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zadarmo

Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota
Vážení spoluobčania,
prišla jeseň a s ňou opäť aj náš Hlásnik. Pre niektorých prichádza čas zberu úrody, pre iných
čas odpočinku, kedy môžu zhodnotiť, čo im priniesla jar a leto.
Aj tohto roku sme hodnotili najkrajší dom, dvor, záhradu. Vždy nás teší, keď počujeme
slová chvály od návštevníkov obce.
Urobilo nám tiež radosť, že sme mohli odmeniť za dobré vysvedčenie celkom 17
školopovinných žiakov. Veríme, že nás nesklamú ani v tomto školskom roku, ktorý sa práve začal.
Prajem Vám ešte veľa jesennej pohody a príjemných dní.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci júl,august,september
2016
Dožili sa jubilea:
K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.

Mária Klepáčová
Božena Líšková

89 rokov
85 rokov

Milan Puk
Iva Staroňová Ing.

87 rokov
60 rokov

Jedným hlasom želajú Ti

veľa sily, šťastia, zdravia!

Prisťahovali sa: Ján Urban, Klaudia Urbanová, Jakub Urban, Laura Mária Urbanová
Narodili sa

: Marína Ondreášová, rodičia: Simona Dikaszová a Juraj Ondreáš Ing.
Dominik Kubáň, rodičia : Vladimír Kubáň Ing. a Jitka Floreková
Kateřina Černá, rodičia: Zuzana Staroňová Ing. a Libor Černý
Eliška Cholvadtová, rodičia: Ivana Staroňová č. 118 a Michal Cholvadt

Opustili nás

: Milan Juriš 74 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období júl - september 2016
Uvedené obdobie bolo zamerané v administratívnej oblasti na dopracovanie podkladov
k dani z nehnuteľností, za komunálny odpad a ostatné poplatky pre obec ako aj ich výber od
poplatníkov. Taktiež to bola štatistika, výkazníctvo a 1/2 ročná účtovná uzávierka.
Vyzvali sme spoluvlastníkov parciel v Krevíčku k údržbe parciel a to vykosením porastu.
Požiadali sme Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši o vykonanie kontroly na pozemkoch
Juraja Staroňa č. 124 v k.u. Pavčina Lehota, kde podľa nášho názoru sú pozemky
neudržiavané a sú zaburinené.
Na základe pripomienok k činnosti COOP Jednota predajňa Pavčina Lehota bola urobená
návšteva u predsedu COOP Jednota a prednesené požiadavky na zlepšenie činnosti.
Požiadavka na obnovenie kompostoviska rezonovala v práci starostu. Bol oslovený
majiteľ pozemku, kde by sa kompostovisko vybudovalo. V súčasnej dobe prebieha jednanie
k nájomnej zmluve.
Vybudovalo sa verejné osvetlenie v chatovej osade s troma svetelnými bodmi. Pokiaľ sa
ukáže životaschopnosť solárnych lámp, je predpoklad, že bude osvetlenie ešte doplnené o
dva svetelné body.
Účasť na jednaní k poškodenému a neopravenému mostíku pod Pálenicou.
Oprava dreveného kríža na cintoríne, likvidácia symbolického kmeňa z víchrice 23.8.2007
pri chodníku z dôvodu napadnutia hnilobou. Na uvedenom mieste bude v priebehu októbra
urobená skalka s dátumom víchrice 23.8.2007.
Upravili sme priestor pri pomníku na námestí k 72.výročiu SNP, ktoré sme dôstojne
oslávili 26.augusta.
Na podnet vedúceho odboru dopravy mesta Liptovský Mikuláš prebehlo jednanie k
zlepšeniu stavu poľnej cesty z Bodíc do Pavčinej Lehoty. Počíta sa s využitím materiálu zo
žiadosti k náučnému chodníku Pavčina Lehota - Bodice .
Urobili sme hodnotenie o najkrajší dom, dvor, záhradu 8.9.2016.
Pozornosť sme venovali verejnej zeleni, ako aj údržbe pozemkov v majetku obce Pavčina
Lehota. Problém je s mužským pracovníkom, ktorého sa nám nepodarilo získať z programu
Úradu práce. Tieto práce vykonávajú doplnkovo p.Benický a p.Paško.
Podarilo sa sponzorsky zabezpečiť frézovaný materiál 40 m3 k údržbe miestnych
komunikácií a poľných ciest.
Navštívili sme jubilujúcich občanov 80 a viacročných .
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.
Sme radi, že majitelia parciel v Krevíčku pristúpili seriózne k svojmu majetku a upravili
Krevíček na pohľadný priestor.

Jednanie obecného zastupiteľstva v období júl,august, september 2016
V hodnotenom období obecné zastupiteľstvo jednalo 3 x
Prejednalo:
Protokol o výsledku kontroly evidencie a nakladania s pozemkami obcí SR v obci Pavčina Lehota
z mája 2016
Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, termín zaslania do 17.6.2016,
spracované 16.06.2016, adresované na Najvyšší kontrolný úrad Expozitúra Žilina
Vzalo na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Pavčina Lehota pre r. 2015

Schválilo:
Záverečný účet obce Pavčina Lehota a rozpočtové hospodárenie za r. 2015
Zabezpečenie osvetlenia solárnymi lampami v hodnote 1200.- € v chatovej osade, využitie
frézovaného materiálu na technické spracovanie materiálu v hodnote 3000.- € v chatovej osade
Všeobecné záväzné nariadenie (VZN ) č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
a oslavné účely, kategórie dovolených výrobkov na použitie a tiež sankcie v prípade nedodržania
tohto nariadenia
VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj platný od 1.11.2016, ktorý sa týka fyz.alebo
právnických osôb, ktorým bolo vydané stavebné povolenie
Doplnok č.1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, ktorý sa
upravuje z doterajších 9,- euro na 11,- euro/ mesiac za pobyt dieťaťa v materskej škole
Doplnok č.2 k VZN č. 13/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad týkajúci sa
obyvateľov, ktorí ubytujú. Poplatok sa upravuje z 3,30 euro na 6,- euro za lôžko na rok
Presné znenie všetkých schválených Všeobecných záväzných nariadení si môžete prečítať na
internetovej stránke obce Pavčina Lehota
Uložilo:
Hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu odvedenej dane z ubytovania za zimnú a letnú
sezónu 2016 do konca septembra 2016

Platba dane za ubytovanie - UPOZORNENIE
Povinnosť odvedenia dane 1x za štvrť rok zaplatiť do 15.4., 15.7., 15.10., 15.1.,

Hodnotenie najkrajšieho domu, dvora, záhrady
V tomto roku prijali pozvanie do hodnotenia najkrajšieho domu, dvora a záhrady starostka z
Nižnej Boce Mgr. Silvia Skusilová, starosta z Vlách Ladislav Guoth a starosta Gálovian Miroslav
Kubáň.
Komisia si fotila každú kvetinovú výzdobu na domoch, dvoroch a predzáhradkách, z ktorých
vybrali 12 favoritov. Z nich určili nasledovné poradie:
1. miesto RD č. 2 rod. Petho za upravenú záhradu a balkónovú výzdobu
obec udeľuje diplom a finančnú odmenu 35.- €
2. miesto RD č. 15 rod. Ďuríková za balkónovú výzdobu
obec udeľuje diplom a finančnú odmenu 20.- €
2. miesto RD č. 18 rod. Mišurová za balkónovú výzdobu
obec udeľuje diplom a finančnú odmenu 20.- €
3. miesto RD č. 49 rod. Kureková za upravenú predzáhradku a balkónovú výzdobu
obec udeľuje diplom a finančnú odmenu 10.- €
4. miesto RD č. 170 rod. Šmitalová za prípravu dvora pre budúce 1. miesto
obec udeľuje diplom
K udeleniu cien blahoželá kolektív obecného úradu

Odmena za vysvedčenie
Sme radi, že aj tento rok obec v spolupráci s a.s. Žiarce odmenila za dobré vysvedčenie
žiakov poukazom 5 jázd na bobovej dráhe. Rýchlu jazdu si užili: Čániová Alexandra,
Dikošová Barborka, Dudášiková Sofinka, Gallová Lily, Jusková Bibianka, Kováčová
Hanka, Kováčová Katka, Klepáčová Melanie, Klepáčová Natália, Kupčová Martinka, Mališ
Jakubko, Majerčiak Samko, Staroňová Katka, Staroň Matej, Tvrdá Lucka, Varga Martinko,
Varga Samko

Sporiadky
Problém sporiadkov – „kopanie hrobov“ bol prejednávaný už niekoľko krát v posledných
štyroch rokoch. V tomto roku sme urobili - aj na základe návrhu z Verejného zhromaždenia
občanov - anketu o postoji občanov k riešeniu sporiadkov s nasledovným výsledkom:
Celkom sme oslovili 108 domov.
 Za založenie fondu a platenie príspevku bolo celkom 22 rodín. Ak budeme počítať v
priemere 3 členov rodiny je to 66 prispievateľov. Ročne sú v priemere 4 pohreby s
nákladom kopania hrobu 200.- €. x 4 = 800.- € Z uvedeného vyplýva, že členský príspevok
na jedného prispievateľa by bol cca 12 €/rok
 65 rodín sa vyjadrilo, že náklady s kopaním hrobu si uhradia sami na vlastné náklady, alebo
si zabezpečia krematórium.
 21 rodín sa vyjadrilo, že sa pridajú k väčšine, prípadne sa nevedeli rozhodnúť.
Na základe jednoznačného výsledku ankety poslanci zastupiteľstva rozhodli, že sa
sporiadky v Pavčinej Lehote končia k 1.10.2016.
Od tejto doby každý, kto bude potrebovať kopať hrob, zabezpečí si to cez pohrebnú službu, ktorá
zabezpečuje celý pohreb.
Pred kopaním hrobu je nutné osloviť obecný úrad z dôvodu určenia miesta na hrob. Táto
povinnosť vyplýva z toho, že obec Pavčina Lehota je správcom cintorína.

Štúdium na Akadémií ozbrojených síl V Liptovskom Mikuláši
V akademickom roku 2017/2018 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch
akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu
(prijatých bude 39 študentov), 2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 22 študentov), 3/ Vojenské
spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 32 študentov), 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich
časti (prijatých bude 14 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne
pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.
Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium
stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.
Termín podania prihlášky je do 28.2.2017 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok
za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.
Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 13. do 15. júna 2017. Vedomostnej
skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie,
previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.
Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky
študijné programy.
Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 107 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na
prijímacích skúškach.
Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im
služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj
ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť
vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.
Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium
Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika neorganizuje
prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské
a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou
ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie
poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905
622170, 0911 622170, 044 5524804. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu.
Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

COOP Jednota v našej obci

COOP Jednota Liptovský Mikuláš pôsobí v našej obci už veľmi dlhé obdobie. Mnohí z vás,
našich obyvateľov realizujú nákupy práve v tejto predajni. Rozhovor sme urobili s predsedom
predstavenstva
COOP
Jednoty
Liptovský
Mikuláš,
spotrebné
družstvo
Ing. Jánom Šlaukom:
„V čom je COOP Jednota odlišná od iných svojich konkurentov?“
Odbúravanie prekážok v pohybe tovaru medzi štátmi a celková globalizácia ekonomík
spôsobili, že výrobcovia môžu umiestniť svoje produkty prakticky kdekoľvek na svete. Tradičné
limity, s ktorými sa stretávali v minulosti, strácajú na význame.
Preto dnes okolo seba narazíme na množstvo výrobkov, ktoré nepochádzajú z nášho regiónu,
dokonca ani z krajiny, v ktorej sme sa narodili, veľakrát ani z kontinentu, na ktorom žijeme.
Kým v okolitých krajinách je podiel predaja domácich výrobkov vysoký, Slovensko je na tom
radikálne odlišne. Primálo si chránime náš trh záplavou nie vždy kvalitných zahraničných
výrobkov, a tým sami sebe odoberáme príležitosti na prácu, slušnú mzdu, ochudobňujeme náš štát,
náš región, a tak v konečnom dôsledku aj sami seba. Aj potravinárske reťazce ponúkajú slovenské
výrobky často v obmedzenej miere. Zato ponuka zahraničných výrobkov je veľmi široká.
Z tohto stavu sa však vymykajú predajne COOP Jednoty. V ich ponuke nájdete v priemere až
70% slovenských potravinárskych výrobkov. Oproti iným reťazcom, kde je priemer často aj veľmi
hlboko pod 50% sa teda COOP Jednota právom hrdí tým, že je lídrom v predaji slovenských
potravín a že sme skutočne - ako znie náš slogan - „Najlepšie domáce potraviny“.
COOP Jednota má na celom Slovensku viac ako 2300 predajní. Konkrétne COOP Jednota
Liptovský Mikuláš podniká v desiatich okresoch v regiónoch Liptova, Oravy, Spiša a Gemera,
máme 140 predajní. Tu na Liptove sme zastúpení v každom meste a takmer v každej obci.
„Aké slovenské výrobky môžeme objaviť vo vašich predajniach?“
Tých výrobkov je skutočne veľmi veľa a to zo všetkých druhov. V mnohých z týchto
sortimentných kategórií sme lídrami na slovenskom trhu čo sa týka kvality aj šírky sortimentu.
Okrem všeobecnej podpory slovenských výrobkov sa však zameriavame aj na producentov z nášho
najbližšieho okolia. Na pultoch v našich predajniach preto nájdete množstvo výrobkov z nášho
regiónu, s ktorými sa vo veľa prípadoch nestretnete v žiadnych zahraničných supermarketoch. Či sú
to napríklad pekárske a kysnuté výrobky alebo mäso a mäsové výrobky, kravské a ovčie mliečne
výrobky, cukrárske výrobky, liptovské droby, prírodný med a mnoho ďalších. Okrem menších
výrobcov vo veľkom odoberáme výrobky aj od tradičných veľkých liptovských producentov ako
Liptovská mliekareň, Pečivárne Liptovský Hrádok, Liptovské pekárne a cukrárne či St. Nicolaus.
Predajom všetkých týchto potravín priamo podporujeme zamestnanosť v regióne, v ktorom všetci
žijeme.
„Aké ďalšie výhody má zákazník pri nakupovaní v predajniach COOP Jednota?“
Výhod, pre ktoré sa zákazníkom oplatí prísť práve do našich predajní, napríklad konkrétne do
predajne vo vašej obci Pavčina Lehota je viac. Okrem už spomenutého širokého sortimentu
slovenských výrobkov ponúkame veľmi kvalitnú vlastnú značku výrobkov COOP rozdelenú do
viacerých kategórií – Dobrá cena, Tradičná kvalita, Prémium, Active life a ďalšie. Tieto výrobky
vynikajú vysokou kvalitou a výbornou cenou v rámci svojej kategórie. Preto sú medzi zákazníkmi
mimoriadne obľúbené. Ďalšou výhodou je vernostný program COOP Jednoty. Držiteľ nákupnej

karty COOP pri platbách za tovar zakúpený v predajniach COOP Jednoty kumuluje na karte zľavu,
za ktorú si v určenom výplatnom termíne môže u nás realizovať svoj nákup. Novinkou je, že
nazbierané zľavy si môžete vybrať už dvakrát do roka. Nákupná karta COOP Jednoty je prvá
celoslovensky používaná karta výhod v maloobchode a platí vo všetkých predajniach COOP
Jednoty na celom Slovensku. Okrem zliav z nákupov pri preukázaní sa touto kartou môžete dostať
ďalšie zľavy u niektorých zmluvných partnerov, napríklad vo vybraných cestovných kanceláriách,
kúpeľoch, predajcoch nábytku a podobne. Bližšie informácie nájdete na www.coop.sk.
Veľmi dôležitý je výber akciového tovaru. Letáky sú v dvojtýždňovej periodicite dodávané aj
do schránok obyvateľov a obsahujú veľký počet výrobkov rôzneho charakteru a za výhodné ceny.
Okrem letákov sa zákazníci môžu u nás stretnúť s veľkým počtom mimoletákových akcií a sezónne
upravovaných cien, z ktorých majú radosť tak stáli obyvatelia obce, ako aj turisti.
„Ktoré služby, ktoré ponúkate, môžu využiť priamo zákazníci v našej obci?“
Okrem už samozrejmej možnosti platby kartou môžu obyvatelia Pavčinej Lehoty využiť
v predajni možnosť platby šekov, výberu hotovosti zo svojho účtu, či dobíjanie kreditov mobilných
operátorov. Sú to všetko obľúbené služby, ktoré našim zákazníkom uľahčujú život najmä v obciach
vzdialenejších od mesta.
„Pán predseda, povedzte touto cestou svojim zákazníkom pár slov na záver.“
Chcel by som sa občanom Pavčinej Lehoty poďakovať za dlhoročnú priazeň. Myslím, že
COOP Jednota Liptovský Mikuláš si za mnoho rokov prešla všeličím, ale vždy sa snažila svojim
zákazníkom poskytovať presne to, čo potrebovali. Neustále sa snažíme zdokonaľovať tak technické
vybavenie predajní, ako aj rozširovať ponuku výrobkov o novinky, regionálne špeciality
a nepotravinársky tovar. Chceme, aby platilo heslo, že COOP Jednota je k vám najbližšie, aby
obyvatelia nemuseli cestovať za nákupom do mesta a strácať tak drahocenný čas a tiež financie na
benzín. Základné potraviny aj nepotravinársky tovar by mali mať možnosť kúpiť u nás. Do blízkej
budúcnosti pripravujeme aj personálne posilnenie predajne vo vašej obci, aby bolo možné predĺžiť
otváracie hodiny a plnohodnotne zásobiť predajňu aj počas silných náporov zákazníkov počas letnej
či zimnej sezóny.
Záleží aj na nás.
Po niekoľko ročnom požadovaní zo strany obce k rozšíreniu otváracích hodín v prospech
občanov a hostí v Pavčinej Lehote a osobnej návšteve predsedu COOP Jednota sme došli k spoločnej dohode a to k rozšíreniu otváracích hodín a hlavne posilnenie ďalšou pracovníčkou.
Doterajším hlavným argumentom bolo, že dve pracovníčky si na seba nezarobia produktivitou
práce, teda výškou tržby. Nie som odborník v oblasti a tak môžem iba konštatovať, že ak sa majú
tržby zvýšiť, je potrebné, aby sme nakupovali hlavne v Pavčinej Lehote. Je mi jasné, že nakupovať
budeme v Pavč. Lehote ak tu bude dostatočný sortiment, primeraná predajná doba, nezatvorený
obchod a pod.
To čo tu je rozhodujúce je aj to, že v COOP Jednota sú prevažne slovenské výrobky a kvalitnejšie výrobky ako v obchodných reťazcoch, nehovoriac o mäsových výrobkoch, zelenine a ovocí. Najmarkantnejší rozdiel je vidno, ak si kúpite banán v obchodnom reťazci po sčernení šupky je
vo vnútri zhnitý a ak si ho kúpite v COOP Jednota je vo vnútri zdravý a môžte ho pokojne zjesť.
V mene tých, ktorí sa domáhali rozšírenia otváracích hodín a posilnenia personálu si Vás dovoľujem požiadať, aby ste viac nakupovali v COOP Jednota v Pavčinej Lehote a tak zabezpečili to
čo bude realitou od 1.11.2016 a po zaučení tiež rozšírenie predajnej doby od 1.12.2016.
Za pochopenie ďakujem a želám radosť z nakupovania v našej obci, váš starosta

Jeseň na cestách

Hmla, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so
sebou riziká, na ktoré by sa mal pripraviť každý účastník cestnej premávky.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch pripraviť na častejšie hmly, dážď, prípadne
námrazu a s tým spojenú mokrú a klzkú vozovku. Je veľmi dôležité v počasí, keď sa
hromadí voda na cestách, aby vodiči dodržiavali predpísanú rýchlosť, jazdu prispôsobili
stavu a povahe vozovky, ako aj poveternostným podmienkam. Pri šoférovaní netreba
zbytočne riskovať predbiehaním, používať bezpečnostné pásy a plne sa venovať vedeniu
vozidla. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami, aby bolo možné včas reagovať a
predísť kolíznym situáciám.
V tomto období je na cestách zvýšený pohyb poľnohospodárskych strojov, opatrní
buďte najmä pri ich predbiehaní. Pri poľnohospodárskych prácach často dochádza aj k znečisteniu komunikácie od blata, rovnako tak aj popadané lístie zvyšuje nebezpečenstvo
šmyku.
V jesennom období sa v blízkosti cestných komunikácií, najmä medzi obcami, vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri. Zvýšené riziko stretu so zverou je najmä v noci a ráno,
kedy môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vodičov znížená.
Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, často si to však
neuvedomujú. Preto treba zvýšiť ostražitosť, predvídať a vyhýbať sa rizikovým úsekom
ciest. Pri prechádzaní cez cestu je potrebné používať vyznačené priechody. Odporúčame
radšej sa viackrát presvedčiť či je bezpečné cez cestu prejsť. Týmto účastníkom cestnej
premávky opätovne pripomíname povinnosť zo zákona byť osvetlení a mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky. Stále evidujeme prípady, keď sa chodci a cyklisti, za zníženej viditeľnosti, pohybujú po cestách bez reflexných prvkov, príp. bez osvetlenia bicykla.
Zrážka s vozidlom potom často končí vážnymi zraneniami až smrťou. Cyklisti by nemali
preceňovať svoje schopnosti a zvážiť riziká, ktoré im hrozia v súvislosti so zníženou
viditeľnosťou a mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je podľa zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej
premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravnotechnickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil na živote a zdraví seba a ostatných a nespôsobil sebe a
ostatným škody na majetku.
Vždy je lepšie prísť o pár minút neskôr, ako nikdy!!!

