej bezpečnosti, aby nedošlo k požiarom, úrazom
a podobne.
UP-O Pavčina Lehota
V obecnom zastupiteľstve bolo rozhodnuté zhotoviť nový územný plán ( UP )
obce, nakoľko zámer rozšírenia UP doplnkom nie je možné. K doplnku č. 4 štát
( Okresný úrad Žilina v sídle kraja ) od nás požaduje potvrdenie štátu ( Okresný úrad
Liptovský Mikuláš ), že náš UP z r. 2002 je v súlade s UP vyšších stupňov. Keby
nebol UP v súlade s vyššími stupňami, neboli by schválené ani predchádzajúce
doplnky. Čo všetko tu dokážu politici a štátni úradníci sa nedá inak nazvať ako
….............................................
Tento paradox ( už sme si zvykli na to , že štát chce svoje potvrdenie od obce ako
keby nevedela pravá ruka čo robí ľavá ruka ) je o to čudnejší, že doplnky č.1 ako aj
doplnok č. 3 v r. 2015 schválili bez problémov. Zrazu to od 1.7.2016 nejde. Je to
typické vyháňanie obecných peňazí z obecnej kasy. Cenový rozdiel medzi
doplnkom a UP je cca 6500.- €( 195.000.-Sk).

Klzisko
Myšlienka zhotovenia obecného klziska v tomto roku inak , než to bolo doteraz
našla podporu v zastupiteľstve , u starostu ako aj u občanov, ktorí povedali svoju
predstavu.
Po vzájomných konzultáciách sa dohodlo, že klzisko sa vybuduje už tohto roku za
budovou požiarnej zbrojnice.
Uvedený priestor ( po súhlase majiteľov ) bude v budúcnosti slúžiť ako viacúčelová
plocha na šport, kultúru a iné aktivity.
Väčšina prác bola urobená sponzorsky na súčasnom klzisku.
Klzisko je plne funkčné, vstup je voľný v prípade, že je klzisko prevádzky schopné.
K čomu slúžia kontajnery na cintoríne a za Osvetovou besedou.
Kontrola hospodárenia s obecným majetkom je pravidelná. Využitie majetku sa
však nie vždy dá ustriehnuť a tak sa stáva, že do určených kontajnerov sa dostane aj
to, čo tam nepatrí. Tentoraz budeme hovoriť o kontajnery na cintoríne na odpad z
cintorína a za osvetovou besedou - kontajner na drobný stavebný odpad.
Bolo zistené, že do kontajnera na cintoríne nájomcovia hrobového miesta nám
ukladajú deponovanú zem, kamene a skaly. Upozorňujeme na to, že kontajner je
určený iba na odpad z hrobov. Deponovanú zem, kamene a skaly je treba uložiť do
kontajnera na drobný stavebný odpad za poplatok okrem zeminy.
Do kontajnera na drobný stavebný odpad nemožno ukladať stavebný odpad typu IPA,
čierna lepenka, drevo, piliny, drevnú hmotu papiere a pod. Do kontajnera iba to, čo sa
dá recyklovať, rozdrviť a znovu použiť ako podklad na cesty alebo iný podobný
zásyp.
Porušenie horeuvedeného sa hodnotí ako porušenie všeobecne záväzného nariadenia
a starosta môže uložiť blokovú pokutu do výšky 33.- € .
Fašiang 2017
Najbližšie fašiangy 2017 budeme organizovať poslednú fašiangovú sobotu 25.
februára 2017. Zraz účastníkov bude 25. februára do 9.30 hod. pri obecnom úrade.
Fašiangový sprievod začne tradične od č. 2 spoločne s muzikou Vitali- viťúzi.
Všetkých Vás srdečne pozývame do sprievodu, príďte sa vytancovať zabaviť a
posilniť našu ľudovú tradíciu.
Kam na výlet v r. 2017.
Stalo sa tradíciou, že robíme výlet pre občanov Pavčinej Lehoty do zaujímavých
miest okolitých krajín ale to môže byť aj Slovensko. Vzhľadom k tomu, že na
poslednom výlete v Prahe a po jeho ukončení sme sa nedohodli kam, je priestor kam
ísť otvorený. Výlet by mal byť tradične v máji po Handričkovom dni, ktorý bude v
sobotu 13.mája 2017. Teda výlet by mal byť v rozpätí v dňoch 19.-21.5.2017.
Príďte, navrhnite, zoberte ostatných tam, kde sa Vám páčilo a ukážte to aj druhým.

Pútač na križovatke
V novembri 2017 sme dostali od starostky Demänovskej Doliny výzvu na
vydokladovanie povolenia, na umiestnenie informačných tabúľ na odbočke štátnej
cesty do Pavčinej Lehoty.
Doložili sme územné rozhodnutie, stavebné povolenie nebolo vydané nakoľko
predchádzajúcim starostom p. Šramkovi, Šimkovi a Vojtekovi uvedené územné
rozhodnutie stačilo.
Bola snaha zo strany Pavčinej Lehoty urobiť dodatočné stavebné povolenie resp.
dohodnúť sa o ponechaní uvedených tabúľ na pôvodnom mieste.
Bolo nám oznámené, že o zrušení rozhodli poslanci obce Demänovská Dolina v
októbri 2015 a budú rušené aj iné tabule, ktoré povolenie majú a nie to ešte
legalizovanie tých , ktoré povolenie nemajú. Uvedené rozhodnutie nám bolo
prezentované ako likvidovanie reklamného smogu.
Vzhľadom k tomu, že dohoda nebola možná, uvedené „problémové prvky „ boli
odstránené a máme ich uložené k ďalšiemu použitiu.
Predbežne je vybrané miesto, kde budú použité a to pri príchode do obce Pavčina
Lehota pred odbočkou na ČOV.
K umiestneniu je potrebné niekoľko vyjadrení a súhlasov na čom pracujeme aby sme
uvedený priestor vedeli využiť na jar najneskôr do polovice mája 2017.
Je na škodu veci, že nad rozumom a celkovo nad spoluprácou susedných obcí
zvíťazila sila.
V zastupiteľstve sme ani neuvažovali o recipročnom opatrení, nakoľko sme názoru ,
že by to bolo primitívne........

Mostík pri RD č. 31
Sú veci samozrejmé a výnimočné sa stávajú až keď príde k ich prejavom.
Takýto stav nastal pred 3 rokmi na mostíku pri RD č. 31, keď Dedinský potok začal
namŕzať a prietok pod mostíkom mal iba 1-2 cm. Stav by sa stal výnimočný a
ohrozujúci, keby nedošlo k postupnému znižovaniu hladiny ľadu a tak aj zvýšeniu
prietoku vody.
Z horeuvedeného dôvodu bola možnosť podania žiadosti o rekonštrukciu, resp.
odstránenie starého mostíka s nízkym profilom a nahradenie novou konštrukciou, kde
dôjde k zvýšeniu prietoku vody.
Hore uvedené je podmienené získaním dotácie na základe podanej žiadosti z
Programu obnovy dediny.
Čistota cesty, zlepšenie vzhľadu (krevíček )
Starostu ale aj každého občana našej obce poteší ak počuje od návštevníkov
dediny chválu na čistotu a vzhľad obce. Táto skutočnosť sa nám udomácnila už
niekoľko rokov, čo je zásluha veľkej väčšiny občanov. Posledne zlepšenie vzhľadu
bolo aj starostlivosťou spolumajiteľov parciel v Krevíčku, kde sa upravil celkový
vzhľad, za čo sme chválili už v predchádzajúcom Hlásniku.
O to väčšie strašidlo nám rastie na začiatku obce oproti ihrisku. Je na škodu veci, že

sme obdržali stanovisko od Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši a uvedený stav
zhodnotili ako zhodnotili z pohľadu poľnohospodárstva.
Nie dobrou vizitkou sú aj zablatené cesty – miestne komunikácie , najmä po
prechode traktorov ale v poslednej dobe nákladných áut pri stavebných a iných
úpravách. Stavebník má za povinnosť uvedené znečistenie odstrániť bez vyzvania,
resp. má oznámiť, ako znečistenie odstráni a dokedy.
Aj keď na konci tohto článku sú negatívne veci, ešte raz ďakujeme všetkým , ktorí
dbajú na čistotu a pekný vzhľad obce.
COOP Jednota
Sme radi, že sa našla spoločná reč s COOP Jednota Liptovský Mikuláš v
rozšírení predajnej doby, zastupiteľnosť pri čerpaní dovolenky ako aj v rozšírení
sortimentu.
Poďakovanie patrí predsedovi družstva COOP Jednota Ing. Jánovi Šlaukovi ako aj
zvýšenej aktivite pani poslankyne Mgr. Kurekovej.
Vyhliadková veža
tak ako každá stavba tak aj vyhliadková veža si pýta údržbu a opravu. Bola
snaha opravu a údržbu urobiť pred zimou, ale z dôvodu obstarávania o cenovú
ponuku sme opravu nestihli.
Na veži budú vymenené prehnité drevené prvky a bude komplet natretá.
Uvedené práce budú robené na jar.

ZCR Pavčina Lehota – 10. výročie
Dňa 25.11.2016 sa konalo valné zhromaždenie ZCR Pavčina Lehota, ktoré v tomto
roku oslávilo 10. výročie vzniku. Uskutočnilo sa v reštaurácii Koliba ATC,
Demänovská Dolina v počte 21 prítomných z celkového počtu 36 členov.
V programe bola zahrnutá správa z činnosti ZCR a tiež plán aktivít na budúci rok
2017, medzi ktoré patrí údržba Náučného chodníka – panely, lavičky, mostíky,
kosenie a množstvo iných.
Aj v tejto zimnej sezóne bude pravidelne premávať SKI&AQUA BUS, ktorý
začína od 26.12.2016.
Pre milovníkov bežkovania je naplánovaný už 6.ročník Bežkárskych pretekov
O cenu Žiarca, ktorý sa uskutoční 25.02.2017 a je aj v kalendári Lyžiarskej
asociácie SR.
p.Šebo informoval o ďalšom rozvoji LA Žiarce a ponúkol pomoc pri zimných
aktivitách ZCR a obci.
ZCR spoločne s obcou predpokladá uskutočnenie podobného poznávacieho zájazdu
ako bol v máji r.2016 na Čierny Balog a očakáva zaujímavé návrhy od občanov.

