október 2017

zadarmo

Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota

A tak máme za sebou pekné a horúce leto. Už to vyzeralo, že z hríbov nebude nič. Avšak
daždivý začiatok septembra nám doprial aj hríby. Tak, ako hubári si prišli na svoje, dúfam,
že to bolo tak aj u ubytovateľov, čo by sa malo odraziť na platení dane z ubytovania.
Jar a leto možno v súčasnosti pochváliť za dobrú úrodu zemiakov, kalerábov, mrkvy a
paradajok, ktoré majú chuť paradajky. Asi nás chce príroda presvedčiť o tom, že naša
záhradka je doma a nie v chemickej záhradke Kauflandu a Tesca. Tá naša záhradka je
zdravá, ak si ju chemický nedobabreme.
Potešilo nás na obecnom úrade, že sme aj tohto roku mohli odmeňovať za dobré vysvedčenie.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci júl, august, september 2017
Dožili sa jubilea: Mária Klepáčová
Mária Pašková
Jela Líšková

90 rokov
80 rokov
50 rokov

Božena Líšková
Eva Morávková
Dana Cviková

86 rokov
60 rokov
50 rokov

Plnú náruč kvetov, dobrého zdravia i lásky, my Vám chceme zo srdca priať, aby ste sa
mohli v živote vždy smiať,radovať sa a zabávať.
Prisťahovali sa

:

Radoslava Bagľášová
Vanesa Bagľášová

Uzavreli manželstvo :

Dušan Palko a Martina Mrlianová
Ing. Juraj Ondreáš a Simona Dikaszová

Narodili sa

:

Dávid Hovanec rodičia: Petra Lazoňová a Dávid Hovanec

Opustili nás

:

Milan Puk 88 rokov

Práca starostu a obecného úradu v období júl, august, september 2017
Pripravovali sme materiál na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na Osvetovú besedu, materskú školu a cyklochodník, čo je podmienené stavebným
povolením, výberom dodávateľa stavby a podanie žiadosti. Najviac času zaberalo sústavné
požadovanie projektovej dokumentácie od spracovateľky na Osvetovú besedu. Je však tiež
pravdou, že požadované zmeny na projekt boli z dôvodu zmien v podmienkach získania
dotácie. Pripravujeme aj podanie žiadosti o dotáciu na priepust nad melioračným kanálom
na konci obce.
Po dlhšom čase z administratívnych dôvodov sme spustili rekonštrukciu chodníka
od začiatku obce po križovatku materskej školy. Začali sa práce na oprave priepustu
pri parčíku melioračného pluhu, ktorá je financovaná z Programu obnovy dediny
z environmentálneho fondu. Práce sú ukončené, budeme dokladovať na Environmentálny
fond požadované doklady, aby sme mali faktúru preplatenú s 5 % spolufinancovaním.
V administratíve sme doplňovali doklady potrebné k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na verejné priestory. Teda je predpoklad, že by sme mohli dotáciu získať.
Práce na majetkovom vysporiadaní pozemku pod požiarnou zbrojnicou nám pokračujú
pomaly aj vzhľadom ku pracovnej zaneprázdnenosti geodeta, ako aj vyjednávanie
s majiteľmi. Radi by sme mali stôl čistý do konca roka.
V administratíve to je proces spracovania územného plánu obce Pavčina Lehota. Na územný
plán máme prisľúbenú dotáciu, ktorú získame ak sa dodrží termín spracovania. Zo strany
obstarávateľa a spracovateľa je prísľub na dodržanie termínu.
V daňovej oblasti sme distribuovali Daňové výruby k platbe dane z nehnuteľností,
komunálny odpad a psa. Tu chceme pripomenúť ubytovateľom povinnosť uhradiť daň
z ubytovania za 3. kvartál do 15.10.2017.
V účtovníctve boli spracované dokumenty, ako sú účtovné uzávierky za mesiac, evidencia
obyvateľstva, štatistika, daňové spracovanie, overovanie listín, podpisov, spracovávanie
podkladov pre úrad práce k platbe za zamestnávanie nezamestnaných a iné.
V oblasti kultúry sme mali divadlo z Dovalova 22.7.2017, zorganizovali sme oslavy 73.
výročia SNP so spoločenským posedením pri vatre.
Pozitívne hodnotíme záujem a odvedenú prácu pri budovaní priestranstva za požiarnou
zbrojnicou, za čo patrí srdečné poďakovanie.
Podarilo sa opraviť vyhliadkovú vežu ako aj obnoviť náter.
Osadili sme spoločne so ZCR informačné tabule pri odbočke na ČOV. Tabule čakajú
na opravu strechy a náter, potešujúce je to, že sa nám ozvali záujemcovia zo ZCR, ktorí tieto
práce už začali realizovať.
Opravili sme a doplnili verejné osvetlenie a je príprava na montáž kamerového systému
na miestach separovaného zberu.

Obecné zastupiteľstvo júl-september 2017
Obecné zastupiteľstvo v hodnotenom období zasadalo dva krát.
Schválilo:
VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Pavčina Lehota
VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pavčina Lehota
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam uzavretú
v zmysle §50 a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

Zmluvu o dielo na vypracovanie PD Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota
Zobralo na vedomie:
Informáciu o pripravovaných činnostiach MŠ na nový školský rok 2017/2018 riaditeľky MŠ
D. Bobrovčanovej a finančnú analýzu personálneho zabezpečenia prednesené E. Morávkovou.

Drobný stavebný odpad.
Na drobný stavebný odpad máme pristavený kontajner pri maringotke za Osvetovou
besedou. Kontajner sa nám plní, čo 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.
Pri tejto príležitosti znovu pripomíname, že do kontajnera nepatrí papier, piliny, lepenka,
sadrokartón a podobne.

Hodnotenie dom, dvor, záhrada
V tomto roku sme vyšli v ústrety požiadavke, aby sa hodnotenie urobilo koncom augusta a
opačne ako doteraz t.j. so začiatkom od Krevíčka – centrum - Hate- novou ulicou –
od Urbanových po Petho.
Pôvodne prisľúbili účasť v komisií Ing. Gemzický-starosta z Ľubele, Ing. Ján Hollý –
starosta z Liptovských Kľačian a starosta z Gôtovian – Jozef Cút.
Na poslednú chvíľu sa ospravedlnili starostovia z Ľubele a Liptovských Kľačian. A tak
účasť v komisii bola upravená a to starosta z Gôtovian Jozef Cút, starosta zo Svätého Kríža
Vladimír Feketík a jeho manželka pani Danka Feketíkova – konateľka spoločnosti Agro
Siná s.r.o.
Po obhliadke obce určili nasledovné hodnotenie:
1.miesto
rod. Petho č.2- za architektúru stavby a kvetinové záhony. Získavajú diplom a 35.- €
2.miesto
rod.Bobrovčanová č.13– za tvarovanie zelene a prostredie dvora. Získavajú diplom a 20.- €
3.miesto
rod. Majerčiaková č. 46 – za kvetinovú výzdobu . Získavajú diplom a 10.- €
Čestné uznanie
rod. Staroňová č. 137
za architektúru stavby a predzáhradky, s využitím prírodného materiálu, – riečneho
kameňa
rod. Dzúrová
za architektúru stavby a predzáhradky, s využitím prírodného materiálu, – riečneho
kameňa

Odmena za vysvedčenie
Starosta obce spoločne s akciovou spoločnosťou Žiarce odmenili žiakov základnej školy
za dobré vysvedčenie v celkovom počte 15 žiakov.
Žiak, ktorý doniesol ukázať
koncoročné vysvedčenie, kde nebola známka 4 a priemer známok bol do dvoch sme udelili
odmenu : poukaz na 5 jázd na bobovej dráhe platného do 31.8.2017
Zároveň želáme výborné štúdijné výsledky aj v školskom roku 2017/2018.

