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Čierny Váh skrášľujeme
Čierny Váh je osada, ktorá spadá do
katastrálneho územia obce Východná.
Je zaradený medzi významné lesnícke
miesto s nádychom histórie, kde odpočívajú celé generácie lesníkov s jedinečnými krížmi zo zliatiny. Na skalnom
výbežku okrem kostola Svätej Trojice
nájdete aj drevenú zvonicu s raritnými
hodinami. Čierny Váh má bohatú históriu, pričom ho preslávila aj Považská
lesná železnica.
V roku 2019 sme sa my, obyvatelia
Čierneho Váhu, rozhodli vytvoriť
v spolupráci s obcou Východná Občianske združenie Čierny Váh. V minulom roku sa nám spoločnými silami

• Kostolík, zvonica a cintorín.

• Informačné tabule s lavičkami a košmi.

a s podporou Lesov SR, obce a členov
občianskeho združenia podarilo obnoviť 15 studničiek, ktoré slúžia turistom
na občerstvenie sa pramenitou čiernovážskou vodou. Taktiež sme zhotovili
smetné koše, vďaka ktorým sa znížilo
znečistenie okolitej prírody. Tento rok
sme na jar začali so zberom odpadu, do
ktorého sme zapojili aj turistov, ktorí
Čierny Váh navštívili. Veľmi nás tešilo,
keď sme vrecia, ktoré sme pripravili pre
turistov na zber odpadu, našli plné.
V spolupráci s Lesmi SR sme zhotovili napodobeninu stojiska na podkúvanie koní spolu s informačnou tabuľou,
ktorá obsahuje popísaný postup podkúvania koňa spolu s grafickou ukážkou.
Rozmach turizmu nám vnukol nápad
na vytvorenie tzv. oddychovej cestičky
popri spodnej prečerpávacej vodnej nádrži. Ľudia si môžu prísť oddýchnuť,
načerpať pozitívnu energiu z okolitej
prírody, posedieť si na lavičkách a zá-

roveň sa dozvedieť informácie zo siedmich informačných tabúľ, ktorých témy
sa týkajú lesa (od jeho vzniku, cez jeho
ochranu, až po úžitky z neho), dôležitej
práce lesníkov a prírody. Pokračujeme
ďalším projektom, a to detským ihriskom. Toto všetko môžete vidieť, keď
Čierny Váh navštívite.
Všetky projekty sa nám podarilo
zrealizovať vďaka podpore obce Východná a podniku Lesy SR, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Máme aj ďalšie nápady, ako zatraktívniť okolie Čierneho Váhu, preto
veríme, že sa nám ich podarí v budúcnosti zrealizovať. Viac informácií
o našich činnostiach, ako aj o podpore
sa môžete dozvedieť aj na našej stránke
ozciernyvah.estranky.sk, alebo na facebooku @ozciernyvah.
(jd)

• Studnička Ipoltica.

• Stojisko na podkúvanie koní a informačná tabuľa s popisom
priebehu podkúvania koňa.
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Kultúrne centrum zatiaľ neotvorili
Rekonštrukčné práce na budove nového kultúrneho centra sú už niekoľko
týždňov hotové, centrum však obec do
užívania zatiaľ neodovzdala. Dôvodom
je chýbajúci geometrický plán zamerania stavby.
Podľa slov starostu obce je omeškanie spôsobené objektívnymi príčinami
mimo dosah obce. „Na mieste boli
pôvodne štyri parcely, na ktorých
teraz stojí jedna budova. Je potrebné
zamerať stavbu po realizácii a sceliť
parcely. V čase stavebného povolenia
tento plán potrebný nebol. Mali sme
problém v hľadaní geodeta. Oslovil
som piatich, ale z rôznych dôvodov sa
termíny stále naťahovali. Konečne sa
mi podarilo nájsť geodetku, ktorá sa
do toho pustila a verím, že v dohľadnej
dobe budeme môcť požiadať o kolaudáciu budovy. Situácia ma mrzí, už to
mohlo fungovať,“ zhodnotil starosta
Pavel Krupa.
Obec do rekonštrukcie kultúrneho
centra investovala 331-tisíc eur. (red)
Foto: mm

Motorové
vozidlá
na chodník
nepatria
Obec Východná žiada majiteľov
motorových vozidiel, aby svoje vozidlá neparkovali na chodníkoch. Chodník je komunikácia - časť cesty, ktorá
je určená pre chodcov. Vodič nesmie
zastaviť a stáť na chodníku, okrem
prípadu, ak je dopravnou značkou
alebo dopravným zariadením určené
inak, alebo ak ide o zastavenie alebo
státie vozidla s najväčšou prípustnou
celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou
3 500 kg na okraji chodníka priľahlého
k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra,
okrem zóny s dopravným obmedzením
spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo
státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.
Majiteľov motorových vozidiel žiadame o rešpektovanie oznamu, aby sa
vyhli zbytočným pokutám pri porušení zákona o cestnej premávke. Dohľad
nad dodržiavaním pravidiel cestnej
premávky vykonáva policajný zbor.
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K mesiacu úcty k starším
Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi.
Milí naši seniori,
v mesiaci október si pripomíname mesiac úcty k starším. V tomto
jesennom mesiaci bilancujeme uplynulé obdobie, našu vykonanú prácu
i náš život. Každoročne si v októbri
spomíname na našich blízkych, ktorým už čas nadelil viac šedín. Nič
však neubral z ich hodnoty, skôr
naopak.Október je mesiac, ktorý je
oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým skôr narodeným.
Táto pripomienka by mala vychádzať
z nášho vnútra, mala by byť nenásilná, spontánna a nepretržitá po celý
rok. Úcta k starším by mala byť
prirodzenou súčasťou nášho života.
Nepriaznivá situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 nám neumožňuje
spoločne sa stretnúť a zaspomínať si.
Dovoľte preto, aby som vám v mene
obecného úradu aj v mene svojom
poďakoval za roky, ktoré ste prežili
v našej obci Východná a prispievali
k jej rozvoju. Ďakujeme vám za to, že
odovzdávate svoje cenné skúsenosti
a zručnosti nadobudnuté rokmi ďalšej generácii.
Prajem vám pevné zdravie, dobré
medziľudské vzťahy, veľa blízkych

priateľov a milujúcu súdržnú rodinu. Aby ste nikdy nepocítili samotu.
Prajem vám, milí naši spoluobčania,
aby sa vám vaša láska a obetavosť,
s ktorou ste prežili svoj život, vracali plným priehrštím v podobe milého
slova a vďačného úsmevu.
Verím, že sa čoskoro spolu stretneme a budeme si môcť zaspomínať
a zabaviť sa na veselých príhodách,
ktoré nám život prináša do cesty.
Na skoré stretnutia sa teší starosta
obce Pavel Krupa, poslanci obecného
zastupiteľstva i oddelenie kultúry.
Život je dar,
vôňa našej zeme,
prvý puk na vŕbe,
radosť, že žijeme.
Život je kvet
plný letnej vône,
život je krása
vpísaná do tváre.
Život je cesta,
s míľnikmi radosti,
často pokropená
kvapkami bolesti.
Život je láska
človeka k človeku.
Život je teplá dlaň
a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach
za všetko, čo bolo.
(Jolana Trombauerová,
báseň Život)
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Jesenné aktivity VPS
V mesiacoch september a október sa
verejnoprospešné služby vo Východnej
zamerali na viaceré potrebné aktivity.
Jednou z priorít bola úprava verejných
priestranstiev: čistenie ulíc, odstraňovanie porastov, trávy, naplavenej zeminy
okolo obrubníkov pozdĺž chodníkov,
strihanie a úprava živých plotov a porastov na verejných priestranstvách,
čistenie kanálov, priepustov a šácht
dažďovej kanalizácie.
Pracovníci VPS stihli zrekonštruovať
a obnoviť mostové zábradlie v obci, na
moste oproti obecnému úradu vymenili podstatnú časť zábradlia. Kompletne
zrekonštruovali autobusovú zástavku so
zabudovaním osvetlenia. Na miestnom
cintoríne opravili zámkovú dlažbu, narovnali obrubníky aj kosili. „Zároveň by
som touto cestou poprosil našich obča-

• Drvenie stavebného odpadu na zbernom dvore verejnoprospešných služieb
Východná.
nov o triedenie odpadu na cintoríne,
kde sú pristavené samostatné zberné
nádoby na zmiešaný odpad (plechový
kontajner), ako aj na plast a sklo, aby
hlavne kahance rozoberali a hádzali do
správnej zbernej nádoby na to určenej,“
dodal vedúci VPS Radoslav Michalko.
Popri tom opravovali strojné zariadenia a poskytovali služby pre občanov:
mulčovanie, lisovanie, cepakovanie
zemiakovej vňate.
VPS zároveň upozorňuje občanov, že
od septembra je otvorený zberný dvor
aj počas soboty.

• Oprava mostového zábradlia v centre obce.

Prevádzkové hodiny zberného dvora:
pondelok - štvrtok
od 07.00 - do 15.00
piatok
od 07.00 - do 14.00
sobota
od 09.00 - do 12.00

• Väčšie i menšie opravy zámkovej dlažby na miestnom cintoríne.
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Viktor Sabo: z farára generálny duchovný
Od 1. mája tohto roku zastáva Viktor Sabo, evanjelický farár a poslanec
obecného zastupiteľstva vo Východnej,
funkciu generálneho duchovného
Ústredia Ekumenickej pastoračnej
služby ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky.
Do Východnej prišiel spolu s manželkou Marcelkou v roku 2002. Spočiatku
bol na polovičný úväzok seniorátny
kaplán aj v Dovalove, po pol roku už na
celý úväzok vo Východnej. V roku 2006
nastúpil k armáde. V roku 2008 bola
jeho manželka Marcelka vo Východnej
inštalovaná za zborovú farárku (ako
prvá žena v tomto cirkevnom zbore).
Ako duchovný v ozbrojených silách sa
Viktor Sabo dvakrát zúčastnil zahraničnej vojenskej misie ISAF (International
security assisstance force) v Afganistane
(v rokoch 2011 a 2013, polročné misie).
V nasledujúcom rozhovore poodhalí
niečo zo svojej práci.
Medzi „obyčajným“ farárom
a vojenským duchovným je určite
veľký rozdiel. V čom konkrétne?
- Funkcia, úloha vojenského duchovného je celkom niečo iné ako v cirkevnom zbore, pretože chodievame do
misií, sme v ohrození života a najmä
rodina to s vami nesie. Spätná väzba
z mojej rodiny je taká, že mám podporu v tom, čo robím. Služba vojenského
duchovného je sprevádzajúca. Od človeka ku človeku. Že ich navštevujem,
vypočujem. Stretnem sa reálnejšie s ich
osudmi, históriou rodín, s trápením,
bolesťou, ale aj radosťami, s ktorými
sa ľudia stretávajú, je to osobnejšie. Sú
tam ľudia, ktorí majú aj hnev na cirkev,

ale ja aj ich vnímam ako ľudí, ktorých
mi Pán Boh poslal do cesty. Aj keď som
evanjelik, som farár aj pre všetkých, veriacich, či neveriacich. Vypočujem ich, a
keď potrebujú nejaké úkony, napríklad,
čo sa týka katolíckych obradov, tak ich
nasmerujem k vojenskému katolíckemu
farárovi. Niekedy ľudí v tomto prostredí
len počúvam, niekedy kážem, rozprávam, zvestujem, podporujem.
Vojenské prostredie je pochopiteľne iné ako civilné. Je ale aj rozdiel
pracovať v bezpečí na Slovensku
a napríklad na misii v Afganistane. Môžete to priblížiť?
- Iné prostredie je na útvare, iné na
akadémii. Bol som implementovaný aj
do vyučovacieho procesu, kde som učil
religionistiku - islam, judaizmus, kresťanstvo, alebo aj kresťanskú etiku. Robili
sme rôzne aktivity pre profesionálnych
vojakov, s rodinami, detské tábory,
Služby Božie, stretnutia s rodinami.
Sme s kadetmi, budúcimi dôstojníkmi, pri výcviku, robíme rôzne pietne
spomienky. Snažíme sa v duchovnej
službe podporovať vlastenectvo, udržiavať tradície a viesť aj k morálke,
etike. Vojenské misie sú niečo iné, sú to
úlohy, ktoré ozbrojené sily plnia v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Ideme pomáhať civilnému
obyvateľstvu. Vojak tam ide s tým, že
sa môže a nemusí vrátiť. V Afganistane
to nie je tak, ako si možno niekto myslí,
že sme zavretí v kasárňach za múrmi
a niekto nás tam stráži, ale plníme tam
operačné úlohy, ktoré sú veľmi náročné
v tom prostredí. Ale nosíme slovenský
znak na maskáčoch a sme hrdí na to,

• Spomienka pri príležitosti 140. výročia narodenia generála M. R. Štefánika
v obci Priepastné.
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že pomáhame. Odmínujeme milión
metrov štvorcových, učíme ich stavať
domy, kultúrnejšie a lepšie žiť, nechodíme strieľať a zabíjať, ale v prvom
rade pomôcť. A trošku si všímame aj
ich úroveň života. A keď som aj ja mohol prispieť, tým, že dvakrát som tam
bol, a mohol som o milimeter posunúť
úroveň ich života k lepšiemu, tak som,
myslím, skromne povedané, veľa spravil. Ako vojenský duchovný som tam
však predovšetkým pre vojakov nášho
kontingentu. Snažil som sa ich počúvať,
vnímať, pomôcť im zvládať napríklad
odlúčenosť od rodiny, manželstvo na
diaľku, či úmrtie v rodine. Tam musíte
s tým žiť, že vás nepustia napríklad
na pohreb domov. Snažil som sa byť
takým majákom pre tých vojakov, ísť
medzi nich, nebyť len v kaplnke, ale aj
si zahrať s nimi hokejbal, aj sa pomodliť, aj ich vypočuť, dať im najavo, že sa
o nich zaujímam. V Kandaháre som robil Služby Božie každú nedeľu s Večerou
Pánovou a so spoveďou, aby mohli prísť
všetci vojaci, keď majú čas. Pretože sa
striedali v službe. Aj v takom prostredí
je totiž dôležité tým ľuďom poukázať na
Pána Ježiša Krista, ktorý je tu aj pre tých
vojakov, ktorí sú nielen fyzicky silní, ale
aj vnútorne a duchovne citliví.
Od mája ste generálnym duchovným Ústredia Ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR. Aká bola vaša cesta k tejto
funkcii?
- Vo februári v Prešove na inštalácii
biskupa východného dištriktu mi naši
evanjelickí biskupi niečo naznačili.
Predchádzajúci generálny duchovný
sa vzdal. Tak bolo treba obsadiť funkciu. Najlepšie duchovným z vojska.
Pre mňa bol vždy na túto funkciu
jednotkou plk. Mgr. Milan Petrula
– riaditeľ duchovných na Ministerstve vnútra SR. Inak rodák zo Štrby.
Nechcel meniť uniformu, policajnú
za vojenskú. Takže som bol na rade ja.
Mal som aj dôveru kňazov a podporu
vlastnej rodiny. Hoci do 1. mája 2020,
kedy som dostal personálny rozkaz na
túto funkciu, mi v mnohých situáciách
nebolo všetko jedno. Rozmýšľal som aj
vzdať sa toho.
Ale nevzdali ste sa... Prečo?

¦¦¦¦
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- Viete ako to býva vo vedúcich funkciách. Aj ja som mnohé veci videl inak.
Ako by sa dali urobiť a skvalitniť naše
vzťahy navzájom a urobiť našu službu vôľou Kristovou. Keď som o tom
rozprával, bolo by zbabelé, keby som
v tom s mojimi skúsenosťami nechcel
nič urobiť. Počúval som vnútorný hlas
Pána Boha, modlil som sa a Pán Boh
mi kládol na srdce: „Choď, teraz ukáž
a urob to, čo od teba chcem. Slúž v pokore a zvestuj odvážne.“ Takto by som
to mohol nazvať. Taký môj vnútorný
zápas pred ustanovením do funkcie.
Ako vyzerá bežný deň generálneho duchovného?
- Fúúúú, sú to začiatky. Ráno sa
modlím na kolenách a prosím Pána
Boha o múdrosť a vedenie. Potom
príchod do kancelárie. Rozdanie úloh.
Kontrola mailov. Vybavovanie telefonátov. Je to nové prostredie, v ktorom
sa učím aj ja. Učím sa viesť a nie veliť,
počúvať a nielen vypočuť.
Vo Východnej ste poslancom
obecného zastupiteľstva, ale
vzdali ste sa funkcií v rade školy, či finančnej komisii. Ako
zosúlaďujete svoje povinnosti
a súkromie?
- Vzdal som sa, lebo nemôžem zodpovedne venovať týmto veciam čas,
keďže nie som doma, ale chodím na
týždňovky. No snažím sa aspoň raz do
mesiaca prísť na zastupiteľstvo. A tak
nesklamať voličov a venovať sa aj veciam obecným, verejným. Doma...Niekedy mám predĺžený víkend, a to vtedy
keď na Akadémii ozbrojených síl mám
v pondelok alebo v piatok prednášku.
Inak klasické týždňovky.
Čo by ste odkázali spoluobčanom
vo Východnej?
- Prial by som si, aby sme vo Východnej žili vo vzájomnej harmónii
a tolerancii. Viac aby sme sa venovali
sebe ako ostatným. Je to problém nielen vo Východnej, že v oku ostatných
vidím fúru dreva a vo svojom len
malé brvno. Prial by som si a máme
na to podmienky, myslím tým peknú
spoluprácu cirkví, aby sme boli ako
jedna rodina. Aby sme neohovárali,
nebavili sa o ostatných, nerobili im zlý
chýr v obci, nezávideli si, ale dopriali si
navzájom a povzbudili sa. Modlime sa
za to. Uvidíte, pomaly to pôjde. (mm)

• Viktor Sabo (druhý zľava) s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (druhý sprava)
a generálnym biskupom ECAV na Slovensku Ivanom Eľkom (vpravo) na Ministerstve
obrany SR.

Futbalová súťaž
skončila predčasne
Po jarnom kole futbalových súťaží zimujú naši futbalisti na 8. mieste v celkovej
tabuľke (zo 14 družstiev). Z jedenástich odohraných zápasov štyri vyhrali, šesť
prehrali a jeden remizovali (skóre 24:28).
Výsledky: 1. 8. Východná – Demänová 2:2 (góly Milan Žiak, Michal Cibuľa),
9. 8. RK Biely Potok – Východná 3:4 (Peter Brezina, Michal Cibuľa, Ján Mikuš 2),
15. 8. Východná – Lúčky kúpele 2:1 (P. Brezina, J. Mikuš), 23. 8. Prosiek – Východná
3:2 (Ľuboš Halko, Lukáš Ilavský), 29. 8. Východná – Uhorská Ves 1:0 (J. Mikuš),
5. 9. Východná – Vavrišovo 3:4 (Filip Gašparovič, Rastislav Žiška 2), 13. 9. RK
Černová – Východná 4:0, 19. 9. Východná – Hybe 2:4 (Jaroslav Kráľ, vlastný gól
súpera), 27. 9. P. Ľupča – Východná 3:1 (P. Brezina), 3. 10. Východná – Podtureň
7:1 (J. Kráľ, Marek Hudáček 2, R. Žiška, J. Mikuš, Lukáš Žiak, L. Ilavský), 10. 10.
Beňadiková – Východná 3:0. Posledné dva zápasy boli zrušené.

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

0904 653 071
noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku na obecnom úrade.
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
Koronakríza zasahuje aj do prevádzky základnej školy. Keďže druhý
stupeň sa vzdeláva dištančne (výučba
na diaľku v domácom prostredí), aj
príležitostí na mimoškolské aktivity je
výrazne menej. V septembri však žiaci
ešte čosi stihli.
UMELECKÉ ÚSPECHY
V priestoroch ružomberskej SZUS
Jánoš sa 24. septembra uskutočnilo
vyhodnotenie regionálnej výtvarnej
súťaže Liptov 2020. Témou 14. ročníka
súťaže bol šport. Víťazné práce vyberala odborná porota s predsedom akademickým maliarom Pavlom Ruskom
a členmi akademickou maliarkou Martou Bošelovou a Martinom Môcikom.
Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže
a zo všetkých 401 výtvarných prác sme
mali dve úspešné. Krásne 3. miesto vo
svojich kategóriách obsadili naše žiačky
Nikola Nahálková (7.A) a Bianka Strelecká (9.A).
ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
Pekné slnečné počasie koncom septembra využili žiaci v školskom klube
na športové aktivity. 22. septembra zorganizovali vychovávateľky pre svojich
žiakov jesenné športové popoludnie
(foto vpravo). Deti si zmerali svoje pohybové schopnosti v skoku do diaľky,
v behu na 20 metrov, v preskoku cez
švihadlo, v hode plnou loptou a nako-
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niec si zahrali futbal. Zvíťazili všetci,
ktorí sa do akcie zapojili. Tešili sa zo
svojich výkonov a povzbudzovali slabších. Športovali s nadšením a radosťou,
bez hádok a zranení.
ZBER ŠÍPOK
Ďalšou veľmi peknou akciou detí
v školskom klube bol zber šípok (na

snímke dole). Táto akcia bola vyhlásená
pre celú školu, a tak družinári neváhali
a svojimi malými prstami začali oberať
šípkové kry v blízkom okolí. Pochvala
patrí nadšencom v rukavičkách, aj
ostatným, ktorí oberali šípky s radosťou a chuťou. V zimných mesiacoch
vyskúšame šípkový čajík.
(red)
Foto: ZŠ

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Z obecného zastupiteľstva
8. SEPTEMBRA 2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Zmluvu o dielo na realizáciu
stavby – dažďová kanalizácia – rekonštrukcia, ul. Farská s víťazom verejného
obstarávania spoločnosťou SaO stavby
s.r.o., Kysucké Nové Mesto.
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na
ulici Farskej od potoka až po základnú školu už začala. Obec otvorila celoslovenskú
súťaž na dodávateľa, kde bolo oslovených
290 firiem, z nich šesť podalo cenovú
ponuku. Víťazná cena od firmy SaO
stavby je 117 276 eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 180-tisíc eur.
„Kanalizácia je navrhnutá projekčne tak,
aby splnila naše predpoklady zabrániť zatápaniu okolitých domov a nehnuteľností
dažďovými vodami, hlavne v okolí Farskej
ulice a okolo Bodrogu. Voda by sa splavila
do vodného toku Východnianky. Po skončení prác na budúci rok po uľahnutí zeme
po výkopových prácach, vybudujeme novú
asfaltovú komunikáciu. Rozšírením cesty
sa zlepšia aj podmienky pre peších. Zároveň počítame s vytvorením parkovacích
plôch pri škole a škôlke,“ uviedol starosta
obce Pavel Krupa.
• Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Východná o finančnú podporu
na obnovu ohradného múru kostola
sv. Štefana vo Východnej vo výške
2 000 eur.
• Znaleckú cenu za výkup pozemkov pre IBV v lokalite Medzi cesty vo
výške 7 eur/1 m2.

Podľa predbežných plánov by pozemky
na individuálnu výstavbu mali vzniknúť
rozdelením existujúcich parciel v súkromnom vlastníctve miestnou komunikáciou.
Južná časť pod komunikáciou zostane
pôvodným vlastníkom a severnú časť
by mohli predať obci za určenú cenu.
„Obec musí vykúpiť pozemky pod cestu
aj pozemky na výstavbu. Ak majitelia
nebudú súhlasiť, nebudeme môcť projekt
realizovať. Pozemky sú stále vedené ako
orná pôda. Obec tam bude musieť zaviesť
elektrinu, dažďovú a splaškovú kanalizáciu, plyn. Obec má eminentný záujem
projekt realizovať. Vlastníkov sme zatiaľ
neoslovili, pretože čakáme na prieskumy
a analýzy, napríklad o tlaku vody kvôli
výstavbe vodovodu. Kanalizácia podľa
vyjadrení kompetentných problém nebude, ale vodári nám ešte nedali merania
a výsledok,“ priblížil starosta.
• Zmenu rozpočtu obce – transfer
15-tisíc eur pre VPS na uskladnenie
TKO a 6 792 eur na renováciu chodníkov.
Kvôli zvýšeniu cien za uskladnenie odpadov bolo nutné upraviť rozpočet v danej
položke. Chodníky sa obec rozhodla opraviť
z dôvodu nevhodného technického stavu.
„Chodníky boli prepadnuté, takže sme odstránili staré dlažby, podsypali a zhutnili
podklad a následne urobili novú dlažbu
v úsekoch od č. d. 56 po evanjelický dom
a od č.d. 697 po 706. Chceme v opravách pokračovať aj na iných úsekoch, ale keďže sme
nateraz vyčerpali všetky finančné zdroje,
bude to možné až v budúcom roku,“ dodal
P. Krupa.

• Zámenu nehnuteľností – rodinného domu č. 107 vo vlastníctve Františka
Pištu za RD č. 251 vo vlastníctve obce
Východná.
• Oslovenie všetkých občanov obce
prostredníctvom miestneho rozhlasu
s ponukou výstavby garáží pri Zdravotnom stredisku podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie a obcou stanovených podmienok.
• Vypracovanie znaleckého posudku na rodinné domy v Kameňanoch.
Kúpu nehnuteľností – rodinný dom
č. 183 a priľahlé pozemky za cenu
10-tisíc eur.
OZ berie na vedomie:
• Správu o výsledkoch kontrol
hlavnej kontrolórky obce Východná
Ing. Martiny Harichovej.
Kontroly sa týkali najmä podmienok
efektívneho a účelného využívania verejných financií s ohľadom na efektivitu,
účinnosť a hospodárnosť, s dôrazom na
poskytovanie dotácií z rozpočtu obce pre
organizácie pôsobiace v obci – jednota dôchodcov, evanjelická diakónia, telovýchovná jednota, Občianske združenie Čierny
Váh, Miestny odbor Matice slovenskej,
rímskokatolícku cirkev, evanjelický cirkevný zbor, mesto Liptovský Hrádok,
Slovenský zväz chovateľov Jamník, ktorým
boli poskytnuté dotácie.
• Ponuku o odpredaj nehnuteľností
v obci Kameňany.
OZ neschvaľuje:
• Žiadosť L. Oračku o odkúpenie
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

• Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na ulici Farskej.
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Z obecného zastupiteľstva
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
nehnuteľností (RD č. 414 a priľahlé
pozemky). (Žiadateľ nie je oprávnená
osoba na možný osobitný zreteľ, keďže nie
je majiteľom susedných nehnuteľností.
V rámci územného plánu je v lokalite naplánovaná cestná komunikácia.)
OZ žiada:
• Stavebnú komisiu navrhnúť typ
a rozsah oplotenia pozemku pri Základnej škole Východná.
13. OKTÓBRA 2020
OZ schvaľuje:
• VZN obce Východná o určení
ochranného pásma pohrebísk.
• Žiadosť Martina Barbierika (632)
o odpredaj časti pozemku. OZ žiada
starostu obce po vypracovaní geometrického plánu žiadateľom, vypracovať
a zverejniť zámer predaja predmetnej
nehnuteľnosti.
• Žiadosť Pavla Kohúta (L. Peter)

o predĺženie nájmu bytu č. 167 v obci
Východná.
• Žiadosť Lucie Petráškovej (708)
o pridelenie garáže za budovou ZŠ do
prenájmu.
• Zámer prenájmu majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(časť pozemku – 25 m2) pre Michala
Chovana za cenu 0,50 eur/m2.
• Zámer prevodu majetku obce
(zámenou) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (rodinný dom č. 107 vo
vlastníctve Františka Pištu a rodinný
dom č. 251 vo vlastníctve obce) formou
zámennej zmluvy s finančným vyrovnaním rozdielu v hodnote zamieňaných nehnuteľností vo výške určenej
znaleckým posudkom. Osobitný zreteľ
je daný tým, že predmetné nehnuteľnosti Františka Pištu sa nachádzajú
v záujmovej lokalite obce pri realizácii
investičnej činnosti obce (kultúrno-ko-

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ŠVPS
SR) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie
chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len CEHZ)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou
zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.
Informácie a tlačivo: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ nájdete na webovej stránke obce www.vychodna.eu v sekcii Aktuality
alebo o tlačivo požiadate na obecnom úrade, na ekonomickom oddelení - p.
Moravčíková.
Chovateľ vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie. Bez vyplnenia
povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ. Vyplnené tlačivo zašlete do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat – ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. CEHZ
pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6-miestneho
alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D“ a ďalej 5 číslic
(napr. D12345). Pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri
každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky
na príslušnú RVPS.

munikačné a výchovné centrum).
• Predloženie žiadosti na Ministerstvo financií SR o poskytnutie návratnej
finančnej pomoci obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v zmysle uznesenia
vlády SR.
Obec má v rámci kompenzačnej schémy
nárok na 43 090 eur. Financie je potrebné
splácať v priebehu štyroch rokov, pôžička
je bezúročná, ale je možné požiadať aj
o odpustenie splácania.
OZ berie na vedomie:
• Správu o výsledkoch kontrol
hlavnej kontrolórky obce Ing. Martiny
Harichovej.
Kontrola bola zameraná na platnosť
a účelnosť VZN v obci. Kontrolórka zistila, že je viacero VZN, ktoré už stratili
platnosť, lebo sa menila legislatíva, alebo
situačne už neplatia. V rámci nápravy M.
Harichová navrhla prijať VZN o zrušení
niektorých VZN.
• Žiadosť Mareka Bartka (545)
o zmenu územného plánu z dôvodu
výstavby rekreačnej chaty.
Keďže obec už eviduje množstvo podobných žiadostí, v budúcom roku pripravuje
do rozpočtu zmeny a doplnky územného
plánu. Jednou z navrhovaných zmien bude
aj chatová oblasť. Starosta obce však upozornil, že hlavné slovo bude mať ochrana
prírody a úrad životného prostredia.
• Žiadosť Jany Brezinovej o prenájom obecného pozemku na postavenie
plechovej garáže. Žiada starostu obce
zvolať komisiu na posúdenie možností
výstavby garáže podľa žiadosti.
• Žiadosť Martina Zubaja (123) o poskytnutie podnájmu.

OZNAM
Obec ponúka záujemcom možnosť
výstavby garáže pri zdravotnom stredisku. Záujemca musí prijať obcou
stanovené podmienky – spoločnú
výstavbu garáží dodávateľským
spôsobom (odhadované náklady
na výstavbu garáže sú 10-tisíc eur).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade.
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