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Uplynulo 73 rokov od oslobodenia
Koncom januára sme aj vo Východnej spomínali na rýchly postup oslobodzovacích vojsk v 2. svetovej vojne na
západ. V závere januára pred 73 rokmi
začalo oslobodzovanie obcí horného
Liptova. Podľa terajšieho územného
členenia, prvou oslobodenou obcou
Liptova bola najvýchodnejšia obec
Važec - 29. 1. 1945. Oslobodzovacie
jednotky 1. čs. armádneho zboru potom postupovali na západ a rýchlym
postupom oslobodili obce Východná,
Hybe, Kráľova Lehota, Malužiná, Nižná a Vyšná Boca, Pribylina, Vavrišovo,
Liptovská Kokava, Dovalovo, Liptovský Peter, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Podtureň, Liptovský Ján,
Jamník, Liptovský Ondrej, Jakubovany,
Konská, Beňadiková, Veterná Poruba.
Poslednou oslobodenou obcou pred
Liptovským Mikulášom bolo Okoličné,
2. 2. 1945, kde sa front zastavil, pretože nemecké vojská dokázali vybudovať silnú obranu proti postupujúcim
oslobodzovacím vojskám na kóte 749

– Háj Nicovô, ktorou sa zastavilo oslobodzovanie severného Slovenska až do
4. 4. 1945, kedy bol Liptovský Mikuláš
oslobodený.
Pamätné udalosti si pri pamätníku

v centre obce pripomenuli zástupcovia
obce, organizácií i občania položením
vencov a kultúrnym programom.
(red)
Foto: mks

Začiatok roka patrí aj daniam
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný podať každý
občan, ktorý v roku 2017 kúpil alebo
predal nehnuteľnosť – pozemok alebo
dom. Daňové priznanie sa podáva na
Obecný úrad podľa príslušnosti.
Ten, kto predal nehnuteľnosť – podáva daňové priznanie, aby ukončil
povinnosť platiť daň. Nový majiteľ pozemku alebo domu má povinnosť podať
daňové priznanie, aby mohol platiť daň.
Ak už je daňovníkom (t.j. platí daň za
iné nehnuteľnosti) podáva čiastkové
daňové priznanie, aby doplnil nové nehnuteľnosti. Ak ešte nebol daňovníkom,
podáva riadne daňové priznanie. V priznaní uvedie všetky pozemky a stavby,
ktorých sa stal majiteľom.
Povinnosť podať daňové priznanie
nastáva aj pri stavebných pozemkoch.
Parcely, na ktoré bolo vydané právo-

platné stavebné povolenie v roku 2017
sa stávajú od 1. 1. 2018 predmetom dane
za stavebné pozemky v celej výmere.
Keď v roku 2017 prebehla kolaudácia stavby a kolaudačné rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť – parcela
už nie je stavebným pozemkom. Pri
vypĺňaní daňového priznania sa uvádza druh pozemku podľa toho, ako je
zapísaný v katastri nehnuteľností.
Obec Východná, ako správca dane,
nevykonáva zmeny automaticky. Túto
povinnosť zákon ukladá daňovníkovi
– majiteľovi nehnuteľností.
Poplatok za psa je v našej obci
stanovený na 4 eurá za jedného psa
ročne. Povinnosť nahlásiť psa do evidencie obce a platiť poplatok má každý
majiteľ alebo držiteľ psa, ak je pes starší
ako 6 mesiacov. Pri uhynutí psa, alebo
iných zmenách, je potrebné nové sku-

točnosti hlásiť písomne. Od poplatku sú
oslobodené len poľovne upotrebiteľné
psy. Nárok na oslobodenie musí vlastník preukázať potvrdením príslušného
orgánu, alebo príslušným preukazom.
Daňové priznanie môžete podať
osobne na Obecnom úrade, poštou,
prípadne elektronickou formou.
Občania, ktorí majú záujem o doručenie rozhodnutia na platenie dane na
e-mailovú adresu, môžu kontaktovať
správcu dane na e-mailovej adrese:
dane@vychodna.eu. V rozhodnutí je
uvedené číslo účtu, na ktoré je možné
daň poukázať bezhotovostne. Výber
daní v hotovosti začal od 5. februára
na Obecnom úrade.
V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Zuzanu Godálovú, tel. číslo
044/5207 414 alebo e-mail: dane@vychodna.eu.
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Divadelníci z Pribyliny zabávali Východnú
Divadelný súbor Klások z Pribyliny
odohral 20. januára v Evanjelickom
dome komédiu na motívy Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži v réžii Zdeny
Račkovej. Niekoľko desiatok divákov sa
príjemne zabavilo a užilo si hodnotné
kultúrne popoludnie. Už samotný názov divadelného súboru Klások – teda
Kolektív ľudí a schopných organizátorov kultúry je dôkazom nápaditosti
a zmyslu pre humor. Súbor funguje
od roku 1999 a za roky fungovania sa
Klások stal značkou, ktorá je zárukou
dobrej zábavy, pohody a oddychu.
Divadelníci svojimi vystúpeniami

reprezentujú nielen seba, ale aj obec
Pribylina, kde má ochotnícke divadlo
dlhú tradíciu – prvá písomná správa

o divadelnom predstavení je z roku
1863.
(red)
Foto: mks

Rozpočet na tento rok je prebytkový
Najdôležitejší finančný dokument
obce – rozpočet, ktorý definuje fungovanie samosprávy v číslach, je vo
Východnej na tento rok naplánovaný
a poslancami schválený ako prebytkový. Znamená to, že pomer medzi príjmami a výdavkami obce je pozitívny
a obec očakáva finančnú rezervu vo
výške zhruba 10-tisíc eur. Plánované
príjmy v tomto roku predstavujú
čiastku vyše dva milióny 82-tisíc eur,
výdavky sú naplánované na vyše dva
milióny 71-tisíc eur. Značnú časť rozpočtu predstavujú položky zabezpečujúce riadny chod obce. Samospráva
ale počíta aj s investíciami. Jednou
z najväčších investičných položiek
je plánovaná rekonštrukcia budovy
materskej školy, na ktorú je v rozpočte vyčlenených 140-tisíc eur. Ďalších
100-tisíc je určených na rekonštrukciu
budov „kultúrneho centra“ (budovy
pri Evanjelickom dome), ktoré by mali
mať po rekonštrukcii multifunkčné
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využitie (pre folklórnu skupinu,
klubové priestory...). Zastupiteľstvo
zahrnulo do rozpočtu aj balík peňazí
na rekonštrukciu a výstavbu miestnych
komunikácií, celkovo 160-tisíc eur. Podľa slov starostu obce Juraja Blaška sa
tento rok zamerajú na Hornú Kocúrku,
Jelenku, úsek cesty od č.d. 229 po 246
a predĺženie Mládežníckej ulice. „Pri
Mládežníckej ulici treba rátať s dlhším
časovým úsekom realizácie, pretože tam prebieha majetkovo-právne
vysporiadanie a bude potrebná prekládka inžinierskych sietí. Pri ďalších
úsekoch už pripravujeme projektovú
dokumentáciu. Chceme tiež rozšíriť
možnosti parkovania pri škole a riešiť
úpravy ulíc Na Hriadky, V priekope
a Hore potoky,“ dodal starosta.
Významnou investíciou by malo
byť aj vybudovanie zberného dvora
(so strojovým vybavením) v celkovej
hodnote vyše 151-tisíc eur. Na tento
projekt však obec počíta s príspevkom

z fondov a z vlastných zdrojov prispeje
sumou necelých 8-tisíc eur.
V rozpočte je ďalej naplánovaných
napríklad 50-tisíc na dažďovú kanalizáciu (Bodrog), 40-tisíc na zateplenie
zdravotného strediska, či 50-tisíc na
parkoviská.
Obec plánuje inštalovať aj nový kamerový systém, na ktorý získali od štátu 20-tisíc eur (spoluúčasť obce 20 %).
„Existujúci kamerový systém je zastaraný, ale myslím si, že jeho existencia je
opodstatnená. Má hlavne preventívny
účinok a záznamy z neho využívajú aj
policajti pri objasňovaní rôznych priestupkov. Pôvodne sme plánovali pokryť
kamerovým systémom celú obec, žiadali sme od štátu viac peňazí, ale dostali
sme len časť z našej požiadavky. Preto
sa zameriame najmä na centrum obce,
okolie cintorína, amfiteátra, zdravotného strediska a autobusové zastávky,“
doplnil starosta.
(red)

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Seniori pozor: Nestaňte sa obeťami
podvodníkov a zlodejov!
V súvislosti s trestnou činnosťou
páchanou na osobách vyššieho veku,
Policajný zbor SR opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby
neodovzdávali, príp. nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže
ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby
(páchatelia) volajú starším osobám a
predstavujú sa nielen ako ich príbuzní
alebo známi (vnuk, syn, brat, sused,
spolužiak) a žiadajú požičať peniaze
na rôzne účely, ale tiež aj ako lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých
ranných hodinách a oznámia im, že ich
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu,
leží v nemocnici, nemôže komunikovať,
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú
niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť, či skutočne volá ich
príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali

Literárny
úspech našej
žiačky
Veľký úspech pre seba i základnú
školu zaznamenala Tatiana Tivadarová,
žiačka 8.A, ktorá v silnej konkurencii
v celoslovenskej autorskej súťaži v tvorbe prózy a poézie Literárna Senica Ladislava Novomeského získala vo svojej
kategórii nádherné druhé miesto. Odbornú porotu zaujala dvoma básňami
– Zimná láska a Pocity. Cenu si bola
osobne prevziať v Záhorskej knižnici
v meste Senica. Na svoju tvorbu získala veľmi pozitívne ohlasy. Srdečne
gratulujeme a želáme veľa tvorivých
nápadov.
Zimná láska
Letné lásky sú už staré,
hrávam o nich na gitare.
Zimnú lásku chcem ja mať!
Zababraní v snehu,
vločka zapáli v nás nehu.
Ticho hovor ako chrániš si ma.
Zima sa končí,
spomienka zhasne.
Zmizne ako starý fén.
Aj ty mi raz zídeš z očí.

po taxikárovi alebo poslali neznámej
osobe cez službu Western Union, príp.
ich osobne priniesli na určené miesto
a odovzdali osobe, ktorá zariadi
všetky potrebné veci, najmä to,
že nehoda nebude hlásená
polícii.
Policajný zbor SR preto
upozorňuje seniorov, aby si
vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo
lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila
v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov,
aby nedávali peniaze osobám, ktoré
nepoznajú, aby nevyberali úspory zo
svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď
pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným
zborom SR zaznamenávané aj prípady,
kedy páchatelia oslovujú seniorov ako
pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií,
ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo
kontrolujú stav elektromeru a podobne.
Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne
pýtajú peniaze na operáciu ich príbuz-

ného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom
stave. V neposlednom rade páchatelia
vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar
(vlnené prikrývky, masážne
stroje, zdravotnícke pomôcky,
hrnce, nože) za výrazné zľavy
alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný
zbor SR ďalej upozorňuje, že
podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako
získať dôveru seniorov, ako sa dostať
do ich príbytkov, lokalizovať miesto
ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich
okradnúť. Preto Policajný zbor SR vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi
osamote, nevyberali pred nimi peniaze
a nerozmieňali im bankovky, aj keď
pôsobia dôveryhodne.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne
alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o zlodejov
či podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ
políciu na bezplatnom telefónnom čísle
158!

Zmena správnych poplatkov
Po zmene niektorých zákonov, ktoré schválila vláda koncom minulého
roka, došlo od 1. januára 2018 k zvýšeniu niektorých správnych poplatkov
vyberaných obcou. Vybrali sme pre vás prehľad niektorých z nich: vyhotovenie
odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, evidencií, registrov listín a spisov 2 €, vyhotovenie výpisu z matričnej knihy 5 €,
osvedčenie odpisu (fotokópie) z úradných kníh a záznamov 2 €, osvedčenie
podpisu na listine 2 € (za každý podpis), osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky
5 €, overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis (odpis) z registra trestov
2 €, nahliadnutie do matrík 2 €, príprava podkladov k uzavretiu manželstva
pred orgánom registrovanej cirkvi 10 €.
(red)

Aj vy môžete prispieť do východnianskych
novín. Radi privítame vaše tipy a námety.

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
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Daruj niečo zo seba pre svojho blížneho
Dňa 17. januára 2018 sme sa
rozhodli zorganizovať pomocnú aktivitu. Darovanie krvi. Pomoc pre človeka, ktorý je taký vzácny v Božích
očiach. Najvzácnejší. Človek môže
dať niečo zo seba, aby pomohol.
Po vianočných sviatkoch to trošku bolo riziko, že v krvi sú nahromadené koláče a iné dobroty, ktoré
sme konzumovali. A možno som
sa trochu obával aj reakcie, záujmu
ľudí. Ale vďaka Pánu Bohu. Vďaka
za všetkých darcov, ktorí prišli, ale
aj tým, ktorí to podporili a modlili
sa. Veď darovanie krvi je vzácne.
Aj my, spojení s Kristom pri Večeri
Pánovej, tiež prijímame transfúziu
Jeho krvi do tela, aby sme boli čistí,
čistí od hriechu. A to, čo prijímame,
máme dať a hlavne žiť pre ostatných,
blížnych.
Darovanie krvi sa uskutočnilo v zborových priestoroch
Evanjelickej fary. Krásnou myšlienkou, ktorú povedal pán
primár, sa niesol celý odber. „Mnoho ľudí si neuvedomuje,
a žiaľ aj tých, ktorí o tom rozhodujú, že darovanie krvi je
veľká vec. Veď to ako keby ste darovali nejaký orgán. A ak
niekto daroval napr. 10-krát krv, ako keby daroval desať
orgánov.“ Príjemný kolektív pojazdnej transfúznej jednotky
z Ružomberka. Úsmevy a aj milé slovo pána primára sa šírili
do celej Východnej. A na oplátku Východná prišla darovať
krv. Toto je veľká vec.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zorganizovať a spropagovať túto vec. Budem menovať hoci istotne by to nechceli.
Vďaka patrí: Rímsko–katolíckej farnosti a osobne Jankovi
Bucovi, pastierovi tejto farnosti, Obecnému úradu - referátu kultúry, Danke Kabátovej, ktorá pomohla zorganizovať,
spropagovať a nafotiť túto aktivitu, Urbáru vo Východnej,
pán predseda urbáru, aj pán starosta obce nás poctili náv-

števou a svojou podporou, Farme vo Východnej za podporu,
ZŠ a MŠ vo Východnej, kde pán riaditeľ a pani riaditeľka
osobne krv aj darovali. Ďakujem aj cirkevnému zboru ECAV
vo Východnej za to, že sa do tohto pustili a podporili to s pani
farárkou Marcelou Sabovou.
Drahí priatelia a občania, darcovia a podporovatelia. Chceli by sme v tomto pokračovať aj na budúce. Príďte darovať
niečo zo seba. My sme dostali najväčší dar od Boha, Božie
dieťa narodené v Betleheme. Tak sme niečo aj dali.
Toto darovanie krvi bolo pre konkrétnu osobu, ktorá ma
onkologické zdravotné problémy. Nebudem ju menovať, ani
by to nechcela. Ale aj v jej mene aj vo svojom mene ďakujem
za všetkých. Ochotného darcu miluje Boh, píše apoštol Pavel.
A my, obdarovaní Božou milosťou, sme darovali.
Modlime sa za chorých a nemocných. A ak môžeme, pomôžme aj takto...
Foto: mks
kpt. Mgr. Viktor SABO – ev. a. v. vojenský duchovný
AOS LM

Y KRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO

Deti hľadali poklady
Čo je poklad? Niečo pekné, cenné,
zaujímavé, niečo, čo by sme chceli nájsť
a niekedy aj vlastniť. Máme to aj v našej obci a spolu s deťmi predškolskej
triedy sme sa to vybrali objaviť.
Krása majestátnych štítov, ticho tatranských lesov, farby podtatranských
lúk, vôňa zemiakovej vňate, pôvab
dreveničiek postavených v rade za
sebou, šibalstvá pri stavaní májov, túlenie dieťaťa k matke, strach o krásnu
Zuzanu... To všetko deti objavili v Obrazárni Obecného úradu na obrazoch
Jána Šípku. Deti sa dozvedeli, prečo

musia byť obrazy kreslené suchým
pastelom prekryté sklom, kto dokáže
opraviť umelecké dielo, koľko remeselníkov je potrebných, aby sa obraz
dostal na výstavu. Vyberali si, ktorý
obraz sa im páčil a čo bolo na ňom
pekné. Mali možnosť vyskúšať si tiež,
ako sa správať pri návšteve kultúrnej
ustanovizne.
Môže byť pokladom domček s malými oblokmi? Môže! Je to dokonca
studnica pokladov: všetko zariadenie,
nástroje, stroje výšivky, oblečenie, hovoria o zručnosti a šikovnosti našich

predkov. Deti porovnávali zariadenie
domu v minulosti a súčasnosti, pozreli
si tkáčsky stav a ostatné pomôcky na
spracovanie ľanu. So správnymi východnianskymi výrazmi nám pomohla
p. Bubláková.
Takto pomáhame našim deťom objavovať poklady, „aby sme išli životom
niekedy s otvorenými očami a videli“, tú
krásu vo veciach (Piráti krásy)
Obidve akcie sme absolvovali v
spolupráci s Miestnym kultúrnym
strediskom Východná, ďakujeme za
ochotu.
(ab)
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Novoročný turnaj v stolnom tenise

Základná škola a Stolnotenisový
oddiel Východná zorganizovali v telocvični základnej školy Novoročný stolnotenisový turnaj. Turnaja sa zúčastnili
registrovaní aj neregistrovaní hráči.

Hralo sa systémom v skupine každý
s každým na tri víťazné sety. Na záver
sa odohrali zápasy v štvorhrách. Pre
víťazov boli pripravené trofeje a pre
každého súťažiaceho občerstvenie

v bufete. Turnaj rozhodoval František
Pitoňák ako hlavný rozhodca.
VÝSLEDKY
V KONEČNOM PORADÍ
Neregistrovaní hráči
1. Krajčiová Veronika
2. Poljak Ľubomír
3. Kamenický Stanislav
Registrovaní hráči
1. Moravčík Miroslav
2. Volaj Miroslav
3. Stano Peter
Štvorhra-neregistrovaní
1. Běhal Antonín, Kamenický Stanislav
2. Poljak Ľubomír, Jurčo Michal
Štvorhra-registrovaní
1. Csanyi Igor, Moravčík Miroslav
2. Pitoňák František, Volaj Miroslav
3. Poliak Vladimír, Stano Peter

Vianočný turnaj o Pohár starostu
obce vo futbale v hale
V závere roku, v piatok 29. decembra 2017, sa v telocvični základnej školy
uskutočnil v poradí už 12. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce
Východná. Na turnaj sa prihlásilo iba
šesť družstiev, a tak sa hralo systémom
každý s každým. Každé družstvo dostalo poradové číslo v poradí ako sa
prihlásilo na turnaj. Odpadlo tak obvyklé losovanie.
Po zahájení a pripomenutí si pravidiel sa naplno rozbehol zápasový
kolotoč. Turnaj bol až do záverečných
kôl otvorený a o poradie sa bojovalo
až do posledného zápasu. Víťazom sa
stalo družstvo Kožak team. Na druhom
mieste skončil Polícia team a z tretieho
miesta sa nakoniec tešili hráči z Čvirko
teamu.
Vyhodnotili sme aj najlepšieho
strelca, ktorým sa stal Marek Petrenka
z družstva Kožák team s piatimi gólmi. Ceny víťazom odovzdal starosta
obce Juraj Blaško spolu so zástupcami
Telovýchovnej jednoty. Víťazom bla-

hoželáme aj touto cestou a všetkým
účastníkom ďakujeme za účasť a po-

zývame ich zároveň aj na nasledujúci
ročník.
(ml)

• Víťazné družstvo Kožak team v zložení: horný rad zľava - Marek Hudáček, Matúš Majerský, Patrik Ploštica, Jaroslav Kráľ, dolný rad zľava - Peter Duriš, Marek
Petrenka a Lukáš Ilavský.
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