Uznesenia

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 26. apríla 2013
UZNESENIE č. 18.1.:
OZ schvaľuje poslancov Alojza
Meľu a Jozefa Ťapajnu za
overovateľov zápisnice z 18.
riadneho zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 18.2.:
OZ schvaľuje program
rokovania 18. riadneho
zasadnutia OZ
UZNESENIE č. 18.3.:
a.) schvaľuje poskytnutie
finančných prostriedkov
(dotácie) na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v
sume 5,00 eur na dieťa a
kalendárny mesiac, s termínom poskytnutia do 28. dňa
príslušného mesiaca
b.) poveruje starostu uzatvorením zmlúv o poskytnutí
finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí so
žiadateľmi, ktorí splnili
legislatívne podmienky a
predložili žiadosti v termíne do
30.04.2013.

UZNESENIE č. 18.4.:
a.) schvaľuje kúpu mechanickej metly nesenej typ KM-M
1550 UZ za kúpnu cenu 1
300,00 €, od predávajúceho
Jána Sálusa, Chlebnice č. 406,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie kúpnej zmluvy s
predávajúcim Jánom Sálusom,
bytom Chlebnice č. 406.
UZNESENIE č. 18.5.:
a.) súhlasí so zameraním a
odčlenením pozemkov pod
komunikáciou v časti SETISKÁ
a s úhradou nákladov
spojených s vypracovaním
geometrického plánu a
zameraním pozemkov,
b.) súhlasí s odkúpením
novovytvorených pozemkov
pod komunikáciou v časti
SETISKÁ a s úhradou nákladov
spojených s prevodom a
zápisom novovytvorených
pozemkov do katastra
c.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie Zmluvy o budúcej

kúpnej zmluve, za účelom
vysporiadania pozemkov pod
komunikáciou v časti SETISKÁ.
UZNESENIE č. 18.6.:
OZ schvaľuje doplnenie § 12
VZN číslo 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady o
nasledovný odsek:
12. Obec poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladom
na odpustenie poplatku je:
a) potvrdenie o dennom
štúdiu na vysokej alebo
strednej škole...
plné znenie dodávaného
odseku je možné nájsť na
obecnej www stránke
UZNESENIE č. 18.7.:
berie na vedomie
a.) ekonomické informácie o
obecných novinách

b.) informácie o plánovaných
prácach a činnostiach
c.) informáciu o priebehu a
výsledku protipožiarnej
kontroly,
d.) informácie o príprave
stretnutia s obyvateľmi obce
dňa 26.05.2013,
e.) informácie o príprave
letného kultúrnospoločenského podujatia
„Chlebnický chlebíček 2013“.
UZNESENIE č. 18.8.:
berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra Obce
Chlebnice o výsledku kontroly
č. 1/2013 zo dňa 22.02.2013.
UZNESENIE č. 18.9.:
schvaľuje plat starostu obce
Chlebnice s účinnosťou od
mája 2013 vo výške zverejnenej v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových
pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v znení
neskorších predpisov.

Júl 2013

Chlebnický
spravodaj
Kvartálnik obyvateľov obce Chlebnice

Chlebnický chlebíček 2013
Šatne na ihrisku
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Odpady po novom
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Úspešní futbalisti
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Chlebíček
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Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2013
UZNESENIE č. 19.1.:
OZ schvaľuje poslancov Jána
Bakanca a Magdalénu
Janíkovú za overovateľov
zápisnice z 19. riadneho
zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 19.2.:
OZ schvaľuje program
rokovania 19. riadneho
zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 19.3.:
a) schvaľuje schodok kapitálového rozpočtu vo výške -156
450,04 eur kryť prebytkom
bežného rozpočtu a rezervného fondu obce,
b.) schvaľuje celoročné
hospodárenie obce bez
výhrad,
c.)schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet Obce Chlebnice za rok 2012,
d. )berie na vedomie Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Chlebnice za rok 2012.
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UZNESENIE č. 19.4.:
berie na vedomie informáciu o
plnení a čerpaní rozpočtu
obce ku dňu 31.05.2013.
UZNESENIE č. 19.5.:
schvaľuje 1. úpravu rozpočtu
obce Chlebnice na rok 2013.
UZNESENIE č. 19.6.:
a.) schvaľuje predĺženie
platnosti nájomnej zmluvy č.
2012/1 na dobu určitú od
01.05.2013 do 30.04.2014, to
je o 12 mesiacov,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie dodatku k
nájomnej zmluve č. 2012/1.
UZNESENIE č. 19.7.:
neschvaľuje jednorazový
finančný príspevok pre Alenu
Bakancovú, Chlebnice č 469.
UZNESENIE č. 19.8.:
neschvaľuje predĺženie
otváracích hodín v prevádzke
Pohostinstvo Šľachta,
Chlebnice č. 350., ktorú
prevádzkuje spoločnosť

ŠĽACHTA s.r.o., IČO: 44 336
195, so sídlom Veličná 305.
UZNESENIE č. 19.9.:
a.) berie na vedomie žiadosť
Alojza Pavolku a manželky
Anny Pavolkovej, obaja bytom
Chlebnice č. 267,
b.) odstupuje žiadosť Alojza
Pavolku a manželky Anny
Pavolkovej, bytom Chlebnice
č. 267 na vyriešenie Komisii
verejného poriadku.
UZNESENIE č. 19.10.:
a.) schvaľuje na vypracovanie
projektovej dokumentácie na
realizáciu stavby (DRS) pre
stavbu „Stavebné úpravy a
zateplenie kultúrneho domu
Chlebnice“ dodávateľa Ing.
Petra Hudeca – HP projekt,
IČO: 42 215 129, Dlhá nad
Oravou 411, PSČ: 027 55,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie zmluvy o dielo, v
súlade s predloženou cenovou
ponukou, s dodávateľom Ing.

Petrom Hudecom – HP
projekt, IČO: 42 215 129, Dlhá
nad Oravou 411, PSČ: 027 55.
UZNESENIE č. 19.11.:
berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra Obce
Chlebnice o výsledku kontroly
č. 1/2013 zo dňa 22.02.2013.
UZNESENIE č. 19.12.:
schvaľuje ocenenie nadobudnutého majetku – osobných
motorových vozidiel.
UZNESENIE č. 19.13.:
a.)berie na vedomie informácie o prebiehajúcich a
uskutočnených prácach
realizovaných obcou, o
zmenách pri nakladaní s
komunálnym odpadom,
b.) berie na vedomie zhodnotenie IX. ročníka Chlebnického
chlebíčka,
c.) berie na vedomie informácie o nasledujúcich plánovaných podujatiach družobného
partnera v Slopniciach.
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Zo života školy a škôlky

Aktuálne

Príhovor
Vážení spoluobčania,
opäť sa k Vám
dostáva nové
číslo obecných
novín. Ako ste si
iste všimli, sú iné, ako ste boli
doposiaľ zvyknutí. K obsahovej a vizuálnej zmene novín
po necelých dvoch rokoch
viedli obec finančné, členov
redakčnej rady zase osobné
dôvody. Chlebnický spravodaj
sme sa rozhodli zachovať
predovšetkým ako spravodajsko-informačné médium,
ktoré bude obyvateľom a
rodákom podávať aktuálne a
dôležité informácie z diania v
obci. Museli sme prejsť na
menej kvalitný čiernobiely
papier, na ktorom však
ušetríme takmer polovicu
nákladov. Obsah novín sa
scvrkol na osem strán, na
jeho kvalite sa však nič
nezmení. Práve naopak, po
novom chceme informovať
stručne, ale trefne, pútavo, z
prvej ruky. Uvítame, ak nám
dáte zaujímavé tipy na články
alebo ľudí z našej obce.
Noviny môžete tvoriť spolu s
nami!
V tomto čísle prinášame
aktuality za uplynulý štvrťrok,
dávame vedieť o novinkách v
odpadovom hospodárstve,
venujeme sa úspechom
žiakov školy, dobrovoľných
hasičov i futbalistov. Na
piatej strane sa slovom i
fotografiami vraciame k
najväčšej akcii, ktorá sa v
Chlebniciach koná. Nechýbajú ani uznesenia zo zastupiteľstiev.
Na záver sa chcem poďakovať
bývalým členom redakčnej
rady za ich záslužnú a
veľakrát nedocenenú prácu,
ktorou prispeli ku kultúrnospoločenskému rozvoju obce.
Verím, že aj v nasledujúcich
číslach sa budeme stretávať
s ich podnetnými článkami.
Milan Maxoň, starosta
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Počas letných prázdnin zmiznú z ciest diery

Obsahom učiva vlastivedy v
treťom ročníku je Slovensko v
minulosti a dnes. Žiaci sa
oboznamujú s významnými
osobnosťami a súčasným
Slovenskom. Súčasťou
tematického celku je aj
poznávanie symbolov
Slovenska. Jedným z nich je
štátna vlajka, ktorú si tretiaci
sami vyrobili.

V letných mesiacoch sa budú v
dedine opravovať výtlky.
Opravy dier na hlavných
cestách bude vykonávať firma
Riline. Obec na to získala
dotáciu od štátu päťtisíc eur.
Ďalších 10-tisíc eur samospráva vyčlenila na vyasfaltovanie
parkoviska pod kostolom.
Vznikne tam sedem parkovacích miest. Asfaltový koberec
pokryje aj dve prístupové
cesty, ktoré sú zatiaľ štrkové.
Obec dá do poriadku cestu
popod cintorín. Položí na ňu
štrk, aby sa po nej bez
problémov dalo chodiť aj
počas daždivých dní.

prevzatí od projektanta a
zápise novovytvorených
stavebných pozemkov do
katastra nehnuteľností, si obec
vyžiadala stanoviská správcov
sietí a dotknutých orgánov.
Následne požiadala stavebný
úrad, ktorým je obec Dlhá nad
Oravou, o vydanie územného
a stavebného povolenia. Po
úspešnom zvládnutí papierovej časti výstavby nových šatní

sa obec začiatkom leta pustila
do zemných prác. Výstavbu
bude robiť svojpomocne s
podporou miestnych podnikateľov.
„Do zimy chceme dať hrubú
stavbu pod strechu,“ povedal
starosta Milan Maxoň. Obec
upozorňuje hráčov a deti, aby
boli počas stavebných prác na
ihrisku obozretní a predišli
prípadným nehodám.

Vizualizácia šatní

Hasičská zbrojnica prešla prestavbou
Hasiči už majú všetko pokope.
Na jar obec zrekonštruovala a
upravila priestory hasičskej
zbrojnice. Miestnosť nad
garážami presťahovala na
prízemie, ktoré doteraz slúžilo
len pre požiarne vozidlá.
Jednu garáž prerobila na
oddychovú a skladovú
miestnosť, kde majú dobrovoľníci výstroj a všetky potrebné

Slávik Slovenska - školské kolo
Aj tento školský rok sa naša
škola zapojila do speváckej
súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesni Slávik
Slovenska. Súťažilo sa v troch
kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali na okresnom kole v
Dolnom Kubíne, ktoré sa
uskutočnilo v máji. Porota
rozhodla nasledovne:

I.kategória:
Jana Ťapajnová (3. trieda)
Nina Suľová (2. trieda)
Miriamma Stašová (3. trieda)
II.kategória:
Martina Ťapajnová (5. trieda)
Mária Bakancová (6.B)
Dávid Ďuroň (5. trieda)
III.kategória:
Martina Salusová (9.trieda)
Monika Stacherová (8.trieda)
Erika Salusová (7.A)
(SE)

Udialo sa
Deň detí
Tento deň žiaci oslávili v
hudobnom a tanečnom
duchu. Koncert pod názvom
Hudba bez hraníc mal priblížiť
rôzne druhy hudby, od jej
vzniku až po súčasnosť. Po
jeho skončení zábava pokračovala diskotékou.
(SE)

Slávik Slovenska - okresné kolo

Ihrisko bude mať čoskoro šatne
Poslanci schválili ešte v
zimnom období záverečný
variant stavby šatní a sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku. Stalo sa tak na základe
návrhov čelných predstaviteľov Telovýchovnej jednoty
Tatran Chlebnice. V marci bola
dokončená projektová
dokumentácia, potrebná pre
zahájenie územného a
stavebného konania. Po jej

Vlastiveda netradične

veci. Namiesto miestnosti na
poschodí bude zasadačka,
ktorú obec v zariadi. Zbrojnicu
obec zrekonštruovala svojpomocne, robili na nej pracovníci
menších obecných služieb.
Chlebnickí hasiči majú tento
rok dôvod na radosť. Dievčenskému družstvu sa podarilo v
hasičskej súťaži vybojovať
prvenstvo.

Okresné kolo speváckej súťaže
sa konalo 14. mája v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v
Dolnom Kubíne. Našu školu
reprezentovali dievčatá vo
všetkých troch kategóriách. V
prvej kategórii Jana Ťapajnová
(3. trieda) obsadila 2. miesto,
Martina Ťapajnová (5. trieda) z
druhej kategórie 2. miesto.
Martina Salusová v tretej
kategórii získala 1. miesto a
postupuje na krajské kolo.
(SE)

O nástrojoch inak
S originálnymi ukážkami hier
na archaické hudobné nástroje
sa školákom predstavil
vynikajúci hudobník z Očovej.
Anton Budinský navštívil našu
školu 11. apríla. Ukážky hier
na nástrojoch prepojil so
zábavnými aktivitami a
humorom. Žiaci mali možnosť
spoznať hudobné nástroje ako
gajdy, drumbľa, flauta,
krumhorna či heligónka, s
ktorými sa stretávame čoraz
menej.
(SE)

Výlet škôlkarov

Deň Zeme
Aj deti z materskej školy
oslávili Deň Zeme a podieľali
sa na ochrane životného
prostredia. Vyčistili okolie
škôlky, pozbierali pohodené
odpadky a z odpadového
materiálu si potom s pani
učiteľkami vytvorili krásne
obrázky.

Na skle maľované
Školáci navštívili 12. apríla v
Mestskom divadle v Žiline
známy muzikál Na skle
maľované. Pozreli si ho žiaci
vyšších ročníkov.
Muzikál si nenechali ujsť ani
vyučujúci. Očakávanie ich
nesklamalo.
V muzikáli vystúpili známi
slovenskí herci, ktorí sa po

predstavení ochotne fotografovali s deťmi a rozdali im
autogramy. Organizátorky
kultúrneho podujatia, triedne
učiteľky 7.A a 7.B triedy, boli s
akciou veľmi spokojné.
Poďakovanie patrí hlavne pani
učiteľke Kadučákovej, ktorá
akciu navrhla a zorganizovala.
MZ

Vítanie jari
Učiteľky s deťmi vykopali jamu
a chlapci postavili máj.
Dievčatá ho vyzdobili stužkami, ktoré nastrihali. Potom si
pri ňom zahrali a zaspievali
pesničku Staviame my máje. V
súťaži, ktoré usporiadalo MPC
Žilina, sa chlebnické deti
umiestnili na 2. mieste.
M. Furjelová

Naši najmenší sa aj tento rok
vybrali na výlet. Tentoraz do
Oravskej Lesnej. Počas cesty
rozprávkovým vláčikom nás
sprevádzali postavy z príbehu
O popoluške. Deťom sa výlet
páčil a domov odchádzali plné
zážitkov.
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Aktuálne
Narodili sa:
Roman Spišák
Laura Sálusová

Istrorobot 2013

26.4.2013
21.6.2013

Uzavreli manželstvo:
Anton Suľa a MUDr. Alena Šuffáková
Marek Bronerský a Katarína Špavrová
Gratulujeme mladomanželom!

25.5.2013
22.6.2013

Rozlúčili sme sa:
Mária Hudecová
19.4.2013
Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

V sobotu 20. apríla sme sa
zúčastnili medzinárodnej
robotickej súťaže Istrobot
2013. Súťaž sa konala v
Bratislave, v priestoroch
Slovenskej technickej univerzity na fakulte elektrotechniky a
informatiky. Tento rok
prebiehal už trinásty ročník
súťaže. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:
Stopár: úlohou robota stopára
je čo najrýchlejšie prejsť dráhu
označenú čiernym pruhom na
bielom podklade. Na čiare sú
prekážky ako prerušenie čiary,
tehla, ktorú treba obísť, tunel,
ktorý mení svetelné podmienky a mostík.
Myš v bludisku: autonómny
robot - myš má čo najrýchlej-

šie nájsť cestu bludiskom.
V sklade kečupu: úlohou je
zostrojiť robota, ktorý dokáže
správne usporiadať konzervy s
paradajkovým pretlakom v
sklade.
Voľná jazda: úlohou konštruktérov a programátorov je
prezentovať a predviesť svojho
robota pred porotou a
divákmi.
Našu školu reprezentoval žiak
9. ročníka Milan Šnapko s
robotom B2S v kategórii
Stopár a s robotom MicroB2S
v kategórii Myš v bludisku.
Milan obsadil v kategórii
Stopár delené štvrté miesto, v
kategórii Myš v bludisku šieste
miesto.
PaedDr. Karol Pauchly

Jubilanti
50 rokov
Bakošová Helena
(431)
Kadučák Ondrej
(240)
Kuľašová Marta
(414)
Moresová Antónia
(348)
Mudroň Zdenko
(197)
Priebojová Elena
(266)
Spišiak Anton
(139)
60 rokov
Straková Oľga
(439)
Ťapajna František
(336)
70 rokov
Ďuroň Ondrej
(422)
Kantárová Helena
(432)
Polčic Ján
(74)
Stašová Mária
(259)
Škvarková Anastázia
(80)
80rokov
Hudec Alojz
(198)
90 rokov
Sojčáková Anna
(372)
Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania.

Na robotickom dni reprezentovali školu dvaja žiaci
Dňa 24. a 25. apríla sme sa
zúčastnili medzinárodnej
robotickej súťaže Trenčiansky
robotický deň v Trenčíne.
Súťaž sa konala v priestoroch
výstaviska EXPO Center. Našu
školu reprezentovali žiaci
Anton Janík (7.A) a Jakub
Kuhajda (7.A) v kategóriách
Driver A a Driver B. Úlohou
robotov AutoBot a TARDIS
bolo čo najrýchlejšie prejsť
súťažnú bielu trať vyznačenú
čiernymi okrajmi. V kategórii B
trať komplikovali prekážky ako
mostík s prevýšením a piesok.
Konštrukcia robota preto
musela byť navrhnutá tak, aby
sa robot nezahrabal do piesku.
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Potešujúce je, že všetky naše
jazdy boli úspešné. V rámci
podujatia prebiehali aj
vedecko-technické prednášky.
Vzácny hosť na súťaži bol Ing.
Ladislav Emanuel Roth, M.Sc.,
Dr.h.c., americký vedec
slovenského pôvodu, ktorý
pracoval v NASA a podieľal sa
na projektoch Apollo, Mariner,
Viking, Magellan a Cassidy.
Grafickú "zdravicu" poslal na
súťaž aj Eugene A. Cernan,
astronaut, ktorý sa v roku
1972 ako zatiaľ posledný
človek prechádzal po povrchu
Mesiaca v rámci projektu
Apollo 17. V krátkych prestávkach medzi našimi jazdami

sme si poprezerali prezentácie
FEI STU, navštívili prenosné
planetárium hvezdárne v
Partizánskom, pozreli sme si
robotický futbal tímu TUKE
Robotics, výtvarné práce

Novinky v zbere a vývoze smetí
V tomto mesiaci nastanú v
odpadovom hospodárstve
obce nasledujúce zmeny.
Zavedenie žetónov pri vývoze
komunálneho odpadu
Pracovníci menších obecných
služieb budú v dňoch vývozu
komunálneho odpadu (v
piatky v nepárne týždne roku
2013, resp. zmeny včas
vyhlásené rozhlasom)
umiestňovať na naplnené
popolnice žetóny na vývoz
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žiakov ZUŠ a mnoho iných
atrakcií a sprievodných akcií.
Robot AutoBot konštruktéra
Antona Janíka získal tretie
miesto.
PaedDr. K. Pauchly
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Spravodajstvo

Futbalisti majú za sebou úspešnú sezónu

Slávnostné dvojdnie sprevádzalo významné cirkevné výročie

Máme za sebou jarnú časť
futbalovej sezóny. Chlebnickým futbalistom sa darilo.
Dospelí v dobrom prekvapili
postupom do druhej triedy,
dorastenci postúpili do 4. ligy.
Dospelí
To, čo si pred sezónou
predsavzali, to splnili.
Postupom do druhej triedy
ako nováčik súťaže chlebnickí
futbalisti prekvapili.Mužstvo
podporované priemerne tristo
divákmi robilo Chlebničanom
pravidelne radosť z nedeľného
popoludnia. na zápasoch sa
pravidelne stretávali fanúšikovia futbalu i rodiny s deťmi.
Dorast
Po úspešnej jesennej časti
súťaže, kde dorastenci skončili
na prvom mieste, sa jarná časť
odohrala v súťažení o prvenstvo. V boji o prvé miesto v
tabuľke prehrali Chlebničania
s Vavrečkou, z druhého miesta
postúpili do 4. ligy. Najlepší

strelec súťaže bol Pavol Bakoš.
Výbor
TJ Tatran prešiel počas sezóny
zmenami vo vedení. Štatutárku Margarétu Brunčákovú
nahradil Zdeno Nakačka.
Vedenie schválilo kúpu
motorového vozidla Ford
Tranzit, ktoré je potrebné na
prepravu futbalistov na
majstrovské zápasy.
Ďakujeme za podporu
divákom, ktorí nás podporova-

li na domácich a súperových
ihriskách. Hlavne na súperových, kde bola návštevnosť
našich fanúšikov vyššia ako
fanúšikov domácich. Tiež by
sme sa chceli poďakovať
sponzorom, ktorí nás podporovali počas futbalovej sezóny.
Sú medzi nimi Obec Chlebnice,
Urbár Chlebnice, Pavol
Prieboj, Pavol Sojčák. Vďaka aj
všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o

V kategórii Rescue A Primary
žiaci Anton Janík (7.A) a Jakub
Kuhajda (7.A) získali tretie
miesto. V kategórii Rescue A
Secondary žiak Milan Šnapko
(9. roč.) získal druhé miesto.
Po minuloročnom striebre to
bol opäť len krôčik k postupu
na celosvetové finále, ktoré sa
tento rok koná v holandskom
Eindhovene.
PaedDr. Karol Pauchly

Kultúrny dom ožil v nedeľu 5.
mája detským džavotom,
ratolesti totiž pripravili pre
svoje mamy a staré mamy
kultúrny program ku Dňu
matiek.
Podujatie sa z organizačných
dôvodov konalo o týždeň skôr,
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chod futbalu. Tiež sa chceme
poďakovať nadačnému fondu
Slovenskej sporiteľne Nadácii
Pontis za finančnú podporu
tritisíc eur. Prostredníctvom
projektu Podporme športujúce
chlebnické deti a mládež sme
mohli kúpiť modernú pojazdnú motorovú kosačku
Husquarna. Poslúži na
udržiavanie ihriskového
trávnika.
Ján Bakoš

Deti poďakovali mamám

Robocup junior
Cez víkend od 5. do 7. apríla sa
v európskom hlavnom meste
kultúry Košiciach konalo
celoslovenské kolo robotickej
súťaže RoboCup Junior 2013.
Išlo o národné kolo celosvetovej súťaže.
Naša škola mala zastúpenie v
kategóriách Rescue A Primary
(žiaci do 14 rokov) a Rescue A
Secondary (žiaci nad 14
rokov).

Nová kosačka

Úspešné družstvo futbalistov

ako je v kalendári. Vystúpenie
pripravili školáci a škôlkari so
svojimi učiteľkami.
Bolo plné ďakovných slov a
vyjadrenia úcty k svojim
mamám.
Každej mamičke sa ušla sladká
odmena.

Chlebnický chlebíček je
najväčšou akciou, ktorá sa
koná v Chlebniciach.
Patria jej vždy dva víkendové
dni. Inak tomu nebolo ani
tento rok, kedy sa podujatie
uskutočnilo už po deviatykrát.
Pri príležitosti 1150. výročia
príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda sa tohtoročný
chlebíček niesol viac v
cirkevnom duchu. V sobotu 8.
júna o 17. h podujatie zahájila
svätá omša v kostole Nanebovzatej Panny Márie. Obvykle
sa ceremónia koná pri kaplnke
Fatimskej Panny Márie, no
zámer usporiadateľov prekazil
dážď. Atmosféra v kostole však
bola slávnostnejšia, nabitá
duchovnom. V uniformách
nastúpení dobrovoľní hasiči a
šermiari zo skupiny Draco ju
ešte podčiarkli. Počas omše si
prítomní zaspomínali na
historické udalosti slávenia
sviatku Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie v obci.
Po omši bola v priestoroch
základnej školy otvorená
výstava venovaná cirkevnej
histórii Chlebníc. Návštevníci si
mohli pozrieť ornáty, rôzne
cirkevné predmety, vyšívané a
vyrezávané sväté obrazy,
ktorými výstavu obohatili
domáci obyvatelia. Sobotný
večer tradične patril dedinskej
veselici pri hudbe Pavla
Hajdúcha a Jána Čabaja, ktorí
hrali na ľudových nástrojoch.
Hral aj disdžokej, zábava trvala
do polnoci. Program Chlebnického chlebíčka pokračoval
nedeľnou slávnostnou omšou.

Zúčastnili sa jej chlebnickí
rodáci pôsobiaci v kňazskom a
rehoľnom povolaní, delegácia
z partnerskej poľskej obce
Slopnice na čele so starostom
Adamom Soltysom. Atmosféru
opäť dotvorili členovia skupiny
historického šermu Draco a
historickej skupiny Staroslovania, dobrovoľní hasiči,
poľovníci v uniformách a
obyvatelia v miestnych
krojoch. Omšu celebroval kňaz
Ondrej Spišiak, spolu s ním aj
poľský i chlebnický farár.
Počasie vystrašilo organizátorov krátkou prehánkou, no
napokon sa umúdrilo a
vykuklo slnko. O druhej
hodine popoludní preto
program mohol pokračovať, v
školskom areáli čakal na
všetkých asi
trojhodinový kultúrny
program. Odštartovali ho
škôlkari, po nich vystúpili žiaci
základnej školy a dospelí
rodáci v krojoch. Pásmom
piesní a tancom hostí
rozveselili aj družobní partneri
zo Slopníc, detská folklórna
skupina Malí Slopniczian.
Príchod Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu predviedli v
scénke Staroslovania pod
vedením Jána Janíka. Na záver
zábavu rozprúdila obľúbená
gospelová skupina Kéfas z
Ružomberka. O občerstvenie
sa postarala obec, podávalo sa
pečené mäso, poľovníci uvarili
guláš. Porcia stála symbolických 50 centov, vyzbierané
peniaze sa použijú na opravu
strechy kostola.
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Zo života školy, spoločenská kronika

Aktuálne
Narodili sa:
Roman Spišák
Laura Sálusová

Istrorobot 2013

26.4.2013
21.6.2013

Uzavreli manželstvo:
Anton Suľa a MUDr. Alena Šuffáková
Marek Bronerský a Katarína Špavrová
Gratulujeme mladomanželom!

25.5.2013
22.6.2013

Rozlúčili sme sa:
Mária Hudecová
19.4.2013
Príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

V sobotu 20. apríla sme sa
zúčastnili medzinárodnej
robotickej súťaže Istrobot
2013. Súťaž sa konala v
Bratislave, v priestoroch
Slovenskej technickej univerzity na fakulte elektrotechniky a
informatiky. Tento rok
prebiehal už trinásty ročník
súťaže. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:
Stopár: úlohou robota stopára
je čo najrýchlejšie prejsť dráhu
označenú čiernym pruhom na
bielom podklade. Na čiare sú
prekážky ako prerušenie čiary,
tehla, ktorú treba obísť, tunel,
ktorý mení svetelné podmienky a mostík.
Myš v bludisku: autonómny
robot - myš má čo najrýchlej-

šie nájsť cestu bludiskom.
V sklade kečupu: úlohou je
zostrojiť robota, ktorý dokáže
správne usporiadať konzervy s
paradajkovým pretlakom v
sklade.
Voľná jazda: úlohou konštruktérov a programátorov je
prezentovať a predviesť svojho
robota pred porotou a
divákmi.
Našu školu reprezentoval žiak
9. ročníka Milan Šnapko s
robotom B2S v kategórii
Stopár a s robotom MicroB2S
v kategórii Myš v bludisku.
Milan obsadil v kategórii
Stopár delené štvrté miesto, v
kategórii Myš v bludisku šieste
miesto.
PaedDr. Karol Pauchly

Jubilanti
50 rokov
Bakošová Helena
(431)
Kadučák Ondrej
(240)
Kuľašová Marta
(414)
Moresová Antónia
(348)
Mudroň Zdenko
(197)
Priebojová Elena
(266)
Spišiak Anton
(139)
60 rokov
Straková Oľga
(439)
Ťapajna František
(336)
70 rokov
Ďuroň Ondrej
(422)
Kantárová Helena
(432)
Polčic Ján
(74)
Stašová Mária
(259)
Škvarková Anastázia
(80)
80rokov
Hudec Alojz
(198)
90 rokov
Sojčáková Anna
(372)
Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania.

Na robotickom dni reprezentovali školu dvaja žiaci
Dňa 24. a 25. apríla sme sa
zúčastnili medzinárodnej
robotickej súťaže Trenčiansky
robotický deň v Trenčíne.
Súťaž sa konala v priestoroch
výstaviska EXPO Center. Našu
školu reprezentovali žiaci
Anton Janík (7.A) a Jakub
Kuhajda (7.A) v kategóriách
Driver A a Driver B. Úlohou
robotov AutoBot a TARDIS
bolo čo najrýchlejšie prejsť
súťažnú bielu trať vyznačenú
čiernymi okrajmi. V kategórii B
trať komplikovali prekážky ako
mostík s prevýšením a piesok.
Konštrukcia robota preto
musela byť navrhnutá tak, aby
sa robot nezahrabal do piesku.
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Potešujúce je, že všetky naše
jazdy boli úspešné. V rámci
podujatia prebiehali aj
vedecko-technické prednášky.
Vzácny hosť na súťaži bol Ing.
Ladislav Emanuel Roth, M.Sc.,
Dr.h.c., americký vedec
slovenského pôvodu, ktorý
pracoval v NASA a podieľal sa
na projektoch Apollo, Mariner,
Viking, Magellan a Cassidy.
Grafickú "zdravicu" poslal na
súťaž aj Eugene A. Cernan,
astronaut, ktorý sa v roku
1972 ako zatiaľ posledný
človek prechádzal po povrchu
Mesiaca v rámci projektu
Apollo 17. V krátkych prestávkach medzi našimi jazdami

sme si poprezerali prezentácie
FEI STU, navštívili prenosné
planetárium hvezdárne v
Partizánskom, pozreli sme si
robotický futbal tímu TUKE
Robotics, výtvarné práce

Novinky v zbere a vývoze smetí
V tomto mesiaci nastanú v
odpadovom hospodárstve
obce nasledujúce zmeny.
Zavedenie žetónov pri vývoze
komunálneho odpadu
Pracovníci menších obecných
služieb budú v dňoch vývozu
komunálneho odpadu (v
piatky v nepárne týždne roku
2013, resp. zmeny včas
vyhlásené rozhlasom)
umiestňovať na naplnené
popolnice žetóny na vývoz
komunálneho odpadu
(obrázok). Je potrebné, aby si
obyvatelia v deň vývozu už v
ranných hodinách vyložili
svoje popolnice určené na
vývoz, pretože nevyložené
alebo málo naplnené popolnice nebudú pracovníci
označovať žetónmi a nebudú

ani vyprázdňované. Zároveň
žiadame občanov, aby
prednostne zapĺňali komunálnym odpadom obecné 1100
litrové kontajnery, ktoré sú
umiestnené pred obchodnými
prevádzkami (1100 litrové
kontajnery na sklo sú označené zelenou farbou).
Pravidelný zvoz vyseparovaného odpadu
Do domácností budú roznesené plastové vrecia na separovaný odpad a v poslednú
stredu v mesiaci (termín

Nová cesta
vývozu bude včas vyhlásený
miestnym rozhlasom) budú
pracovníci menších obecných
služieb zvážať od domácností
na vyhradené zberné miesto
nasledovné druhy odpadov:
plasty, elektroodpad a kovový
šrot. Je potrebné, aby
obyvatelia v ranných hodinách
vyložili uvedené druhy
odpadov k miestnej komunikácii.Batérie, akumulátory a
drobné elektrozariadenia z
domácnosti, napr. nefunkčné
kalkulačky, telefóny, drobné
počítačové vybavenie, MP3
prehrávače, varné kanvice,
fény, elektrické náradie a
ďalšie môžete nosiť aj na
obecný úrad, kde sa nachádza
E-box, slúžiaci na zber
drobného elektroodpadu.

Popod cintorín vedie nová
prístupová cesta. Obec ju dala
spevniť a pokryť štrkom. Ľudia
už nebudú musieť chodiť po
blatistom teréne. Obec upraví
aj okolie cintorína, zatrávni ho.

Nová strecha kostola
Kostol zdobí nová medená
strecha. Výmena krytiny trvala
asi mesiac a pol. Súčasťou
rekonštrukcie bola aj výmena
niekoľkých trámov. Investícia si
vyžiadala približne stotisíc eur.

Návrat ku dňu plného úsmevov
Nielen deti, ale aj dospelí
rozdávali v nedeľu 7. júla viac
úsmevov ako inokedy. Konal sa
totiž piaty ročník podujatia s
názvom Deň plný detského
úsmevu, ktorý zastrešuje
podnikateľ Peter Kantárik a

finančne sa na ňom spolupodieľa obec. Pre deti boli
pripravené súťaže, atrakcie,
bohatá tombola, cukrová vata,
pečené klobásy. Nechýbal
tradičný futbalový turnaj. O
hudobnú kulisu a zábavu sa

postarali živé kapely a
diskdžokej. Súčasťou programu bola prehliadka cvičených
policajných psov. Večer sa
návštevníci bavili na diskotéke,
dospelí milovníci zlatého
moku súťažili v pití piva.

Detské ihrisko
Do nového školského roka
chce dať samospráva do
užívania širokej verejnosti
detské ihrisko, ktoré práve
dokončuje.
Na výstavbu získala dotáciu,
zvyšné práce financuje z
obecnej kasy. Detské prvky sú
už osadené, treba ešte urobiť
terénne úpravy a pripevniť
informačnú tabuľu. Obec
žiada obyvateľov, aby sa k
novému priestranstvu správali
ako k svojmu majetku. Má
totiž slúžiť všetkým a čo
najdlhšie. Tak, ako sa budeme
starať a dbať o neho, tak bude
vyzerať.

žiakov ZUŠ a mnoho iných
atrakcií a sprievodných akcií.
Robot AutoBot konštruktéra
Antona Janíka získal tretie
miesto.
PaedDr. K. Pauchly
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Zo života školy a škôlky

Aktuálne

Príhovor
Vážení spoluobčania,
opäť sa k Vám
dostáva nové
číslo obecných
novín. Ako ste si
iste všimli, sú iné, ako ste boli
doposiaľ zvyknutí. K obsahovej a vizuálnej zmene novín
po necelých dvoch rokoch
viedli obec finančné, členov
redakčnej rady zase osobné
dôvody. Chlebnický spravodaj
sme sa rozhodli zachovať
predovšetkým ako spravodajsko-informačné médium,
ktoré bude obyvateľom a
rodákom podávať aktuálne a
dôležité informácie z diania v
obci. Museli sme prejsť na
menej kvalitný čiernobiely
papier, na ktorom však
ušetríme takmer polovicu
nákladov. Obsah novín sa
scvrkol na osem strán, na
jeho kvalite sa však nič
nezmení. Práve naopak, po
novom chceme informovať
stručne, ale trefne, pútavo, z
prvej ruky. Uvítame, ak nám
dáte zaujímavé tipy na články
alebo ľudí z našej obce.
Noviny môžete tvoriť spolu s
nami!
V tomto čísle prinášame
aktuality za uplynulý štvrťrok,
dávame vedieť o novinkách v
odpadovom hospodárstve,
venujeme sa úspechom
žiakov školy, dobrovoľných
hasičov i futbalistov. Na
piatej strane sa slovom i
fotografiami vraciame k
najväčšej akcii, ktorá sa v
Chlebniciach koná. Nechýbajú ani uznesenia zo zastupiteľstiev.
Na záver sa chcem poďakovať
bývalým členom redakčnej
rady za ich záslužnú a
veľakrát nedocenenú prácu,
ktorou prispeli ku kultúrnospoločenskému rozvoju obce.
Verím, že aj v nasledujúcich
číslach sa budeme stretávať
s ich podnetnými článkami.
Milan Maxoň, starosta
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Počas letných prázdnin zmiznú z ciest diery

Obsahom učiva vlastivedy v
treťom ročníku je Slovensko v
minulosti a dnes. Žiaci sa
oboznamujú s významnými
osobnosťami a súčasným
Slovenskom. Súčasťou
tematického celku je aj
poznávanie symbolov
Slovenska. Jedným z nich je
štátna vlajka, ktorú si tretiaci
sami vyrobili.

V letných mesiacoch sa budú v
dedine opravovať výtlky.
Opravy dier na hlavných
cestách bude vykonávať firma
Riline. Obec na to získala
dotáciu od štátu päťtisíc eur.
Ďalších 10-tisíc eur samospráva vyčlenila na vyasfaltovanie
parkoviska pod kostolom.
Vznikne tam sedem parkovacích miest. Asfaltový koberec
pokryje aj dve prístupové
cesty, ktoré sú zatiaľ štrkové.
Obec dá do poriadku cestu
popod cintorín. Položí na ňu
štrk, aby sa po nej bez
problémov dalo chodiť aj
počas daždivých dní.

prevzatí od projektanta a
zápise novovytvorených
stavebných pozemkov do
katastra nehnuteľností, si obec
vyžiadala stanoviská správcov
sietí a dotknutých orgánov.
Následne požiadala stavebný
úrad, ktorým je obec Dlhá nad
Oravou, o vydanie územného
a stavebného povolenia. Po
úspešnom zvládnutí papierovej časti výstavby nových šatní

sa obec začiatkom leta pustila
do zemných prác. Výstavbu
bude robiť svojpomocne s
podporou miestnych podnikateľov.
„Do zimy chceme dať hrubú
stavbu pod strechu,“ povedal
starosta Milan Maxoň. Obec
upozorňuje hráčov a deti, aby
boli počas stavebných prác na
ihrisku obozretní a predišli
prípadným nehodám.

Vizualizácia šatní

Hasičská zbrojnica prešla prestavbou
Hasiči už majú všetko pokope.
Na jar obec zrekonštruovala a
upravila priestory hasičskej
zbrojnice. Miestnosť nad
garážami presťahovala na
prízemie, ktoré doteraz slúžilo
len pre požiarne vozidlá.
Jednu garáž prerobila na
oddychovú a skladovú
miestnosť, kde majú dobrovoľníci výstroj a všetky potrebné

Slávik Slovenska - školské kolo
Aj tento školský rok sa naša
škola zapojila do speváckej
súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesni Slávik
Slovenska. Súťažilo sa v troch
kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali na okresnom kole v
Dolnom Kubíne, ktoré sa
uskutočnilo v máji. Porota
rozhodla nasledovne:

I.kategória:
Jana Ťapajnová (3. trieda)
Nina Suľová (2. trieda)
Miriamma Stašová (3. trieda)
II.kategória:
Martina Ťapajnová (5. trieda)
Mária Bakancová (6.B)
Dávid Ďuroň (5. trieda)
III.kategória:
Martina Salusová (9.trieda)
Monika Stacherová (8.trieda)
Erika Salusová (7.A)
(SE)

Udialo sa
Deň detí
Tento deň žiaci oslávili v
hudobnom a tanečnom
duchu. Koncert pod názvom
Hudba bez hraníc mal priblížiť
rôzne druhy hudby, od jej
vzniku až po súčasnosť. Po
jeho skončení zábava pokračovala diskotékou.
(SE)

Slávik Slovenska - okresné kolo

Ihrisko bude mať čoskoro šatne
Poslanci schválili ešte v
zimnom období záverečný
variant stavby šatní a sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku. Stalo sa tak na základe
návrhov čelných predstaviteľov Telovýchovnej jednoty
Tatran Chlebnice. V marci bola
dokončená projektová
dokumentácia, potrebná pre
zahájenie územného a
stavebného konania. Po jej

Vlastiveda netradične

veci. Namiesto miestnosti na
poschodí bude zasadačka,
ktorú obec v zariadi. Zbrojnicu
obec zrekonštruovala svojpomocne, robili na nej pracovníci
menších obecných služieb.
Chlebnickí hasiči majú tento
rok dôvod na radosť. Dievčenskému družstvu sa podarilo v
hasičskej súťaži vybojovať
prvenstvo.

Okresné kolo speváckej súťaže
sa konalo 14. mája v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v
Dolnom Kubíne. Našu školu
reprezentovali dievčatá vo
všetkých troch kategóriách. V
prvej kategórii Jana Ťapajnová
(3. trieda) obsadila 2. miesto,
Martina Ťapajnová (5. trieda) z
druhej kategórie 2. miesto.
Martina Salusová v tretej
kategórii získala 1. miesto a
postupuje na krajské kolo.
(SE)

O nástrojoch inak
S originálnymi ukážkami hier
na archaické hudobné nástroje
sa školákom predstavil
vynikajúci hudobník z Očovej.
Anton Budinský navštívil našu
školu 11. apríla. Ukážky hier
na nástrojoch prepojil so
zábavnými aktivitami a
humorom. Žiaci mali možnosť
spoznať hudobné nástroje ako
gajdy, drumbľa, flauta,
krumhorna či heligónka, s
ktorými sa stretávame čoraz
menej.
(SE)

Výlet škôlkarov

Deň Zeme
Aj deti z materskej školy
oslávili Deň Zeme a podieľali
sa na ochrane životného
prostredia. Vyčistili okolie
škôlky, pozbierali pohodené
odpadky a z odpadového
materiálu si potom s pani
učiteľkami vytvorili krásne
obrázky.

Na skle maľované
Školáci navštívili 12. apríla v
Mestskom divadle v Žiline
známy muzikál Na skle
maľované. Pozreli si ho žiaci
vyšších ročníkov.
Muzikál si nenechali ujsť ani
vyučujúci. Očakávanie ich
nesklamalo.
V muzikáli vystúpili známi
slovenskí herci, ktorí sa po

predstavení ochotne fotografovali s deťmi a rozdali im
autogramy. Organizátorky
kultúrneho podujatia, triedne
učiteľky 7.A a 7.B triedy, boli s
akciou veľmi spokojné.
Poďakovanie patrí hlavne pani
učiteľke Kadučákovej, ktorá
akciu navrhla a zorganizovala.
MZ

Vítanie jari
Učiteľky s deťmi vykopali jamu
a chlapci postavili máj.
Dievčatá ho vyzdobili stužkami, ktoré nastrihali. Potom si
pri ňom zahrali a zaspievali
pesničku Staviame my máje. V
súťaži, ktoré usporiadalo MPC
Žilina, sa chlebnické deti
umiestnili na 2. mieste.
M. Furjelová

Naši najmenší sa aj tento rok
vybrali na výlet. Tentoraz do
Oravskej Lesnej. Počas cesty
rozprávkovým vláčikom nás
sprevádzali postavy z príbehu
O popoluške. Deťom sa výlet
páčil a domov odchádzali plné
zážitkov.
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Uznesenia

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 26. apríla 2013
UZNESENIE č. 18.1.:
OZ schvaľuje poslancov Alojza
Meľu a Jozefa Ťapajnu za
overovateľov zápisnice z 18.
riadneho zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 18.2.:
OZ schvaľuje program
rokovania 18. riadneho
zasadnutia OZ
UZNESENIE č. 18.3.:
a.) schvaľuje poskytnutie
finančných prostriedkov
(dotácie) na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v
sume 5,00 eur na dieťa a
kalendárny mesiac, s termínom poskytnutia do 28. dňa
príslušného mesiaca
b.) poveruje starostu uzatvorením zmlúv o poskytnutí
finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí so
žiadateľmi, ktorí splnili
legislatívne podmienky a
predložili žiadosti v termíne do
30.04.2013.

UZNESENIE č. 18.4.:
a.) schvaľuje kúpu mechanickej metly nesenej typ KM-M
1550 UZ za kúpnu cenu 1
300,00 €, od predávajúceho
Jána Sálusa, Chlebnice č. 406,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie kúpnej zmluvy s
predávajúcim Jánom Sálusom,
bytom Chlebnice č. 406.
UZNESENIE č. 18.5.:
a.) súhlasí so zameraním a
odčlenením pozemkov pod
komunikáciou v časti SETISKÁ
a s úhradou nákladov
spojených s vypracovaním
geometrického plánu a
zameraním pozemkov,
b.) súhlasí s odkúpením
novovytvorených pozemkov
pod komunikáciou v časti
SETISKÁ a s úhradou nákladov
spojených s prevodom a
zápisom novovytvorených
pozemkov do katastra
c.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie Zmluvy o budúcej

kúpnej zmluve, za účelom
vysporiadania pozemkov pod
komunikáciou v časti SETISKÁ.
UZNESENIE č. 18.6.:
OZ schvaľuje doplnenie § 12
VZN číslo 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady o
nasledovný odsek:
12. Obec poplatok odpustí za
obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Podkladom
na odpustenie poplatku je:
a) potvrdenie o dennom
štúdiu na vysokej alebo
strednej škole...
plné znenie dodávaného
odseku je možné nájsť na
obecnej www stránke
UZNESENIE č. 18.7.:
berie na vedomie
a.) ekonomické informácie o
obecných novinách

b.) informácie o plánovaných
prácach a činnostiach
c.) informáciu o priebehu a
výsledku protipožiarnej
kontroly,
d.) informácie o príprave
stretnutia s obyvateľmi obce
dňa 26.05.2013,
e.) informácie o príprave
letného kultúrnospoločenského podujatia
„Chlebnický chlebíček 2013“.
UZNESENIE č. 18.8.:
berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra Obce
Chlebnice o výsledku kontroly
č. 1/2013 zo dňa 22.02.2013.
UZNESENIE č. 18.9.:
schvaľuje plat starostu obce
Chlebnice s účinnosťou od
mája 2013 vo výške zverejnenej v zmysle zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových
pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v znení
neskorších predpisov.

Júl 2013

Chlebnický
spravodaj
Kvartálnik obyvateľov obce Chlebnice

Chlebnický chlebíček 2013
Šatne na ihrisku

2

Odpady po novom

3

Úspešní futbalisti
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Chlebíček
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Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2013
UZNESENIE č. 19.1.:
OZ schvaľuje poslancov Jána
Bakanca a Magdalénu
Janíkovú za overovateľov
zápisnice z 19. riadneho
zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 19.2.:
OZ schvaľuje program
rokovania 19. riadneho
zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 19.3.:
a) schvaľuje schodok kapitálového rozpočtu vo výške -156
450,04 eur kryť prebytkom
bežného rozpočtu a rezervného fondu obce,
b.) schvaľuje celoročné
hospodárenie obce bez
výhrad,
c.)schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet Obce Chlebnice za rok 2012,
d. )berie na vedomie Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Chlebnice za rok 2012.

08

UZNESENIE č. 19.4.:
berie na vedomie informáciu o
plnení a čerpaní rozpočtu
obce ku dňu 31.05.2013.
UZNESENIE č. 19.5.:
schvaľuje 1. úpravu rozpočtu
obce Chlebnice na rok 2013.
UZNESENIE č. 19.6.:
a.) schvaľuje predĺženie
platnosti nájomnej zmluvy č.
2012/1 na dobu určitú od
01.05.2013 do 30.04.2014, to
je o 12 mesiacov,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie dodatku k
nájomnej zmluve č. 2012/1.
UZNESENIE č. 19.7.:
neschvaľuje jednorazový
finančný príspevok pre Alenu
Bakancovú, Chlebnice č 469.
UZNESENIE č. 19.8.:
neschvaľuje predĺženie
otváracích hodín v prevádzke
Pohostinstvo Šľachta,
Chlebnice č. 350., ktorú
prevádzkuje spoločnosť

ŠĽACHTA s.r.o., IČO: 44 336
195, so sídlom Veličná 305.
UZNESENIE č. 19.9.:
a.) berie na vedomie žiadosť
Alojza Pavolku a manželky
Anny Pavolkovej, obaja bytom
Chlebnice č. 267,
b.) odstupuje žiadosť Alojza
Pavolku a manželky Anny
Pavolkovej, bytom Chlebnice
č. 267 na vyriešenie Komisii
verejného poriadku.
UZNESENIE č. 19.10.:
a.) schvaľuje na vypracovanie
projektovej dokumentácie na
realizáciu stavby (DRS) pre
stavbu „Stavebné úpravy a
zateplenie kultúrneho domu
Chlebnice“ dodávateľa Ing.
Petra Hudeca – HP projekt,
IČO: 42 215 129, Dlhá nad
Oravou 411, PSČ: 027 55,
b.) poveruje starostu obce na
uzatvorenie zmluvy o dielo, v
súlade s predloženou cenovou
ponukou, s dodávateľom Ing.

Petrom Hudecom – HP
projekt, IČO: 42 215 129, Dlhá
nad Oravou 411, PSČ: 027 55.
UZNESENIE č. 19.11.:
berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra Obce
Chlebnice o výsledku kontroly
č. 1/2013 zo dňa 22.02.2013.
UZNESENIE č. 19.12.:
schvaľuje ocenenie nadobudnutého majetku – osobných
motorových vozidiel.
UZNESENIE č. 19.13.:
a.)berie na vedomie informácie o prebiehajúcich a
uskutočnených prácach
realizovaných obcou, o
zmenách pri nakladaní s
komunálnym odpadom,
b.) berie na vedomie zhodnotenie IX. ročníka Chlebnického
chlebíčka,
c.) berie na vedomie informácie o nasledujúcich plánovaných podujatiach družobného
partnera v Slopniciach.
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