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Obec rokuje v záujme
individuálnej bytovej výstavby
Obecné zastupiteľstvo má v úmysle
podporiť realizáciu individuálnej bytovej výstavby vo Východnej konkrétnymi krokmi. Hlavným cieľom je pomoc
mladým ľuďom a rodinám s bývaním
a tým ich motivovať zostať žiť práve
tu. Možnosťami realizácie zámeru sa
zaoberali už v minulom roku.
Vo februári tohto roku sa uskutočnilo prvé stretnutie starostu obce s miestnym presbyterstvom evanjelickej cirkvi
s ponukou zámeny pozemkov medzi
obcou a cirkvou. Návrhom bolo zameniť cirkevný pozemok v lokalite
na Šajbách za akýkoľvek iný pozemok
obce. Toto riešenie sa však nestretlo
s priaznivou odozvou.
Začiatkom júna sa preto na podnet
starostu uskutočnilo ďalšie stretnutie
zástupcov evanjelickej cirkvi a obce,
ktorá predložila novú ponuku. Jej
podstatou je, aby obec zabezpečila vybudovanie inžinierskych sietí a cestnej
komunikácie a cirkev by následne
zhodnotené pozemky mohla ponúkať
záujemcom ako stavebné. Detaily konkretizoval starosta obce Pavel Krupa:

• Na pozemkoch v lokalite Šajby by mohli stáť nové domy.
„Obec Východná v súlade s územným
plánom ponúka ECAV Východná odkúpenie časti predmetných pozemkov
na vytvorenie cestnej komunikácie,
ktorá spojí ulicu Hriadky s ulicou
Šajby, t.j. od rodinného domu č.s. 901
po rodinný dom č.s. 17. Obec do navrhovanej cestnej komunikácie zrealizuje

Beseda s poradcom ministra
Začiatkom júna (3. 6.) sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie na podnet
člena poradného zboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Stanislava Bystrianskeho. Rodák z Východnej je v súčasnosti členom poradného
zboru ministra Jána Mičovského. Je celoživotným lesníkom, odborným lesným
hospodárom, počas kariéry prešiel v tejto sfére všetkými stupňami riadenia, pracoval aj v súkromnom sektore a má bohaté skúsenosti aj zo zahraničia.
Diskusie sa zúčastnili zástupcovia obce, Farmy Východná, urbáru, poľovníckych
združení i Lesníckej školy z Liptovského Hrádku a zameraná bola na lesníctvo,
ochranu prírody, poľovníctvo a otvorili sa aj témy poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka.
Stanislav Bystriansky predostrel príklady a skúsenosti z praxe a načrtol aktuálne problémy z vyššie uvedených oblastí, ktorými je potrebné sa zaoberať. Diskutéri
sa vyjadrovali k aktuálnym zákonom a dávali podnety na ich vylepšenie a tiež
kritizovali systém, ktorý nefunguje v prospech obyvateľov štátu. Zúčastnení sa
zhodli na tom, že spoločne a v diskusii je možné vyriešiť veľa, a preto prejavili
S. Bystrianskemu podporu pri tlmočení problémov z praxe na ministerstve. Poradca zároveň prisľúbil, že Východnú opätovne navštívi, aby mohol prezentovať
výsledky úsilia a ďalšie stratégie.
(red)

inžinierske siete v zložení – prepojenie
vodovodnej a elektrickej siete s existujúcou sústavou, prípadne rozšírenie
splaškovej kanalizácie. Z dôvodu
zamokrenia pozemkov a odvodnenia
novovybudovanej cestnej komunikácie od dažďových vôd obec do telesa
cesty umiestni aj dažďovú kanalizáciu
s vyústením do potoka Východňanka.
Požiadali sme cirkev o odkúpenie časti
pozemku. V prípade vzájomnej dohody, pre odčlenenie pozemku a vytvorenie novej parcely, obec zabezpečí
vypracovanie geometrického plánu
odborne spôsobilou osobou v oblasti
geodézie.“
Predpokladom úspechu by bolo,
že cirkev pristúpi na takéto riešenie
a v ďalšej fáze by jednotlivé pozemky
sama predávala záujemcom o bývanie.
„Aby obec pomohla rozvoju v oblasti
individuálnej bytovej výstavby, musí
realizovať výstavbu inžinierskych sietí, či miestnej komunikácie z vlastných
zdrojov. Pozemky na individuálnu výstavbu by sa teoreticky našli aj na iných
miestach, ale problémom je, že sú veľmi
rozdrobené. Pre obec je preto podstat(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Dobrovoľníci čistili Váh

V polovici mája zorganizovalo OZ Tatry, Ekorota, OZ
LIPA a Komunitná nadácia Liptov s podporou Pečivární
Liptovský Hrádok veľkú akciu na vyčistenie koryta Bieleho
Váhu v lokalite Starý mlyn pri Východnej. Akcie sa zúčastnilo
okolo 50 ľudí, medzi ktorými nechýbali ani dobrovoľníci
z Východnej. Okrem nich sa na akcii zúčastnili členovia organizujúcich zložiek, aj dobrovoľníci z Hýb, Kráľovej Lehoty
a Važca, ktorí prijali výzvu zo sociálnych sietí.
Podľa slov aktivistky a členky Ekoroty Ley Kurpasovej

doborovoľníci vyzbierali okolo 10 ton rôzneho odpadu: „Boli
tam plasty, stavebný odpad, topánky, pneumatiky, dokonca
chladnička. Sme radi, že sme prispeli k vyčisteniu dôležitej
časti toku Váhu, kde sa nachádzajú aj nádherné bobrie hrádze.“
Zberný dvor na uloženie vyzbieraného odpadu poskytla
obec Važec, ktorá zároveň financovala aj likvidáciu odpadu.
Obyvatelia tamojšej rómskej osady sú totiž považovaní za
najväčších pôvodcov znečistenia rieky. (red), foto: Ekorota

Krpčekovo 2020
Milí rodičia, aj v tomto roku budete môcť prihlásiť svoje deti do detského tábora
Krpčekovo, ktorý sa bude konať v termíne 12. - 18. júla 2020.
Tábor sa tradične koná v areáli amfiteátra vo Východnej a v posledný táborový
večer (v sobotu) deti na veľkom pódiu prezentujú rodičom to, čo sa počas tábora
naučili. Vedúcim tábora je Alfred Lincke, interpret ľudového tanca, ktorý vedie
detský folklórny súbor Slnečnička a vypomáha mu Vlado Michalko, tanečník
a porotca zo súťaže Zem spieva.
O podmienkach a spôsobe prihlasovania detí do tábora vás budeme informovať
prostredníctvom webovej stránky obce www.vychodna.eu, facebooku a obecného
rozhlasu. Tešíme sa na všetkých tancuchtivých!

Obec rokuje v záujme...
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alternatíva,“ dodal starosta.
Zatiaľ čo obec je na zámer pripravená, stanovisko cirkvi zatiaľ nie je
známe. Ako uviedla farárka Marcela
Sabová, schvaľovacie procesy v cirkvi
majú svoje pravidlá a je nutné dodržať viacero krokov. Hlasovať sa musí
najskôr na miestnom presbyterstve,
potom hlasuje konvent, seniorálne
presbyterstvo a nakoniec generálne
presbyterstvo. Až v prípade súhlasných
stanovísk na všetkých úrovniach môže
cirkev zámer odobriť. Proces získavania
stanovísk v cirkvi je časovo náročnejší
a mohol by trvať aj rok.
O vývoji situácie vás budeme informovať.
(red)

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí stáli
počas koronakrízy „v prvej línii našej
obce“. Predavačkám v obchodoch,
pracovníkom pošty, vodičom SAD,
pracovníkom ŽSR, urbáru, Farmy
Východná, VPS, obecného úradu,
farským úradom ECAV a RK cirkvi
a v neposlednom rade aj zamestnancom firmy PETRUS, ktorí rekonštruujú priestory bývalých evanjelických
škôl.
Pavel Krupa
starosta obce

OZNAM
Obecná knižnica funguje v pôvodnom režime.
Prevádzková doba:
Utorok: 14.00 – 16.00 h
Streda: 14.00 – 19.00 h



(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
ne menej finančne náročné a časovo
perspektívnejšie osloviť jeden subjekt,
s ktorým by vedela uskutočniť tento zámer, ako oslovovať množstvo malých
vlastníkov. To by bol zdĺhavý proces
a bez záruky, že nakoniec by sa zámer
podarilo realizovať. Je potrebné si
uvedomiť, že „obec“ znamená občania
obce Východná a „náklady“ znamenajú
peniaze všetkých občanov. Našou povinnosťou je preto nakladať s majetkom
hospodárne, efektívne a rozumne hľadať najvýhodnejšie alternatívy. Možnosť spolupráce s ECAV s využitím
perspektívy uvedeného pozemku sa
javí v súčasnosti ako najracionálnejšia

POĎAKOVANIE

Píšte, čítajte,
mailujte...
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ZO ŽIVOTA HASIČOV Y ZO ŽIVOTA HASIČOV Y ZO ŽIVOTA HASIČOV
• Minister vnútra Roman Mikulec
slávnostne odovzdal 22. mája v Žiline
nášmu Dobrovoľnému hasičskému
zboru nový prírastok do vozového
parku - hasičské vozidlo IVECO Daily
CAS 15. Šesť členov sa následne zúčastnilo v Liptovskom Mikuláši na školení
pre obsluhu tohto nového vozidla. Hasiči sa novému autu tešia, ale zároveň
vyjadrili presvedčenie, že bude mať čo
najmenej ostrých výjazdov: „A keď, tak
nás nikde nenechá.“
• Aj napriek faktu, že sa tohtoroč-

né hasičské súťaže pravdepodobne
nebudú realizovať, dobrovoľní hasiči
plánujú tréningy, aby sa udržali vo
forme pre nasledujúcu súťažnú sezónu
i v prípade ostrého výjazdu.
• Tradícia stavania mája na „Ducha“
bola dodržaná aj v tomto roku. Dobrovoľní hasiči symbolicky postavili máj
v centre obce. Veríme, že v budúcom
roku postavia máj naši mladí regrúti aj
v spojení s tradičným roznášaním malých májov svojim rovesníčkam. (zm)
Foto: archív DHZ

Futbal znovu ožíva
Futbalový život sa začína prebúdzať aj v našom futbalovom klube. Po uvoľnení
opatrení sme začali s tréningovým procesom. Hygienické opatrenia sa však aj
naďalej musia dodržiavať podľa nariadení Slovenského futbalového zväzu.
Deti začali s prípravou v tretej májovej dekáde. Pravidelne sa stretávajú každú
stredu o 16.30 hod. a v nedeľu o 13.30 hod. Aj touto cestou pozývame všetkých
záujemcov, aby sa k nám pridali. Chceme požiadať rodičov, aby priviedli svoje
deti na futbalové ihrisko.
Muži prípravu rozbehli na začiatku júna. V najbližšom období majú v pláne odohrať niekoľko prípravných zápasov. O ich termíne budeme informovať
prostredníctvom facebooku a obecného rozhlasu.
(ml)

Cyklojazda bola aj napriek korone
Športuchtiví cykloparobci sa nedali
zastrašiť ani vírusom a koncom mája
pokračovali aj tohto roku v tradícii
cyklojazdy k Trom studničkám.
Aj napriek obmedzeniam kvôli koronavírusu a chladnejšiemu počasiu sa
na štarte pri poľnohospodárskom družstve zišla takmer tridsiatka cyklistov,
ktorí sa vydali na okružnú jazdu. Trasa
viedla cez Sihly na Podbanské a odtiaľ
cez kameňolom naspäť do Východnej.
Vďaka za pomoc pri organizácii podujatia patrí Obecnému úradu a Evke
Gajdošovej a Janke Ratkošovej za
výborné občerstvenie. Veríme, že sa
o rok situácia zlepší a zídeme sa zase
v hojnejšom počte.
(red)
Foto: Cykloparobci
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Viktor Sabo v novej funkcii
Od 1. mája nastúpil do funkcie generálneho duchovného Ekumenickej
pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR
nový generálny duchovný plukovník
Viktor Sabo. Na návrh vysielacej cirkvi
– Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
ho do funkcie menoval Riadiaci výbor
Ekumenickej rady cirkví v SR.
Viktor Sabo je jedným z najdlhšie
pôsobiacich duchovných v EPS. Doteraz pôsobil ako dekan Akadémie
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
v L. Mikuláši. Má za sebou viacero
náročných zahraničných misií, vrátane dvojnásobného pôsobenia v úlohe
duchovného v slovenskom kontingente v misii ISAF v Afganistane. Vo
Východnej pôsobí aj ako poslanec
obecného zastupiteľstva.
V krátkom rozhovore pre ekumena.sk okrem iného uviedol, že jeho
víziou pre Ekumenickú pastoračnú
službu je budovať a podporovať vzájom-

né vzťahy na dôvere a úprimnosti. „Byť
otvorený a pomôcť kňazom, farárom na
tej najnižšej úrovni, v útvaroch a zariadeniach. Vypočuť ich a byť im pomocou.
Mojou víziou je aj zaplniť voľné miesta.
Viem, že farári chýbajú aj v cirkevných
zboroch. A vnímam v tejto službe aj istú
unavenosť a vyhorenosť farárov. Preto
je mojou úlohou vytvoriť im aj program
na povzbudenie a pomoc. Ekuména je
pre mňa tolerancia, rôznorodosť, ktorá
by nás mala spájať. Pochopenie a ústretovosť vychádzať spolu, a tak ukázať,
že nás spája láska Kristova,“ uviedol
Viktor Sabo.
Do pôsobnosti Ústredia patria veriaci cirkví zúčastnených v ERC, ktorí
sú zároveň profesionálnymi vojakmi
a zamestnancami ozbrojených síl, príslušníkmi a zamestnancami ozbrojených
zborov, zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ich rodinní príslušníci. Ďalej sem patria poslucháči a študenti
škôl OS SR a OZ SR, pacienti a personál

zdravotných a sociálnych zariadení
patriacich pod príslušné orgány štátnej
správy, osoby, ktoré sú vo výkone väzby
a výkone trestu odňatia slobody a osoby
zadržané alebo zaistené.
Duchovní Ústredia vykonávajú
pastoračnú činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, prisluhovanie
sviatostí, či cirkevných obradov (krsty, sobáše, pohreby...). Vykonávajú
pastorálne poradenstvo a napomáhajú
duchovnej orientácii v otázkach svedomia, poskytujú útechu pri strate
životného optimizmu a pri strachu
z ohrozenia zdravia a života pri plnení
úloh (vojakom, policajtom, väzňom
a ďalším). Napomáhajú pri posilňovaní
morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek, povzbudzujú vo viere pri
odchodoch a návratoch z misií.
Duchovní Ústredia vykonávajú
svoju činnosť v ekumenickom duchu,
ale cirkevné obrady vykonávajú podľa
poriadkov svojich cirkví.
(red)

Nové ceny služieb VPS
Miestne Verejnoprospešné služby ponúkajú rôznu pomoc
pre občanov obce aj formou prenájmu strojov, či zariadení,
alebo vykonaním služieb. Cenník za poskytované služby však
platil od roku 2008, v roku 2016 bol pridaný na webovú stránku obce bez úpravy cien za poskytované služby.
Nakoľko výška doterajších cien za poskytované služby
nepokrývala skutočné vynaložené náklady na ich samotnú
realizáciu, vedúci VPS predložil návrh na navýšenie cien.
Poslanci upravené ceny schválili.
„V návrhu na navýšenie cien za poskytovanie služieb sú
zohľadnené viaceré aspekty – cena vynaloženej práce za zamestnanca za jednu hodinu pracovného výkonu, prevádzkové náklady dopravných vozidiel, pracovných strojov ako
aj prídavných zariadení, ktoré sa využívajú pri poskytovaní
služieb, aj spotreba PHM dopravných prostriedkov, či pracovných strojov,“ spresnil vedúci VPS Radoslav Michalko.
AKTUÁLNY CENNÍK
Prídavné zariadenia
Čelný nakladač
Podkopové zariadenie
Postrekovač 400 l
Pluh obracač
Zametacia metla
Rozmetadlo
Mulčovač so zberným košom
Snehová fréza
Snehová radlica
Prívesný vozík
Cepakovanie zemiakovej vňate
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25 €/1 h
25 €/1 h
25 €/1 h
30 €/1 h
25 €/1 h
25 €/1 h
30 €/1 h
30 €/1 h
25 €/1 h
6 €/1 deň
do 15 minút 10 €,
16 – 30 minút 15 €

Dopravné vozidlá a pracovné stroje
Renault Master
Traktor do 34 kW
Traktor do 50 kW
Traktor do 80 kW
VW Transporter T5 Valnik

0,45 €/km
25 €/1 h
25 €/1 h
25 €/1 h
0,45 €/km

Prenájom
Miešačka
Rebrík hliníkový
Búracie kladivo
Vibračné dusadlo
Vibračná doska

7 €/1 deň
3 €/1 deň
16 €/1 deň
16 €/1 deň
16 €/1 deň

Stolárska dielňa, pásová píla
Práca na okružnej píle
Práca na hobľovačke
Stavebné práce (odborné)
Stavebné práce (pomocné)
Porez guľatiny na pásovej píle (jednoduchý)
Porez guľatiny na pásovej píle (dvojitý)
Porez guľatiny na pásovej píle
Prenájom
Zhotovenie krytu na rakvu
Zhotovenie krytu na rakvu (vlastné drevo)
Výkopové práce hrob – v lete
Výkopové práce hrob – v zime
Prevoz rakvy v mieste bydliska

noviny.vychodna@gmail.com

7 €/1 h
7 €/1 h
8 €/1 h
5,50 €/h
23 €/1m3
27 €/1m3
25 €/1 h
8 €/1 deň
60 €/1 kus
30 €/1 kus
65 €/1 kus
80 €/1 kus
10 €
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Z obecného zastupiteľstva
Na májovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva (12. 5.) poslanci schválili:
• Cenník na predaj prezentačných
predmetov obce Východná.
• Autorský honorár pre Miroslava
Martinického vo výške 700 eur a Petra
Laučíka vo výške 100 eur pri tvorbe
publikácie Východná dejiny obce.
• Zámer prenájmu časti pozemku
pre žiadateľky Máriu Krupovú a Zuzanu Korábekovú. Účelom prenájmu
je vyrovnanie pozemkov a určenie
uličnej čiary.
• Zníženie predajnej ceny nepredaného majetku obce a VPS (prebytočný
a neupotrebiteľný majetok) na 25 % obstarávacej ceny. Z pôvodnej ponuky, ktorá
bola zverejnená aj v obecných novinách sa
predala len jedna vec. Obec sa o ďalší predaj pokúsi prostredníctvom internetových
bazárov.
• Zakúpenie trinástich sád balíčkov
školských potrieb pre prvákov pre ZŠ
Východná, ktorí nastúpia v školskom
roku 2020/2021, prostredníctvom finančného transferu.
Poslanci zobrali na vedomie:
• Správu z kontroly hlavnej kontrolórky obce Východná.
• Žiadosť Evy Garajovej (719) o vybudovanie cestnej komunikácie (prepojenie od rodinného domu č. 620 – 726)
a o zmenu územného plánu pre účely
výstavby rekreačnej chaty.
• Ponuku Martina Michalka (Liptovský Hrádok) na predaj domu v k.ú.

Východná č. 238 s príslušenstvom.
• Informáciu o projekte modernizácie učební ZŠ Východná.
• Obecné zastupiteľstvo požiadalo
starostu aj o zvolanie stretnutia poslancov pred otvorením Kultúrno-výchovného centra. Poslanci spolu s folklóristami absolvovali prehliadku doteraz
zrekonštruovaných priestorov a môžu
podávať aj návrhy na ich konkrétne
využitie. Rekonštrukcia by mala byť
dokončená v najbližších týždňoch.
V júni (9. 6.) bolo jedným z hlavných bodov programu prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2019.
Poslanci schválili celoročné hospodárenie obce Východná bez výhrad
a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách rozhodli o prevedení prebytku
hospodárenia vo výške 311 134,14 eur
do rezervného fondu obce.
Ďalej schválili:
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Východná na II.
polrok 2020.
• Zámer prevodu majetku vo vlastníctve obce Východná formou kúpnej
zmluvy Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom odpredaja je
vodojem, čerpacia stanica a výtlačné
vodovodné potrubie na amfiteátri.
Obec využíva tieto zariadenia len počas
festivalu, spustenie systému do prevádzky
na týždeň, chlórovanie, rozbor vody a následné zakonzervovanie po festivale stojí

• Už čoskoro bude môcť obec využívať zrekonštruované budovy.

obec zhruba 1 200 eur. Tieto služby obec
objednávala u LVS. Predajná cena je 1 000
eur a o vodovodné diela sa bude starať LVS
vo svojej réžii.
• Cenník služieb VPS Východná.
• Zámer prenájmu nehnuteľnosti
(parcely č. 1482, 1483, 1485) na dobu
10 rokov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Zuzane Bartkovej (718) v cene
0,50 €/m2/rok.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre občianske združenie Cykloparobok Východná na
organizovanie športového podujatia
Cyklojazda Tri studničky 2020 vo
výške 100 eur.
• Prenájom časti pozemku vo výmere 54 m2 Márii Krupovej a Zuzane
Korábekovej (účel viď. vyššie).
• Žiadosť Jany Popardovskej na
predĺženie nájmu do konca roka 2021
v školskom byte.
• Odpustenie nájmu za prenájom
chatiek v areáli amfiteátra na obdobie
korona krízy pre OZ Dobrá Východná.
• Prenájom rodinného domu č. 184
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre žiadateľku Alicu Kybovú, ktorá je
nájomcom susediaceho domu. V minulosti boli oba domy priechodné, ale
v súčasnosti je priechod zamurovaný.
Pani Kybová sa chce o dom starať,
vetrať ho, vykurovať, aby tým predišla
škodám (opadávanie omietky, vznik
plesní), ktoré sú spôsobené na jej
strane prenajatého domu z priľahlej
steny predmetného domu, ktorý je
neobývaný.
Poslanci vzali na vedomie:
• Žiadosť Michala Chovana (191)
o vybudovanie spevnenej plochy na
parkovanie áut pri zdravotnom stredisku.
• Žiadosť Aleny Zubajovej (285)
o prenájom rodinného domu vo vlastníctve obce na bývanie.
• Žiadosti Dušana Chovana (195),
Eleny Róthovej (196) a Ľubomíry Kadera (Trnava) o zmenu územného plánu obce Východná z dôvodu zámeru
výstavby rekreačnej chaty.

Spravodajca obce Východná. Vydáva: Obec Východná, Východná 616, IČO: 00315893. Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Matejková.
Kontakt: 0904 653 071, noviny.vychodna@gmail.com. Registračné číslo: EV 4518/12. ISSN: 1339-1461. Grafika: Mgr. Anton Vízner. Dátum
vydania: 29. 06. 2020.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
DETI STIHLI ŠKOLU EŠTE PRED PRÁZDNINAMI
Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR
sa uvoľnili protiepidemiologické opatrenia a od začiatku
júna mohli niektorí žiaci opäť do školy. Prevádzka školy
bola spustená pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ a žiakov 1. až 9.
ročníka špeciálnych tried.
„Škola vo Východnej je dostatočne veľká, a tak sme
nemuseli pristúpiť k tomu, aby sme odriekli účasť v škole niektorým žiakom z kapacitných dôvodov. Do školy
mohli nastúpiť všetci,“ uviedol riaditeľ školy František
Pitoňák.
V mesiaci jún bola zmenená organizácia školského vyučovania. Žiaci mali upravený rozvrh hodín. Vyučovanie
prebiehalo od 7.50 hod. do 12.30 hod. Školský klub detí bol
v prevádzke do 16.00 hod. za sprísnených hygienických opatrení. Pri príchode do školy bola každému žiakovi zmeraná
teplota a nastriekaná dezinfekcia rúk. Takisto v triedach a na
WC boli k dispozícií papierové utierky.
Do školy nastúpilo 72 žiakov zo 112, ktorí sa vzdelávajú
v ročníkoch 1 až 5.
„Aj napriek hygienickým opatreniam sa žiakom v škole
páči a veľmi sa tešili, že môžu po dlhšej dobe doma opäť
zasadnúť do školských lavíc so svojimi kamarátmi. Je nám
veľmi ľúto, že možnosť vzdelávania v škole nevyužilo hlavne 33 rómskych žiakov (z 35). Myslím si, že práca v škole
by im viac prospela ako vzdelávanie cez internet. Nakoľko
ale dochádzka do školy v mesiaci jún je dobrovoľná, bolo
na každom rodičovi ako sa rozhodne. Všetci dúfame, že
situácia s koronavírusom sa cez leto vyrieši, a v septembri
sa všetky deti opäť spolu stretnú v školských laviciach,“
dodal riaditeľ.
Do školy sa vrátili aj všetci pedagogickí aj nepedagogickí

zamestnanci. Učitelia 1. stupňa vyučujú svojich žiakov v triedach. Učitelia 2. stupňa vyučujú v triede žiakov 5. ročníka
prezenčnou formou, a následné žiakov 6. - 9. ročníka vyučujú
dištančnou formou cez internet. Po uvoľnení opatrení od 22.
júna pribudlo v škole 20 žiakov zo 6. - 9. ročníka.
(red)
OBNOVILI AJ PREVÁDZKU MATERSKEJ ŠKOLY
Koronavírus zastavil aj prevádzku materskej školy a deti sa ocitli v domácom prostredí so svojimi rodičmi. Počas
zatvorenia materskej školy deti pracovali pod vedením
svojich učiteliek prostredníctvom skupín cez sociálnu sieť.
V spolupráci s rodičmi deti dostávali rôzne zadania, ktoré
po vypracovaní odovzdávali pani učiteľkám.
Riaditeľka školy Zuzana Fridmanová vyzdvihla výbornú
spoluprácu s rodičmi: „Aj touto cestou veľmi pekne ďakujem
nielen kolegyniam za výborne odvedenú prácu, ale aj rodičom za naozaj veľmi dobrú spoluprácu, vďaka čomu sme
spoločne zabezpečili napredovanie našich detí.“
Po takmer trojmesačnej odmlke sa brány materskej
školy opäť otvorili prvého júna. Rodičia mohli svoje deti
opätovne prihlásiť do škôlky na dobrovoľnej báze a v škôlke
zabezpečili prísne hygienické opatrenia podľa usmernenia
hygienikov a ministerstva školstva. Od 1. júna do škôlky
prišlo 24 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch tried. Po ďalšom
uvoľnení (15. 6.) pribudli ďalšie deti a spolu ich bolo 38.
V tomto školskom roku evidovali v materskej škole celkovo
57 prihlásených detí. „Myslím, že deti samotné sprísnené
opatrenia veľmi nevnímajú. Rúška mať nemusia, len sa im
po príchode dezinfikujú ruky. Čo si všimli, je menej hračiek,
pretože niektoré sme kvôli nemožnosti dezinfekcie odložili.
Obmedzený je pohyb rodičov po škôlke a priestory i hračky
sa častejšie dezinfikujú,“ dodala riaditeľka.
Materská škola bude fungovať aj počas prvých prázdninových dní, konkrétne do 17. júla.
(red)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie domov a bytov v roku 2021
v Slovenskej republike sa realizuje
podľa nového konceptu založeného na
využití existujúcich dátových zdrojov
a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná obec a prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne
zníži administratívna záťaž.
Sčítanie domov a bytov potrvá od 1.
júna 2020 do 12. februára 2021. Obec
môže osloviť a vyžiadať si údaje
o bytoch v bytových domoch od osôb
vykonávajúcich správu bytových
domov, ktoré vykonávajú správu na
území obce.
V prípade, že osoby poverené sčítaním (Zuzana Mizeráková, Martin
Nahálka, Martin Lehotský) nebudú
môcť z dostupných zdrojov dohľa-
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dať informácie, ktoré sa vyžadujú
pri sčítaní domov a bytov, môžu vás
kontaktovať pre doplnenie týchto údajov, aby zaistili čo najpresnejšie údaje
potrebné pre štatistické zisťovanie. Súčasne v novinách uverejňujeme krátky
dotazník, ktorý môžete vyplniť a odovzdať na obecnom úrade v kancelárii
referátu kultúry (na prízemí, prvé

dvere vľavo) alebo vyplnený dotazník vhodíte do schránky s označením
SODB 2021 (v budove úradu) do 31.
augusta 2020.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční
v dobe od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Obyvateľ bude mať na
sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021. Obyvateľ sa
bude môcť sčítať elektronicky – sám,
na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.
Viac informácií prinesieme v nasledujúcich vydaniach novín.
www.scitanie.sk
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Dotazník na sčítanie domov a bytov
obec Východná
č. domu/bytu:

1.

Forma vlastníctva bytu (podmienky užívania bytu, za ktorých je byt obývaný)
a) byt obývaný vlastníkom
d) služobný byt
g) iná forma vlastníctva
b) byt vo vlastnom rodinnom dome
e) družstevný byt
c) obecný byt
f) byt v nájme

2.

Podlahová plocha bytu - je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými
sú predsieň, hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, balkónov,
lodžií, terás a neobytných pivníc.
Podlahová plocha sa udáva v štvorcových metroch (m²) ...............

3.

Počet obytných miestností v byte - je údaj o počte izieb v byte, ktoré sú uzavreté múrmi siahajúcimi od
podlahy až po strop alebo strechu s plochou aspoň 8 m². Do počtu obytných miestností sa nezapočítavajú
miestnosti využívané na podnikanie. Kuchyňa je obytnou miestnosťou, len ak je jedinou obytnou miestnosťou
bytu.
Počet obytných miestností: ........................

4.

Poloha bytu v dome - je poschodie, na ktorom sa byt nachádza. Pojmom poschodie pre účely sčítania označujeme časť domu na každom z podlaží (vrátane suterénu, prízemia, mezonetu, mezanínu a podkrovia).
Poloha bytu v dome sa zisťuje v nasledujúcej štruktúre:
a) suterén alebo pivnica -ak je podlaha bytu pod úrovňou terénu
b) prízemie - ak je podlaha bytu na úrovni terénu, alebo málo nad ňou.
c) číslo poschodia (podľa umiestnenia vchodu do bytu), poschodie č. ...............
d) podkrovie, mezonet alebo mezanín - ak sa byt nachádza na viacerých podlažiach ide o mezonet, ak je
situovaný na medziposchodí ide o mezanín, alebo ak sa nachádza na najvyššom poschodí so zníženým
stropom - podkrovný byt.
Pozn.: vyberte jednu z možností, pri možnosti c) špecifikujte číslo poschodia

5.

Vodovod - v prípade viacerých zdrojov, uveďte prevažujúci zdroj
a) vodovod v byte zo spoločného zdroja (spoločným zdrojom sa myslí súbor objektov a zariadení slúžiacich
na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou
b) vodovod v byte z vlastného zdroja (napr. studňa)
c) vodovod mimo domu - vodovod, ktorý je zdrojom pitnej vody pre byt a nachádza sa mimo priestorov bytu,
napr. v pavlačových domoch
d) bez vodovodu - byt nemá zabudovaný vodovod ani prístup k nemu mimo bytu

6.

Splachovací záchod
a) splachovací záchod v byte
b) splachovací záchod v mimo bytu
c) bez splachovacieho záchoda

7.

Kúpeľňa (hodiace sa podčiarknite)
v byte;
mimo domu;







Vyplnený dotazník odovzdajte do schránky obecného úradu Miestne kultúrne stredisko alebo v kancelárii referátu kultúry do 31. 07. 2020. Za spoluprácu pri korektnom vypĺňaní Vám veľmi pekne
ďakujeme.

bez kúpeľne
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8.

Typ kúrenia
a) ústredné kúrenie diaľkové (zdroj tepla umiestnený mimo domu: kotoľňa, tepláreň)
b) ústredné kúrenie lokálne (zdroj tepla je v dome, napr. v pivnici, v chodbe)
c) etážové kúrenie - zdroj tepla umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu, obsluhuje ho užívateľ bytu
d) samostatné vykurovacie teleso - zdroj tepla vykuruje len danú miestnosť (kachle, krb, gamatky)
e) iný - napr. mobilné vykurovacie zariadenie
f) bez kúrenia

9.

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu (v prípade viacerých zdrojov, podčiarknite prevažujúci)
plyn, elektrika, kvapalné palivo (nafta, vykurov. olej, lieh), pevné palivo, solárna energia, iný zdroj, žiadny
zdroj

10.

Typ domu alebo obydlia, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
rodinný dom, bytový dom, polyfunkčná budova (napr.obchodné centrum), rekreačný objekt, prevádzková
budova s bytmi (škola, reštaurácia, administratívna budova), ostatné budovy na bývanie (fara, horáreň,
poľnohospodárska budova, salaš), núdzové ubytovanie na pracovisku, neskolaudovaný dom, núdzový objekt
neurčený na bývanie (garáž, sklad, prístrešok...), mobilné obydlie, domov sociálnych služieb, zariadenie pre
seniorov, útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie, náboženská alebo cirkevná inštitúcia, ubytovňa, ubytovacie zariadenie
hotelového typu, slobodáreň...

11.

Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza
- je to celkový počet podzemných a nadzemných podlaží:......................

12.

Typ vodovodnej prípojky
a) v dome - z verejnej siete (vodovodná prípojka z verejnej siete vybudovaná pre celú obec, alebo jej časť)
b) v dome - vlastná (je zavedená z vlastného zdroja a vybudovaná pre 1 dom alebo malú skupinu domov)
c) mimo domu - z verejnej siete
d) mimo domu - vlastná
e) bez prípojky

13.

Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
pred rokom 1919; 1919 - 1945; 1946 - 1960; 1961 - 1980; 1981 - 2000; 2001 - 2010; 2011 - 2015; 2016
a neskôr

14.

(Prevažujúci) materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
tehly, nepálené tehly, stenové panely, kameň, drevo, kameň a tehly, betón, geotechnika, hlinník, konštrukcia
odolná proti zemetraseniu, oceľová konštrukcia, iná konštrukcia

15.

Obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
pred 1980;1980 - 1990;1991 - 1995;1996 - 2000; 2001 - 2005; 2006 - 2009; 2010 - 2015; 2016 - a
neskôr; bez rekonštrukcie

16.

Obnova okien (hodiace sa podčiarknite):

áno - nie

17.

Obnova obvodového plášťa (hodiace sa podčiarknite):

áno - nie

18.

Obnova strechy (hodiace sa podčiarknite):

áno - nie

19.

Prístavba alebo nadstavba (hodiace sa podčiarknite):

áno - nie

20.

Typ kanalizačnej prípojky (hodiace sa podčiarknite):
septik; žumpa; kanalizačná sieť; domáca čistička odpadových vôd; bez kanalizácie

21.

Plynová prípojka: (hodiace sa podčiarknite):
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áno - nie

