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Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
Ani sme sa nenazdali a už tu máme leto. V toto ročné obdobie je vhodné na načerpanie
nových síl, užívanie si dovolenky ako aj užívanie si prázdnin.
Naša obec je tiež vyhľadávaný rajón na dovolenky a je čoraz viac ľudí ktorí sa u nás v obci cítia
dobre a vracajú sa späť. Pre nás je naša dedinka samozrejmosťou nakoľko tu bývame a mali by
sme si toto nádherné miesto viac užívať ale aj chrániť. Prejavom súžitia s prírodou je aj vzhľad
obce. Vzhľad obce t.j., architektúra a kvetinová výzdoba budov, verejných priestorov a čistota
obce.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali brigádnicky na súčasnom vzhľade, čistote a dobrom
hodnotení obce.
V tomto už letnom období Vám želám príjemnú dovolenku, starým rodičom užitie si s vnúčatami,
školákom dobré vysvedčenie a výborné prázdniny.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci apríl ,máj a jún 2016
Dožili sa jubilea:
Zdvíhame na Vašu počesť čašu vína,
aby ste boli zdraví, šťastní
a užili si rodinnú pohodu v kruhu rodiny.

Mária Staroňová č. 119 97 rokov Ján Hadbávny
Anna Staroňová č.125 85 rokov Mária Kupčová
Emília Puková
80 rokov Viera Cziráková
Jaroslav Bohurád
60 rokov Ivica Hlaváčová
Ján Staroň č. 99
60 rokov Viera Klepáčová
Eva Staroňová č. 47
50 rokov Gabriela Šimková
Vladimír Kubáň Ing.
40 rokov Roman Tvrdý
Ľubomír Čáni
40 rokov Michal Kupčo Bc.
Miroslava Bobrovčanová 30 rokov Dušan Staroň č.21
Andrej Okoličány
20 rokov

87 rokov
85 rokov
70 rokov
60 rokov
60 rokov
50 rokov
40 rokov
30 rokov
20 rokov

Uzavreli manželstvo: Dana Blašťáková ml. a Martin Procházka

Prisťahovali sa: Gallo Jozef Ing.,Gallová Martina, Gallová Lily, Gallo Alex
Odsťahovali sa : Kubovčík Stanislav, Kubovčíková Zuzana, Kubovčíková Nela
Narodili sa
: Juriš Marek
Opustili nás
: Jolana Staroňová 82 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období apríl - jún 2016
Uvedené obdobie bolo zamerané v administratívnej oblasti na spracovanie podkladov k
dani z nehnuteľnosti, za komunálny odpad a ostatné poplatky pre obec. Taktiež to bola
štatistika, výkazníctvo a 1/4 ročná účtovná uzávierka..
V tomto období prebiehala aj kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu zameraná na
kontrolu hospodárenia a nakladania s obecným majetkom – pozemkami.
Pri kontrole boli zistené rozdiely a to, že obec mala v evidencii viac m2 ako bolo v
skutočnosti. Administratívna chyba sa stala pri prepočte podielov v parcele. Uvedený
nedostatok bol odstránený v 06/2016.
V administratívnej oblasti to bolo aj ukončenie pracovného pomeru po uplynutí zmluvnej
doby a to s učiteľkou v materskej škole a administratívnou pracovníčkou na obecnom úrade.
Touto cestou ďakujeme za odvedenú prácu najmä Ing. Renáte Staroňovej z Pavčine Lehoty.
K 30.4.2016 skončil aj Ján Paško na malých obecných prácach.
Zároveň sme pracovali na prijatí nových síl, ktoré budú financované z úradu práce a obec
sa bude podielať na spolufinancovaní s 5 %-ami. Prijali sme pani Renatu Chrapčiakovú na
administratívne práce na obecnom úrade, pani Zdenku Gerthoferovú na práce spojené s
manuálnou prácou, potrebnou pre rôzne činnosti spojené s povinnosťami obce, pána Mareka
Baláža na pomocné manuálne práce. S Marekom Balážom bol ukončený pracovný pomer v
skúšobnej dobe. Všetci nastúpili 1.6.2016 a podľa zmluvy s Úradom práce by mali byť na
15 mesiacov. Od 1.6. pracuje v prospech obce aj Koloman Benický 8 hodín týždenne podľa
zmluvy s Úradom práce Liptovský Mikuláš.
Navštívili sme jubilujúcich občanov 80 a viacročných .
Organizačne sme sa podielali na zabezpečení zájazdu do Čierného Balogu a do Prahy.
Na základe upozornenia občanov, starosta ohlásil protipožiarnu kontrolu u Juraja Staroňa,
ktorý kontrolu odmietol s tým, že on nebude kúriť a teda komín nepoužíva.
Zatiaľ je bezúspešná naša snaha, aby mesto Liptovský Mikuláš zlepšilo poľnú cestu z Bodíc
do Pavčinej Lehoty, ktorú treba mierne upraviť a obrezať kríky a stromy popri nej. Tomuto
sa budeme venovať aj naďalej.
Starosta sa zúčastnil seminára k nakladaniu s TKO podľa nového zákona., Taktiež sa
starosta zúčastnil valného zhromaždenia Asociácie horských sídiel Slovenska ako aj snemu
ZMOS .
Podarilo sa nám sponzorsky dostať frézovaný materiál, ktorý bude využitý na skvalitnenie
miestnych komunikácií.
V minulom roku 7/2015 sme splatili úver ( celkom úver 66 388.- € ) , ktorý sme mali na
rekonštrukciu - asfaltovanie miestnych komunikácií.
Priebežne riešime problém s doplnkom č. 4 k územnému plánu, nakoľko nám chýba jedno
vyjadrenie z Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ktorý sme požiadali dohľadať na
Okresnom úrade. Z uvedeného dôvodu Doplnok č. 4 nebol ešte zahájený.
Boli poslané dopisy k vyčisteniu verejného priestranstva a vodného toku.

Jednanie obecného zastupiteľstva
V hodnotenom období obecné zastupiteľstvo jednalo 5x
Prejednalo:
Spis Najvyššieho kontrolného úradu SR, Zápisnicu a Protokol o výsledku kontroly
evidencie a nakladania s pozemkami obce Pavčina Lehota
Vzalo na vedomie:
- zápis do obecnej kroniky za roky 2013 a 2014
- doklad starostu obce o podaných projektoch a príprave projektov v rámci výzvy z

Programu rozvoja vidieka
- inf. o prácach na doplnku č. 4 k UP – O Pavčina Lehota-Jasná
- inf. o administratívnych prácach na miestnej komunikácii nad novou ulicou
- prijaté opatrenia obcou Pavčina Lehota na odstránenie zistených nedostatkov
Schválilo:
Ing. Jozefa Hlaváča za prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na obdobie
r. 2016-2020
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….............
Plán činnosti hlavného kontrolóra

Vzhľad obce
Ani sme sa nenazdali a už tu máme leto a s tým spojené jarné upratovanie ako aj
príprava na letnú turistickú sezónu.
Aj v tomto roku sme stihli jarné upratovanie, vyčistenie skríň a naplnenie burzovných
stolov na Handričkový deň, zbavenie sa autobatérií ako aj starého železa. Bol som príjemne
prekvapený koľko sa nazbieralo starého železa.
Okrem jarného upratovania to bolo aj čistenie verejného priestranstva, chodníkov ale aj
vodného toku - Dedinského potoka.
Tešíme sa z toho, že značná časť občanov si priľahlé verejné priestory automaticky vyčistí a
tešia sa z čistoty nielen u seba vo dvore ale aj na priľahlých verejných priestoroch. Niekoľko
málo sme aj napísali a značná časť oslovených to pochopila a zjednala nápravu.
V súčasnej dobe dorábame niektoré verejné priestory, ktoré sme z organizačných dôvodov
nestihli a budeme robiť všetko preto, aby sme ich mali aspoň na úrovni minulého roka.

Výlet do Čierneho Balogu
Združenie CR Pavčina Lehota-Jasná a obec Pavčina Lehota pripravili dňa 15. mája 2016 pre
všetkých, ktorí majú radi prírodu a dobrú náladu celodenný výlet do Čierneho Balogu –
Vydrovskej doliny. Práve tam pôsobí už takmer 20 rokov OZ VYDRA – Vidiecka rozvojová
aktivita, ktorá je známa mnohými zaujímavými spoločenskými, turistickými i náučnými
aktivitami po celom Slovensku.
Vďaka konateľke OZ p. Heretovej, ale aj riaditeľovi známej Černohorskej železničky p.
Bílekovi, riaditeľovi lesníckeho skanzenu i milým animátorkám sme zažili veľmi bohatý
program počnúc cestou vláčikom, so zaujímavými prednáškami, veselými súťažami pre deti
i dospelých, prechádzkou po Náučnom chodníku plnom zaujímavých zastavení,
drevorubačským kostolíkom i cintorínom, infocentrom, dedinským múzeom, ale aj
výborným pohostením. A treba povedať, že to sme zďaleka nestihli všetko a preto verím, že
mnohí sa tam ešte znova vyberieme. Navyše nám prialo aj počasie, hoci deň predtým sme
mali práve z počasia najväčšie obavy. Tu sme mali možnosť poznať z blízka, čo dokážu
ľudia urobiť pre prírodu, ako si vážia svoju históriu a ako vedia spojiť sily pre dobrú vec.
A tak plný autobus doviezol Lehoťanov podvečer vo veľmi dobrej nálade a spokojnosti späť
domov. Výlet bol až na obed v reštaurácii financovaný kompletne z OOCR Region Liptov,
ktorého sme ako obec členom od minulého roka.
Hajkovský Milan

Ako sme “ušetrili” na elektroodpade.
Elektroodpad nám spoločnosť OZO, a.s. berie bezplatne, platíme iba za dopravu.
Pracovník OZO ma upozorňoval, že do elektroodpadu sa dostávajú aj iné nevhodné
výrobky, ktoré najčastejšie bývajú vybrakované a to najmä motory z chladničiek a
mrazničiek.
To, že sa nájde v Pavčinej Lehote človek, ktorý medzi elektroodpad vloží aj cca 150 kg
modrej farby by som neveril ale skutočnosť je taká. Spoločnosť, ktorá separuje elektroodpad, materiál od nás odmietol prevziať a označil elektroodpad ako komunálny odpad a
nebolo potrebné za to zaplatiť. Navyše došlo aj k znehodnoteniu kontajnera, ktorý je
výlučne určený na elektroodpad.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, bolo potrebné zaplatiť aj cestu tam a späť k separujúcej
spoločnosti.
Privítali by sme, keby dotyčný frajer, ktorý vložil farbu do kontajnera s elektroodpadom
prišiel na úrad a tieto zbytočné náklady zaplatil.
Prípadne by sme uvítali informáciu o tomto vinníkovi, ak ho niekto videl pri čine.

Výlet Praha.
Dňa 20. – 22.5.2016 sa 22 občanov Pavčinej Lehoty zúčastnilo výletu do Prahy
s cieľom spoznať a prejsť najkrajšie miesta hlavného mesta Českej republiky.
Cesta vlakom Regio Jet o 23:25 hodine začala malým chaosom, keď ŽSR veľmi tichým
tónom vyhlásili príchod vlaku, čo pri rušnej debate nikto nepočul. Až po vzhliadnutí
prichádzajúceho žltého vlaku sme sa rozutekali k vozňu č.3, kde sme mali rezervované
miesta na sedenie. Pohodlné cestovanie spríjemnilo vítanie nových členov posádky
z Ružomberka manželov Krafských a vo Vrútkach kamarátky Mgr. Silvie Hledíkovej.
Nahradila Zuzku Líškovú, ktorá sa pre vážne zdravotné problémy nemohla zúčastniť.
Debata pri dychovke z prehrávača Karola Nikoliho a nálada z domácich produktov
vypálených sliviek dvíhala náladu ale aj adrenalín stewardom vo vlaku, ktorí sa o nás počas
cesty vzorne starali 
Príchod do Prahy v ranných hodinách o 5:58 h., kde na hlavnom nádraží na nás čakala
Veronika Lazoňová, ktorá sa nám venovala a električkou i metrom nás zaviedla na miesto
nášho pobytu Penzión Jana – Domov mládeže v Královských vinohradoch. Zložili sme si
kufre, vzali najnutnejšie veci a po konzumácii raňajok sme sa hneď vybrali na Vyšehrad –
chrám sv. Petra a Pavla. Nádherný park a prechádzka umocnená vôňou rozkvitnutých
gaštanov a kvetov s krásnym výhľadom na časť Prahy a samotný chrám s cintorínom
významných českých osobností, ako boli Bedřich Smetana, Jan Nepomucký, Waldemar
Matuška, Božena Němcová a iní....
Unavení sme sa vrátili ubytovať sa. Rezervovanú sme mali pre nás samostatnú vilu
patriacu pod penzion Jana. Príjemné ubytovanie za dobrú cenu cca 23,-EUR/1 noc 30 minút
pešo od Václavského námestia, Dykova ulice, Praha 10. V podvečerných hodinách sme
vyhľadali blízku reštauráciu, aby sme sa najedli. Ďalej v pohodlí vonkajšej terasy sme
strávili príjemné chvíle rozprávaním a konzumáciou vínka i páleného 
Sobota 21.5.2016 začala raňajkami a odchodom k Mosteckej bráne Karlovho mostu,
kde na nás už čakal kunzhistorik Pražského hradu PhDr. František Kadlec. Úžasné
rozprávanie plné zaujímavých informácii, historických faktov a perličiek umocnili nádherné
výhľady na Vltavu a samotný Pražský hrad. Jeho rozprávanie nás veľmi zaujalo, pretože
hovoril veľmi fundovane a s obrovským zanietením. Pomalým presúvaním po Karlovom
moste sme prešli nadol ku Kampě, kde nám ukázal dom Jana Wericha, múr s grafitmi

venovaný pamiatke Johna Lennona a tiež Francúzske veľvyslanectvo.
Krásny zážitok sme mali v ranno barokovom karmelitánskom chráme Panny Márie
Víťaznej, kde sa nachádza oltár Pražskému Jezulátku. Ide o voskovú sošku, ktorá
zobrazuje Ježiša Krista v jeho útlom detstve. Táto soška bola darovaná Polyxenou z
Lobkovic v roku 1603 karmelitánom z kláštora.(dostala ju od svojej matky pri druhom
sobáši). Zaujímavosťou je, že táto soška je obdarovaná rôznymi kráľovskými šatočkami,
ktorých farba sa strieda podľa cirkevných období, slavností a sviatkov.
Známou Ulicou Jana Nerudu sme sa dostali až k Pražskému hradu, sídlu prezidenta
Českej republiky. Tu sme mali zabezpečený obed priamo v zamestnaneckej jedálni. Po
obede nás pán Kadlec zaviedol do katedrály sv.Víta, kde nám v krátkosti porozprával
o jej stavbe a histórii.
Príjemne unavení sme sa rozlúčili a poďakovali PhDr.p.Kadelcovi za nádherný výklad
o histórii Karlovho mosta, Jezulátka a Pražského hradu.
Po starých hradných schodoch sme sa presunuli k miestu, kde sme sa rozdelili. Väčšia
skupina pokračovala s Veronikou Lazoňovou na Staromestské námestie k orloju
a Václavské námestie. Večer pokračoval voľnou zábavou na terase vily, kde sme plní
zážitkov spomínali a kladne hodnotili zážitky predošlých dvoch dní.
Ráno sme vstávali zavčasu, presunuli sme sa znova električkou a metrom na Hlavní
nádraží, odkiaľ nám odchádzal vlak Regio Jet o 7:46 hodine. Doma sme boli už o 14 hodine
a ja verím, že celý výlet sa Vám páčil a že ste mali možnosť spoznať nepoznané.
Chcem sa týmto poďakovať všetkým účastníkom za ich trpezlivosť pri organizácii výletu,
za to, že boli príjemnými spoločníkmi i poslucháčmi pri výklade takej osobnosti akou
nesporne pán PhDr.František Kadlec je. Ďalej chcem poďakovať za ochotu a dohodnutie
tejto prednášky p.Ing. Liborovi Ferdovi, vďaka ktorému sme mali možnosť poznať p.
Kadleca a vlastne najkrajšie zákutia mesta Prahy. V neposlednom rade ďakujem svojej dcére
Veronike Lazoňovej za to, že bola ochotná (v rámci svojej dovolenky) sa nám venovať hneď
v prvý deň a zaviedla nás na jedno krásne miesto v okolí Vyšehradu.
ĎAKUJEM. Teším sa na ďalšie túlanie s Vami !
Adriána Lazoňová

Handričkový deň!
Tak ako minulé roky aj tento rok sa nám podarilo dobre zorganizovať Handričkový deň.
Počasie nám príliš neprialo ale o to sme to mali jednoduchšie, že sme sa nemuseli obávať
dažďa, nakoľko výmenná burza bola v osvetovej besede a nedošlo k znehodnoteniu
oblečenia.
Spoločne s Tiborom Nagyom sme doviezli žochy na export textílií z Handričkového dňa a
s Jánom Paškom sme žochy vyčistili. Textil sme odovzdali v množstve asi 8 m3.
Pri Handričkovom dni sme urobili aj zber železa. Na naše prekvapenie bolo železa do
dvoch kontajnerov a tak jeden sme odviezli už v piatok a druhý bol do pondelka opäť
naplnený. Pri tejto príležitosti Vás chceme upozorniť, že zber železa budeme robiť iba 1x v
roku a to pri organizovaní Handričkového dňa. Zber elektroodpadu bol znehodnotený a tak
sme ho museli zaplatiť ako komunálny odpad.

Ovečkoland - čo je to Ovečkoland ?
Ovečkoland je malá turistická atrakcia v blízkosti bobovej dráhy v Pavčinej Lehote. Je
založená na kontakte človeka so zvieraťom a jej hlavným cieľom je poskytnúť
návštevníkom možnosť z blízka sa stretnúť s farmárskymi zvieratami a teda s ovečkami a
jahniatkami.
Návštevníci si budú môcť vyskúšať ako je to byť bačom a aké je to “prebačovať”ovečky cez
predpripravené dráhy, nakŕmiť jahňatá mliekom priamo z fľašky alebo im ponúknuť
predpripravené krmivá a pochúťky. Pre návštevníkov je tiež pripravené množstvo mini-hier,
prekážková dráha, kde si deti budú môcť vyskúšať svoju húževnatosť. K dispozícii je aj
bufet s občerstvením a posedením na sedacích vakoch priamo na lúke. Výhľad na Nízke a
Západné Tatry dávajú celému miestu naozaj príjemnú atmosféru.
V Ovečkolande máme radi naše ovečky a preto je pre nás ich pohodlie to najdôležitejšie.
Z tohto dôvodu budeme mať 2x viac oviec ako pri plnom vyťažení potrebujeme a to preto,
aby mohla vždy polovica oviec oddychovať a v kľude sa pásť. Ovečky a jahňatá majú
k dispozícii vodu, krmivo a večer a ráno budú na paši. Zvieratá budú mať aj svojho
ošetrovateľa, ktorý sa bude starať výhradne o ich zdravie.
V Ovečkolande budú zamestnanci prevažne študenti z Pavč. Lehoty a z okolia, ako aj
ošetrovateľ a noční strážnici, ktorí budú dbať o to, aby boli zvieratá v bezpečí.
Pozemok je v prenájme od súkromného majiteľa, stoja na ňom dva kontajnery – jeden slúži
ako predajné okienko a druhý /menší/ slúži ako sociálne zariadenie.
Prevádzkarom atrakcie je Ľubomír Kružliak mladší.

Vysvedčenie
Aj v tomto roku sa tešíme na obecnom úrade na vysvedčenie žiakov základnej školy.
Najviac sa tešíme na vysvedčenie, ktoré má priemer maximálne 2 ale nesmie byť na
vysvedčení známka 4.
Každého žiaka základnej školy, občana Pavčinej Lehoty, odmení starosta a spoločnosť
Žiarce a.s. poukazom na 5 jázd na bobovej dráhe, ktorý si vymení v pokladni za lístok.
Tohto roku pridávame aj bonus a to voľnú detskú vstupenku ( + vstupenka pre dospelú
osobu ako doprovod ) do cirkusu Jo-Joo.
Terénne vozidlá na našich poliach a lúkach
Okolie obce Pavčina Lehota sa stáva obľúbeným terénom terénnych áut – štvorkoliek ,
ako aj motorkárov – kroskárov na vyvolanie adrenalínu obsluhy a predvedenia frajerstva a
ukojenie svojich nízkych pudov.
V zime sú to najmä terénne autá, ktoré nám s obľubou ničia vybudované bežkárske trate, na
jar, v lete a na jeseň vyhľadávanie bahnitého terénu, rýchlej jazdy a najmä bezohľadnosť
voči prírode a ľudom voľne pohybujúcich sa v prírode.
Je potrebné na tomto mieste napísať, že to čo je mimo zastavanej časti Pavčinej Lehoty patrí

v zmysle zákona o ochrane prírody do ochranného stupňa č.II. To isté platí až po cestu č. 18.
V tomto stupni nie je dovolený voľný pohyb motorových vozidiel ( ani jazda na bicykli ).
Na uvedený problém starosta upozornil aj ochranárov z Liptovského Hrádku, ktorí prisľúbili
pomoc, avšak je potrebné im dať podklady. Najlepšie by boli fotografie s evidenčným
číslom.
Myslím si, že to by malo byť to posledné k čomu by sme mali pristúpiť.
Prvým krokom by mala byť osveta pre porušujúcich s oznámením, že to čo robia by robiť
nemali. Až v druhom rade by to malo byť oznámenie.
Záverom je taktiež potrebné povedať, že na prechádzky nechodíme na džípoch, motorkách
a psov nevenčíme z auta.

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov
Na základe požiadavky občanov obce poslanci obecného zastupiteľstva zvolávajú
verejné zhromaždenie občanov na deň 20.júla 2016 o 18.30 hod do osvetovej besedy k
verejnému prejednaniu aktuálnych otázok života občanov.
Poslanci a starosta budú hovoriť o aktuálnom stave riešenia problémov ( údržba verejného
priestoru, chodníky, vodné toky a pod., pyrotechnika na Silvestra, Ovečkoland a turistické
aktivity v Pavčinej Lehote, vývoz komunálneho odpadu, kompostovisko, sporiadky, obchod,
čistota extravilánu a iné.)

Úprava cintorína
V tomto roku sme sa dostali do situácie, keď začiatkom júna sme mali cintorín zarastený
vysokou trávou. Stalo sa to nedopatrením, keď jeden pracovník na malých obecných
prácach skončil 30.4. a druhý nastúpil 1.6. Druhý pracovník porobil 3 dni a bol
práceneschopný. Do tejto situácie prišiel pohreb a bolo treba urýchlene konať.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli situáciu zvládnuť najmä pri kosení, zhrabovaní a
odvoze sena z cintorína.
Tu sa opäť ukázala spolupatričnosť občanov na živote v obci, že keď je potrebné, vedia
priložiť ruku k dielu a pomôcť aj v takýchto zložitých situáciach.
Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí sa cítite lehoťancami nielen rečami ale hlavne
pomocou a skutkami. Viem, že nie vždy sa dá zúčastniť a nie vždy uvedená práca je pre
každého vhodná.
Smutné je, ak počujete od niektorých ľudí z Pavčinej Lehoty a to strednej a mladej
generácie, že brigády sú prežitkom a problémy treba riešiť inak. Dotyčné osoby mali na
mysli zavolať firmu a zaplatiť. Niekedy je potrebné aj to. Ale na práce, ktoré vieme urobiť
svojpomocne robíme svojpomocne, brigádnicky a aj o tom je život na dedine a nie iba pri
televízíí a pri počítači.
Dobre vieme, že vzhľad cintorína je srdečnou záležitosťou viacerých z nás, niekedy
netreba ani vyhlasovať brigádu a sami sa podieľame na jeho vzhľade.
Príkladom je tradičná starostlivosť o chodník na cintoríne v jeho čistení a iné...

Opatrenia v chatovej osade.
Pri kontrole časti chatovej osady bolo zistené, že je potrebné urobiť niektoré opatrenia,
ktoré by zlepšili život a vzhľad v uvedenej časti.
V prvom rade chceme upraviť krovitý porasť pri miestnej komunikácii, ktorá ide do a cez
chatovú osadu a to obrezaním kríkov a stromov, ktoré zavadzajú pri prejazde osobným ale
hlavne nákladným autám – vývoz TKO.
V druhom rade uvažujeme o osvetlení miestnej komunikácie vo vlastníctve obce a to

solárnymi lampami v cene cca 1200.- € ( 30600.-Sk)
V poslednom rade to bude úprava miestnej komunikácie s predpokladom prác počas leta a
to frézovaným materiálom.
Úprava cesty bude cez firmu, prípadne opravu výtlkov na účelovej komunikácií medzi
chatami ( nie je vo vlastníctve obce ) je potrebné urobiť svojpomocne. Obec poskytne
frézovaný materiál.
K uvedeným prácam budeme potrebovať spoluúčasť na prácach od majiteľov chát.
Očakávame, že chatári prídu s ponukou, ako uvedené body spolu naplníme.

Oznam
Na internete je možné predať a kúpiť prebytočný produkt z Vašej domácnosti po
bezplatnej registrácií na www.slovenskyvyrobca.sk v kategórií
„Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“

Aktuálna pracovná ponuka
Stredisko Jasná – Demänovská Dolina
potrebuje šikovných ľudí na pozíciu upratovačky
Náplň práce: upratovacie a čistiace práce soc. zariadení určené pre návštevníkov
strediska Jasná Nízke Tatry
Benefity: atraktívne prostredie, množstvo zliav a výhod, vrátane aqapasu
Podrobnejšie informácie Vám v prípade záujmu poskytne: Magdaléna Kudelová
tel.:00421905974947
E-mail: kudelova@tmr.sk

