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Festival bude len „online“
Folklórny festival Východná 2021
bude mať v tomto roku inú formu.
Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu
v dobe vyhlásenej pandémie sa organizátori rozhodli festival neorganizovať
„naživo“. Aktuálny stav neumožňuje
dlhodobú prípravu festivalu, ale milovníci folklóru o dávku umenia celkom neprídu. Presunutý 66. ročník z minulého
roka bude prebiehať v online priestore v
kombinácii s plánovaným rozhlasovým
a televíznym vysielaním RTVS. Diváci si
budú môcť pozrieť živé vysielanie alebo
archívne záznamy aj na facebooku a webovej stránke festivalu od 30. júna do 4.
júla 2021. Pre všetkých online divákov
bude vysielanie a workshopy na facebooku a na www.festivalvychodna.sk
zdarma.
Aktuálne materiály sa vo Východnej
natáčali v dvoch fázach, 13. – 18. mája
a 1. – 2. júna. Festival vo virtuálnom
priestore zhodnotil starosta obce Pavel
Krupa ako dobré riešenie: „Keď už sa
musíme prispôsobiť takejto situácii
a nemôžeme organizovať festival naživo, snažili sme sa nájsť aj pozitíva takejto
formy. Myslím, že je to príležitosť na

veľmi dobrú reklamu, pretože festival
majú šancu vidieť viacerí diváci, ako
by reálne prišli do Východnej a verím,
že o rok aj viacerí prídu naozaj. Tiež je
to príležitosť na zhliadnutie vzácnych
historických záznamov.“
Rok 2021 je rokom výročí niekoľkých takýchto diel a seriálov. V roku
1921 bol nakrútený prvý slovenský
televízny film J. Siakeľa Jánošík. V roku 1951 sa začalo s prípravou seriálu
dokumentačných záznamov ľudového
tanca a hudby F. Poloczeka Slovenské
ľudové tance. V rokoch 1965–1966
vznikal seriál Československej televízie
Zem spieva, zaznamenávajúci tanečné,
spevné a inštrumentálne prejavy z celého Slovenska. V roku 2001 vznikol
prvý z desaťdielnej série záznamov
tanečno-hudobnej tradície v rámci projektu NOC a ÚHV SAV Ľudové tance
slovenských regiónov.
Staršie filmové a zvukové nahrávky tradičných tanečných, hudobných,
spevných, výtvarných, dramatických
prejavov sú dnes pre pedagógov,
choreografov, režisérov a scénografov
obrazmi a odrazmi starého sveta. Sú

materiálom nielen pre výskum, ale aj
výučbu interpretov v prostredí folklórneho hnutia. Tvoria široké pole námetov
a výrazových prostriedkov pre tvorcov
javiskových diel.
Verme, že pre nás všetkých v tomto
zvláštnom období budú charizmatickým svedkom minulých čias, odrazom
reality života našich predkov v lepších
i horších časoch.
Tohtoročná Východná nám v rámci
programov predstaví tento proces inšpirácie a využívania archívneho materiálu.
Zároveň nás zoznámi s tradičnými prejavmi samotnej hornoliptovskej obce Východná, ktorej bohatá kultúra v živom
mravenisku každoročného festivalu
možno niekedy našim očiam uniká.
Už v tomto čase si môžete na stránke www.festivalvychodna.sk pozrieť
„virtuálnu výstavu“ drevených plastík
z cyklu Kresané do dreva, ktorý je od
roku 1975 súčasťou FF Východná. Na
stránke je tiež k dispozícii napríklad aj
zvukový záznam spevov z Východnej.
Na stránke festivalu bude postupne uverejňovaný program festivalu aj všetky
novinky. (red, festivalvychodna.sk)
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Mamám poďakovali cez sociálnu sieť
Nedeľa 9. mája patrila našim mamičkám. Mama je vždy
len jedna. Len jedna mama vie dať život, rozdávať horúcu
materinskú lásku a liečiť pohladením. Hoci neraz nemá čas,
popri množstve povinností, každodenne nás presviedča o
svojom nenahraditeľnom poslaní v rodine a v spoločnosti.
V tento deň sme mamičkám namiesto kytice kvetov darovali kyticu nežných a úprimných slov. Vzhľadom na to,
že nebolo možné zorganizovať verejné podujatie, presunuli
sme pripomienku Dňa matiek do online priestoru, konkrétne
na facebookovú stránku Obce Východná.
Pedagógovia spolu so žiakmi ZŠ Východná pripravili
videá s krásnymi poďakovaniami, želaniami a básňami
pre naše mamičky. Deti taktiež tvorili a vyrobili unikátne
výtvarné diela, ktoré venovali svojim mamičkám.

V obecnom rozhlase sme si mohli v nedeľu vypočuť reláciu
s básňami v podaní žiačok zo ZŠ Východná. Deti vo svojich
výtvarných dielach, vo svojich poďakovaniach a recitáciách
vyjadrili slová plné vďaky a úcty, ktoré zahriali nejedno
mamičkino srdiečko.
Ďakujeme pedagógom, ktorí sa aktívne so žiakmi zapojili
a pomohli tak uctiť si Deň matiek aspoň v online priestore
na sociálnej sieti. Mohli sme si tak pripomenúť význam tohto
dňa a potešiť nejednu mamičku.
(mks)
Foto: mks

Veľkú noc sme strávili opäť doma
Jar je jedným z najkrajších ročných
období. Skrýva v sebe čaro znovuzrodenia a začiatok nového života.
Najkrajším sviatkom tohto obdobia je
nepochybne Veľká noc – je symbolom
pokory, nádeje a začiatku niečoho
nového.
Ani počas tejto Veľkej noci sme
sa nevyhli prísnym protiepidemickým opatreniam. Už je tomu rok, čo
žijeme v mimoriadnej situácii, sme
izolovaní vo svojich domácnostiach
a obmedzujeme kontakt s okolitým
svetom. Duchovno týchto významných kresťanských sviatkov sme opäť
prežívali v kruhu najbližších vo svojich domovoch.
Obzrime sa do minulosti a pripomeňme si v krátkosti, ako to u nás vo
Východnej prebiehalo v tomto jarnom
období. Rozlúčka so zimou bola náležitá. V Smrtnú nedeľu pred Veľkou
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nocou sa vynášala mamuriena (moréna). Na Kvetnú nedeľu sa požehnávala
budúca úroda ozimín. Od Zeleného
štvrtka do Bielej soboty sa nesmelo
zvoniť, verilo sa, že sa v tom čase vracajú duše k mŕtvym telám a zvony by
ich pri tom vyrušili. Predveľkonočný
čas bol pôstny, od Popolcovej stredy
až po Veľkú noc.
Veľký piatok bol dňom modlitieb,
očistných obradov a prísneho pôstu.
Do tohto času sa nesmelo hýbať zemou, verilo sa, že dovtedy zem odpočíva. Na Bielu sobotu sa ľudia umývali
v potoku alebo v studničkách, aby boli
zmyté všetky neduhy. Veľkonočná nedeľa patrila modlitbám a radosti nad
zmŕtvychvstaním Ježiša.
Vo Východnej nebolo zvykom dievčatá šibať, ale oblievať. Na Veľkonočný
pondelok mládenci kúpali dievčatá
vodou zo studne. Z dvorov sa ozývali

výkriky a piskot vyoblievaných dievčat. Pred kúpačkou sa dievky skrývali
všemožne, pod postele, do humna, do
sypárne, kde sa len dalo. Avšak, ak sa
materi kúpač zapáčil, tak mu pošepla,
kde má dievčinu hľadať. Školopovinní
chlapci museli pred samotnou kúpačkou vinšovať a potom mohli dievčatá
„okúpať“. Na veľkonočné oblievanie
sa používal napríklad klinček (hrebíček) močený vo vode a neskôr ho
nahradili lacné voňavky.
Vinšovačka, s ktorou mládenci
prichádzali do domov, kde „kúpali
dievčatá“:
„Počul som, videl som,
že máte čiernu húsku,
prišiel som Vám ju okúpať,
aby vám bola biela ako husacie
kriela.“
(mks)
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Komunitná nadácia Liptov opäť pomáha
Poslaním Komunitnej nadácie Liptov (KNL) je zlepšovanie kvality života
v našom regióne. Rozvíjajú darcovstvo
a dobrovoľníctvo, ochranu zdravia, práv
detí a mládeže, ochranu a tvorbu životného prostredia a ich činnosť zasahuje
do mnohých ďalších významných oblastí. Heslo nadácie vypovedá za všetko:
„spájame sa pre dobré veci“.
O činnosti Komunitnej nadácie Liptov aj v rámci našej obce sme vás informovali v poslednom čísle Spravodajca
v uplynulom roku 2020.Výbornou správou je, že projekt „Podeľ sa a pomôž“
naďalej pokračuje a prostredníctvom
Komunitnej nadácie Liptov sme takto
mohli v našej obci pomôcť ďalším rodinám, seniorom, osamelým ľuďom aj

v roku 2021. Od začiatku tohto projektu,
od októbra 2020 do apríla 2021 sme „tašku plnú potravín“ v našej obci odovzdali
už 33-krát.
Opýtali sme sa správkyne nadácie
Jany Mrlianovej, ako tento projekt funguje: „Projekt „Podeľ sa a pomôž“, sme
spustili v septembri 2020 v spolupráci
so sieťou supermarketov LIDL. V každej
predajni LIDL na Liptove sa nachádza
zberné miesto, kde môžu zákazníci
darovať časť svojho nákupu. Následne
my z komunitnej nadácie tieto trvanlivé potraviny zhromažďujeme a vytvárame potravinové balíčky, ktoré ďalej
odovzdávame tam, kde je to potrebné.
Tento program k začiatku mája podporilo takmer 250 rodín v regióne. Týmto

projektom nadácia adresne pomáha
tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
Pre niekoho je to maličkosť venovať
časť svojho nákupu a pre iného je to
veľký dar dostať plnú nákupnú tašku.
Spoločne sa tak spájame pre dobré veci
v našom regióne. Touto cestou ďakujeme každému, kto v rámci nákupu
venoval časť trvanlivých potravín v
prospech iných. Ak vás činnosť našej
nadácie oslovila, môžete sa zapojiť do
aktivít nadácie či už ako darca alebo
dobrovoľník. Viac informácií o našej
činnosti nájdete na www.knl.sk.“
Za Obec Východná a tiež v mene
podporených rodín v našej obci ďakujeme Komunitnej nadácii za jej činnosť.
(mks)

KRÁTKO ZO ŠKOLY
MALÉ SPISOVATEĽKY (FOTO 1)
Marec je roky rokúce mesiacom
knihy. Konkrétne od roku 1955, kedy
ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu
Hačavského, lebo v tomto mesiaci
sa tento významný buditeľ a ľudový
spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení
slovenskej knižnej kultúry, narodil aj
zomrel. Podpora záujmu o knihy je
dnes rovnako dôležitá ako v minulosti. Pri tejto príležitosti pani učiteľka
Gondová priniesla pre našich žiakov
výzvu stať sa malým spisovateľom
a ilustrátorom (vymyslieť básničku
a k nej ilustráciu), s cieľom podporiť
záujem o knihy trochu netradične. Do
tejto výzvy sa zapojili prváčky Liliana
Gazíková a Vesna Ilavská, tretiačky
Tereza Ščerbová a Adriana Blašková
a štvrtáčky Michaela Kupčová, Tamara
Jaseníková a Ema Jastrabíková.
VODA PRE ŽIVOT (2)

• Udalosť stavania „Mája” pokračovala aj v tomto roku. V piatok dňa 21. 5. regrúti
vyzdobili farebnými stuhami a postavili za pomoci DHZ Východná v parku pred
obecným úradom „Máj”. Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení išlo o jednu z
prvých aktivít v tomto roku, ktoré sa v našej obci udiali. Udalosť veľmi potešila deti
aj dospelých, ktorí mohli po dlhom čase vidieť v našej obci tradičnú udalosť.

Aj napriek pandemickej situácii
a nižšiemu počtu žiakov v škole sme
sa zapojili do výtvarnej súťaže Voda
pre život. Naši žiaci v školskom klube
kreslili a maľovali obrázky na tému
dôležitosti vody pre človeka, zvieratá,
rastliny. Tento ročník bol prvý, ktorý
prekročil hranice regiónu v pôsobnosti
Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Do
súťaže sa zapojili školy z rôznych miest
a obcí Slovenska. Našu školu reprezen(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY


(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
tovali práce Vesny Ilavskej, Niny Kóšovej, Mie Moravčík,
Sandry Vrabcovej, Terezy Ščerbovej, Lilien Halahyjovej.
V celoslovenskej konkurencii sa naši žiaci nestratili, Vesna
Ilavská obsadila krásne 3. miesto.
DEŇ ZEME (3)
Od roku 1970 je 22. apríl svetovým Dňom Zeme. V súčasnej dobe oslavuje tento sviatok viac ako miliarda ľudí v 175
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krajinách sveta. Stav našej Zeme nie je ľahostajný ani nám,
žiakom tretieho ročníka. Pri tejto príležitosti sme besedovali
o aktuálnych ekologických problémoch, pozreli sme si video
o znečisťovaní našej planéty, vytvorili sme enviro-výkres.
K tvorbe, zveľaďovaniu a ochrane životného prostredia sme
prispeli aj aktívne a spoločnými silami sme vyčistili okolie
našej školy. Želaním nás všetkých by malo byť, aby bol deň
Zeme každý deň.
VEDOMOSTNÍ OLYMPIONICI (4)
Žiaci, ktorí postúpili zo školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda (42. ročník), mali šancu zabojovať v on-line
okresnom kole. Svojimi výkonmi pozitívne prekvapili. Z postupujúcich šiestich štvrtákov boli všetci medzi 81 riešiteľmi
okresu úspešní: Emma Kupčová 6. miesto, Tamara Jaseníková 11. miesto, Marcel Lagovský 13. – 14. miesto, Michal
Zelenák 21. miesto, Juraj Lehotský a Michaela Kupčová 36.
– 40. miesto. V piatom ročníku súťažili dvaja žiaci, úspešným
riešiteľom bol Patrik Gazdič, súťažila aj Katarína Blašková. Zo
siedmakov súťažil Martin Zelenák. Okrem Pytagoriády sme sa
zapojili aj do IQ olympiády. Našu školu reprezentoval Adrian
Bobrovčak z piateho ročníka. Všetkým žiakom za ich úspechy
gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.
(net)
Foto: ZS



SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ

Výsledky sčítania obyvateľov
Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehalo v našej obci od 15.
februára do 31. marca 2021. V našej
obci sa zapojilo 91,77% obyvateľov
a predpokladaný počet nesčítaných
obyvateľov je 186. Týmto ďakujeme
všetkým obyvateľom, ktorí sa sčítali vo
fáze samosčítania za ich zodpovedný
a proaktívny prístup.
Z celoslovenského hľadiska sa do
online samosčítania zapojilo 4 844 007
obyvateľov Slovenska, čo predstavuje
86%. Dosiahnutý výsledok možno
považovať za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v digitalizácii Slovenska
a v schopnosti väčšiny obyvateľstva
využívať informačno-komunikačné
technológie. Prvenstvo v rámci krajov
patrí Žilinskému kraju a tento kraj
mal stabilne prvé miesto v podiele
sčítaných obyvateľov počas celej doby
online samosčítania. Sčítací formulár
v Žilinskom kraji vyplnilo 92 % obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky
kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na
treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je
na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov.
Bratislavský kraj je na štvrtom mieste
s 88 % sčítaných obyvateľov. Nitriansky
kraj je na piatom mieste 87 %, Banskobystrický kraj 85%, v Prešovskom kraji

sa sčítalo 83 % obyvateľov a v Košickom
kraji bolo evidovaných 79 % sčítaných
obyvateľov.
Sčítanie obyvateľov bude ďalej
pokračovať asistovanou formou
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami,
ani s pomocou blízkej osoby. Ide
najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov
v zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.
Asistované sčítanie bude prebiehať
v období 1. 4. 2021 – 13. 6. 2021. Obyvateľ, ktorý sa nesčítal počas prvej
fázy samosčítania, sa sčíta pomocou
stacionárneho asistenta na kontaktnom
mieste (v našej obci na Obecnom úrade)
alebo pomocou mobilného asistenta,
ktorý vás navštívi doma. Upozorňu-

jeme: o mobilného asistenta musíte
najprv požiadať telefonicky (kontakt
bude zverejnený aj prostredníctvom
obecného rozhlasu a na verejnej tabuli
Obecného úradu).
Zároveň upozorňujeme občanov,
aby boli ostražití v súvislosti s možnými podvodmi zneužívajúcimi asistované sčítanie. Polícia upozorňuje, že
sa môže stať, že vás budú kontaktovať
neznáme osoby, ktoré sa budú vydávať za sčítacích komisárov a budú
vás chcieť navštíviť, prípadne od vás
vymámiť vymyslenú pokutu za to, že
ste sa doteraz nesčítali. Pokutu v žiadnom prípade neplaťte, pretože pokutu
za nesčítanie sa môže vyrubiť len obec
(vždy písomne), ak si občan nesplní
povinnosť sčítania.
Na sčítanie v obci slúži kontaktné
miesto (na obecnom úrade), kde sa
môžete asistovane sčítať, alebo môžete
požiadať o pomoc mobilného asistenta,
ktorý vás navštívi v domácnosti. Návšteva v domácnosti sa uskutoční len
v prípade, ak o takúto službu občan
sám telefonicky požiada (napríklad
z dôvodu imobility). Ak zvolíte túto
možnosť sčítania sa, termín návštevy si
dohodnete s asistentom a následne ho
máte právo požiadať o preukázanie sa
preukazom sčítacieho asistenta.

Vážení občania,
ak ste sa nesčítali sami a potrebujete pri sčítaní sa pomoc, navštívte
KONTAKTNÉ MIESTO na obecnom úrade (prízemie, čitáreň na referáte kultúry)
alebo požiadajte o MOBILNÉHO ASISTENTA, ktorý príde priamo k vám
(0901 712 098).
Všetky údaje sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to
znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa. Naopak, ak zomrie človek po polnoci 1. januára 2021 treba ho sčítať.
Prevádzková doba
KONTAKTNÉHO MIESTA
03. 05. – 13. 06. 2021
(prízemie, čitáreň na referáte kultúry)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Telefón:
E-mail:

09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
13:00 – 17:00
09:00 – 15:00
09:00 – 12:00
0901 712 098
stavebnyurad@vychodna.eu
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Z obecného zastupiteľstva
12. APRÍLA 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• Prevod pozemkov prostredníctvom kúpnej zmluvy za cenu 7 eur/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v prospech Martina Barbierika (632)
a Martina Lehotského (425) v zmysle
schválených zámerov o predaji.
• Zmluvu o dielo na zabezpečenie
obstarávateľskej činnosti pre Zmeny
a doplnky č. 3 Územného plánu obce
Východná za cenu 1 850 eur medzi obcou Východná a architektkou Zuzanou
Pajerchinovou. Zároveň schválili návrh
zmien a doplnkov k územnému plánu
(foto a viac info na vedľajšej strane).
• Úpravu rozpočtu obce.
• Preradenie majetku obce Východná – vozidlo Opel do správy Verejnoprospešných služieb Východná.
• Zámer zakúpenia sanitárneho
kontajnera pre účely Telovýchovnej
jednoty Východná a kultúrno-spoločenských akcií. Kontajner s toaletami
bude slúžiť pri konaní rôznych aktivít
v humne, resp. okolí, bude umiestnený na
ploche pri ihrisku.
• Zmluvu na realizáciu verejného
obstarávania na dodávku vozidla na
vývoz TKO za cenu 2 400 eur medzi
obcou Východná a firmou Ultima Ratio
Liptovský Mikuláš. Verejné obstarávanie
môže obec sama realizovať len do hranice
70-tisíc eur. V prípade kúpy vozidla na
vývoz TKO ide o dodávku tovaru, ktorej
hodnota presahuje túto hranicu, takže
obec na uskutočnenie verejného obstarávania musí vybrať odborne spôsobilú osobu,
ktorá uskutoční verejné obstarávanie cez
vestník. Obec do procesu zadáva technické
špecifikácie vozidla a hlavným kritériom výberu bude najnižšia cena. Za optimálnych
podmienok proces verejného obstarávania
cez vestník môže trvať zhruba tri mesiace.
OZ zobralo na vedomie:
• Správu o výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky obce Martiny Harichovej.
• Žiadosti občanov o zmenu Územného plánu obce za účelom výstavby

rekreačných chát v extraviláne obce.
• Vyjadrenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Liptovskom
Mikuláši k zatvoreniu Materskej školy
vo Východnej na dobu 14 dní z dôvodu
karantény.
• Otvorený list niekoľkých vlastníkov nehnuteľností v obci Kameňany
poslancom obecného zastupiteľstva.
• Sťažnosť obyvateľov obce Východná smerovanú Liptovskej vodárenskej
spoločnosti na pretrvávajúci zápach
z kanalizácie a spôsob riešenia situácie.
Zástupcovia Liptovskej vodárenskej spoločnosti a Farmy Východná podnikli kroky na
odstránenie pravdepodobnej príčiny zápachu úpravou vôd z prevádzok farmy.
OZ požiadalo:
• Starostu obce o prieskum trhu
ohľadom zabezpečenia inštalácie rampy umiestnenej pri vstupe na Veľkú
krivánsku cestu s cieľom ochrany
pozemkov. Zástupcovia obce chcú nájsť
optimálny spôsob regulácie vjazdu vozidiel
na Veľkú krivánsku cestu. V minulosti už
vyskúšali stráženie vjazdu „vrátnikom“,
aktuálne navrhli zaoberať sa možnosťou
inštalácie samoobslužnej rampy a prípadný
vjazd spoplatniť s nastavením podmienok
pre majiteľov pozemkov a cudzích návštevníkov. Podľa prieskumu starostu obce
investícia do rampy by mohla byť zhruba
35-tisíc eur. O ďalšom postupe budú zástupcovia obce ešte rokovať.
10. MÁJA 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo:

• Predĺženie nájomnej zmluvy v rodinnom dome č. 612 do 31.12.2021 pre
nájomcu Stanislava Šimunku, v budove
ZŠ Východná pre Janu Popardovskú,
v rodinnom dome č. 390 pre Ondreja
Budza.
• Ukončenie nájomného vzťahu na
byt v budove ZŠ Východná s M. Čelárovou a prenájom predmetného bytu pre
učiteľa Jána Knižku do 31. 8. 2022.
• Zmenu rozpočtu obce Východná,
ktorá sa týka zvýšenia príjmov zo štátneho rozpočtu. Obec získala dotáciu
na obnovu pomníka padlých vo výške
9 000 eur. Z dotačných prostriedkov sa obnovia kamenné tabule s nápismi, symboly
sa obnovia plátkovým zlatom a celý pomník
sa vyčistí a upraví.
• Zmluvu o dielo na realizáciu prístavby skladu k výrobnej montovanej
hale so zhotoviteľom ZUS servis Žiar
nad Hronom. Montovaný sklad so zateplenými stenami sa vybuduje pre potreby
VPS Východná pri už existujúcej hale pri
poľnohospodárskom družstve. Vysúťažená
cena na realizáciu stavby je 56 675 eur.
• Zakúpenie balíčkov školských
potrieb pre budúcich prvákov v školskom roku 2021/2022 v počte 21 sád
v hodnote 13 eur za sadu.
• Čiastkovú zmluvu o spolupráci
pri organizovaní Folklórneho festivalu
Východná 2021 s pripomienkami (technického charakteru).
OZ zobralo na vedomie:
• Správu o výsledku kontroly
hlavnej kontrolórky obce Martiny
Harichovej.
• Žiadosť Štefana Lacku (261) o pridelenie nájomného bytu.

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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Kontakt: 0904 653 071, noviny.vychodna@gmail.com. Registračné číslo: EV 4518/12. ISSN: 1339-1461. Grafika: Mgr. Anton Vízner. Dátum
vydania: 31. 5. 2021.
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V posledných rokoch sa nahromadili od občanov najmä desiatky žiadostí na výstavbu rekreačných chát v extraviláne obce, ktoré však nie je zahrnuté v súčasnom územnom pláne. Zmeny a doplnky územného plánu majú umožniť výstavbu rekreačných objektov v špecifikovanom území.
Okrem týchto zmien obec a miestne subjekty navrhli aj iné úpravy, napríklad lokality pre individuálnu bytovú výstavbu (od materskej školy po Košiarovú ulicu, pri
areáli Farmy Východná južne od miestnej komunikácie, pri cintoríne a Nad Potokom, od Nižného konca po ochranné pásmo družstva, Konča ulice nad garážami), či doplniť
lokality pre infraštruktúru cestovného ruchu (Sviniarky – 3 ha, Strážne – 1 ha, západne od príjazdovej cesty na D1). Ďalšie menšie zmeny sa týkajú úprav miestnych komunikácií (zrušenie, predĺženie, zmeny). Do zmien územného plánu sú zapracované aj ďalšie konkrétne požiadavky – v lokalite pri autobusových garážach doplniť možnosť
výstavby čerpacej stanice, poľnohospodársky objekt pre Spolchov, možnosť výstavby skleníka v lokalite Burindová, škola v prírode a karanténna stanica pre kone v lokalite
Kameňolom. Hranica intravilánu obce sa posunie severne po cestu od farmy k ceste 1/18 v lokalite Medzi cesty a upraví sa ochranné pásmo cintorína v zmysle platného VZN
a pri Dome smútku sa doplní lokalita na výstavbu bytovky.

Zmeny a doplnky územného plánu obce Východná

SPRAVODAJCA OBCE VÝCHODNÁ
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Pri kolaudácii kultúrneho centra, ktoré vzniklo zrekonštruovaním starých budov niekdajšej evanjelickej školy, sa
objavili nezrovnalosti v spojitosti s lokalizáciou budov na pozemkoch. Pri odstraňovaní nedostatkov geodeti pátrali v
minulosti, aby sa administratívne problémy odstránili a kolaudácia úspešne dokončila. Na mieste boli pôvodne štyri parcely, na ktorých teraz stojí jedna budova. Pre korektné skolaudovanie bolo potrebné zamerať stavbu po realizácii a sceliť
parcely. Pre zaujímavosť vám prinášame historickú mapku lokality z roku 1935, ktorá zobrazuje vtedajšie reálie.
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