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Obecná knižnica otvorí svoje brány vo februári
O potrebe čítania zaujímavo
hovorí slovenský spisovateľ
Daniel Hevier, ktorý v ňom vidí
slobodu človeka, sebaobranu,
vnútorný priestor, azyl, v ktorom síce druhý človek často
ponúka iné názory, ale nemanipuluje ho – je to dobrovoľná
stratégia. A práve knižnice
prispievajú k tzv. intelektuálnej
slobode a sú prístupné všetkým
bez ohľadu na vek, pohlavie,
ekonomické alebo pracovné
postavenie, vzdelanie, náboženstvo. Aj napriek súčasnému
malému záujmu o verejné knižnice sme sa rozhodli Obecnú
knižnicu v Chlebniciach znovu
obnoviť.
Knižnica nefungovala niekoľko
rokov, preto aj jej knižničný
fond zostarol. Prevzali sme
zhruba 1580 kníh, ktoré prešli
strastiplnú cestu z obecného
úradu, kde sa predtým knižnica
nachádzala, cez rôzne priestory až do obecnej drevenice v
strede dediny. Tú sme nakoniec
zvolili aj za miesto pre obecnú
knižnicu. Prvú fázu rekonštrukcie sme zamerali na miestnosť.
S pomocou obecných pracovníkov, hlavne Lamberta Ťapajnu,
sme ju vyčistili, opravili omietky a vymaľovali steny, vybrúsili
a namaľovali sme okná, vymenili podlahu, prerobili elektrinu
(zásluhou Jána Janíka) a ďalšie
veci, ktoré boli nevyhnutné pre
fungovanie knižnice. V druhej
fáze sa rekonštruoval knižničný
fond.
Predovšetkým sme museli každú knihu umyť, keďže boli zaprášené a špinavé. Veľká vďaka
patrí Andrejke Ferančíkovej
a jej kamarátkam, ktoré nám
ochotne pomáhali. Takto pripravené knihy sme kategorizo-

vali na beletriu, v rámci ktorej
sme ako samostatný žáner vybrali detektívku, ženský román,
poviedku, svoje miesto si našla
aj poézia. Ďalšie hlavné kategórie sú literatúra pre deti do
10 rokov, literatúra pre mládež
nad 10 rokov, náučná literatúra
a náučná literatúra pre deti a
mládež.
Keďže knižničný fond bol veľmi zastaraný, museli sme uvažovať o jeho obnove, hlavne
formou darovania a nákupom
novej literatúry. Darovaním
sme získali 234 kníh zásluhou
Pavla Kožáka. Obec nám poskytla financie, vďaka ktorým
sme kúpili 118 kníh. Spomenieme len niektoré tituly, napríklad pre deti Mimi a Líza,
zaujímavé knižky od Gabriely
Futovej, pre mládež knihy od
Johna Greena, ale aj diela rodáčky Ivany Furjelovej. Z najnovšej literatúry máme knihy
od Stephena Kinga Pod kupolou, Jo Nesba Šváby, Dominika
Dána a jeho Červeného kapitána. Pre nežnejšie pohlavie sme
pripravili knihy od Táni Keleovej – Vasilkovej, ale aj skvelé
Žítkovské bohyne od Kateřiny
Tučkovej. Vďaka patrí hlavne
starostovi Milanovi Maxoňovi,
ktorý nám vždy vyšiel v ústrety, a poslancom, ktorí podporili nákup kníh.
Obecnú knižnicu plánujeme
otvoriť začiatkom februára. Pozývame deti a mládež, mamičky
s menšími deťmi a v neposlednom rade dospelých čitateľov.
Veríme, že knižnica si nájde
svojich priaznivcov, ktorí sa zaľúbia do čítania.
Mgr. Katarína Kožáková, PhD.

Anna Karolčeková

Spravodajstvo
Príhovor
Milí spoluobčania,
za nami sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sme
si odpočinuli od každodenných zhonov a stresov. Svoju
pozornosť i drahocenný čas
sme s láskou venovali svojim najbližším. Obdarovávali sme sa navzájom nielen
hmotnými darmi, ale aj radosťou, milými úsmevmi, želaniami do ďalšieho obdobia
nášho života.
Pri tejto príležitosti vám
chcem aj ja, v mene vedenia i
zamestnancov obce, popriať
všetko dobré, pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných
úspechov v roku 2016. Aby
ste v nastávajúcom roku
mali dostatok vôle a síl na
realizáciu svojich predsavzatí a snov.
Dúfam, že spoločne zažijeme
veľa príjemných a krásnych
chvíľ pri športových, spoločenských a kultúrnych akciách.
Prajem vám šťastný a úspešný každý deň nového roku.

Pri cintoríne stojí domček

Obec prijala
zamestnanca

Pri cintoríne pribudol v jeseni
polyfunkčný drevený domček.
Je určený na uskladnenie náradia na kopanie a zasýpanie
hrobov, udržiavanie chodníka
v zime, ako miesto, kde sa bude
možnosť prezliecť či skryť sa
pred nepriaznivým počasím pri
kopaní jamy. Náradie zabezpečí
obec, kľúče budú na obecnom
úrade a u zamestnanca úradu
Jozefa Bakanca.
Návrh na kúpu domčeka predložil poslanec Jozef Šutta, kto-

Od 1. januára nastúpil do
pracovného pomeru na pozíciu údržbára Chlebničan
Jozef Bakanec.
„Dúfame, že sa bude s chuťou podieľať na zveľadení a
údržbe obecných priestorov
a obecného majetku,“ povedal starosta Milan Maxoň. „Aj
jeho pracovným nasadením
by život v dedine mal byť o
čosi krajší a príjemnejší. V
mene samosprávy mu prajem veľa pracovných úspechov na novom pracovisku.“
Telefón: 0919 044 759

rý mal celý projekt na starosti.
Spolu s poslancami a aktivačnými pracovníkmi sa podieľal
na jeho uskutočnení. Po výbere
miesta rozhodli, že treba upraviť aj terén v okolí. Vybudovalo sa parkovisko, upravila sa
prístupová cesta ku domčeku
a parkovisku. Ako podklad sa
použili zatrávňovacie panely,
kedysi osadené na futbalovom
ihrisku. Obec verí, že občania
domček ocenia a bude slúžiť k
spokojnosti nás všetkých.

Ing. Milan Maxoň, starosta

Zhodnotenie uplynulého roka a plány na ďalšie obdobie
Po komunálnych voľbách sa do
práce pustilo podstatne omladené obecné zastupiteľstvo. V
minulom roku sa poslanci omnoho častejšie stretávali, či už
na ôsmich zasadnutiach obecného zastupiteľstva alebo pri
práci v obecných komisiách a
na pracovných poradách. O práci poslancov podrobne informujeme v pravidelnej rubrike
obecných novín, zverejňovaním
uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V minulom roku nebolo uskutočnených veľa investičných
akcií, pretože sme sa od leta
zamerali na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Projekt sa nám napriek maximálnej snahe nepodaril v stanovenom časovom horizonte
doviesť do úspešného konca.
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Obec má však vďaka tomu nasporené finančné prostriedky
na väčšie investičné aktivity v
roku 2016.
Zhrnutie najväčších zrealizovaných aktivít v minulom
roku:
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v škole, nové umývadlá v triedach nad školskou
jedálňou, zavedenie tečúcej
vody
- kúpa a osadenie drevenej
búdky na náradie, rozšírenie a
úprava parkovacích plôch
- kúpa a namontovanie nového vianočného osvetlenia na
stĺpoch verejného osvetlenia a
na stromčeku v strede dediny
- kúpa a rozmiestnenie nových
nádob na zimný posypový
materiál

Plány na rok 2016
Od začiatku roka bol do pracovného pomeru prijatý nový
zamestnanec na pozíciu údržbára.
Vedenie obce sa v súčasnosti rozhoduje, či kúpi traktor s
príslušenstvom a keďže v najbližšom období sa pripravujú
výzvy na projekty financované
z eurofondov, ktoré by sa mohli
dotýkať aj tejto oblasti, intenzívne sa zaoberá aj touto možnosťou. Koncom minulého roku
boli dohodnuté a objednané
opravy miestnych komunikácií,
avšak z dôvodu nepriaznivého
počasia sa ich realizácia presunula na začiatok tohto roku. V
najbližšom období obecný úrad
začne zabezpečovať prípravné
práce na stavebné konania pre

výstavbu miestnych komunikácií v častiach Bahrovo a Dulovo.
Obec plánuje v tomto roku dokončiť rozrobené práce, ako sú
vonkajšie omietky na šatniach
na futbalovom ihrisku, zateplenie školskej bytovky.
O ďalších aktivitách, hlavne investičného charakteru, budú
rozhodovať poslanci na najbližšom zasadnutí.
Touto cestou by som chcel vyzvať obyvateľov, aby sa zapojili
do procesu plánovania aktivít,
a to svojimi podnetmi, ktoré
nám môžete zasielať prostredníctvom internetovej stránky v
rubrike Napíšte nám svoj názor,
písomne na obecný úrad alebo
prostredníctvom svojich volených zástupcov.
Milan Maxoň

Spektrum

Novinky v nakladaní s odpadmi
Od 1. januára platí nový zákon
o odpadoch. Prináša viacero
zmien v oblasti nakladania s
odpadmi, podľa ktorého bude
obec musieť do 30. júna vypracovať a prijať nové nariadenie.
Pre tento rok je poplatok za komunálny odpad stanovený na
14,64 eur za osobu. Za žetón
na vývoz komunálneho odpadu
obyvatelia zaplatia 2,50 eura.
Podľa zákona bol schválený

nový poplatok vo výške 20 eur
za tonu drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
Postupne sa aj v Chlebniciach
mení systém triedeného zberu
odpadu a to tak, že po obci sú
rozmiestňované nové 1100 litrové kontajnery, žlté na plasty a
zelené na sklo.
Samospráva ich získala prostredníctvom projektu Separácia komunálneho odpadu Mi-

kroregión Oravská vrchovina
– Združenie obcí.
O ďalších aktuálnych zmenách
v nakladaní s odpadmi bude
vedenie obce podrobnejšie informovať občanov prostredníctvom oznamov na internetovej
stránke, na úradnej tabuli a v
miestnom rozhlase, v novinách
alebo prostredníctvom letákov,
doručovaných do každej domácnosti.

Divadelné predstavenie Škriatok
Ako každý rok aj koncom toho
minulého si miestni ochotníci
tradične pripravili pre verejnosť divadelnú hru, tentokrát
od Ferka Urbánka Škriatok.
Predstavenie odohrali v troch
termínoch, predstavenie pre
deti a mládež bolo 20. decembra, dve vystúpenia sa uskutočnili 26. decembra.
Vďaka patrí režisérke, účinkujúcim a všetkým zúčastneným
za to, že si Chlebničania mohli spestriť vianočné sviatky a
obohatiť sa o kultúrny zážitok.
(mč)

Spoločenská
rubrika
Narodili sa
Ladislav Sárený
Eliáš Karolček
Jozef Furiel
Eliška Spišáková
Michal Černota

Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo:
• Jakub Bacík
a Ing. Tatiana Meľová
• Jakub Ondrek
a Zuzana Červeňová
• Marek Gvora
a Michaela Porubiaková
Blahoželáme!

Rozlúčili sme sa:
Jozef Hudec
Alojz Strážnický
Jozef Meľo

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Jubilanti
50rokov
Bakanec Alojz
Čabajová Mária
Gerát Jozef
Hudecová Mária
Kadučák Pavol
Mudroňová Marta
Polčic Jozef
Svitek Jozef
Škvarka Vladimír
Škvarkova Helena
Štefkova Monika
60 rokov
Spišák Milan
Svitek Jozef
Štefková Antónia
70 rokov
Šnapková Mária
Šutta Alojz
80 rokov
Kadučáková Mária
Strážnická Etela

Blahoželáme a želáme veľa
zdravia, šťastia a božieho
požehnania!
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Zo života školy
Burza práce, stredných škôl a informácií 2015
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie zorganizovalo 27. októbra pre deviatakov burzu práce, stredných škôl a informácií. Žiaci sa jej zúčastnili
v sprievode výchovnej poradkyne a triednych učiteľov. V
priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne stredné školy prezentovali náplň výučby. Žiaci získali informácie o vybraných
školách a niektorí si aj vyskúšali svoje zručnosti v odboroch, ku ktorým mali vzťah. Veríme, že táto akcia pomôže
deviatakom správne sa rozhodnúť pre ďalšie štúdium.

India - všetky farby Orientu
V MsKS v Dolnom Kubíne sa
13. októbra žiaci 8. a 9. ročníka
dozvedeli viac o Indii prostredníctvom projektu Svet okolo
nás. Dvaja moderátori predstavili slovom i pútavým obrazom
tajuplný, farebný a rozmanitý
indický subkontinent. Žiaci tak
mali možnosť obdivovať najznámejšie pamiatky indických
miest, porovnať život ľudí v

mestách, v púšti i na úpätí najvyššie položeného pohoria - Himalájí. Veríme, že po sledovaní
tohto dokumentu sa žiaci viac
zamyslia nad životom u nás a
lepšie si uvedomia hodnotu
chleba, domova, vzdelávania a
iných, pre nás tak „samozrejmých potrieb“.
Mgr. Miroslava Šimková

Mgr. Miroslava Šimková

Beseda v knižnici
Škola využíva ponuky a dlhodobú spoluprácu s okresnou
knižnicou v Dolnom Kubíne.
Žiaci 8. triedy sa v novembri zúčastnili besedy, ktorú
viedla s chlapcami a dievčatami Miriam Kazimírová.
Primeranou formou im porozprávala o nástrahách, s
ktorými sa denne mladí ľudia stretávajú.
Diskutovali o závislostiach
na mobiloch, dlhých vysedávaniach pri počítačoch, o
škodlivosti fajčenia, alkoholu
a iných drog.
Svoje poznatky si otestovali
krátkym testom. V závere si
pozreli film Biele hroby. Bol
to príbeh mladej tínedžerky,
ktorá skôr, ako začala žiť svoj
mladý život, zobral jej ho díler s drogami.
Stala sa narkomankou a svojej stužkovej slávnosti sa nedožila.
Veríme, že aj takýto spôsob prevencie pomôže našim žiakom ísť vždy len tou
správnou cestou.
Mgr. Jarmila Meľová
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Posedenie pri vianočnom
stromčeku
Učitelia a žiaci ani tento rok
nezabudli na posedenie pri
stromčeku. 22. decembra sa
všetci
spoločne stretli pri
vianočnom stromčeku a pozreli
si pestrý program s vianočnou
tematikou. Do programu boli
zapojení všetci, od škôlkarov
po deviatakov. Vypočuli si vinše, koledy, scénky a tance. Na
programe nechýbali ani niektorí rodičia, ktorí prišli povzbudiť svoje ratolesti. Vystupujúci
zožali úspech a boli odmenení

veľkým potleskom. Ku koncu
nechýbala ani pieseň Tichá noc
v troch jazykoch - nemeckom,
anglickom a slovenskom. Na
záver riaditeľka Mgr. Monika
Oklapková popriala všetkým
krásne a požehnané Vianoce
a šťastný a úspešný rok 2016.
Žiaci sa rozišli do svojich domovov a tešili sa na najkrajšie
sviatky v roku a samozrejme,
na prázdniny.
Mgr. Terézia Sárená

Krajské kolo vo vybíjanej
Slovenská asociácia športu na školách po prvýkrát v
tomto roku vyhlásila celoslovenskú postupovú súťaž
vo vybíjanej pre žiakov 1.
stupňa, do ktorej sa zapojila
aj naša škola.
Žiaci 4. ročníka nás milo prekvapili už v okresnom kole
v Žaškove, kde obsadili 1.
miesto. Zabezpečili si tým
postup na Krajské kolo v Turanoch, ktoré sa konalo 26.
novembra.
Školu pod vedením učiteľky Márie Kantárovej reprezentovali títo žiaci: Lucia
Spišiaková, Lenka Spišiaková, Andrea Smutňáková,
Andrea Šnapková, Martina
Kantáriková, Ján Kantár, Samuel Garb, Marián Ťapajna,
Adrián Bakanec, Damián
Salus, Andrej Zuber a Matej
Šuffák.
Po napínavých zápasoch
obsadili pekné 3. miesto.
Domov si priniesli okrem
zážitkov aj diplom za umiestnenie.
Mgr. Mária Sopková

Zo života školy

Získali sme medzinárodný titul Zelená škola

Školské kolo Olympiády
zo slovenského jazyka

Základná škola v Chlebniciach
sa stala členom veľkej celosvetovej rodiny zelených škôl. Za
svoje aktivity počas uplynulých
dvoch rokov získala medzinárodný certifikát Zelená škola a
vlajku siete Eco-schools. Slávnostná certifikácia sa uskutočnila v Piešťanoch za účasti ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR Juraja Draxlera.
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete orientovaný na
environmentálnu výchovu. Do
programu je zapojených cez
52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov - celosvetová sieť Eco-schools. Na Slovensku každým
rokom vzrastá počet škôl zapojených do programu. V školskom roku 2014/2015 bolo do
programu zaregistrovaných až
291 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia
SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN
(UNEP).
Získaný certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného
prostredia a aktívnej spolupráce celej školy a miestnej komunity. Titul a certifikát Zelená
škola získali tie školy, ktoré v
posledných dvoch rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením detí.
Naša škola je v programe nová.

Školské kolo Olympiády zo
lovenského jazyka sa konalo
23. novembra. Zúčastnilo sa
ho šesť súťažiacich.
Porota pracovala v zložení
Mgr. Mária Zimmermannová
a Mgr. Martina Mišalová. Písomnú a ústnu časť vyhodnotila nasledovne.
1. Lucia Šuttová, 9. A
2. Michal Hudec, 9. A
3. Natália Janíková, 9. B
4. Natália Ťapajnová, 9. B
5. Vratko Červeň, 8.
6. Jana Pavolková, 8.
V okresnom kole 10. decembra školu reprezentovala
Lucia Šuttová. Srdečne blahoželáme!

Cieľom posledných dvoch školských rokov bolo na škole zaviesť separovaný zber a ponúknuť
deťom zaujímavejšie a praktické formy edukácie, týkajúce sa
prioritnej témy Odpad.
Plán aktivít bol naozaj pestrý:
informovanie žiakov o význame a správnej separácii odpadu, zabezpečenie nádob do
jednotlivých tried na separáciu
plastov a papiera, kontrola triedenia ekohliadkami, tvorenie
učebných pomôcok z odpadových materiálov, rovesnícke
vzdelávanie o odpadoch a mno-

ho ďalších. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.
zschlebnice.sk/zelenaskola.
Získaním certifikátu sa naše
úsilie nekončí, pokračujeme
v začatej ceste. Nasledujúce
dvojročné certifikačné obdobie
sa budeme tímovou prácou naďalej snažiť vytvárať spoločnú
víziu školy, ktorá rešpektuje a
prakticky chráni životné prostredie.
Mgr. Michaela Bakošová

koordinátor environmentálnej
výchovy

Mgr. Mária Zimmermannová

Plavecký výcvik

Komparo 2015
Dvanásty november bol pre našich ôsmakov a deviatakov
dôležitý. 34 deviatakov a 21 ôsmakov si testovalo svoje vedomosti. Treba ich pochváliť, že k testovaniu pristupovali
zodpovedne. Dozvedia sa, ako sú na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Deviataci písali test z matematiky a zo slovenského jazyka. Ôsmaci okrem matematiky a
slovenského jazyka písali testy zo všeobecných študijných
predpokladov, biológie a geografie.
Začiatkom decembra dostanú podrobné informácie o svojich
výsledkoch. Budú mať prehľad o tom, čo už vedia a čo si musia ešte zopakovať.
Mgr. Mária Zimmermannová

Posledný októbrový týždeň
sa 33 žiakov z 3. a 4. ročníka zúčastnilo plaveckého
výcviku v peknom prostredí
dolnokubínskej plavárne. Aj
tento školský rok boli deti v
rukách prívetivých a milých
plavčíkov. Páčil sa im hlavne
záver, kedy sa mohli vyšantiť
na toboganoch, šmýkačke, či
sa vyblázniť v divokej vode.
Deti skonštatovali, že to bol
vynikajúci týždeň.
Mgr. Jarmila Meľová
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Zo života školy a obce

Nekonečná cesta
Dňa 9. októbra sa žiaci 8. a 9.
ročníka so svojimi vyučujúcimi
zúčastnili jesennej turistiky výstupu na Chopok.
Tento deň začal skorým vstávaním. Pred školou nás už čakal
autobus, ktorý nás zaviezol do
Jasnej v Nízkych Tatrách. Chvíľu
sme čakali na našich priateľov z
Poľska a potom sme začali s výstupom.
Cesta na vrchol bola strmá, ale
našťastie chodníky boli udržiavané. Viedli popod premávajúce lanovky. Keďže pršalo,
na ceste sa šmýkalo a my sme
si museli dávať pozor, kadiaľ
kráčame. Ale najhoršie bolo to,
že naši poľskí priatelia nasadili veľmi rýchle tempo. V skupinkách však stále prevládala
dobrá nálada, takže sme to s
ľahkosťou zvládali.
V polovici cesty sme už však
boli takí vyčerpaní, že sme to
chceli predčasne vzdať. Dostali
sme však povzbudenie od našich učiteľov. „Vy to dáte...,“ povzbudzovali nás.
Aj keď neradi, ale pokračovali
sme v ceste. Našťastie sa nám
podarilo pozbierať všetky sily a
dokonca sme na vrchol dorazili
prví, s celkom slušným náskokom.
Ten pocit, keď sme si uvedomili,
že sme na vrchole Chopku, stál
za to utrpenie. Tentokrát sme

si však výhľad na široké okolie
nemali možnosť vychutnať pre
hustú hmlu. Snáď sa nám to
podarí niekedy nabudúce. Bola
tam však príjemná reštaurácia,
kde sme sa mohli najesť, napiť
sa a trochu si oddýchnuť.
Na spiatočnú cestu sme sa už
vybrali posilnení a s novou

energiou mysliac si, že cesta
naspäť bude pre nás „brnkačka“. To sme však netušili, že
nepôjdeme po tom istom chodníku, ale oveľa dlhšou trasou.
Ten pocit, keď sme uvideli prvé
chaty a ľudí, by sa dal prirovnať
k pocitu, keď prví ľudia pristáli
na Mesiaci.

Bolo to jednoducho víťazstvo.
Naša cesta sa skončila. Konečne! Niektorí sa neubránili radostným výkrikom.
A takto, totálne unavených, nás
autobus zaviezol do sladkých
domovov.
Lucia Šuttová, 9. A

Pripravila ZŠ s MŠ

Seniori oslávili svoj sviatok spolu s najmenšími
Škôlkari a žiaci základnej školy
pripravili pod vedením učiteliek 13. decembra pre seniorov
malý darček v podobe kultúrneho programu.
Spev a tanec detí vyčaril na tvárach starkých radostný úsmev,
spomienkami sa vrátili do svojej mladosti. Týmto dňom sa
vzdáva hold všetkým, ktorí prežívajú jeseň svojho života, ďakujeme im za to, čo vytvorili a
zanechali pre nás a pre budúce
generácie.
Seniori dostali od obce darček v
podobe peňažnej poukážky.
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Uznesenia

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
7. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 22. októbra 2015
Uznesenie č. 7.1.: OZ v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov
zápisnice zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov
Jána Adamca a Martu Hudecovú.
Uznesenie č. 7.2.: OZ v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 7.3.: OZ v Chlebniciach schvaľuje za knihovníčku
obecnej knižnice v Chlebniciach Mgr. Katarínu Kožákovú.
Uznesenie č. 7.4.: OZ v Chlebniciach schvaľuje dotáciu 1 000 €
pre TJ Tatran Chlebnice.
Uznesenie č. 7.5.: OZ poveruje obecný úrad vypracovať sadzobník a ďalšie podmienky poplatku za používanie miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 7.6.: OZ v Chlebniciach:
a) schvaľuje, že ručiteľ Obec Chlebnice v zmysle ust. § 303 a
nasl. Obch. zák. ručí za prípadný budúci záväzok Mikroregión
Oravská vrchovina – Združenie obcí, Brezovecká 96/8, 026 01
Bziny, IČO 42217717, vrátiť Recyklačnému fondu, pri splnení
podmienok návratnosti uvedených v čl. VIII ods.1 zmluvy č.
1226/15/30 zo dňa 28.5.2015 o poskytnutí účelovej dotácie na
realizáciu projektu č. P 11661/2014 uzavretej podľa ust. § 64
ods. 10 zák. č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, dotáciu poskytnutú Mikroregión Oravská vrchovina – Združenie
obcí na základe označenej zmluvy spolu s prípadnou zmluvnou
pokutou podľa čl. VIII ods. 3 označenej zmluvy, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 6 515,11
EUR,
b) poveruje starostu obce podpísaním Ručiteľského vyhlásenia
Obce Chlebnice.
Uznesenie č. 7.7.: OZ v Chlebniciach neschvaľuje finančný príspevok Jozefovi Blahovi.
Uznesenie č. 7.8.: OZ schvaľuje vecný dar do výšky 30,00 € na
15-ty reprezentačný školský ples pre deti s mentálnym, ale aj s
kombinovaným postihnutím.
Uznesenie č. 7.9.: OZ v Chlebniciach poveruje obecný úrad, aby
písomne upozornil vlastníka na odstránenie jeho majetku a v
zmysle platného nariadenia obce vyrubiť poplatok za používanie
verejného priestranstva.
Uznesenie č. 7.10.: OZ v Chlebniciach zobralo na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti evidencie psov v
obci za rok 2015.
Uznesenie č. 7.11.: OZ v Chlebniciach schválilo:
a) zmenu Komisie pre údržbu a opravu miestnych komunikácií na
Komisiu výstavby, územného plánovania a údržba, oprava miestnych komunikácií.
b) predsedu komisie Petra Štefku.
Uznesenie č. 7.12.: OZ v Chlebniciach schvaľuje finančné prostriedky na nákup kníh do miestnej knižnice v hodnote 1000,00 €.
Uznesenie č. 7.13.: OZ v Chlebniciach schvaľuje dokúpenie vianočného osvetlenia na stĺpy verejného osvetlenia a nové osvetlenie vianočného stromčeka.
Uznesenie č. 7.14.: OZ v Chlebniciach schválilo nákup 6 kusov
150 litrových plastových nádob na posypový materiál v jednotkovej cene 118,00 €.
Uznesenie č. 7.15.: OZ v Chlebniciach zriaďuje finančnú komisiu
v zložení: predseda finančnej komisie Magdaléna Janíková a členovia finančnej komisie Mgr. Silvia Hudecová, Martina Čabajová a
Mgr. Helena Meľová.

Uznesenie č. 7.16.: OZ v Chlebniciach rozhodlo o nákupe traktora
a príslušenstva v januári 2016.

8. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 5. novembra 2015

Uznesenie č. 8.1.: OZ v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov
zápisnice z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Petra
Štefku a Jozefa Šuttu.
Uznesenie č. 8.2.: OZ v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8.3.: OZ v Chlebniciach schvaľuje úpravu rozpočtu
ZŠ s MŠ Chlebnice na originálne kompetencie.
Uznesenie č. 8.4.: OZ v Chlebniciach poveruje starostu obce podpísaním zmluvy a ďalšími úkonmi k realizácii projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 8.5.: OZ v Chlebniciach schvaľuje zámer projektu
Technologické zhodnotenie odpadov s potrebnou technikou a
nutnou stavebnou infraštruktúrou, schvaľuje vstup obce do rokovania s firmou, ktorá projekt vypracúva.
Uznesenie č. 8.6.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie smernicu starostu obce o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale do
budúcnosti poveruje obecný úrad prepracovaním smernice.
Uznesenie č. 8.7.: OZ v Chlebniciach schvaľuje nákup osvetlenia
na vianočný stromček a dokúpenie vianočných svetelných ozdôb
na stĺpy verejného osvetlenia v sume 2000,00 €.
Uznesenie č. 8.8.: OZ v Chlebniciach poveruje obecný úrad zorganizovaním posedenia s dôchodcami a dôchodcom, ktorí k
31.12.2015 dovŕšia vek 65 rokov schvaľujú poukážku na nákup
v hodnote 5,00 €.
Uznesenie č. 8.9.: OZ v Chlebniciach poveruje obecný úrad vypracovaním dohody s PZ Urbariátom Obce Chlebnice.
Uznesenie č. 8.10.: OZ v Chlebniciach schvaľuje zmenu firmy na
tlač a dodávku Chlebnického spravodaja.
Uznesenie č. 8.11.: OZ v Chlebniciach schvaľuje zníženie nájmu
na sumu 1200,00 € pre Tomáša Furjela.
Uznesenie č. 8.12.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie informácie o činnosti klubu a požiadavku na konanie gulášu.
Uznesenie č. 8.13.: OZ v Chlebniciach schvaľuje 3.úpravu rozpočtu na rok 2015.

9. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 8. decembra 2015

Uznesenie č. 9.1.: OZ v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov
zápisnice z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Magdalénu Janíkovú a Petra Kulaša.
Uznesenie č. 9.2.: OZ v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ v Chlebniciach, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva VZN
číslo 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení,
zriadených na území obce Chlebnice.
Pokračovanie na 8. strane
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OZ v Chlebniciach, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva zmenu číslo 2 k VZN 3/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 9.3.: OZ v Chlebniciach schvaľuje Sadzobník poplatkov.
Uznesenie č. 9.4.: OZ v Chlebniciach schvaľuje na rok 2016 dotácie z rozpočtu Obce Chlebnice pre:
- TJ TATRAN Chlebnice, IČO: 22618562 (futbal) v sume 12 000 €
- DRACO Chlebnice, IČO: 42060249 (fitness) v sume 1 500 €
- Miroslav Meľo, IČO: 43511571 (motokros) v sume 500 €.
Uznesenie č. 9.5.: OZ v Chlebniciach schvaľuje rozpočet obce
Chlebnice na rok 2016
Príjmy spolu 1 052 220 €
Výdavky spolu 1 052 220 €
bežné príjmy 1 052 220 €
bežné výdavky 980 220 €
kapitálové príjmy 0 €
kapitálové výdavky 72 000 €
fin. operácie príjmové 0 €
fin. operácie výdavkové 0 €
OZ v Chlebniciach berie na vedomie viacročný rozpočet obce
Chlebnice na roky 2017 – 2018.
Rok 2017
Príjmy spolu 1 032 229 €
Výdavky spolu 1 032 229 €
bežné príjmy 1 032 229 €
bežné výdavky 977 965 €
kapitálové príjmy 0 €
kapitálové výdavky 54 264 €
fin. operácie príjmové 0 €
fin. operácie výdavkové 0 €
Rok 2018
Príjmy spolu 1 033 569 €
Výdavky spolu 1 033 569 €
bežné príjmy 1 033 569 €
bežné výdavky 981 565 €
kapitálové príjmy 0 €
kapitálové výdavky 52 004 €
fin. operácie príjmové 0 €
fin. operácie výdavkové 0 €
Uznesenie č. 9.6.: OZ v Chlebniciach schvaľuje dotáciu na rok
2015 pre Základnú umeleckú školu Chlebnice vo výške 8 000 €.
Uznesenie č. 9.7.: OZ v Chlebniciach schvaľuje podpísanie úverovej zmluvy s VÚB vo výške 100 000 € na projekt Rekonštrukcia
verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 9.8.: OZ splnomocňuje starostu na podpísanie
úverovej zmluvy na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 9.9.: OZ v Chlebniciach splnomocňuje starostu podpísaním blankozmenky pre projekt Rekonštrukcia verejného
osvetlenia.
Uznesenie č. 9.10.: OZ v Chlebniciach schvaľuje úpravu miestnej
komunikácie pri cintoríne v sume 2 776 €.
Uznesenie č. 9.11.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie zriadenie
inventarizačných komisií, ich predsedov a členov.
Uznesenie č. 9.12.: OZ v Chlebniciach vydáva súhlasné stanovisko k projektu „Realizácia optických sietí HB-1 Habovka/
Chlebnice“. OZ trvá na dodržaní podmienok uvedených v technickej správe a žiada, aby boli všetky dotknuté plochy uvedené do
pôvodného stavu.
Uznesenie č. 9.13.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Chlebnice.
Uznesenie č. 9.14.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie Správu
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Uznesenie č. 9.15.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie Dodatok
správy audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 z.z.
§ 23 odsek 5.

10. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 30. decembra 2015

Uznesenie č. 10.1.: OZ v Chlebniciach schvaľuje za overovateľov
zápisnice z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov
Jána Adamca a Jozefa Šuttu.
Uznesenie č. 10.2.: OZ v Chlebniciach schvaľuje program rokovania 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 10.3.: OZ v Chlebniciach schvaľuje 4. úpravu rozpočtu pre rok 2015.
Uznesenie č. 10.4.: OZ v Chlebniciach schvaľuje podané návrhy
poslancov.
Uznesenie č. 10.5.: OZ v Chlebniciach poveruje starostu obce o
vyhotovenie a podpísanie zmluvy o nájme a zabezpečenie všetkých navrhovaných podmienok, ktoré boli navrhnuté.
Uznesenie č. 10.6.: OZ v Chlebniciach schvaľuje poslať písomnú
požiadavku na zriadenie poštových služieb.
Uznesenie č. 10.7.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce za obdobie 2016
– 2018 a plán kontrolnej činnosti pre rok 2016.
Uznesenie č. 10.8.: OZ v Chlebniciach berie na vedomie informáciu starostu obce.
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