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Nech sú pre vás tieto sviatky
žiarivé a radostné.
Nech všetky vaše želania a sny
stanú sa skutočnostou
'
a nech vás pocit radosti
naplní počas celého roka.

Aktuálne

Úvodník starostu

Do rúk sa vám dostáva posledné tohtoročné číslo Chlebnického spravodaja.
Za sebou máme komunálne
voľby, v ktorých sme si zvolili nového starostu i nových
poslancov obecného zastupiteľstva. Keďže ja sa komunálnej
politike venujem už nepretržite šestnásť rokov, z toho štyri roky ako hlavný kontrolór,
ďalšie štyri roky ako poslanec
obecného zastupiteľstva a uplynulých osem rokov ako starosta, rozhodol som sa už ďalej

v tejto práci nepokračovať a
vzhľadom na pribúdajúce roky
prenechať túto prácu mladším
nasledovníkom. Nemôžem tvrdiť, že je to úmorná a nezaujímavá práca. Vďaka nej som mal
možnosť navštíviť nové miesta,
dokonca aj zahraničné regióny, ale predovšetkým spoznať
veľa zaujímavých ľudí. Avšak
nárast byrokracie, vybavovanie
rozličnej agendy sa neúmerne
predlžuje a komplikuje, čo spôsobuje prieťahy v uskutočnení
dobrých a potrebných projektov i záležitostí nielen obce, ale
aj jej obyvateľov. Niekedy mám
pocit, že sú uprednostnení tí,
ktorí vedome porušujú stanovené pravidlá a zákony, alebo
sa ich naučili šikovne obchádzať. Dnes už asi s poctivosťou
a slušnosťou ďaleko nezájdeme. Verím však, že všetko sa na
dobré obráti a znova si budeme
vedieť ctiť a brať za vzor poctivých a slušných ľudí.
Dovolil by som si ešte v krátkosti zhodnotiť naše spoločné
pôsobenie počas posledných

dvoch volebných období. Najviac času a úsilia sme venovali
zlepšeniu podmienok v našej
škole, v ktorej deti trávia čoraz viac času nielen pri učení,
ale aj pri mimoškolských činnostiach. Nielenže sa vytvorili
podmienky na fungovanie umeleckej školy a školského klubu,
škola dokonca zastúpila podnikateľov v gastronómii a varí pre
rôzne spoločenské podujatia.
Po tom, čo sme v predchádzajúcom období s pomocou eurofondov vynovili areál školy,
máme schválené eurofondy na
vybavenie školských učební.
Pri projekte prestavby senníka
na zberný dvor, kde už máme
hotové stavebné aj výberové
konanie, stále čakáme na rozhodnutie o pridelení eurofondov.
Zlepšili sa podmienky pre športovanie, nielen pre priaznivcov
futbalu upravením a dobudovaním športového areálu, ale aj
podporou nadšencov kulturistiky i fitnes a šermiarov.
V kultúrno-spoločenskej oblas-

ti máme už tradičné podujatia
ako chlebíček, okruh, fašiangy,
divadlo, programy pre mamy
a seniorov, ktoré si bez podpory zo strany obce ani neviem
predstaviť. Taktiež si cením vysokú úroveň a široký záber našej medzinárodnej spolupráce
s družobnou poľskou gminou
Slopnice.
Aj keď sa v dedine nepodarilo
uskutočniť všetko, čo sme si
naplánovali, podarilo sa nám
aspoň našetriť dostatok financií na zahájenie finančne náročnejších projektov v nasledovnom období.
Touto cestou by som chcel poďakovať za pomoc a vzájomnú spoluprácu už končiacim
poslancom obecného zastupiteľstva, taktiež aj tým predchádzajúcim, zamestnancom obce
a školy a všetkým, ktorí sa akokoľvek a čímkoľvek pričinili o
dobré spolunažívanie a pohodu
v našich milovaných Chlebniciach.
Milan Maxoň

Ako volili Chlebničania v komunálnych voľbách (10. 11.)
Starosta obce
P. č.
1.
2.

Meno a priezvisko, titul
Anton Staš, Ing.
Peter Štefka

Poslanci obecného zastupiteľstva

Počet platných hlasov
417
321

Politická strana alebo hnutie, nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie

P. č.
1.
2.
3.
4.
5. - 7.
5. - 7.
5. - 7.
8.
9.
1. náhradník
2. náhradník
3. náhradník
4. náhradník

Meno a priezvisko, titul
Peter Štefka
Jakub Spišák
Ján Bakoš
Silvia Hudecová, Mgr.
Ján Janík
Marek Sárený
Martin Suľa, Ing.
Pavol Kožák, Mgr.
Peter Kulaš
Peter Staš
Ján Mores
Terézia Sárená, Mgr.
Hyacinta Maxoňová, Bc.

Počet platných hlasov
426
383
372
349
341
341
341
336
313
312
303
291
274

Politická strana alebo hnutie, nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
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Spravodajstvo

V škole pribudnú odborné učebne
Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo 12. novembra
Chlebniciam nenávratný finančný príspevok 140 680 eur
na vybudovanie učební v základnej škole. Celkové náklady by sa mali vyšplhať na 148
081,03 eur.
Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie kvality základného
vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební. Tie zabezpečujú
teoretické a praktické vyučovanie. Učebne budú slúžiť ako
nástroj rozvoja kľúčových
teoretických a praktických
kompetencií žiakov v súlade
s požiadavkami ich budúcej
profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce.
Realizáciou projektu dôjde k
investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň
vývoju vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry v škole. To priamo prispieva k vyváženému a

udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám. Rovnako sa
vyrieši problém so zlým materiálno-technickým vybavením
učební a problém s absenciou
odborných učební. V súčasnos-

Chlebnice získali dotáciu 1500
eur na oplotenie futbalového
ihriska. Obec sa zapojila do výzvy Žilinského samosprávneho
kraja. Cieľom projektu bola výmena starého, skorodovaného
a deravého oplotenia okolo futbalového ihriska. Od novembra
už okolo ihriska stojí nové štyri
metre vysoké oplotenie v celkovej dĺžke 120 metrov.
Samospráva sa snaží podporovať športové aktivity obyvate-

ľov, no na pokrytie a realizáciu
opravy oplotenia futbalového
ihriska nemala dostatok peňazí.
Futbalový klub zastrešuje prípravku, mladších a starších
žiakov, dorast a dospelých,
celkovo približne 120 hráčov.
Trénujú a odohrávajú futbalové zápasy s veľkým zanietením
pre reprezentáciu obce a zmysluplné využitie voľného času.
Počas futbalových zápasov a

ti sa síce nachádzajú v škole
odborné učebne, no potrebujú
byť doplnené o didaktické pomôcky a učebňu fyziky, IKT a
školskú knižnicu.
Vzhľadom na potreby základnej
školy boli hlavné aktivity projektu navrhnuté na zlepšenie

technického stavu jednej biologicko-chemickej učebne, jednej
učebne fyziky, jednej polytechnickej učebne, jednej učebne
IKT, jednej jazykovej učebne a
školskej knižnice.
Milan Maxoň

Ihrisko má nové oplotenie

medzinárodných turnajov sa na
ihrisku stretávajú stovky ľudí.
Havarijný stav oplotenia futbalového ihriska spôsoboval, že
lopta často preletela do neďalekého potoka. Pre deti, ktoré sa
snažili loptu vyloviť, to bolo nebezpečné. Ďalším rizikom bola
cesta, na ktorej lopta tiež neraz
skončila. Celkové náklady na
opravu oplotenia obec vyčíslila
na 6 957 eur.
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 29. rokovania OZ (9. 8. 2018)
Uznesenie číslo 29-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva a schvaľuje
doplniť žiadosť Jozefa Šuttu a manželky Heleny Šuttovej Chlebnice č. 409 do bodu rôzne.

Uznesenie číslo 29-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev s výhradou, nesplnené z dôvodu nepredloženia znaleckého posudku znalcom

Uznesenie číslo 29-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje deň konania
voľby hlavného kontrolóra Obce Chlebnice na deň 20.09.2018
o 18:00 hodine; voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva v budove Obecného úradu Chlebnice, v kancelárii
starostu obce,
b.) v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, určuje dĺžku pracovného
času hlavného kontrolóra obce Chlebnice v trvaní 4 hodiny
týždenne,
c.) schvaľuje komisiu na otvorenie obálok a posúdenie splnenia
predpísaných náležitostí pre voľby hlavného kontrolóra obce
Chlebnice v zložení starosta obce Ing. Milan Maxoň a pracovníčky Obecného úradu Chlebnice Elena Černotová a Mgr. Helena Meľová.
Uznesenie číslo 29-4: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 podľa predloženého návrhu, aj
s navrhnutými úpravami,
b.) schvaľuje nákup hasičského motorového vozidla v predpokladanej hodnote 10 000,00 €.

Uznesenie číslo 29-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje prevod majetku Obce Chlebnice, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom
znení, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
v súlade s § 17, ods. 1) písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice (ďalej len „VZN č. 7/2011“),
a to predaj pozemku C-KN parc. č. 655/19 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 25 m2, zapísaného na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č.
1588, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55,
v celosti, v prospech žiadateľa Františka Pucoväna, rod. Pucoväna, bytom Chlebnice č. 315, do jeho výlučného vlastníctva.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ požiadal o priľahlú plochu okolo stavby, ktorá je v jeho súkromnom vlastníctve a aj pozemok pod stavbou je v jeho súkromnom vlastníctve.
Všeobecná hodnota pozemku pre účel prevodu nehnuteľnosti
bola stanovená v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty, v platnom znení, znaleckým posudkom č. 25/2018
zo dňa 11.04.2018 na sumu 215,00 Eur (slovom dvestopäťnásť Eur).
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Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľa sa nejedná o osobu
uvedenú v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v platnom znení.
b.) schvaľuje, že všetky náklady spojené s prevodom obecného
majetku bude znášať kupujúci,
c.) poveruje obecný úrad, aby zabezpečil prevod majetku obce po
stránke organizačnej a ekonomickej a zverejnil kúpnu zmluvu
na webovej stránke obce.

Uznesenie číslo 29-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zámer zameniť majetok Obce Chlebnice za majetok Márie Štefkovej, rod. Priebojovej, nar. 09.09.1961, bytom
Dlhá nad Oravou č. 389, PSČ: 027 55 a Anny Červeňovej, rod.
Priebojovej, nar. 14.03.1957, bytom Chlebnice č. 322, PSČ:
027 55, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, v platnom znení, z dôvodu prípadu hodného
osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1) písm. a)
Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice (ďalej len „VZN č. 7/2011“), a to pozemok C-KN parc. č.
4256/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2, zapísaný na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, na
vlastníka Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55, v celosti, za pozemok C-KN parc.
č. 2130/2 ostatné plochy o výmere 239 m2, zapísaný na
Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore, na liste
vlastníctva č. 1439, katastrálne územie Chlebnice, na podielových spoluvlastníkov Máriu Štefkovú, rod. Priebojovú, nar.
09.09.1961, bytom Dlhá nad Oravou č. 389, PSČ: 027 55, v
spoluvlastníckom podiele 1/2 a Annu Červeňovú, rod. Priebojovú, nar. 14.03.1957, bytom Chlebnice č. 322, PSČ: 027
55, v spoluvlastníckom podiele 1/2, bez vzájomného finančného vyrovnania.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je zámena nehnuteľností podľa skutočne umiestneného pozemku pod miestnou komunikáciou.
b.) poveruje obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce zámer zameniť majetok Obce Chlebnice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu prípadu
hodného osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1)
písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č.
7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Chlebnice, a to po dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním
zámeny nehnuteľností obecným zastupiteľstvom.
c.) Zaväzuje Máriu Štefkovú a Annu Červeňovú upraviť priechodnosť a funkčnosť novovzniknutej miestnej komunikácie na
vlastné náklady (vypílenie, vyčistenie a spevnenie)
Uznesenie číslo 29-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť Ondreja Kadučáka,
b.) návrh riešenia bude pokračovať po miestnej obhliadke a návrhu ďalšieho postupu pri výmene pozemkov.

Uznesenie číslo 29-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť Martina Hudeca,
b.) navrhuje prerokovať so žiadateľom podmienky zámeny pozemkov.

Uznesenia
Uznesenie číslo 29-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie žiadosť Jozefa Šuttu a manželky Heleny Šuttovej
b.) navrhuje pripraviť doklady na odkúpenie časti parcely č.
2528/12

Uznesenie číslo 29-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie sa na vedomie sťažnosť Mgr. Daniely Šuttovej,
b.) na podnet občanov ukladá obecnému úradu odstránenie betónových zábran z miestnej komunikácie pri rodinnom dome
č.353
Uznesenie číslo 29-11: OZ poveruje obecný úrad rokovať so spoločnosťou DSIDATA zriadením televízneho alebo internetového
kanála na umožnenie priamych prenosov z rokovaní OZ, futbalových zápasov TJ Tatran, prenosov Svätých omší prípadne iných
udalostí v obci.

Uznesenia z 30. rokovania OZ (27. 9. 2018)

Uznesenie číslo 30-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie číslo 30-2: OZ, v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, volí paní
Magdalénu Janíkovú za hlavného kontrolóra Obce Chlebnice, na
dobu šesť rokov s dňom nástupu do práce 1.10.2018 a s dĺžkou
pracovného času v trvaní 4 hodiny týždenne.
Uznesenie číslo 30-3: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

Uznesenie číslo 30-4: OZ berie na vedomie informácie starostu
obce o zameraní a odčlenení pozemkov pod obecnými bytovkami,
o stanovení podlahovej plochy šiestich bytov v dome číslo 128, o
výpočte cien bytov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom a o
zverejnení návrhu Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2018
o predaji obecných bytov.
Uznesenie číslo 30-5: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zámenu majetku Obce Chlebnice za majetok Márie
Štefkovej, rod. Priebojovej, nar. 09.09.1961, bytom Dlhá nad
Oravou č. 389, PSČ: 027 55 a Anny Červeňovej, rod. Priebojovej, nar. 14.03.1957, bytom Chlebnice č. 322, PSČ: 027 55,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v platnom znení, z dôvodu prípadu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1) písm. a) Všeobecne
záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice (ďalej len
„VZN č. 7/2011“), a to pozemok C-KN parc. č. 4256/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2, zapísaný na Okresnom
úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1588, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec
Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ:
027 55, v celosti, za pozemok C-KN parc. č. 2130/2 ostatné
plochy o výmere 239 m2, zapísaný na Okresnom úrade Dolný
Kubín, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1439, katastrálne územie Chlebnice, na podielových spoluvlastníkov
Máriu Štefkovú, rod. Priebojovú, nar. 09.09.1961, bytom Dlhá
nad Oravou č. 389, PSČ: 027 55, v spoluvlastníckom podiele
1/2 a Annu Červeňovú, rod. Priebojovú, nar. 14.03.1957, bytom Chlebnice č. 322, PSČ: 027 55, v spoluvlastníckom podiele

1/2, bez vzájomného finančného vyrovnania.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je zámena nehnuteľností podľa skutočne umiestneného pozemku pod miestnou komunikáciou.
b.) schvaľuje, že všetky náklady spojené s prevodom obecného
majetku bude znášať zamieňajúci,
c.) zaväzuje Máriu Štefkovú a Annu Červeňovú upraviť priechodnosť a funkčnosť novovzniknutej miestnej komunikácie na
vlastné náklady (vypílenie, vyčistenie a spevnenie) pred zámenou pozemkov,
d.) poveruje obecný úrad zabezpečením prevodu majetku obce
po stránke organizačnej a ekonomickej a zverejnením zmluvy
na webovej stránke obce.

Uznesenie číslo 30-6: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zámer previesť majetok Obce Chlebnice, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je v súlade s § 17, ods. 1) písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice (ďalej len „VZN
č. 7/2011“), a to pozemok C-KN parc. č. 655/20 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 153 m2, ktorý bol geometrickým
plánom č. 43740707-25/2018 zo dňa 17.07.2018, vyhotoveným Ing. Jozefom Hrabčákom, Beňovolehotská 2139/64, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 43740707, odčlenený z pôvodného pozemku E-KN parc. č. 13600/3, zapísaného na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č.
1588, katastrálne územie Chlebnice, na vlastníka Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, PSČ: 027 55,
v celosti, v prospech žiadateľa Jozefa Maslíka, rod. Maslíka, bytom Chlebnice č. 220, do jeho výlučného vlastníctva.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa: poloha obecného
pozemku je taká, že prístup vlastníka na pozemok by nebol
možný.
Všeobecná hodnota pozemku pre účel prevodu nehnuteľnosti
bola stanovená v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty, v platnom znení, znaleckým posudkom č. 61/2018
zo dňa 20.08.2018 na sumu 1 170,00 Eur (slovom jedentisíc
stosedemdesiat Eur).
Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľa sa nejedná o osobu
uvedenú v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v platnom znení.
b.) poveruje obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce zámer previesť majetok Obce
Chlebnice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods.
1) písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č.
7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Chlebnice, a to po dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie číslo 30-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predĺženie doby nájmu bytu č. 1 v obytnom dome č.
128 pre nájomcu Rudolfa Staša o ďalšie dva roky,
b.) poveruje obecný úrad na vypracovanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 2014/1,
c.) poveruje starostu obce na podpísanie dodatku k nájomnej
zmluve č. 2014/1.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Uznesenie číslo 30-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje predĺženie doby nájmu bytu č. 3 v obytnom dome č.
236 pre nájomcu Miroslava Prieboja o ďalšie dva roky,
b.) poveruje obecný úrad na vypracovanie dodatku k nájomnej
zmluve,
c.) poveruje starostu obce na podpísanie dodatku k nájomnej
zmluve.
Uznesenie číslo 30-9: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje kompenzácia za materiál Jozefa Maslíka, Chlebnice č.
211, ktorý poskytol obci v hodnote 300,00 €.

Uznesenie číslo 30-10: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje s platnosťou od 01.01.2019 zvýšenie položky 6 a) v sadzobníku poplatkov schváleného obecným zastupiteľstvom dňa
27.09.2018.

Uznesenie číslo 30-11: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zakúpenie darčekových poukážok na nákup tovaru
v hodnote 15,00 €, pre seniorov, ktorí k 31.12.2018 dovŕšia
vek 65 rokov,
b.) poveruje obecný úrad zorganizovaním posedenia so seniormi
dňa 28.10.2018, na ktorom budú odovzdané darčekové poukážky.
Uznesenie číslo 30-12: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje zakúpenie dvanástich kusov stoličiek v celkovej hodnote 230,40 €.

Uznesenie číslo 30-13: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne a stavebné úpravy priestorov na umiestnenie umývačky riadu do 7 000,00
€.
Uznesenie číslo 30-14: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku k 01.10.2018 vedúcej
školskej jedálne z pôvodných 30,0 hodín týždenne na 37,5 hodín týždenne,
b.) schvaľuje navýšenie pracovného úväzku kuchárke z pôvodných 20,0 hodín týždenne na 30,0 hodín týždenne z dôvodu
zvýšenia počtu stravníkov.
Uznesenie číslo 30-15: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
neschvaľuje navýšenie mzdových nákladov a prevádzkových nákladov pre školský klub detí od 01.09.2018, nakoľko mzdové a
prevádzkové prostriedky, ktoré školský klub má v schválenom
rozpočte sú postačujúce.

Uznesenie číslo 30-16: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach neschvaľuje navýšenie mzdových nákladov pre zariadenie školské
stravovania v rozpočte k 1.10.2018, nakoľko mzdové prostriedky,
ktoré školská jedáleň má v schválenom rozpočte sú postačujúce.

Uznesenie číslo 30-17: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie číslo 30-18: OZ schvaľuje 3 úpravu rozpočtu:
Bežné výdavky položka (630) DHZO zvýšenie o 3 000,00 €, telovýchova a šport zvýšenie o 1 000,00 €, školská jedáleň zvýšenie na
stoličky o 232,00 €.
Kapitálové výdavky položka (700): nákup hasičského auta zvýšenie o 5 000,00 €, školská jedáleň umývačka riadu a práce s tým
spojené zvýšenie o 7 000,00 €.

Uznesenia z 31. rokovania OZ (24. 10. 2018)

Uznesenie číslo 31-1: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie číslo 31-2: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Peter Staš
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie číslo 31-3: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Uznesenie číslo 31-4: K uvedenému bodu nebolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2018 o predaji obecných bytov.

Uznesenie číslo 31-5: OZ berie na vedomie informácie starostu
obce ohľadom návrhu vypracovania územného plánu obce Chlebnice, s tým že obstarávateľka p. Zaťková odstúpila od zmluvy a
nepokračuje v ďalšej spolupráci a bude potrebné vyhlásiť v súlade so zákonom o VO výber nového obstarávateľa na obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Chlebnice Zmeny a doplnky č. 1.“

Uznesenie číslo 31-6: OZ schvaľuje dotáciu pre TJ Tatran Chlebnice na záujmovú činnosť pre deti s trvalým pobytom na území
obce Chlebnice vo výške 900 €.
Uznesenie číslo 31-7: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach berie na vedomie žiadosť, riešenie ďalšieho postupu odporúča na
riešenie novému zvolenému obecnému zastupiteľstvu.

Uznesenie číslo 31-8: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
a.) berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Chlebnice,
b.) berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke,
c.) berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z..
Uznesenie číslo 31-9: OZ berie na vedomie informácie starostu
obce.
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Národný projekt
V rámci národného projektu
„Podpora detí pred násilím“
našu školu 18. októbra navštívili pracovníčky ÚPSVaR z Dolného Kubína Mgr. Zelenáková-Zdražilová a Mgr. Fedorová.
Žiakom druhého, tretieho a
štvrtého ročníka predstavili
preventívnu osvetovú aktivitu
proti šikanovaniu.
V spolupráci s pracovníčkou z
Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Mgr. Kazimírovou

prečítali publikácie od autora
Romana Brata: „Škola za rohom“ a „Môj anjel sa vie biť“.
Knihy boli výbornou motiváciou, ktoré deti inšpirovali k
tvorivosti počas celej aktivity.
Deti sa dozvedeli informácie
ako postupovať v prípade, ak sa
stanú obeťou násilia alebo ak sa
s tým stretnú pri kamarátoch,
spolužiakoch.
Samozrejme im boli spomenuté aj nevhodné prejavy správa-

Deň jablka
nia, ktoré sú zlou vizitkou našej
osobnosti. Žiaci pracovali tímovo a sami definovali zlé správanie tak svoje, ako aj iných.
Z aktivity si žiaci neodniesli
len sladkú odmenu ale hlavne informácie, ktoré pozitívne
ovplyvnia ich ďalšie správanie
a v neposlednom rade môžu
sami pomôcť niekomu, komu je
ubližované.
Daniela Sojčáková

Dňa 10. októbra sme si so
žiakmi prvého, druhého a
tretieho ročníka pochutnali na výborných jablkových
koláčoch a zdravom mliečku, čím sme si pripomenuli
prichádzajúci Deň jablka.
Žiakom koláč veľmi chutil, čo
dokazovali po krátkej chvíli
prázdne tácky. Počas konzumácie sme si porozprávali,
prečo je dôležité jesť ovocie
a piť mlieko. Po sladkom
dezerte pokračovalo vyučovanie v dobrej nálade. Sme
rady, že sa nám podarilo vyčariť žiakom úsmev na tvári,
čím dali najavo, že nám ďakujú za spestrený deň. A naopak, aj my sme boli vďačné,
že im naše koláčiky chutili.
Pani učiteľky

Exkurzia v ČOV Nižná
V rámci plnenia úloh projektu Zelená škola sa žiaci
8. ročníka zúčastnili dňa
3.októbra exkurzie v čistiarni odpadových vôd v Nižnej.
Dozvedeli sa, že odpadová
voda z kanalizácie a žúmp
končí práve tu. Do rieky
Oravy opäť poputuje až po
dôkladnom prečistení za pomoci rozkladných baktérií v
aktívnom kale. Celý proces
čistenia je tu automatizovaný a on-line monitorovaný.
Žiaci boli upozornení na
fakt, že nadmerné používanie čistiacich prostriedkov v
domácnostiach sťažuje prirodzené samočistenie vody.
Veríme, že nové poznatky z
praxe prispejú k zodpovednejšiemu správaniu sa nás
ľudí k životnému prostrediu.
(šm)

Hovorme o jedle
V rámci celoslovenského projektu Hovorme o jedle sme sa
v týždni od 15.-19. októbra zamerali na využívanie a spracovanie našich regionálnych potravín. Žiaci z 5. - 9. ročníka si
po vzájomnej dohode priniesli
ovocie či zeleninu, ktorú doma
dopestovali. Ich šikovné ruky z
toho pripravili rôzne dobroty.
Kuchynkou rozvoniaval mrk-

vový, jablkový i ríbezľový koláč.
Zo zemiakov sa krájali hranolky
a špirálky. Pochutnali sme si aj
na mrkvovom šaláte. Vyskúšalo
sa aj sušenie ovocia. Príjemná
pracovná atmosféra sa všetkým
páčila a veríme, že v tomto type
vyučovania budeme pokračovať aj naďalej.
(šm)

Otvorenie školského
roka 2018/2019
Dňa 3. septembra sa konalo
slávnostné otvorenie školského roka. Žiaci sa spolu s
triednymi učiteľmi zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval vdp. Stanislav Misál.
Svojimi slovami povzbudil a
požehnal žiakov a pedagógov v novom školskom roku.
Po svätej omši sa všetci premiestnili do telocvične. Tam
pani riaditeľka spolu s inými
hosťami privítala žiakov a
hlavne malých prváčikov.
Dúfame, že sa im bude v škole páčiť a bude sa im dariť.
(ts)
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Návšteva filmového
predstavenia

Burza stredných škôl

Dňa 28. septembra sa žiaci
4., 5., a 6. ročníka zúčastnili
filmového predstavenia Piadinôžka v kine Ružomberok.
Cesta autobusom bola veselá
a plná smiechu.
Po príchode do kina sme sa
pohodlne usadili a pozerali
sme pútavú animovanú rozprávku, v ktorej Yety hľadal
Piadinôžku - človeka. Záver
rozprávky bol veľmi pekný a
poučný - všetci sa nakoniec
stali priateľmi.
Filmové predstavenie mňa aj
spolužiakov zaujalo a radi si
takýto výlet opäť zopakujeme.

Dňa 7. novembra bola naplánovaná exkurzia. Každoročne
sa stretávajú deviataci z okresu
Dolný Kubín, spolu s výchovnými poradcami, v MsKS na Burze
stredných škôl. Dozor nám robili dve pani učiteľky: výchovná poradkyňa - Terézia Sárená
a špeciálna pedagogička - Daniela Sojčáková.
Z Chlebníc sme vyrazili o 8.20
na autobuse. Po chvíli sme už
boli na mieste. Väčšina z nás
bola veľmi zvedavá a nedočkavá, pretože na takejto akcii sme
boli prvýkrát. Keď sme vstúpili
do budovy, prvé, čo nás zaujalo,
bolo niekoľko stánkov, pri ktorých sedeli žiaci rôznych stredných škôl. Každý stánok bol zaujímavý niečím iným.
Najprv sa pri stánkoch zastavili
hlavne chlapci, keďže dievčatá
moc nezaujali automechanické stredné školy. Neskôr sme
všetci vstúpili do hlavnej miestnosti, ktorá bola obrovská a aj
výber škôl bol veľmi pestrý. Po-

stupne sme prechádzali všetky
stánky. Niektorí z nás si dali
zmerať krvný tlak alebo zistiť,
akú majú krvnú skupinu. Iní
sa zase dali nalíčiť alebo spraviť obočie a vlasy. Taktiež sme
sa nezabudli občerstiť novými
nápojmi, ktoré miešali dievčatá

z hotelovej akadémie. S exkurziou sme boli veľmi spokojní.
Odchádzali sme s novými skúsenosťami a zážitkami. Mladším žiakom ju môžeme len odporučiť.

Svetový deň mlieka v školách

Kuba - dve tváre slobody

Svetový deň mlieka v školách
je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Podstatou tohto
dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako
upozorniť žiakov na dôležitosť
pitia mlieka v školách a na jeho
zdravotné prínosy pre rastúce deti. My sme si tento deň
pripomenuli 26. septembra.

Žiačky 9. ročníka ponúkali cez
prestávky pohár mlieka. Každý,
kto ponúkol foto svojich „mliečnych fúzov“, bol zaradený do
žrebovania o chutné a zdravé
mliečne ceny. Šťastným výhercom mliečnych dobrôt želáme:
Dobrú chuť!

M. Stacherová, 6. ročník

Projekt Školské ovocie
opäť v škole
V rámci projektu Ovocie sa
od 1. októbra začína rozvážať
školské ovocie po školách.
Žiaci ho budú dostávať každý párny pondelok. Program
Školské ovocie je súčasťou
podporných mechanizmov v
rámci Spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov
EÚ, preto jeho gestorom je
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Jeho cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období,
kedy sa formujú ich stravovacie návyky.
(ts)

Vynovili a spríjemnili
sme prostredie škôlky
Vymenili sme ležadlá, v niektorých miestnostiach sa
vymenila podlaha, koberec
a nábytok v knižnici. Veľké
ďakujeme patrí Jánovi Bakošovi, ktorý zasponzoroval
krásne vymaľovanie materskej školy.
M. Furjelová, zástupkyňa MŠ
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Miroslava Šimková

Andrea Štefková, 9. trieda

V rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás sa žiaci
7., 8. a 9. ročníka vydali na
najväčší ostrovný štát Karibiku, na Kubu. V sprievode
dvoch moderátorov krížom
krážom spoznávali hlavné
mesto Havanu. Navštívili
tabakovú plantáž. Dozvedeli sa aj o ručnej výrobe
svetoznámych kubánskych
cigár a zažili atmosféru jedinečných karnevalov. Zblízka
pozorovali koralové útesy
a hľadeli do očí žralokom.
Nakoniec zistili, že v tejto
magickej krajine môžu očakávať neočakávané. Po skončení programu dostali žiaci
priestor pre diskusiu, v ktorej odznievali zvedavé otázky a aj pútavé informácie zo
zákulisia tvorby programu.
Ďakujeme celému tímu za
túto formu vzdelávania.
(šm)
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Okresné kolo vo futsale

Triedni učitelia
V školskom roku 2018/2019 navštevuje školu 164 žiakov.
Sú rozdelení do deviatich tried.
1. ročník.................................. p. učiteľka Sopková.
2. ročník.................................. p. učiteľka Straková
3. ročník.................................. p. učiteľka Stacherová
4. ročník.................................. p. učiteľka Šimková
5. ročník.................................. p. učiteľka Kadučáková
6. ročník.................................. p. učiteľ Ficek
7. ročník.................................. p. učiteľ Babic
8. ročník.................................. p. učiteľka Zimmermannová
(zastupuje p. učiteľku Mišalovú)
9. ročník.................................. p. učiteľka Kosmelová
Špeciálna pedagogička...... p. učiteľka Sojčáková
Asistentka učiteľa................ p. učiteľka Sviteková
Výchovná poradkyňa......... p. učiteľka Sárená
Školský klub detí................. p. učiteľka Anna Janíková
p. učiteľka Martina Anjelová
Prajeme žiakom a učiteľom veľa síl a úspechov.
(ts)

Okresné kolo vo vybíjanej
Dňa 7. novembra sa žiaci 3. a 4.
ročníka zúčastnili súťaže okresného kola vo vybíjanej. Súťaž sa
konala v telocvični ZŠ s MŠ Kňažia. Zápasy odhohrali medzi sebou 4 družstvá: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ s MŠ Kňažia, ZŠ M.
Kukučína z DK, ZŠ J.Matúšku z
DK. Našu školu reprezentovali:
M. Pavolka, M. Furjel, S. Hudecová, A. Spišiaková, D. Ťapajnová, E. Sviteková, S. Špavorová, S.

Stašová, J. Šuffák, J. Bakanec, L.
Bakanec, M. Gluch.
Naši žiaci obsadili krásne 2.
miesto, z čoho sa veľmi tešili.
Prvé miesto vyhrala ZŠ s MŠ
Kňažia, tretie miesto ZŠ M. Kukučína.
Žiaci si domov odniesli veľkú
radosť, nové zážitky a skúsenosti.
Beáta Sviteková

Žiaci Štefan Spišiak, Ján Spišiak,
Filip Ďuroň, Lukáš Stachera,
Tadeáš Štefka, Rastislav Meľo,
Timotej Durčák, Matúš Staš a
Andrej Zuber sa pod vedením p.
uč. Babica zúčastnili na okresnom kole v halovom futsale v
Dolnom Kubíne. Po príchode
do telocvične sme si prezreli
miesto a oboznámili sme sa s
pravidlami. Prezliekli sme sa a
čakali na zápasy, ktoré sme mali
pred sebou. Všetky štyri zápasy
sme s prehľadom vyhrali, a tak
sme sa dostali do top štvorky.
Tam nás čakali dva dôležité zápasy. Prvý sme hrali proti cirkevnej škole, vyhrali sme 5:0.
Vďaka tomu sme postúpili do
finále. To bolo veľmi vyrovnané, až od poslednej minúty, keď
nášho brankára prekonali a tak

sme sa umiestnili na 2. mieste.
Odniesli sme si domov pekný
pohár, ktorý je vystavený na
hlavnej chodbe našej školy.
Ďakujeme všetkým, aj pánu učiteľovi za tréningy.
Tadeáš Štefka, 8.trieda

Milión detí sa modlí
ruženec
Medzinárodná modlitbová iniciatíva - Milión detí sa modlí
ruženec - vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku
sa modlilo iba niekoľko ľudí, ktorí verili slovám pátra Pia:
„Ak sa bude modliť milión detí ruženec, svet sa zmení.“
Vďaka tomu sa v októbri zjednotilo niekoľko miliónov
detí, ktoré sa modlili, aby pritiahli nebo na našu zem. „
My sme k tomu prispeli svojou modlitbou 18. októbra, keď
sme sa modlili ruženec vo farskom kostole Nanebovzatej
Panny Márie v Chlebniciach. Ruženec sa modlili duchovný
otec Stanislav Misál, pani učiteľky spolu s deťmi a žiakmi
školy. Po svätom ruženci nasledovala svätá omša. Tešíme
sa už aj na budúce stretnutie, ktoré nemusí byť až o rok.
Martina Kantáriková,7.trieda

Jesenné šantenie škôlkarov
Októbrové počasie sme využili na spoznávanie jesennej
prírody. Spoločne sme sa rozprávali na tému jeseň, spoznávali sme stromy, ovocie a zeleninu. Pozorovali sme
krásne jesenné farby, ktoré sme aj pomenovali, tvorili sme
Pani jeseň z lístia a nechýbalo ani šantenie, ktoré nám prinieslo veľa radosti a zábavy.
(ms)
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Rôzne
Spoločenská rubrika
Narodili sa
• Sebastián Brunčák
• Lejla Spišiaková
• Filip Spišák
• Alžbeta Furjelová
• Alexandra Sviteková
• Richard Skokna
Vitajte medzi nami.

Uzatvorili manželstvo
• Jana Hajdúchová
a Miroslav Čvirk
• Jana Miškovičová
a Jozef Štefka
• Eva Zelníková
a Matúš Strážnický
• Mária Priebojová
a Marek Dufala
• Silvia Pavolková
a Michal Kulkovský
• Tatiana Potočárová
a Pavol Červeň
• Magdaléna Puňáková
a Pavol Kadučák
• Dominika Moresová
a Michal Bača
• Renáta Špavorová
a Alojz Štefka

Hasičské cvičenie
V sobotu 29. septembra sa v
družobnej poľskej gmine Slopnice konalo spoločné hasičské
cvičenie poľských „stražákov“
z Dolnej a Hornej Slopnice a
chlebnických hasičov. Cvičenie
sa skladalo z troch častí. V prvej
bolo treba zlikvidovať roj sršňov z okna základnej školy. V
druhej časti hasiči odstraňovali
napadané stromy z koryta potoka. V tretej časti si precvičili
hasičské umenie pri likvidácii
lesného požiaru. Po úspešnom
zvládnutí zadaných úloh prišlo
na rad spoločné posedenie, pri
ktorom zhodnotili ich splnenie.

Cieľom cvičení je nielen precvičenie zručností hasičov, ale aj
spoločné stretnutie obyvateľov
partnerských obcí.
Milan Maxoň

Blahoželáme a prajeme veľa
lásky.

Rozlúčili sme sa
• Peter Maslík
• Jozef Šutta
• Jozef Šutta
• Johana Špavorová
• Jozef Smutný
• Helena Ordančíková
• Albert Gerát

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti 50 rokov
• Jozef Kantárik
• Milan Meľo
• Milan Staš
60 rokov
• Mária Polčicová
• František Štefka
• Ján Štrpka
70 rokov
• Helena Bakancová
• Mária Sálusová
• Jozef Straka
• Anna Strapcová
• Jozef Strapec

Srdečne blahoželáme.
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Deň úcty k starším
„Nech sú požehnaní tí, čo majú
pochopenie s mojou neistou
chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia
napínať, aby zachytili slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol
a moje myslenie už nie je také
bystré.“ Týmito slovami sme vítali našich starých rodičov.
Deň úcty k starším sa konal poslednú októbrovú nedeľu, 28.

októbra v Kultúrnom dome v
Chlebniciach. Starým rodičom
sa najprv prihovoril starosta
Milan Maxoň a neskôr pokračovali vo svojom vystúpení
žiaci základnej školy. Moderátorky Andrea Šnapková a Martina Kantáriková sa prihovárali
k starým rodičom a uvádzali
program.
Potom nasledovali spevácke,
tanečné a recitačné vystúpenia
žiakov. Starí rodičia sa veľmi

tešili, že vidia svoje vnúčatá a
že tradície v dedine pokračujú.
Pán starosta na záver poďakoval dôchodcom za to, že si našli
čas a prišli na posedenie. Nezabudol ani na rodičov, žiakov a
pani učiteľky, ktoré pripravili
tento program.
Verím, že sa im vystúpenie páčilo a budú sa tešiť na naše budúce posedenie.
Andrea Šnapková, 7.trieda

