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Fašiangový sprievod v maskách
Dňa 2. marca sa v našej obci konal tradičný fašiangový sprievod v maskách. Sprievod začal pri obchode Jednota na
nižnom konci dediny a pokračoval cez dedinu až k Evanjelickému domu. Tu už na občanov čakalo občerstvenie – tradičné
zabíjačkové špeciality. Po sprievode sa krátko prihovorila prítomným pani Zuzana Mikušová, ktorá otvorila fašiangovú
zábavu. Po otvorení zábavy boli ocenené tri najlepšie masky spomedzi dospelých a tri najlepšie masky spomedzi detí. Po
ocenení najlepších masiek sme sa začali zabávať pri hudbe, ktorú zabezpečil DJ Dark.

Vážení čitatelia,
po dlhšom čase sa vám opäť dostáva do rúk ďalšie číslo obecných
novín. Absencia pravidelných vydaní bola spôsobená mojou
dlhodobou práceneschopnosťou, za čo sa vám aj touto cestou
ospravedlňujem. Verím, že nám napriek tomu zachováte svoju
priazeň. V tomto „špeciálnom“ vydaní sme sa snažili o prierez
aspoň základných udalostí z diania v obci od začiatku roka. Radi
aj naďalej privítame vaše tipy a príspevky.
Michaela Matejková
redaktorka

1

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

• Dňa 3. februára sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce Východná pri pamätníku v centre obce za účasti predstaviteľov obce, evanjelického a rímsko-katolíckeho cirkevného zboru a občanov Východnej. Pietna spomienka sa niesla v duchu pripomenutia si hrôzy 2. svetovej vojny. Starosta obce Pavel Krupa a pán farár Ján Buc sa prihovorili prítomným občanom. Následne
položili spolu s pani farárkou Marcelou Sabovou pamätný veniec a zapálili sviečky na počesť tých, ktorí padli pri oslobodzovaní
obce spod vlády fašistov.

Výstava
masiek
Od 25. februára do 1. marca obecný
úrad zorganizoval výstavu masiek, ktoré
vyrobili deti zo základnej a materskej
školy vo Východnej. Deti pripravili rôzne masky na tému fašiangy, ktoré boli
vystavené v obrazárni obecného úradu.
Výstava trvala 5 dní a navštívili ju nielen žiaci základnej a materskej školy, ale
aj občania obce. Súčasťou výstavy boli aj
besedy na tému fašiangov - obdobia zábav,
hostín a plesov. Žiaci si mohli upevniť
vedomosti o tomto období, ale hlavne sa
dozvedeli o tradícii fašiangov v našej obci.
V spolupráci s učiteľmi zo základnej školy sme si názorne predviedli, aké masky
si v minulosti občania Východnej vyrábali, aké boli tradičné jedlá počas tohto
obdobia, a tiež ako sa v tomto období žilo,
a akým spôsobom sa ľudia živili.

Marec
- mesiac knihy
Počas celého marca 2019 bola celodenne pre deti zo základnej i materskej
školy otvorená nová zrekonštruovaná
knižnica, v ktorej sme mali besedy o knihách. S každou zúčastnenou triedou
sme si ozrejmili, čo to vlastne knižnica
je, ako to v nej funguje a po úvodných
všeobecných informáciách sme si čítali
knihy. Knihy sme si vyberali tematicky
podľa veku detí a po prečítaní niektorej
pasáže sme preberali, o čom čítaný príbeh
bol. Zámerom čítania v knižnici bolo to,
aby deti prichádzali do knižnice a čítali
čo najviac, nielen počas mesiaca knihy,
ale aj počas celého roka.
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Domáci vedomostný
kvíz
Na konci marca (29. 3.) sa uskutočnilo prvé kolo domáceho
vedomostného kvízu, v ktorom si sily vo svojich vedomostiach
zmerali tri trojčlenné tímy - tím Folklórnej skupiny Kriváň,
tím športovcov – TJ Východná a tím Michalkovcov. Súťažiaci
museli odpovedať na 40 otázok, z ktorých 20 bolo o Východnej
(historické, geografické, nárečie...) a 20 otázok bolo všeobecných.
Na prvom mieste sa umiestnil tím Folklórnej skupiny Kriváň,
pričom rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol len minimálny. Druhý skončil tím športovcov a tretí tím Michalkovcov.
Počas prestávok v kvíze vystúpili Ninka Michalková a Tánička
Tivadarová, ktoré zaspievali a zahrali divákom divadlo.
(mks)
Foto: mks

Krátkodobý prenájom priestorov v obecných budovách
Kongresové informačné centrum
• prenájom miestností - spoločensko-kultúrne podujatia
• prenájom miestností – svadba
• upratovanie 1. poschodia
• upratovanie 2. poschodia
• ubytovanie počas podujatia

občan Východnej
33 €/deň
100 €/deň
20 €
40 €
8 €/os./noc

cudzí občan
70 €/deň
200 €/deň
30 €
50 €
8 €/os./noc

Humno
• prenájom miestností – spoločensko-kultúrne podujatia
• prenájom miestností – svadba
• upratovanie

33 €/deň
100 €/deň
30 €

70 €/deň
200 €/deň
40 €

Dielne DOS
Prenájom možný za prítomnosti zamestnanca počas pracovnej doby, s vlastným náradím
občan Východnej
prenájom miestnosti – osobné vozidlo
prenájom miestnosti – traktor
prenájom miestnosti – nákladné auto

3,50 €/hod.
5 €/hod.
8 €/hod.

Poronin a Východná nedajú
zabudnúť ľudovým remeslám
Implementovaný projekt cezhraničnej spolupráce je vo
fáze záverečných aktivít. Pod taktovkou poľskej gminy Poronin
sa v marci uskutočnila praktická časť tvorivých dielní, kde
na trojdňovom sústredení dokončovali výučbu vyšívania na
súkne. V Poronine nás tvorivými dielňami sprevádzali zručné
lektorky z podhalskeho regiónu.
Podľa zmluvy z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
má byť projekt so svojimi aktivitami ukončený do 31. mája
2019. Z úloh, ktoré sú v kompetencii obce Východná, sa zrealizovala brožúra z výstupu praktickej časti pre východniansku
výšivku. Obsahom brožúry je aj vzorkovník východnianskej
výšivky. Ďalším výstupom bude spracovanie vzorkovníka do

tzv. repozitára východnianskej výšivky, ktorý záujemcovia
budú mocť nájsť na webovej stránke obce a obyvatelia Východnej môžu ponúkať svoje výšivky do tohto archívu pre
ich zachovanie.
Výučbu tradičných ľudových remesiel viedli skúsené lektorky z Východnej, ktoré ochotne odovzávali svoje zručnosti
a techniky záujemcom o tieto tradičné remeslá. Je dobré,
že projektu sa zúčastňuje aj mladšia generácia, ktorá ma
o trvalejšie vzdelávanie v ľudových remeslách záujem. Predpokladáme, že sa nám podarilo poskladať kvalitný tím, ktorý
bude tvoriť zázemie pre ľudovú tvorbu a otvorí sa tak širší
priestor pre zachovanie ľudových tradícií a remesiel. (vt)
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Chcete si preveriť svoje vedomosti o Východnej?
Skúste odpovedať na otázky z kvízu
1. Aká udalosť v roku 1941 urýchlila plány výstavby
Evanjelického domu?
a/ verejná zbierka
b/ veterná kalamita
c/ dotácia štátu
d/ arizácia majetku židov
2. Za pôsobenia ktorého farára bol postavený Evanjelický
dom?
a/ Michal Lučanský
b/ Ján Porubjak
c/ Peter Hrnčiar
d/ Pavel Tomko
3. Napíšte priezvisko nášho živnostníka, ktorý aj dnes ušije
ženský, mužský a detský kroj.

17. V ktorej lokalite sa nachádza zdroj vody pre východňanský vodovod?
18. Ktorá kolonizácia bola základom osídlenia Východnej?
a/ nemecká
b/ rusínska
c/ valašská
d/ kopaničiarska
19. Čo znamená skratka PSBU?
20. Doplňte slovo v piesni: „Neboôa to žabka, boô to...“ ?

4. Pomenujte najvyššie položené miesto v katastri obce
Východná.
5. Ako sa po východňansky povie „obyčajný deň“?

7. Kedy bola oslobodená Východná od nemeckej okupácie?
Uveďte presný dátum.
8. Stojíte pri obecnom úrade a máte namierené do Gazikovej jamy. Ktorým smerom pôjdete?
a/ severným
b/ južným
c/ východným
d/ západným

- kuchárske umenie spod Kriváňa

Prijímame objednávky
na rok 2019/2020.

(rek)

6. Prvým občanom z našej obce, ktorý dosiahol hodnosť
generála sa stal JUDr. Ján Michalko. V ktorom roku to
bolo?
a/ 1988
b/ 1990
c/ 1992
d/ 1994

Varíme priamo na mieste, dovezieme
hotové jedlá, zabezpečujeme obsluhu,
inventár aj výzdobu.

9. Ktorej rodine patril mlyn na Bielom Váhu?
a/ Moravčíkovej
b/ Steinovej
c/ Užíkovej
d/ Pavellovej

Plánujete svadbu, oslavu krstu, jubilea,
narodenín, či inú spoločenskú udalosť
alebo potrebujete zabezpečiť catering
pre firemnú akciu?

10. V ktorej lokalite ozbíjal Jánošík grófku Scardonovú?

Radi Vám pomôžeme s organizáciou.

11. Ktoré slovo do skupiny nepatrí: Bielanka, Muranka,
Svarínka, Ipoltica.

Zavolajte nám alebo napíšte.

12. Ktoré plemeno hovädzieho dobytka sa považuje za
pôvodné východňanské?
a/ holštajnské
b/ slovenské strakaté
c/ simentálske
d/ pinzgauské
13. V tomto roku si Východná pripomína výročie prvej
písomnej zmienky. Ktoré?

0904 033 036
0918 443 386
0908 919 979
vychodna.catering@gmail.com
Facebook:
Catering Východná

14. Peter Ratkoš bol významný.........?

16. Ktorý tanečník z Východnej pôsobil v Lúčnici?
a/ Janko Petrenka
b/ Michal Skalník
c/ Milan Majerčík
d/ Jozef Majerčík
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Správne odpovede na testové otázky:
1. B, 2. D, 3. Debnárová, 4. Kriváň, 5. Dzeôadzidzen, 6. D, 7.
30. 1. 1945, 8. B, 9. A, 10. Garajovec, 11. Muranka - studňa,
12. D, 13. 750, 14. historik, 15. studnička, 16. D, 17. Kundratovo (Kundratka), 18. C, 19. Pozemkové spoločenstvo bývalých
urbarialistov, 20. Čik

15. Čo je to kadub?
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YKRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO ŠKÔLKY Y KRÁTKO ZO
Lyžiarsky výcvik (foto 1)
Aj v tomto školskom roku nám bolo
dopriate absolvovať lyžiarsky výcvik.
Snehové podmienky a počasie nám
priali, tak sme sa posledný januárový
týždeň vybrali spolu s našimi deťmi na
lyžiarsky výcvik do Važca. Prihlásených
sme mali 14 detí z druhej a tretej triedy,
no žiaľ kvôli chorobnosti počas týždňa
detí ubúdalo. Denne nás z materskej
školy až pod svah dopravoval minibus
autodopravy pána Kohúta z Liptovského
Hrádku, za čo by sme sa mu chceli aj touto cestou poďakovať. Na svahu nás čakali
skúsení inštruktori lyžiarskeho strediska
Birutova Dolinka Važec. Niektoré deti
mali lyžiarsku výstroj na sebe prvýkrát,
no súčasťou našej skupinky boli aj malí,
skúsení lyžiari. Denne sme postupne,
po malých krôčikoch, zdolávali važecký
svah. Posledný deň sme deťom usporiadali malé preteky, v ktorých išlo o to, aby
deti „zlyžovali“ svah bez strachu. Všetky deti zvládli túto náročnú úlohu, za
čo dostali zlatú medailu a diplom. Tieto
ocenenia získali aj inštruktori, ktorým by
sme sa chceli taktiež poďakovať aj touto
cestou. Veríme, že svoje lyžiarske zručnosti budú naši škôlkari zdokonaľovať aj
so svojimi rodičmi a šport sa stane súčasťou ich života aj v ďalších rokoch.
Karneval (foto 2)
Fašiangy, fašiangy... sú obdobím
od Troch kráľov do Popolcovej stredy.
Predstavujú prechodné obdobie medzi
zimou a jarou. Sú poslednou príležitosťou na veľkú zábavu pred začiatkom
pôstneho obdobia, ktoré predchádza
Veľkej noci. Fašiangy sú najveselšia
časť roka. Je to obdobie plesov, bálov,
karnevalov, hodovania a maškrtenia.
V tomto období sa radi prezliekame do
rozličných veselých masiek a kostýmov.
V škôlke sme spolu s deťmi vyrábali rôzne masky šašov, zvieratká, farebné reťaze,
fúkali sme balóny, aby sme si vyzdobili
telocvičňu a triedy. Deti si doma spolu
s rodičmi pripravili rôzne masky a tešili
sa na karneval. Konečne prišla očakávaná
chvíľa, materská škola sa premenila na
rozprávkový svet plný princezien, víl,
zvieratiek, indiánov, kovbojov, batmanov a priletela aj striga na metle. Každá
maska sa najskôr predstavila a začala
sa zábava, masky si spolu zatancovali.
V triedach boli pripravené súťaže a pohostenie. Džúsy, koláče, ktoré doniesli

¦¦¦¦
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YKRÁTKO ZO...
¦¦¦¦
rodičia a čaj nám uvarili tety kuchárky.
Každá maska bola odmenená.
Máša a medveď (foto 3)
Prvého februára sme sa zúčastnili
v telocvični základnej školy cirkusového predstavenie Máša a medveď. Keď
sa spýtate aj tých najmenších detí, či
vedia, kto je to Máša, hneď sa im objaví
úsmev na tvári a rozžiaria sa im oči. Malá
nezbednica Máša a jej priateľ medveď
inšpirovali aj cirkusových artistov a výborne ich zaradili do svojho cirkusového
vystúpenia. Deti mohli vidieť vystúpenia
žonglérov, kúzelníka, artistov doplnené humornými situáciami a komickým
správaním týchto rozprávkových postáv,
a tak sa v telocvični striedal smiech s potleskom celú hodinu.
Normanov svet (foto 4)
Dňa 22. marca boli škôlkari na divadelnom predstavení divadla DÚHA s
názvom Normanov svet. Predstavenie
sa začalo videoprojekciou o krásach
našej Zeme a rozmanitosti flóry a fauny,
ktorou planéta oplýva. Deti boli vtiahnuté do deja o psíkovi Normanovi a jeho
kamarátoch z lesa. Kvalitne spracované
bábky doplnené zaujímavými kulisami
a rytmické pesničky vytvorili umelecky
hodnotný celok. Deti si predstavenie
užili, veľmi dobre reagovali na hercov
a na záver ich odmenili zaslúženým
potleskom.
Strom je veľký dom
Dňa 18. marca navštívila škôlku pani
Elenka z Národného parku Nízke Tatry
(NAPANT). Deťom porozprávala o prírode, stromoch, ako aj význame stromov
pre život človeka, ale aj pre celú prírodu.
Pani Elenka predstavila deťom jeden
veľký strom a jeho obyvateľov. Zvieratká, ktoré na tomto strome žijú, ako aj
význam lesov, lesných obyvateľov nielen pre prírodu. Deti zistili, aká dôležitá
je úloha každého zvieratka, či hmyzu
v kolobehu fungovania prírody. V závere
zistili, že každý jeden strom predstavuje
domov pre množstvo rôznych druhov
zvierat, preto by sme nemali poškodzovať žiadne stromy, hoci sa nám môže
zdať, že sú staré a opustené. Nakoniec
každé dieťa dostalo obrázok stromu. Aj
touto cestou by sme sa chceli poďakovať
pracovníkom NAPANT-u za spoluprácu
s materskou školou.
Text a foto: mš
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Obec Východná,
Obecný úrad, 032 32 Východná 616
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa Obchodného zákonníka a zákona o majetku obcí

O najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
nájom nehnuteľností vo vlastníctve obce
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vlastník/vyhlasovateľ
Obec Východná
Sídlo: Obecný úrad, 032 32 Východná
IČO: 00215893
V zastúpení starostom obce: Mgr. Pavel Krupa
Tel. č.: 0905 633 221, fax: 044/529 52 90, e-mail: podatelna@vychodna.eu
2. Predmet súťaže: nájom nehnuteľností ATC Chatky Javorina – 6 ks
Pohostinské zariadenia – Chatka Monika – prevádzková budova
3. Podmienky:
Minimálny mesačný nájom 225 €, minimálna doba nájmu 10 rokov.
Vstupná investícia nájomcu do ATC chatiek a prevádzkovej budovy v priebehu prvého nájomného roka do stavebnej časti v materiáli vo výške 15-tisíc €. Realizácia
stavebných prác bude vykonaná na vlastné náklady nájomcu.
Záujemca predloží podnikateľský zámer, odbornú spôsobilosť a referencie v oblasti ubytovacích služieb a pohostinských činností.
4. Opis majetku na prenájom:
Predmetné nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Východná. Nachádzajú
sa v areáli amfiteátra vo Východnej. ATC Chatky Javorina sú určené na ubytovaciu
činnosť. Kapacita jednej chatky je 6 lôžok. Chatka Monika – prevádzková budova
je určená na poskytovanie pohostinských služieb.
5. Termín obhliadky:
Obhliadka nehnuteľností bude možná po dohode so starostom obce.
6. Lehota na podávanie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 30. 4. 2019 do 12.00 h. Ponuky
je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1. V zapečatenom
obale s označením VOS – Nájom nehnuteľností – NEOTVÁRAŤ. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku s cenou
a zdôvodnenie záujmu na nájom nehnuteľností.
7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Cena a zdôvodnenie nájmu nehnuteľností. Uchádzač je povinný uviesť v ponuke
celkovú navrhovanú cenu nájmu za všetky ponúkané nehnuteľnosti spolu. Úspešnými uchádzačmi budú tí, ktorí predložia ponuku s najvyššou cenou. Úspech,
resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného
odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie nájomnú zmluvu.
8. Ostatné podmienky:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného záujemcu a verejnú obchodnú súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených
s účasťou v obchodnej verejnej súťaži. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť
prenájom nehnuteľnosti ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz
písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od schválenia prenájmu nehnuteľností
obecným zastupiteľstvom.
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Školský turnaj v stolnom tenise
NEREGISTROVANÍ HRÁČI
Konečné poradie:
1. Lagovský Vladimír
2. Mikuš Miroslav
3. Běhal Antonín
REGISTROVANÍ HRÁČI
Konečné poradie:
1. Volaj Miroslav
2. Farbák Marek
3. Moravčík Miroslav
ŠTVORHRA-NEREGISTROVANÍ
Konečné poradie:
1. Cibuľa Dušan, Mikuš Miroslav
2. Pribylinec Adam, Lagovský Vladimír
3. Krivoš Peter, Běhal Antonín

Základná škola a Stolnotenisový
oddiel Východná zorganizovali v telocvični základnej školy Stolnotenisový
turnaj pre občanov obce. 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. Výsledky:

ŠTVORHRA-REGISTROVANÍ
Konečné poradie:
1. Farbák Marek, Volaj Miroslav
2. Moravčík Miroslav, Toman Ján
3. Pitoňák František, Stano Peter
(fp)

Lyžiarsky výcvik
V dňoch od 14. do 18. januára sa žiaci 6. a 7. A triedy ZŠ Východná zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšnej Boci. Žiaci
spolu s pedagógmi boli ubytovaní v peknom hoteli Barbora v
blízkosti lyžiarskeho strediska. Okrem samotného lyžovania
sme navštívili ,,Banícky dom“, v ktorom sme sa dozvedeli,
ako niekedy žila istá banícka rodinka. Pri prechádzke po
tejto krásnej dedinke sme okrem iného objavili aj studničku
so železitou vodou, preliezky, hojdačky a podobné atrakcie,
ktoré sa žiakom veľmi páčili. Hotel Barbora nám okrem
výborného stravovania ponúkol aj vírivku, infra saunu a
hrací kútik. Tieto možnosti hotela nám spríjemnili chvíle
a pomohli zrelaxovať ubolené nôžky po dlhých hodinách
na lyžiach. Predposledný deň sa skoro všetci žiaci zúčastnili

slalomových pretekov. Ich úlohou bolo prejsť určenou dráhou
za najkratší čas. Každý žiak mal dva pokusy. Zúčastnení žiaci
úspešne absolvovali tieto preteky, čiže môžeme skonštatovať,
že každý z nich sa stal skutočným lyžiarom. Žiaci dostali
diplomy a vecné ceny. Veľká vďaka patrí aj inštruktorovi,
bez ktorého by žiaci len veľmi ťažko dosiahli takéto výborné
výsledky. Posledný večer nechýbala pizza v reštaurácii hotela.
O nezabudnuteľnom týždni plnom zážitkov svedčia fotografie, ktoré sme stihli počas tohto týždňa plného zážitkov urobiť
(pozrieť si ich môžete na stránke školy www.zsvychodna.edupage.org). Výsledky pretekov:
1. Garajová Dominika, 2. Petraško Alex, 3. Halahijová
Nina.
Text a foto: zš
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Prehľad prerozdelenia funkcií
v obecnom zastupiteľstve
Ešte v decembri minulého roku (7. 12.) zložil nový starosta
obce Pavel Krupa a poslanci obecného zastupiteľstva zákonom
predpísané sľuby, čím sa stali na štyri roky oficiálnymi zástupcami obce. Poslanecký zbor funguje v zložení: Juraj Blaško,
Ervín Bublák, Juraj Halahija, Ľubomír Kokavec, Peter Lechner,
Stanislav Poljak, Viktor Sabo, Viera Tekelová, Ján Žiak.
Zástupcom starostu obce pre toto volebné obdobie je
Stanislav Poljak. Poslanec Ján Žiak je poverený zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
určených zákonom o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo zároveň v decembri určilo plat
starostu obce v súlade so zákonom o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Mesačný plat starostu obce Východná je vo výške 2,2 násobku
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v SR
za predchádzajúci kalendárny rok, čo predstavuje 2 099 €.
Poslanci tiež vzali na vedomie žiadosť poslanca Viktora
Saba o vzdaní sa odmeny za výkon mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v obci Východná z dôvodov uvedených
v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov.
V obci bude fungovať niekoľko komisií, ich náplň práce
a personálne obsadenie uvádzame v prehľade:
KOMISIA FINANČNÁ
Prejednáva návrh rozpočtu a jeho zmeny, prejednáva
správy o čerpaní rozpočtu, záverečný účet obce, prejednáva
návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch, dohliada na
hospodárenie a nakladanie s majetkom obce.
Predseda komisie: Viktor Sabo, členovia – poslanci: Ľubomír Kokavec, Ján Žiak, odborníci z radov obyvateľov a iných
osôb: Anna Hošková, Vladimír Hoško.
KOMISIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Spolupôsobí pri verejnom obstarávaní obce, zúčastňuje sa výberu dodávateľov tovarov, prác a služieb, pripomienkuje a kontroluje zákonnosť postupu procesu verejného obstarávania.
Predseda: Ľubomír Kokavec, členovia – poslanci: Stanislav
Poljak, Ján Žiak, odborníci z radov obyvateľov a iných osôb:
Ján Užík.
KOMISIA ŠKOLSTVA
Spolupracuje so školami a školskými zariadeniami v obci,
predkladá podnety na rozvoj vzdelávania a mimoškolských
aktivít, spolupodieľa sa na kontrole výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a MŠ, zúčastňuje sa prejednávania koncepcií škôl
a školských zariadení, pripomienkuje správu o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti, zúčastňuje sa hodnotiaceho
procesu riaditeľov škôl.
Predseda: Milan Ďuriš, členovia – poslanci: Viktor Sabo,
odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Miroslava
Muráňová, Zuzana Majerská, Lucia Cibuľová.
KOMISIA STAVEBNÁ A ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Posudzuje a pripomienkuje výstavbu v obci a jej územný
rozvoj, pripomienkuje investičnú stavebnú činnosť obce,
zúčastňuje sa na procese územno-plánovacej dokumentácie,
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zúčastňuje sa pri žiadostiach a podnetoch občanov v oblasti
výstavby a územného konania, predkladá návrhy na rozvoj
dopravy, miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.
Predseda: Juraj Blaško, členovia – poslanci: Ján Žiak, Ervín
Bublák, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Pavol
Jurík, Ján Užík.
KOMISIA ŠPORTU
Prejednáva rozvoj športu a telesnej kultúry v obci, koordinuje činnosť TJ, škôl a školských zariadení, vytvára kalendár
športových podujatí, spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja a športu.
Predseda: Martin Lehotský, členovia – poslanci: Peter Lechner, odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Juraj Jurčo, Pavol Jurík, Martin Debnár, Radoslav Kokavec.
KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
spolupôsobí pri správe a údržbe zelene, kontroluje nakladanie
s odpadmi v obci, spolupôsobí pri prenesenom výkone obce
v oblasti ochrany prírody.
Predseda: Juraj Halahija, členovia – odborníci z radov
obyvateľov a iných osôb: Ján Vechter, Pavol Šveda ml., Pavel
Krupa ml..
KOMISIA KULTÚRY
Koordinuje činnosť jednotlivých zložiek kultúry v obci, spolupracuje pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry, spolupracuje
pri tvorbe kalendára kultúrno-spoločenských podujatí.
Predseda: Martin Kokavec, členovia – poslanci: Peter Lechner, Viera Tekelová, odborníci z radov obyvateľov obce a iných
osôb: Jana Zelenáková, Vladimír Majerčík.
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ
Posudzuje žiadosti na poskytovanie jednorazovej dávky
sociálnej pomoci, posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti, spolupracuje pri posudzovaní poskytnutia
opatrovateľskej služby.
Predseda: Viera Tekelová, odborníci z radov obyvateľov
obce a iných osôb: Anna Ščerbová, Zuzana Žiaková, Miroslava Guráňová.
KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
Predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
spolupôsobí pri riešení susedských sporov a priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, podáva podnety na ochranu
obecného majetku a majetku občanov.
Predseda: Stanislav Poljak, odborníci z radov obyvateľov
obce a iných osôb: Milan Kokavec, Martin Jakubčiak, Milan
Žiak.
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU
Prijíma oznámenia o majetkových pomeroch starostu obce
a každoročne ich vyhodnocuje v zmysle zákona.
Predseda: Ján Žiak, členovia – poslanci: Juraj Blaško, Viera
Tekelová, Viktor Sabo.

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Z obecného zastupiteľstva
15. JANUÁRA
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Plán investičnej činnosti v obci Východná na rok 2019.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na prvý polrok 2019.
• Poplatky za krátkodobý nájom užívania priestorov obecných budov.
• Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 obce
Východná.
OZ berie na vedomie:
• Žiadosti: M. Zubaja (Východná 123)
o pridelenie nájomného bývania, J. Gajdoša
(Východná 596) a M. Pavellu (Hybe) o poskytnutie príspevku na športovú činnosť
– bežecké lyžovanie.
• Splnenie povinnosti obce v oblasti
GDPR o ochrane osobných údajov poslancov obce.
12. FEBRUÁRA
OZ schvaľuje:
• Zámer odpredaja rodinného domu
č. 612 vo vlastníctve obce formou verejnej
obchodnej súťaže (žiadosť S. Šimunku,
Východná 221).
• Predbežný zámer odpredaja časti pozemku (žiadosť M. Lehotského, Východná
425) a vyzýva žiadateľa o vypracovanie
geometrického plánu na oddelenie časti pozemku, ktorý bude predmetom predaja.
• Prevod majetku J. Užíkovi odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- časť nehnuteľnosti o výmere 22 m2 za
kúpnu cenu 50 € v zmysle znaleckého
posudku. Prevodom pozemku sa prispeje
k účelnejšiemu využitiu pre obec ako aj pre
kupujúceho.
• Žiadosť M. Sakáča SAKI Slovakia
s.r.o. o prenájom humna, kongresového
informačného centra a sociálnych zariadení
v dňoch od 29.5. do 2.6. v zmysle schváleného cenníka prenájmu priestorov v obecných
budovách pre právnické subjekty a prenájom amfiteátra vo výške 1200 €.
• Žiadosť TJ Družstevník Východná
o zriadenie kamerového systému na futbalovom ihrisku v počte dvoch kamier.
• Prípravu a vydanie publikácie 750
rokov Obce Východná, hlavným autorom
bude PhDr. Peter Vítko.
Pri príležitosti okrúhleho výročia obec pripravuje okrem historicko-etnografickej knihy aj
ďalšiu pamätnú publikáciu. Obrázkovú knihu
Východná 750 rokov – Čarovný Liptov dostane
každý občan pri príležitosti osláv.

• Zmenu rozpočtu základnej školy rozpočtový opatrením č. 1/ZŠ/2019.
• Zapojenie sa do projektu ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci 3.
výzvy Interreg Poľsko – Slovensko.
• Zmluvu s obchodnou spoločnosťou
TRIO PRODUCTION.
• Zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP.
Žiadosť nakoniec cez tento projekt podaná
nebola, nakoľko momentálna kapacita škôlky je
88 detí a navštevuje ju len 58 detí. Ďalšie navyšovavnie by teda nebolo efektívne. Obec však
dala vypracovať projektovú dokumentáciu na
rozšírenie priestorov materskej školy (severným
smerom k základnej škole). V pláne je rozšíriť
jedáleň, vytvoriť šatne pre ZŠ a MŠ, priestory
pre nové učebne a priestor pre upratovačky.
Ak bude možnosť získať financie z vhodných
projektov, obec sa o to bude uchádzať.
OZ berie na vedomie:
• Stav prípravy Folklórneho festivalu
Východná 2019.
• Žiadosti: M. Chovana (Východná 195)
o poskytnutie pozemku na výstavbu dvojgaráže. OZ žiada starostu o zvolanie stavebnej komisie v predmetnej veci a zistenie
možnosti výstavby v priľahlých lokalitách.
Žiadosti J. Jurču (Východná 433) o zmenu
územného plánu v lokalite Tomášovce pre
účely výstavby rekreačnej chaty, Ľ. Hudáka
(Svit) o zmenu územného plánu z dôvodu
výstavby rekreačnej chaty. Žiadosť J. Popardovskej (Východná 345) o pridelenie
nájomného bytu.
V súvislosti so žiadosťami na výstavbu garáži (resp. riešenie parkovania) sa zišla stavebná
komisia. Výsledkom stretnutia je určenie miest
na výstavbu garáží (5 miest) v areáli zdravotného strediska. Obec dá vypracovať architektonickú štúdiu, následne projektovú dokumentáciu,
ktorú budú musieť budúci záujemcovia dodržať.
Pozemky na garáže budú prioritne k dispozícii
pre obyvateľov bytovky, neskôr aj pre iných
záujemcov. Zároveň stavebná komisia urobila
obhliadku budovy č. 390 – hospodárskej časti,
ktorá je určená na asanáciu. Novovzniknutý
voľný priestor by sa mal taktiež využiť na parkovacie plochy pre občanov obce. V súvislosti so
žiadosťami o zmenu územného plánu a nájomné
bývanie starosta obce skonštatoval, že sa týmito
témami bude OZ zaoberať, keď budú žiadosti
pribúdať.
• Zmluvu o servisnej činnosti medzi LD
centrum Computers a Obcou Východná

v zmysle predloženej ponuky a uskutočneného prieskumu trhu.
• Informáciu starostu obce o zasadnutí komisie ochrany životného prostredia
vo veci výrubu drevín v lokalite „Šramkula“.
Stromy v tejto lokalite sa nachádzajú na
obecných trvalo-trávnych porastoch a sú
vážnym spôsobom napadnuté drevokazným
hmyzom a hubami. Obec preto pristúpila
k ich výrubu. Drevo by sa malo využiť na
výrobu stolárskych výrezov (dosky, foršty,
hranoly) prioritne pre amfiteáter, na bežnú
údržbu. Starosta odhadol množstvo materiálu
na zhruba 50 kubíkov, ktorý porežú vo vlastnej
réžii. Vo verejnom obstarávaní oslovili štyri
firmy, dve podali ponuku. Výrub zabezpečuje
firma WOOD Via, s.r.o. Poprad. Drevo, ktoré
nie je vhodné na porez dodávateľská firma
predá a obci tým zabezpečí výnos.
• Správu kontrolóra o hospodárení
a kontrolnej činnosti za rok 2018.
12. MAREC
OZ schvaľuje:
• Zásady poskytovania finančného
transferu občanom obce Východná na úhradu cestovných náhrad vo výške – Svarín 15
€, Čierny Váh 20 €, Čierny Váh Dikula 25 €
(na rodinu so školopovinnými deťmi).
• Zámer odpredaja pozemku o výmere
38 m2 M. Hoškovi (Východná 121) z dôvodu
hodného osobitného zreteľa formou kúpnej
zmluvy.
• Rámcovú zmluvu o spolupráci
medzi Národným osvetovým centrom
a Obcou Východná vo veci organizovania
FF Východná.
• Spôsob rozdelenia pozemku medzi
obcou a S. Kamenickým (Východná 611).
• Prevod osobného motorového vozidla
Opel Astra combi LM 482 CR zo správy VPS
Východná do správy obce Východná.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu Materskej školy
Východná.

• Osvetlenie minimálne dvoma svetlami
na ceste smerom na ulicu Hriadky (popri
p. Valičkovi).
• Zámer prenájmu nebytových priestorov S. Kamenickému s pokračovaním
predajne MIX.
• Odmenu pre víťazné družstvo v Obecnom kvíze vo výške 33 €.
• Vyhlasuje zámer na verejnú súťaž na
prenájom ATC chatiek Východná.
OZ verie na vedomie:
• Žiadosti: S. Berešíkovej (Východná
191) o odpredaj časti pozemku na výstavbu
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Stolní tenisti úspešní
na Majstrovstvách okresu
Dňa 3. marca 2019 sa naši reprezentanti zúčastnili Majstrovstiev okresu
v stolnom tenise, ktoré sa konali
v Závažnej Porube. Súťažili jednotlivci
i dvojice. Naši zástupcovia sa predstavili vo veľmi dobrom svetle. V jednotlivcoch sa umiestnil Miroslav Volaj na
3. mieste a vo štvorhrách sa dvojica
Marek Farbák a Miroslav Volaj tešila
z víťazstva na tomto turnaji, druhé
miesto obsadila tiež dvojica z nášho
klubu v zložení Miroslav Moravčík
a Ján Toman. Všetkým hráčom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
Na snímke zľava: Ján Toman, Miroslav
Moravčík, Marek Farbák, Miroslav Volaj
(všetci Východná), Tibor Demenčík a Miroslav Mažári (Iľanovo).

Z futbalových trávnikov

Z obecného...

Po zimnej prestávke sa opäť rozbehli futbalové súťaže. Prinášame prehľad
výsledkov a rozpis zostávajúcich zápasov v jarnej futbalovej časti.

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
garáže, P. a I. Vaľkových (Východná 418)
o odkúpenie pozemku, A. Vechterovej
(Východná 392) o odkúpenie pozemku.
A. Tökölyovej (Východná 316) o prenájom
vhodný na bývanie, J. Michalku o prenájom
ATC chatiek.
• Oznámenie o ukončení funkčného
obdobia riaditeľky materskej školy ku
dňu 31. 5. a žiada starostu o uskutočnenie
výberového konania na funkciu riaditeľa
Materskej školy Východná.
• Ponuku firmy Maslen na opláštenie
a zastrešenie zastávok v obci Východná.
• Spôsob riešenia dopravy občanov
časti Svarín a Čierny Váh dvakrát v týždni
v utorok a v piatok.
• Podávanie projektov obce Východná
do 31. marca 2019.
Obec sa uchádza o finančnú podporu
v rôznych projektoch – rozšírenie kamerového
systému (28-tisíc), rekonštrukcia a oprava mantinelov a oplotenia na multifunkčnom ihrisku
na amfiteátri (23-tisíc), modernizácia knižnice
(8-tisíc), podpora folklóru a osláv 750 výročia
vzniku obce (50-tisíc).
• Žiadosť A. Farbákovej o ukončenie
prenájmu obchodných priestorov ku dňu
31. 5. 2019.

Mužstvá - MUŽI
Podtúreň
Východná
Hybe
Východná
Východná
Vavrišovo
Jamník
Východná
Východná
Stankovany
Hrboltová
Východná
Východná
Part. Ľupča
Beňadiková
Východná
Východná
Demänová
Liptovský Ján Východná
Východná
Iľanovo
Prosiek
Východná
Východná
Kvačany

dátum a čas odchod na zápas výsledok zápasu
24. 3.
4:0
30. 3.
0:1
7. 4.
1:3
14. 4.
0:4
21. 4.
2:3
28. 4. o 10:30
8:40
5. 5. o 16:30
11. 5. o 16:30
15:10
19. 5. o 17:00
26. 5. o 17:00
15:40
2. 6. o 17:00
9. 6. o 17:00
15:10
16. 6. o 17:00

Mužstvá - DORAST
Východná
Svätý Kríž
Lúčky-kúpele Východná
Východná
Ľubeľa
L. Revúce
Východná
Vavrišovo
Východná
Východná
Ploštín
Svätý Kríž
Východná
Východná Lúčky-kúpele
Ľubeľa
Východná
Východná
L. Revúce

dátum a čas odchod na zápas výsledok zápasu
6. 4.
4:5
20. 4.
0:4
27. 4. o 16:00
4. 5. o 16:30
14:30
11. 5. o 16:30
15:15
18. 5. o 17:00
25. 5. o 17:00
15:40
8. 6. o 17:00
15. 6. o 14:00
12:30
22. 6. o 17:00

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: 22. 4. 2019.

10

