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Veľká krivánska cesta potrebuje
rekonštrukcie

Na ceste spájajúcej obec s ďalšími
časťami severnej časti chotára sa zub
času a frekventované využívanie neustále podpisujú. Už viac rokov v obci
rezonujú otázky ohľadom nutnosti jej
väčšej rekonštrukcie. Priebežne do jej
údržby a opráv investujú obec, miestny urbár a poľnohospodárske družstvo,
ktoré cestu využívajú. Napriek tomu
cesta potrebuje stále ďalšie opravy.
Obec do návrhu budúcoročného
rozpočtu zaradila položku vo výške
10-tisíc eur práve na opravu Veľkej
krivánskej cesty. Starosta obce však
zdôraznil, že si uvedomujú, že táto
suma sama o sebe nestačí na rozsiahlejšiu rekonštrukciu a bude potrebná
spolupráca s družstvom a urbárom.
„Už pred pár rokmi sa obec, družstvo
a urbár dohodli na spolupráci pri
rekonštrukcii Veľkej krivánskej cesty.
Keď každý z nás prispeje aspoň sumou
10-tisíc eur, mali by sme 30-tisíc, za čo je
možné opraviť značný úsek cesty, ktorá je naozaj v zlom stave. Ďalšie úseky
by sme mohli spoločne rekonštruovať
v ďalších rokoch,“ dodal Pavel Krupa.
Nutnosť rekonštrukcie cesty si uvedomuje aj predseda poľnohospodárskeho
družstva Peter Pelach.

Tiež sa však snažia investovať do
opráv a rekonštrukcie: „Každoročne
do drobných úprav cesty investujeme
zhruba 1 500 eur. V roku 2017 sme investovali 20-tisíc eur do rekonštrukcie
úseku cesty od hlavnej budovy po
zemiakareň v šírke 6 metrov. Určite
máme záujem podieľať sa na rekonštrukcii cesty aj v budúcnosti. Nás
poľnohospodárov však zrejme čaká
náročné obdobie, ale napriek tomu sme
naplánovali na budúci rok investíciu
10-tisíc eur na opravu cesty. Rozhod-

núť však musí investor.“ Myšlienku
spoločnej rekonštrukcie cesty nezavrhuje ani miestny urbár. Jeho predseda
Juraj Halahija však za prioritu považuje
dohodnutie podmienok ešte pred samotnou rekonštrukciou: „Bol by som
rád, keby sme sa zišli, povedali si, čo
a ako a dohodli ďalší postup. Možno by
sme mali pouvažovať aj nad pomocou
podnikateľov, ktorí cestu využívajú.
Verím, že sa dohodneme a nájdeme
nejaký rozumný kľúč.“
(mm), foto: mm

Dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy s era a rany hojí, kus dobrej
vôle, lásky a súcitu, veď to všetko tak
málo stojí.
A sviatky – všetci sa tešia na ne... Nuž...
Nech ľudia zabudnú, že existujú zbrane,
nech láska nie je iba na papieri, nech každý
s každým žije v mieri, nech život plynie ako rozprávočka,
veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko rados a šťas a rozdáte, toľko sa ich sami dočkáte.
Krásne a šťastné Vianoce
a úspešný štart do roku 2021 želá starosta obce Pavel Krupa,
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.
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Komunitná nadácia Liptov pomáha
Komunitná nadácia Liptov (KNL) má
sídlo v Liptovskom Hrádku a združuje
ľudí, ktorí majú snahu byť prospešnými
pre našu spoločnosť. V tomto roku nadácia naštartovala projekt so spoločnosťou
LIDL s názvom „Podeľ sa a pomôž”,
prostredníctvom ktorého vytvárajú
potravinové balíčky.
Niekedy sa podarí získať viac, inokedy menej potravín, z ktorých sa následne vytvárajú tieto balíčky. Balíčky sú
určené pre tých, ktorí by takúto pomoc
potrebovali a privítali (napr. pre matky
samoživiteľky, seniorov, či osamelých
ľudí, mnohodetné rodiny, sociálne
slabšie rodiny...).
KNL oslovila aj našu obec a v spolupráci so sociálnou komisiou, ktorú
máme v obci zriadenú, sa ku 27. novem-

bru podarilo prerozdeliť v našej obci 12
balíčkov (12 nákupov z LIDL-a).
Veríme, že projekt bude úspešne pokračovať aj naďalej, aby sme aj v našej

obci mohli pomáhať prostredníctvom
Komunitnej nadácie Liptov aj v budúcom roku. Nadácii touto cestou ďakujeme za spoluprácu.

KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Do 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná
pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 1100 detí zo 150 škôl
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Srbska.
Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, sa tak stretla opäť s vysokým záujmom
a kvalitou. Témou prác bolo výtvarne spracovať vianočné
námety do podoby návrhu vianočnej pohľadnice. Mladí autori vo svojich prácach invenčne prezentovali svoje zručnosti
a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere. Zasadnutie poroty sa uskutočnilo
20. novembra v Dolnom Kubíne. Porota pracovala v zložení
– predseda poroty Mgr. Art. Miroslav Knap, členovia PaedDr.
Andrea Mirjanská a Mgr. Vladimír Baran. Porota navrhla
oceniť 21 individuálnych prác a 4 kolekcie a udeliť 19 čestných uznaní. Za našu školu získala čestné uznanie Veronika
Ščerbová. Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 14.
decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, výstava potrvá do 22. januára 2021.

Deti prvého stupňa zo školského klubu využili posledné
slnečné dni na aktivitu na dopravnom ihrisku pri materskej
škole. Vyskúšali si, ako sa správať v cestnej premávke na
bicykloch (kolobežkách), aj ako chodci. Vedia, kedy môžu
jazdiť samé, aké dopravné predpisy musia rešpektovať. Každé
takéto praktické cvičenie má svoj význam a my dúfame, že
deti budú na cestách opatrnejšie a nezrania sa. Určite akciu
zopakujeme v jarných mesiacoch. Ďakujeme riaditeľke materskej školy za poskytnutie priestorov a pomôcok na dopravnú
výchovu.
(net)
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V obci pribudli
bezpečnostné kamery
V októbri sa bezpečnostný kamerový systém v obci rozšíril
o ďalšie monitorovacie miesta.
Celkovo bola sieť kamerového systému rozšírená o štyri
nové kamery s motorizovaným objektívom. Kamery monitorujú zberný dvor, okolie opravárenského strediska VPS,
materskej školy a priestory pred základnou školou.
Prenos je realizovaný do záznamového zariadenia umiestneného v priestoroch Obecného úradu Východná viacvláknovým optickým káblom.
Zhotoviteľom diela bola spoločnosť MK alarm, s. r. o. Liptovský Mikuláš s hodnotou vysúťaženej zákazky 6 978,85
eur.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality vo výške 5 000 eur.
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Návrh rozpočtu počíta s viacerými investíciami
Posledný mesiac v roku a záverečné rokovanie obecného
zastupiteľstva patrí zvyčajne (okrem iného) aj hodnoteniu
a schvaľovaniu návrhu rozpočtu na nasledujúci rok.
Podľa návrhu by ten východniansky mal byť prebytkový,
pričom v bežnom rozpočte sa počíta s príjmom 1,68 milióna
eur a výdajom 1,592 milióna eur. Kapitálový príjem sa očakáva na úrovni 506-tisíc eur a kapitálový výdaj 510-tisíc eur.
Jednou z najväčších plánovaných investícií je prístavba
materskej školy kvôli rozšíreniu priestorov kuchyne a jedálne. „V materskej škole sa stravujú aj stravníci zo základnej
školy. Už v tomto roku sme do kuchyne dali novú umývačku, konvektomat, dobudovali umývacie zariadenie. Aby
však kuchyňa a jedáleň fungovali plnohodnotne aj pre školu, potrebujeme väčšie priestory. Dali sme urobiť projekt na
prístavbu – rozšíriť priestory smerom na sever po celej šírke
budovy. Zrekonštruuje sa tak kuchyňa, jedáleň, šatne pre
základnú školu, toalety. Do rozpočtu sme dali 100-tisíc eur,
ale je možné, že to bude lacnejšie, pretože sa chceme zapojiť aj
do vhodných grantov,“ spresnil starosta obce Pavel Krupa.
Ďalších 60-tisíc eur je navrhnutých na nákup pozemkov
na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Medzi cesty
a Mládežnícka ulica. Podľa slov starostu sa budú pozemky
vykupovať, ak vlastníci budú mať záujem o odpredaj.
Okrúhlych 50-tisíc eur je v rozpočte vyčlenených na rekonštrukciu Farskej ulice po terajšom budovaní kanalizácie.
„Keď dokončíme kanalizáciu, bude nutné urobiť rekonštrukciu ulice, pričom počítame aj s rozšírením komunikácie a vy-

• Voľný pozemok pri cintoríne chce obec využiť aj na výstavbu bytov.

• Na Farskej ulici budujú kanalizáciu, na budúci rok zrekonštruujú cestu.

• V materskej škole plánujú prístavbu kvôli rekonštrukcii
jedálne a kuchyne.
tvorením parkovacích miest pri základnej a materskej škole,“
dodal starosta.
Na interiérové vybavenie kultúrneho centra a hasičskej
zbrojnice je určených 20-tisíc eur. V budúcom roku plánujú
v obci pokračovať aj v revízii a oprave chodníkov, na čo
vyčlenili 10-tisíc eur.
Dvadsaťdvatisícová položka v rozpočte by mala byť použitá na nákup budovy vo Svaríne. Súťaž vyhrala obec už
v minulom roku v decembri, ale na uzatvorenie zmluvy sa
vyžaduje stanovisko ministerstva pôdohospodárstva, ktoré
napriek urgenciám zatiaľ potrebný dokument nevydalo.
Na základe viacerých požiadaviek od občanov na výstavbu chát v extraviláne obce, ale aj iných požiadaviek a potrieb
obce, sa pripravujú zmeny a doplnky územného plánu. Finančne sa odhadujú na 7-tisíc eur. „Po prijatí územného
plánu má obec možnosť v priebehu štyroch rokov územný
plán upraviť, vytvoriť nový, alebo doňho nezasahovať. My
pristupujeme na zmeny a doplnky. Býva to dlhodobejší proces, ku ktorému sa vyjadrujú dotknuté inštitúcie, ale možnosť
pripomienkovať majú aj občania,“ podotkol P. Krupa.
Ďalšie finančné prostriedky obec plánuje vynaložiť na
projektové dokumentácie. Na projekt bytového domu, ktorý
by chceli vybudovať na lúke pri parkovisku pri cintoríne, je
vyčlenených 14-tisíc eur. Podľa prvej myšlienky to mala byť
polyfunkčná budova s obchodným zázemím a službami na
prízemí a bytmi na vyšších poschodiach. Pre väčšie súkromie nakoniec projekt počíta s vybudovaním dvoch budov,
jednej pre služby a druhej pre byty s príslušným vybavením
(parkovisko, exteriérové plochy). Starosta obce zdôraznil, že
myslia aj na sociálny aspekt: „Plánujeme vybudovať osem bytov bežného štandardu a štyri byty nižšieho štandardu, kde
by mohla fungovať aj opatrovateľská služba. Na výstavbu
druhej budovy by sme chceli nájsť vhodného investora.“
Suma 10-tisíc eur je naplánovaná na projekty na dokončenie prístavby hasičskej zbrojnice s následnou úpravou okolia
(spevnené plochy, oplotenie).
Ďalšie projekty budú potrebné na vybudovanie oplotenia
základnej školy, prístavbu humna na amfiteátri (zväčšenie
priestorov, sociálne zabezpečenie, využitie v zimných mesiacoch), či vybudovanie parkovísk pri základnej a materskej
škole. Obec plánuje pristavať aj halu pre verejnoprospešné
služby (skladové priestory k existujúcej hale pri PD).
Text a foto: mm
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Jablká zaujali i chutili
Druhý ročník výstavy jabĺk sa konal
aj napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s COVID-19. Výstava bola umiestnená vo veľkej zasadačke obecného úradu
a záujemcovia ju mohli vidieť od 19. do
22. októbra, za dodržania hygienických
predpisov. V tejto sále sú vystavené
aj obrazy od maliara pochádzajúceho
z Východnej Jána Šípku. Návštevníci tak
mohli obdivovať okrem pestrej úrody
jabĺk aj umeleckú tvorbu nášho rodáka.
V tomto roku sa na výstave zúčastnilo
24 vystavovateľov a spolu bolo predstavených 35 exponátov (za každý exponát
4 kusy jabĺk). Vyhodnotené boli dve
kategórie, a to najkrajšie a najchutnejšie
jablko vypestované v našej obci. Verejnosť
odovzdávala svoj hlas najkrajšiemu jablku a trojčlenná porota
v zložení záhradkárov aj verejnosti (Ján Buc, Ján Jurčo, Martin
Drugaj) vybrala najchutnejšie jablko.
Mená majiteľov vystavených jabĺk neboli pri hlasovaní
uvádzané, každý exponát mal priradené číslo. Vzhľadom
na aktuálnu situáciu, kedy je lepšie zostať doma, boli všetky
jablká odfotené a zverejnené na facebookovej stránke obce,

aby si mohli záujemcovia výstavu prezrieť a hlasovať za
najkrajšie jablko aj z pohodlia domova.
Na výstave mali zo známych odrôd najčastejšie zastúpenie odroda rubín a rubinola. Pestovatelia, ktorí nevedeli
určiť odrodu, sa tiež mohli zúčastniť a odroda sa uvádzala
ako neznáma. Úrodu jabĺk v tomto roku ohodnotila väčšina
pestovateľov, ktorí sa zúčastnili výstavy, ako veľmi dobrú až
nadpriemernú, čo sa týka hlavne starých odrôd. Po skončení
výstavy boli jablká darované do materskej školy.
V tomto roku sme výstavu jabĺk spestrili a rozšírili o výstavu umeleckých diel detí z materskej a základnej školy z
Východnej. Deti z materskej školy tvorili na tému „Jablko“
a deti zo základnej školy dostali zadanie „Východná mojimi
očami“. Návštevníci mohli vidieť širokú škálu diel. Deti
z materskej školy sa pohrali s rôznymi materiálmi a tvorili
jablká z papiera, sadry, plastových fliaš a originálne stvárnili
túto tému. Deti zo základnej školy sa zamerali na dominantu
nášho amfiteátra – na vyhliadkovú vežu Májku, a to nielen
na kresbách, ale vežu stvárnili aj v 3D podobe. Na kresbách
bolo možné vidieť zobrazenie Kriváňa, rôzne miesta z Východnej a udalosti, ktoré sa tu počas roka udiali, napríklad
Kosecké preteky.
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Víťazi v kategórii najkrajšie jablko (hlasovalo 230
osôb):
1. miesto: Ján Lehotský (odroda americká)
2. miesto: Pavel Krupa (odroda rubín)
3. miesto: Stanislav Michalko (odroda rubín)
Víťazi v kategórii najchutnejšie jablko (vybrala 3- členná
porota):
1. miesto: Ján Lehotský (odroda americká)
2. miesto: Pavel Krupa (odroda rubín)
3. miesto: Vladimír Špiak (odroda rubín)
V tomto ročníku sa krása jabĺk skĺbila s ich chuťou. Víťazom blahoželáme a želáme všetkým účastníkom tohtoročnej
výstavy bohatú úrodu aj na rok, aby sa návštevníci opäť mohli
potešiť z peknej a rôznorodej výstavy. Ďakujeme tiež deťom
a pedagógom za krásne spestrenie tohtoročnej výstavy.
(mks)
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Milí bratia a sestry, obyvatelia Východnej,
tento Advent a Vianoce budú iné ako sme zvyknutí.
Vlastne už celý rok prežívame situáciu, na ktorú sme neboli
zvyknutí a pripravení. Viem, že to nie je príjemné a je to
v mnohom obmedzujúce.
Podstata Vianoc sa ale nemení. Boh prichádza na túto zem
ako ponuka pokoja, nádeje, radosti. Nie je to niečo, čo by
sme dnes mohli vidieť fyzickými očami, ako to videli pastieri
a mudrci a mnohí ďalší v Betleheme. My na to pozeráme očami srdca, očami viery. Veríme, že Boh sa stal človekom, aby
nás vykúpil, aby prišiel ako znamenie nádeje pre každého,
kto mu otvorí srdce. Tá hviezda, ktorá sprevádzala narodenie Ježiša, bola znamením nádeje. Aj dnes toto znamenie
potrebujeme, hlavne pre naše srdcia. Boh je s nami, nie tak
viditeľne ako dieťa v jasliach, ale je tu s nami. Neopustil nás
a nezanechal. Môžeme sa z jeho prítomnosti tešiť neustále.
Vianoce sú nádherné v blízkosti rodiny, a aj v blízkosti
Boha. Blízkosť človeka môže byť niekedy izolovaná a môžeme
byť o to pripravení, ale blízkosť Boha je ponúkaná stále. A je
to na nás, či prijmeme túto podanú ruku Boha pre nás, alebo
si ju „dáme do vrecka“ a povieme si, že ho nepotrebujeme.
Verím, že my chápeme, čo znamená táto ponuka. Byť s Bohom
je obrovský dar.
Milí bratia a sestry, prajem nám a vyprosujem, aby sme cez
Vianoce prežili blízkosť Boha, ktorý nás miluje a prevádza
„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ,
ktorý je Kristus Pán.“
Dennodenne počúvame z médií rôzne správy. Niektoré
berieme vážne, iným po vypočutí nevenujeme zvláštnu pozornosť, niektoré však hlboko zarezonujú v našom vnútri.
Často v nás vyvolávajú obavy, neistotu, ale aj radosť, nadšenie a spokojnosť. V uplynulých mesiacoch zaznelo množstvo
skôr tých zlých správ, ktoré negatívnym spôsobom zasiahli
do životov mnohých ľudí.
V tomto vianočnom čase však zaznieva jedna úžasná správa! Nie z médií, nie konšpiračná, ani zavádzajúca, či polopravdivá. Tá správa znie priamo z neba. Zaznieva pastierom
na betlehemských poliach. Zaznieva celému svetu. Ohlasuje
ju anjel ako Božiu radostnú zvesť: „Nebojte sa, veď zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil

• Milan Bocko - Betlehem v kokosovom orechu (orech, lipa,
jelša, 2012).

• Milan Bocko - Betlehem v dutine lipy (lipa, jelša, 2015).
svojím požehnaním. Nech svetielka stromčekov sú pre nás
znamením nádeje, ako bola hviezda pre tých, ktorí hľadali
Ježiša v Betleheme. Nech je štedrá večera pripomienkou
štedrosti Boha v Jeho láske a prítomnosti uprostred nás. Nenechajme sa o nádheru Vianoc obrať. Hľadajme to, čo nám
prinášajú a prežime ich hlboko v našich srdciach a spoločne
v rodinnom kruhu.
Žehnám Vám a budem, a som za Vás vďačný.
Ján Buc, katolícky farár
sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus
Pán.“ Pastieri túto zvesť prijali a šli za Dieťaťom uloženým
v jasliach. Šli, lebo bytostne túžili po tom, čo im anjel ohlásil. Túžili po spáse, po radosti, po záchrane. Uverili, že sa
naplnili Božie zasľúbenia zvestované prorokmi o Mesiášovi,
Záchrancovi sveta.
A skutočne: narodil sa vám dnes Spasiteľ. Záchranca.
Narodil sa niekto, kto nás vytiahne z biedy nášho života.
Niekto, kto nám konečne ukáže smer pre našu životnú cestu.
Niekto, kto nás dokáže bezpečne doviesť do správneho cieľa
nášho putovania. Niekto, kto sa nás zastane, kto sa nás ujme.
Niekto, kto nás prijme takých, akí sme. Niekto, kto dokáže
vziať na seba naše slabosti, prikryť svojou láskou naše viny
a prestúpenia. Presne to pastieri zrejme potrebovali, preto
sa náhlili do Betlehema. Preto sa ponáhľali za tým Dieťaťom
v jasličkách.
V Dieťati Ježišovi Kristovi Boh dáva zo svojej lásky svetu
Spasiteľa. Dáva nám ten najvzácnejší dar. Čo viac by nám
mohol ponúknuť, než seba samého v Ježišovi Kristovi? Ani
bohatstvo celého sveta nedokáže konkurovať životu v blízkosti Božieho Syna, ktorý vzal na seba všetku špinu môjho života
a oslobodil ma. Ani všetka svetská sláva nemôže prekonať to,
že s Kristom - v Jeho láske, smiem žiť, a že s Ním budem žiť
i naveky.
Milí priatelia, mám pre Vás úžasnú správu! Tento Kristus
prišiel aj pre TEBA. Je čas radosti, veselosti. V Ježišovi Kristovi prichádza čas vyslobodenia, čas nádeje, čas odpustenia,
čas svetla, čas lásky. Prajem nám všetkým: nech láska Ježiša
Krista naplní naše srdcia radosťou a túžbou po Ňom, nech
láska Ježiša Krista naplní všetky naše potreby a zaženie všetky
pochybnosti a strach. Nech Jeho prítomnosť nahradí pocit
osamelosti. Nech Kristus v nás prebýva bohate so svojou
láskou, nielen na Vianoce, ale každý jeden deň.
Marcela Sabová, zborová farárka vo Východnej
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého
obyvateľa Slovenskej republiky. Pre
účely sčítania sa obyvateľom rozumie
každý, kto má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom
počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár
bude dostupný na webovej stránke
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Samosčítanie
predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára, bez
narušenia privátnej zóny obyvateľa.
Za neplnoletého obyvateľa a za oby-

vateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony má povinnosť vyplniť sčítací
formulár jeho zákonný zástupca.
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí
sa nebudú môcť elektronicky sčítať
sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na
požiadanie budú k dispozícii aj mobilní
asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma, ak o takúto

službu občan požiada (napr. z dôvodu
imobility), teda počas prvých 2 týždňov
doby sčítania zavolá na obec alebo call
centrum.
Obyvatelia budú v dobe sčítania
informovaní o povinnosti sčítať sa, a to
prostredníctvom rozhlasu, úradnej tabule a webovej stránky obce.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas
sčítania do formulára uvedie, sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
V praxi to znamená, že ak sa napríklad
narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021,
nesčítava sa.
Počas sčítania obyvateľov, domov
a bytov bude zachovaná maximálna
možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené
a chránené pred zneužitím.

Poplatok za odpad sa má opäť zvýšiť
eur za tonu, v tomto roku už 24 eur za
tonu. Ročne produkujeme zhruba 600
ton komunálneho odpadu. Náklady
sa nám teda zvýšili o 7 200 eur. Keď to
vydelíme počtom obyvateľov zhruba
2 200, dostávame sa na sumu niečo vyše
troch eur na osobu. A to je suma, o ktorú
navrhujeme zvýšiť poplatok za TKO na
budúci rok, čo je vlastne minimum.“
Ak sa úroveň separovania nezlepší,
budúci rok môže byť poplatok za uskladnenie odpadu ešte vyšší. A naopak – ak
budeme viac separovať, môžeme sa zaradiť do inej úrovne zákonnej tabuľky,
ktorá stanovuje výšku poplatkov, a celkové náklady na odpady znížiť.
Vedenie obce preto uvažuje aj
o zmene vývozového systému TKO,
ktorý bude viac motivačný. „Hľadáme

spravodlivejšie východisko, pretože
niektorí ľudia separujú, iní nie. Tí poctivejší potom doplácajú na tých, ktorí separujú menej, alebo vôbec. Prichádzame
s návrhom, aby sme v roku 2022 prešli
z paušálneho vývozu na množstevný
vývoz – teda každý zaplatí za to, čo sa
mu reálne odvezie. Podľa množstva, respektíve hmotnosti odpadu. Separovaný
zber je zadarmo, teda čím viac vyseparujete, tým menej budeme platiť. Verím,
že tento systém by mohol konečne viesť
k lepšiemu separovaniu,“ dodal starosta.
Systém množstevného vývozu by mohol
fungovať na princípe čipov, na ktoré by
sa pri vývoze zaznamenávala hmotnosť
odpadu. Občania by platili preddavky
a po vyúčtovaní by doplatili nedoplatok,
alebo mali preplatok.
(mm)

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

0904 653 071





Dlhšie avizované zhoršovanie situácie súvisiacej s poplatkami za vývoz
tuhého komunálneho odpadu (TKO)
sa pomaly stáva realitou. Vedenie obce
navrhlo ďalšiu zmenu všeobecne záväzného nariadenia, podľa ktorého by
sa v budúcom roku opäť zvýšil poplatok
za TKO v obci Východná.
Poplatok za TKO bol v našej obci dlhodobo na nízkej úrovni a obec veľkú
časť nákladov na vývoz a uskladnenie
odpadu dotovala. Náklady sa však neustále zvyšujú, čo viedlo už v minulom
roku k zvýšeniu poplatku z 8,50 na 12
eur na osobu a rok. Nový návrh počíta
s poplatkom 15 eur na osobu a rok.
Starosta obce Pavel Krupa považuje
zvýšenie poplatku za nutné: „Náklady
na odpad stúpajú aj vzhľadom na to,
že poplatky sa zvyšujú zo zákona tým
obciam, ktoré málo separujú. U nás je
veľmi nízky stupeň separovania, všetky
dediny na okolí sú na tom lepšie. Naša
úroveň je 19 % za minulý rok, pričom
sú obce, ktoré dosahujú úroveň 30 %,
dokonca aj 60 % a takéto obce majú potom výrazne nižšie poplatky za vývoz
a uskladnenie odpadu na skládke. My
sme mali v roku 2019 zákonný poplatok
za uloženie a zneškodnenie odpadu 12

noviny.vychodna@gmail.com
alebo využite schránku na obecnom úrade.
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