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Podujatie roka
Chlebnický chlebíček

Šláger mesiaca
Chlebnickí futbalisti odohrali šlágrový zápas mesiaca vyhlásený rádiom Expres.
Viac na strane 8.

Dvanásty ročník dvojdňového kultúrneho podujatia zameraného na zvyky, tradície a remeslá sa
uskutoční 4. a 5. júna.
Chlebničania, ktorí sa
chcú o svoju ľudovú tvorbu a rôzne iné diela podeliť s ostatnými, budú
mať možnosť ich ukázať
na výstave. Diela a výrobky treba doniesť v piatok
3. júna v popoludňajších
hodinách do základnej
školy. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov obecného
úradu alebo poslancov
Jozefa Šuttu a Martinu
Čabajovú.

Centrum obce sa zmení

Chlebničania vynovujú kostol

Samospráva vyčlenila peniaze na revitalizáciu centra. V srdci
Chlebníc pribudne nová zeleň, lavičky, drobná architektúra.
Obnova centra bude mať niekoľko etáp.

Pôvodný stav interiéru kostola si vyžadoval obnovu. V rámci
nej sa vymaľujú steny, obnoví náter lavíc, vymenia svietidlá
a zhotoví sa nový bohostánok.

Spravodajstvo

Odpady majú nové pravidlá
V súvislosti s novým zákonom o
odpadoch dochádza aj v Chlebniciach k zmenám v nakladaní s
odpadmi.
Plasty a sklo: Pre triedený odpad plastov a skla boli po dedine rozmiestnené farebné kontajnery. Zmenili sa termíny ich
vývozov. Vývoz plastov bude v
prvú a tretiu stredu v mesiaci,
vývoz skla bude tretí štvrtok v
mesiaci. Obec už nebude rozdávať plastové vrecia domácnostiam, ani zbierať plasty od
rodinných domov.
Pneumatiky: V zmysle nového
zákona o odpadoch sa od 1. januára zber pneumatík realizuje
prostredníctvom pneuservisov.
Každý autoservis poskytujúci

spomínanú službu je povinný
zbierať opotrebované pneumatiky. Žiadame občanov, aby
použité pneumatiky odovzdávali v okolitých pneuservisoch
a nevyvážali ich do veľkoobjemových kontajnerov v areáli
bývalého poľnohospodárskeho
družstva.
Informácie o aktuálnych zmenách v nakladaní s odpadmi
bude obec zverejňovať na obecnej tabuli a v miestnom rozhlase, prostredníctvom oznamov
na internetovej stránke a v
obecných novinách, alebo prostredníctvom informačných letákov.

Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach schválilo a vyčlenilo peniaze na obnovu a údržbu centra. Na zasadnutie poslancov
bol prizvaný Ing. Ján Brunčák,
ktorý poslancom predstavil návrh revitalizácie centra obce.
Podľa predloženej štúdie ob-

nova zahŕňa úpravu chodníka,
výsadbu zelene, nákup lavičiek,
odpadkových košov, drobnú architektúru. Rekonštrukcia bude
prebiehať na etapy. V ďalšej
etape je naplánová aj príprava
podkladu pod detské ihrisko.

Ing. Milan Maxoň

Centrum dediny opeknie

(mč)

VOĽBY DO NR SR
Ako volili Chlebničania
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

• z toho počet voličov, ktorí odovzdali obálku
podľa § 24 (osobne)
• z toho počet voličov, ktorí zaslali návratnú
obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

Politická strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
SMER - sociálna demokracia
#SIEŤ
OĽANO - NOVA
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
Sloboda a Solidarita
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Strana zelených Slovenská občianska koalícia
MOST-HÍD
Slovenská občianska koalícia
PRIAMA DEMOKRACIA
VZDOR - strana práce
Komunistická strana Slovenska
SDKÚ - DS
Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník
ŠANCA
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Strana maďarskej komunity

1 220
774 63,44 %
770
4

758 97,93 %

Počet hlasov
196 25,85 %
149 19,65 %
115 15,17 %
96 12,66 %
73 9,63 %
65 8,57 %
21 2,77 %
19 2,50 %
7 0,92 %
4 0,52 %
2 0,26 %
2 0,26 %
2 0,26 %
2 0,26 %
2 0,26 %
1 0,13 %
1 0,13 %
1 0,13 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %

Obec bude mať nový traktor
Ešte minulý rok obecné zastupiteľstvo schválilo na podnet
poslanca Petra Štefku nákup traktora s príslušenstvom. Samospráva zvažovala možnosť zapojiť sa do projektu. Starosta
a poslanci sa stretli s firmou, ktorá vypracováva projekty, ale
keďže potreba traktora je nevyhnutná, zastupiteľstvo rozhodlo,
že traktor kúpi skôr, ako vyjde výzva na dotáciu a celý projekt
sa spracuje. Po prieskume trhu a verejnom obstarávaní vybralo traktor značky New Holland, ktorý je technicky spôsobilý na
zabezpečovanie potrebných služieb v chlebnickom teréne. Ku
traktoru tiež patrí vlečka a nakladač.
(mč)
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Spravodajstvo

Interiér kostola prechádza
rozsiahlou obnovou
Chlebnický kostol zasvätený
Nanebovzatej Panne Márii bol
postavený v rokoch 1928 až
1930 na vŕšku Žiar v centre
obce. Nástenné maľby obrazov
vytvoril v roku 1971 akademický maliar Jiří Jelínek a ich obnovu urobil v roku 1988 Benedikt
Suľa.
Pripomienky a požiadavky veriacich prednesené hospodárskej rade farnosti (ďalej len
HR) si vyžiadali obnovu hygienických náterov stien. Na
zasadnutiach HR spolu s Vdp.
Mgr. Stanislavom Kaníkom sa
rozhodlo, že v rámci obnovy
interiéru je potrebné vymaľovať kostol, obnoviť náter lavíc,
vymeniť halogénové svietidlá
za úsporné LED, zhotoviť nový
bohostánok, vykonať revíziu a
zabezpečiť funkčnosť bleskozvodu.
Prípravné jednania sa začali vlani, v tomto roku prišli na rad povolenia z Biskupského
úradu
Spišská
Kapitula (BÚ) a Pamiatkového úradu v Žiline (PÚ). Po
vydaní súhlasných stanovísk
BÚ a PÚ na základe osobnej
obhliadky liturgickej komisie
a zástupcom PÚ sa v apríli za-

čala obnova kostola. Na maľovanie a výmenu svietidiel boli
oslovené viaceré firmy. Lavice
opravujú svojpomocne farníci
pred náterom stien, aby sa po
ich vymaľovaní už neprášilo a
urobil sa len finálny náter lavíc
– fládrovanie.
Náter lavíc sa plánuje urobiť
do konca apríla, v máji a júni
budú pokračovať práce s hygienickým náterom stien. V júli
by sa mal dokončiť náter lavíc.
Medzi jednotlivými prácami je
potrebné zasekať káble k reproduktorom. V rámci projektu
výmeny svietidiel sa dosekajú
drážky k novej elektroinštalácii, vymenia sa súčasné halogénové svietidlá za úsporné LED.
Pripraviť priestor pre bohostánok a ďalšie práce spojené s
obnovou interiéru kostola by sa
mali stihnúť do prvej polovice
augusta.
Úprimné poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa prácou na
obnove, finančnou pomocou,
organizáciou a modlitbou podieľajú na realizácii tohto diela.
Verím, že s Božím požehnaním
to zvládneme.
Jozef Šutta

Obec Chlebnice v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou Chlebnice s predpokladaným
nástupom 1. augusta 2016

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného
študijného odboru požadovaného pre príslušný druh
a stupeň školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• pre kategóriu učiteľ najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe
• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods.
7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• znalosť školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatívy základnej školy s právnou subjektivitou
• ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania
• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
doklad o 1. atestácii
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
• štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max. 4 strany)
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo
osobnostné predpoklady
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Prihlášky žiadame zaslať do 16. 5. 2016 na adresu:
Obecný úrad Chlebnice, 027 55 Chlebnice č. 186
Nerozhoduje pečiatka na obálke.
Na obálke uviesť heslo:
VK – riaditeľ ZŠ s MŠ Chlebnice – neotvárať

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené
písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Číslo: 285/2016

V Chlebniciach, dňa 11. 4. 2016, Ing. Milan Maxoň, starosta obce
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Zo života školy a obce
Spoločenská
rubrika
Narodili sa
Dorotka Ťapajnová
Timea Spišiaková
Miroslava Gerátová
Vitajte medzi nami!

Rozlúčili sme sa
František Ťapajna
Jozef Šimko
Božena Gerátová
Anna Sáľusová
Alojz Spišák
Rudolf Hasík

Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Exkurzia do Oravskej knižnice

Školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína

Žiaci 5. ročníka sa vo februári
spolu so svojou triednou učiteľkou Renátou Kadučákovou
vybrali na exkurziu do Oravskej
knižnice Antona Habovštiaka v
Dolnom Kubíne.
Po príchode do vynovenej
knižnice všetkých privítala
Miriam Kazimírová, ktorá už
niekoľko rokov robí návštevníkom sprievodkyňu svetom
kníh, oboznamuje ich so životom spisovateľov, rozpráva o
krásnych slovenských zvykoch
a tradíciách na besedách v škole i v knižnici. Piataci sa s chu-

Dňa 16. marca sa konalo
školské kolo HK pre II. stupeň. Do poroty zasadli vyučujúce Renáta Kadučáková, Viera Majdišová, Mária
Zimmermannová.
Do súťaže sa zapojilo 18
súťažiacich II. a III. kategórie. Porota rozhodla nasledovne:
Poézia II. kategória
1. O. Bača, 5.
2. M. Adamcová, 6.
3. N. Spišiaková, 5.
Próza II.kategória
1. I. Mičáňová, 6.
2. J. Ťapajnová, 6.
3. neudelené
Poézia III. kategória
1. N. Janíková, 9.B
2. N. Miškovičová, 7.
3. E. Kantáriková, 7.
Próza III. kategória
1. B. Šuttová, 7.
2. E. Suľová, 7.
3. E. Ferančíková, 8.
Do okresného kola postupujú víťazi každej kategórie.

ťou prešli po všetkých oddeleniach, vypočuli si veľa nových
informácií a na záver si urobili
pohodlie na detskom oddelení,
kde na chvíľku stratili pojem
o čase a ponorili sa do čítania
všetkého, čo im prišlo pod ruku.
V dnešnom pretechnizovanom
svete, kde nám neodmysliteľných spoločníkov robia počítače a mobilné telefóny, pôsobilo
toto dopoludnie trochu inak,
voňalo stránkami kníh a tichom.
Mgr. Renáta Kadučáková

Jubilanti
• 50 rokov
Červeňová Marta
Ján Hajdúch
Viera Hajdúchová
Mária Kantárová
Jozef Polčic
Anna Smutňáková
Ondrej Spišák
• 60 rokov
Ondrej Bakoš
Anna Straková
Jozef Strážnický
• 70 rokov
Jozef Čabaj
Jozef Ďuroň
Mária Kadučáková
Anna Stašová
• 80 rokov
Etela Sklárčiková

Mgr. Mária Zimmermannová

Blahoželáme a želáme veľa
zdravia, šťastia a božieho
požehnania!

Marec bol mesiacom knihy aj pre škôlkarov
Ako vieme, mesiac marec je
okrem iného venovaný aj knihám. Pri tejto príležitosti sme
sa venovali téme Z rozprávky
do rozprávky aj v materskej
škole.
Prezerali, čítali a ilustrovali
sme rozprávky, deti si priniesli
aj svoje rozprávkové knihy. Hra
na knižnicu ich veľmi zaujala,
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takže sme navštívili aj obecnú
knižnicu, kde Katarína Kožáková zoznámila deti s knižnicou
a poučila ich, ako sa v knižnici
majú správať a ako treba s knihou zaobchádzať. Deti sa tešili,
že do knižnice prídu aj so svojimi rodičmi.
Magdaléna Furjelová

Zo života školy
Školáci navštívili divadlo
Začiatkom februára sa veľká
sála Mestského divadla v Žiline zaplnila mladými ľuďmi. V programe divadla bola
aktuálna hra od mladej slovenskej dramatičky Zuzany
Ferenczovej v réžii Antona
Šulíka Vyskočiť z kože. Je
to hra o deťoch, ktoré majú
veľký problém. Hlavná hrdinka, ktorú stvárnila mladá slovenská herečka Ivana
Kubáčková, svoj problém s
pomocou svojich kamarátov
zvládla.

Spolu 35 žiakov (z 9.A, 9.B
a 8. triedy ) navštívilo toto
predstavenie s vyučujúcimi
Renátou Kadučákovou a Máriou Zimmermannovou. Po
predstavení mali možnosť
prejsť sa po historickom námestí Žiliny. Po krátkom oddychu a občerstvení sa plní
nových dojmov a zážitkov
vrátili v popoludňajších hodinách domov.

Lyžiarsky výcvik

Poďakovanie pánu
učiteľovi

Pán učiteľ Jozef Šimko sa narodil v Prievidzi 20. februára
1951. Bol najstarší z piatich
detí. Základnú školu navštevoval v Bratislave. Strednú
školu vyštudoval v Prievidzi.
Na Pedagogickej fakulte v
Nitre vyštudoval aprobáciu
matematika a výtvarná vý-

chova. Jeho prvým a jediným
pôsobiskom bola Základná
škola v Chlebniciach. Tu, v
Chlebniciach, sa aj oženil za
Františku Strapcovú. Mali
spolu štyri dcéry.
Napriek rodičovským a učiteľským povinnostiam nezabudol ani vo voľnom čase na
svojich žiakov. S nadšením
sa venoval športu. Trénoval
žiakov nielen futbal, ale aj
stolný tenis.
Viedol krúžok výtvarnej výchovy, kde zdokonaľoval a
objavoval talentovaných žiakov.
Bol pre nás nezabudnuteľný,
a bude nám chýbať, či už ako
učiteľ, kolega, priateľ, ale pre
mnohých aj vždy usmiaty sused.
Mgr. Terézia Sárená

Tento rok bol lyžiarsky výcvik výnimočný. Ministerstvo
školstva poskytlo dotáciu
150 eur na žiaka, čo pre nás
znamenalo viac vypisovania
a viac starostí, ktoré ale v
konečnom dôsledku stáli za
to. Na lyžiarsky výcvik sme
zobrali 35 žiakov siedmeho a
ôsmeho ročníka. Sprevádzali ich traja inštruktori Pavel
Babic, Martina Mišalová a
Daniela Sojčáková. Pôvodný plán ísť na týždeň bývať
do penziónu Uhliská a tam
aj lyžovať nevyšiel, pretože
bolo málo snehu. Museli sme
rýchlo hľadať alternatívu,
ktorú sme našli v Roháčoch
- Spálenej. Každé ráno nás
tam odviezol autobus, po lyžovačke nás po ceste domov
zobral na obed do Zuberca
a napokon nás dopravil do
Chlebníc. Žiaci zažili krásnu,
slnečnú, ale najmä zasneženú lyžovačku.
Mgr. Martina Mišalová

Mgr. Mária Zimmermannová

Návšteva 3D kina v Žiline
Vo februári sme sa spoločne
s piatakmi zúčastnili výletu
do Žiliny, kde sme navštívili 3D kino. V 3D kinosále
sme si pozreli film Robinson
Crusoe. Po odvysielaní sme
navštívili nákupné centrum
Max, kde sme sa občerstvili
a nakúpili drobnosti. Domov
sme sa vrátili vo večerných
hodinách plní príjemných
zážitkov zo super prežitého
popoludnia.
Mária Adamcová, žiačka 6.triedy

Aj v škôlke sme sa veselo zabávali na maškarnom plese. Všetky masky boli krásne a zábavné. Deti mali zabezpečené občerstvenie a bohatú tombolu. Každé sa tešilo zo svojej výhry.
Magdaléna Furjelová
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Zo života školy, Uznesenia

Školský karneval
Polročné vyučovanie sa ukončilo 29. januára. Žiaci si v škole
prevzali hodnotenie svojej práce a potom už začali s prípravami na školský karneval. Deviataci z A a B triedy ho tentokrát
pripravili pre svojich mladších
spolužiakov v štýle DISNEY.
Spolu s DJ SYLVANOM najskôr
privítali rodičov a žiakov z 1.
stupňa, ktorých potom vystriedali starší.
Veselú zábavu vo fantastických

maskách striedali napínavé
súťaže a žrebovanie zaujímavých cien tomboly.
Nechýbal ani pult s občerstvením a sladkými dobrotami.
Všetky karnevalové masky i
súťažiaci boli ocenení. Naše srdečné ďakujeme patrí všetkým
sponzorom. Vďaka ich štedrosti
sme mohli vyčariť na tvárach
detí smiech a radosť.
Mgr. Miroslava Šimková

Chemická olympiáda, kategória D
V okresnom kole chemickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 10. marca v Dolnom Kubíne, nás úspešne reprezentovali
žiačky deviateho ročníka Lucia Šuttová, Natália Ťapajnová a
Natália Janíková, ktorá obsadila 2. miesto. Postúpila do krajského kola.
Mgr. Miroslava Šimková

Uznesenia OZ
v Chlebniciach
11. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 18. februára 2016
Uznesenie 11. 1.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancov Martu Hudecovú a Jána Moresa.
Uznesenie 11. 2.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie 11. 3.: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.
Uznesenie 11. 4.: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 21. 12016 a
zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania, údržby
a opravy miestnych komunikácií zo dňa 9. 2. 2016
Uznesenie 11. 5.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva obce Chlebnice.
Uznesenie 11. 6.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územného plánu obce Chlebnice - Zmeny a doplnky č. 1, podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o
poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Uznesenie 11. 7.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie minimálne vo výške 20 % oprávnených nákladov na
účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Uznesenie 11. 8.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a súhlasí,
že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce
Chlebnice - Zmeny a doplnky č. 1 potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Uznesenie 11. 9.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o dielo č. 787/2016 s Ing. arch. Jánom Kubinom, Architektúra – urbanizmus, IČO: 10851291, so sídlom Aleja Slobody
2245/7, 026 01 Dolný Kubín a splnomocňuje starostu obce na
podpísanie zmluvy.
Uznesenie 11. 10.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo s Ing. arch. Evou Zaťkovou na obstarávanie
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Chlebnice, podľa §
52a stavebného zákona, v zmysle predloženej špecifikácie prác
a cenovej ponuky, za celkovú cenu 1 860,- € a splnomocňuje
starostu obce na podpísanie zmluvy.
Uznesenie 11. 11.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. úpravu
rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016 a schvaľuje zapojiť 33
600,00 € z rezervného fondu na kapitálové výdavky obce.
Bežné príjmy
1 063 822,00
Bežné výdavky
1 006 746,00
Kapitálové príjmy
6 700,00
Kapitálové výdavky
97 376,00
Príjmové finančné operácie
33 600,00
Výdavkové finančné operácie
0,00
Uznesenie 11. 12.: Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný
úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom vypracovať podklady pre pripomienkové konanie projektu „Realizácia optických sietí HB-1 Habovka/Chlebnice, ktorý má realizovať spoločnosť Profi-NETWORK Slovakia, a. s. , Bratislavská 117/48,
911 05 Trenčín a zaslať ich do 10. 3. 2016 na Spoločný obecný
úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš.
(Pokračovanie na s. 7)
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Uznesenia

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach
(Dokončenie zo s. 6)

Poslanci poverili starostu obce a člena komisie výstavby, územného plánovania, údržby a opravy miestnych komunikácií zúčastniť
sa na ústnom pojednávaní dňa 17. 3. 2016.
Uznesenie 11. 13.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie
Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou,
Chlebnice 134 do siete škôl a školských zariadení od 1. 9. 2016.
Uznesenie 11. 14.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu
projektu údržby centra obce podľa predloženej štúdie Ing. Brunčáka Jána.
Uznesenie 11. 15.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na opravu telocvične.
Uznesenie 11. 16.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie minimálne vo výške 10 % poskytnutých finančných prostriedkov (oprávnených nákladov).
Uznesenie 11. 17.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o dielo o dodávke odborných činností v oblasti bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi a Dodatku k zmluve o poskytnutí
pracovnej zdravotnej služby, s Martou Gonosovou, IČO: 43683061,
so sídlom 027 55 Dlhá nad Oravou a splnomocňuje starostu obce
na podpísanie zmluvy a dodatku k zmluve.
Uznesenie 11. 18.: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zrušenie smernice č. 1/2015 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, a to
ku dňu účinnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uznesenie 11. 19.: Obecné zastupiteľstvo odkladá prerokovanie
platu starostu obce Chlebnice. Plat starostu obce sa prerokuje,
po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok
2015.
Uznesenie 11. 20.: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh poslanca Petra Štefku, aby sa v obecnom spravodaji uvádzalo celé
znenie zápisníc s uzneseniami rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie 11. 21.: Obecné zastupiteľstvo prerokuje návrh poslanca Petra Štefku „zriadiť administrátora internetovej obecnej
stránka na aktualizovanie (nakoľko na internetovej stránke sú zastaralé informácie a oneskorené zverejňovanie zápisníc“ na budúcom zastupiteľstve.
Uznesenie 11. 22.: Obecné zastupiteľstvo poverujú obecný úrad
zabezpečiť osvetlenie a zabezpečovacie zariadenie v bývalom
sklade uhlia pri kotolni Základnej školy v Chlebniciach.
Uznesenie č. 11. 23.: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správy hlavného kontrolóra obce Chlebnice.
Uznesenie 11. 24.: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na
vedomie informácie starostu obce.

12. zasadnutie OZ v Chlebniciach, 10. marca 2016

Uznesenie 12. 1.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 7
poslancov z celkového počtu 9. Ospravedlnili sa poslanci: Peter

Kulaš, Ján Mores
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Peter Štefka,
Magdéna Janíková.
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Čabajová, Marta Hudecová
4. OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Hudecová,
Ján Adamec
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ zamestnankyňu Obce Chlebnice Elenu Černotovú
Uznesenie 12. 2.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ podľa pozvánky so zmenou k bodu 7. „Interpelácie poslancov na starostu obce a hlavného kontrolóra obce“ na „Rôzne“
Uznesenie 12. 3.: OZ, v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, schvaľuje mesačný plat
starostu obce Ing. Milana Maxoňa vo výške 1 749,- € stanovenej
zákonom.
Uznesenie 12. 4.: Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad
nech osloví jednotlivé zložky ako sú DHZ, TJ Tatran Chlebnice,
Poľovnícke združenie a iné zložky, aby prispievali do svojich záložiek zriadených na obecnej stránke a priebežne ich dopĺňali a
aktualizovali.
Uznesenie 12. 5.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov,
pre 4 nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na obdobie
od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016,
2. schvaľuje financovanie vo výške minimálne 5 % z celkovej ceny
práce zamestnancov na realizáciu projektu.
Uznesenie 12. 6.: Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach
1. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MFSR.
- opravu oplotenia futbalového ihriska
- na realizáciu skultúrnenia a skrášlenia centra obce
2. schvaľuje financovanie vo výške minimálne 10 % z celkových
skutočných dosiahnutých výdavkov
Uznesenie 12. 7.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016 a schvaľuje zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce v sume 58 800,00 na kapitálové výdavky.
Bežné príjmy
1 075 322,00
Bežné výdavky
1 038 446,00
Kapitálové príjmy
6 700,00
Kapitálové výdavky
102 376,00
Príjmové finančné operácie
58 800,00
Výdavkové finančné operácie
0,00
Uznesenie 12. 8.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výber subjektu oprávneho vykonať verejné obstarávanie na nákup traktora.
Uznesenie 12. 9.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslanca Jána Adamca na zverejnovanie zápisníc z OZ na úradnej tabuli
Obce Chlebnice.
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Udialo sa

Chlebnice odohrali šláger mesiaca

Starší žiaci začnú sezónu
v nových dresoch

Prvý zápas jarnej sezóny s
Kláštorom pod Znievom začal
šlágrovým zápasom. Šlágrový zápas mesiaca je vyhlásený
rádiom Expres a práve zápas
nášho tímu s tímom z Kláštora
pod Znievom bol zaň vyhlásený v marci. Hral sa 27. marca v
Kláštore pod Znievom. Dva autobusy a množstvo áut z Chlebníc smerujúcich do Kláštora
pod Znievom naznačovalo počet fanúšikov, zúčastnilo sa ich
približne 350.
Atmosféra bola výborná, početnú prevahu fanúšikov hostí
bolo počuť od samého začiatku zápasu. Do vedenia sa síce
dostal v ôsmej minúte domáci
tím, ale na výbornej atmosfére

a povzbudzovaní mužstva sa
nič nezmenilo. Počas prestávky
mali diváci možnosť kopnúť si
do brány penalty a získať tričko
s logom rádia či rôzne reklamné predmety. Tejto aktivite sa
potešilo hlavne mladšie publikum. V druhom polčase zvýšil
súper skóre na 2:0, ale časté
útoky chlebnického tímu na
súperovu bránu nasvedčovali,
že je najvyšší čas na zníženie
skóre a na žiadaný prvý gól. Gól
do súperovej brány padol v 73.
minúte, strelcom gólu bol Marek Žákovič.
V druhom polčase mal tím z
Chlebníc viacej šancí a dokonca
jednu žrdku z kopačky Lukáša
Bakoša. Ale skóre sa už nepoda-

V polovici apríla začala pre
starších žiakov jarná sezóna.
Odštartovali ju v nových dresoch s názvom spoločnosti
Arbet, ktorá žiakom dresy
kúpila. Majiteľovi Arbetu Jánovi Šľachtovi patrí vďaka.

Mladší žiaci U13 TJ TATRAN
Chlebnice sa 20. februára zúčastnili halového futbalového
turnaja v Tvrdošíne. S chuťou
nastúpili do všetkých zápasov
proti rovesníkom z vyšších
súťaží z 3. a 4. ligy. Veľmi dobre sa im darilo, o čom svedčí
aj výsledok, krásne 2. miesto z
ôsmich družstiev. V semifinále
postúpili s družstvom Dlhá nad
Oravou. Vo finále skončili remí-

zou s druholigovým Tvrdošínom, no po penaltách prehrali.
Chlapci odohrali veľmi pekný
turnaj. Za najlepšieho brankára
bol vyhlásený Dávid Staš.
Celkové poradie: 1. Tvrdošín A,
2. Chlebnice, 3. Dlhá nad Oravou, 4. Tvrdošín B , 5. Trstená,
6. Zuberec, 7. Istebné, 8.
Hruštín.

Začiatkom februára sa konal
33. ročník Chlebnického okruhu, ktorý bol spojený s posledným fašiangom, ku ktorému
patrí aj pochovávanie basy. Už
tradične od rána obecný rozhlas vítal účastníkov prechodu
a celou dedinou sa ozývala hudba. Tohtoročná zima nenadelila
dostatok snehu pre priaznivcov
bežiek, čo sa odzrkadlilo na počte zúčastnených, ale ostatným,
ktorí prišli, bol dopriaty pekný
turistický zážitok. Podujatia
sa zúčastnili aj hostia a turisti z družobnej obce Slopnice z
Poľska. Pri urbárskej chate v

Hrubkovej sa podávala kapustnica, ktorá už zďaleka rozvoniavala. Po absolvovaní prechodu
sa v školskej jedálni podával
guláš. Akcia vyvrcholila v kultúrnom dome, kde tých, ktorým
ostalo ešte zopár síl, čakala ľudová veselica s malým fašiangovým občerstvením.

rilo obrátiť v jeho prospech. Zápas skončil prehrou 3:1. Vďaka
patrí mužstvu, fanúšikom a
manažérovi futbalu Jánovi Bakošovi, ktorý sa pričinil o to, že
Chlebnice sa dostali do povedomia celého Slovenska.
(mč)

Mladší žiaci sa blysli na turnaji v Tvrdošíne

Peter Štefka

Prechod bol spojený s fašiangovou veselicou
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(mč)

(mč)

Oznam
Občania, ktorí sa chcú podeliť v Chlebnickom spravodaji
o svoje spomienky, zážitky,
návrhy či pripomienky, nech
píšu na mailovú adresu:
mcabajova@orava.sk alebo
kontaktujú Martinu Čabajovú osobne.

