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Na Povinnosti sa tešila celá dedina
Divadelné predstavenie v štyroch dejstvách sa odohráva na dedine počas 1. svetovej vojny. Hlavná postava je Veronka, ktorej milý
odišiel do Ameriky za prácou. Rodina aj okolie ju donútia vydať
sa za vdovca s troma deťmi, ktoré si ona veľmi obľúbila, ešte keď
im žila mama. Listy, ktoré jej písal milý, zadržiaval kamarát Ma-

tej, ktorý tiež Veroniku ľúbil... Divadelnú hru Povinnosti ochotníci
odohrali na Druhý sviatok vianočný. Záujem o divadlo v Chlebniciach je veľký, svedčila o tom plná sála. V inscenácii nechýbali
ľudové pesničky sprevádzané harmonikou a husľami. Hru, ktorá
pochádza od neznámeho autora, režírovala Mária Hudecová.

Spravodajstvo

Zhodnotenie uplynulého roka

Príhovor

Milí obyvatelia, len pred pár
týždňami sme si užívali vianočnú pohodu so svojimi
najbližšími a priateľmi. Vzájomne sme sa obdarovávali
láskou, želaniami aj rôznymi darčekmi. Veselo sme sa
rozlúčili so starým rokom
a s novoročnými želaniami
sme vstúpili do nového roku.
Vo svojom mene i v mene
poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov
obecného úradu vám chcem
popriať v roku 2017 veľa
zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, veľa osobných a pracovných úspechov.
Teším sa na spoločné stretnutia pri spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách nielen v našej obci.

Od začiatku roka obec zamestnala nového pracovníka
– údržbára. V predchádzajúcom období samospráva ušetrila finančné prostriedky, za
ktoré kúpila na jar nový traktor
s vlečkou v hodnote 55 320 eur.
Už od leta sa novonadobudnutá
technika aktívne podieľala na
nasledovnej pracovnej činnosti
v obci:
- úprava odtokových kanálov, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovacích
plôch
- nakladanie s komunálnym
odpadom i nádobami na separovaný zber odpadov
- rozmiestňovanie nádob na
posypový materiál
- zimná údržba komunikácií
a chodníkov – odhŕňanie
snehu a rozhadzovanie posypového materiálu.
V roku 2016 sa zrealizovali nasledovné stavebné a investičné aktivity:
- do zateplenia šatní v športovom areáli sa investovalo

11,2 tis. eur, čím sa investícia
na vybudovanie šatní vyšplhala na celkovú sumu 121,2
tis. eur
- úprava miestnych komunikácií (výtlky, diery, plátanie
okolo chodníkov) presiahla
sumu 40,6 tis. eur
- úprava prvej časti centra
obce za 39,2 tis. eur, z toho

chodník okolo cesty 17,6 tis.
eur, chodník ku škôlke 16,4
tis. eur, mobiliár (lavičky,
koše, stojany na bicykle) 3,8
tis. eur, výsadba a úprava zelene 1,4 tis. eur
- úprava kancelárie obecného
úradu, kúpa novej kopírky a
nábytku v celkovej sume 4,4
tis. eur.

Ing. Milan Maxoň, starosta

Vývoz odpadu
pre rok 2017
Zber
komunálneho
odpadu sa bude uskutočňovať každý druhý
týždeň, a to v piatok
v párnom týždni:
Január:
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
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13., 27.
10., 24.
10., 24.
7., 21.
5., 19.
2., 16., 30.

Plány samosprávy na rok 2017
V tomto roku plánujeme zrekonštruovať kultúrne stredisko. Keďže v priebehu stavebného konania došlo k zmenám
v projekte, po prepracovaní
projektovej
dokumentácie,
ukončení stavebného konania
a výberového konania na dodávateľa stavby predpokladáme, že stavebné práce sa začnú
v letnom období. Obec so zá-

kladnou školou pripravujú cez
letné prázdniny modernizáciu
sociálnych zariadení v škôlke.
Taktiež máme naplánovanú
úpravu miestnych komunikácií,
v súčasnosti prebieha príprava
projektovej dokumentácie na
stavbu komunikácií v lokalitách
Bahrovo a Dulovo.
O investičných aktivitách obce
pravidelne informujeme obyva-

teľov aj prostredníctvom obecného spravodaja. V prípade,
že máte nápady na zlepšenie
životných podmienok v našej
obci, podnety nám môžete zasielať písomne na obecný úrad
alebo prostredníctvom internetovej stránky v rubrike Napíšte
nám svoj názor.
Milan Maxoň

Spravodajstvo, Spoločenská rubrika

Kto má povinnosť podať daňové priznanie
Musia ho podávať všetci majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo
ktorým sa zmenilo vlastnícke
právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom
kalendárnom
roku. Posledným termínom na
jeho podanie je 31. január. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku
podáva daňové priznanie obci,
na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva, a to na základe
kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.
Daňové priznanie podávajú fyzické alebo právnické osoby, ak
v priebehu roku 2016:
• nadobudli
nehnuteľnosť,
pričom k 1. 1. 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• predali
nehnuteľnosť
a k 1. 1. 2017 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• nastali také zmeny oproti

minulému roku, ktoré majú
vplyv na vyrubenie dane
(napríklad sa zmenila výmera pozemkov).
Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. 1. 2017, daňové
priznanie podávajú vlastníci
nehnuteľností najneskôr do
31. 1. 2017. Ak bol vklad povolený po 1. 1. 2017, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa
podáva až v roku 2018.
Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti, nový vlastník podáva
priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie
daňovej povinnosti. To neplatí
pre prípady, ak nehnuteľnosť
nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade
priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po
právoplatnosti dedičského rozhodnutia.
Priznanie podáva aj ten, kto
v predchádzajúcom roku menil
účel využitia stavby. Napríklad
ak niekto zmenil nebytový pries-

tor na byt alebo naopak, a to aj
keď sa vlastník nezmenil. Tiež
aj v prípade, že začal užívať
pozemok na základe zmluvy
so Slovenským pozemkovým
fondom. V takom prípade totiž
bude platiť daň v tomto roku
už nájomca. Ďalej aj ak na liste
vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda
sa zmenila na trvalý trávny
porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na
príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie
sa podáva po právoplatnosti
stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby
alebo bytový dom.
Pokiaľ niekto v predchádzajúcom kalendárnom roku dostal
právoplatné stavebné povolenie
na prístavbu, na rekonštrukciu
stavby, priznanie podáva až po
právoplatnom
skolaudovaní
stavby. Ak sa tak stalo v roku
2016, priznanie podáva do
31. 1. 2017, keďže plocha sa tým
pádom zväčší a mení sa základ
dane alebo podlažnosť stavby.

Obec v najbližšom období dorúčí v obálke do každej domácnosti štyri kusy žetónov (použite ich iba v roku 2017). Dva
žetóny z uplynulého roku môžete použiť, pokiaľ neprídete
zaplatiť poplatok za komunálny odpad za rok 2017. Tie budú
pri úhrade poplatku odpočítané. Zber komunálneho odpadu (KO) sa bude uskutočňovať
každý druhý týždeň v piatok.
Pred vysypaním je potrebné
pripevniť žetón na smetnú nádobu, Technické služby Dolný
Kubín (TS DK) odpad prevezmú
a žetón zoberú. Ak na smetnú
nádobu žetón nepripevníte, odpad vysypaný nebude.
Poplatky za komunálny odpad v roku 2017
1. Poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu je od 1. januára 2016

v obci Chlebnice stanovený na 0,040 eur na osobu
a deň, t. j. 14,60 eur na osobu
a rok. Za uhradený poplatok
budú vydané 4 kusy žetónov
na osobu a rok. Ak sa minie
stanovený počet žetónov, je
možnosť dokúpiť si ich aj
v priebehu roka. Poplatok za
žetón je 2,50 eur za 1 kus.
2. Poplatok za 110 litrovú nádobu na komunálny odpad
(popolnicu) je 25 eur. Nádoby je možné zakúpiť na
obecnom úrade (skladom,
prevzatie možné ihneď po
zaplatení).
3. Poplatok za drobné stavebné
odpady bez obsahu škodlivín
je 0,02 eur za 1 kilogram odpadov.
Zľavy na poplatku za komunálny odpad
1. študenti: poplatok sa vypo-

číta podľa počtu dní mimo
štúdia (0,040 eur krát počet dní, kedy bude študent
doma, napr. prázdniny)
2. pracujúci a bývajúci mimo
miesta trvalého bydliska
(zahraničie) viac ako 90 dní:
poplatok sa vypočíta podľa
počtu dní, kedy sa občan
bude zdržiavať doma (0,040
eur krát počet dní, kedy sa
občan bude zdržiavať doma)
Poznámky
- v prípade, že doklad zo zahraničia nie je v úradnom
jazyku, je potrebné predložiť
aj preklad
- doklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením
- poplatník si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za
každé zdaňovacie obdobie
zvlášť

O odpade

Spoločenská rubrika
Narodili sa
• Patrik Meľo
• Ema Meľová
• Patrik Špavor
• Michal Pavolka
Vitajte medzi nami!

Uzatvorili manželstvo
• Ing. Martin Meľo
a Martina Čabajová
• Ľuboš Brunčák
a Anežka Čižmárová
• Ing. Róbert Pizúr
a Ing. Mirka Ťapajnová
• Marek Janík
a Martina Vargová
• Roman Spišiak
a Klára Suľová

Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa lásky na spoločnej ceste
životom!

Rozlúčili sme sa
• Jozef Šuffák
• Jozef Mičáň
• Ján Šuffák

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Jubilanti - 50 rokov
• Abdel Gadirová Mária
• Ferančík František
• Ferančíková Mária
• Mičáňová Viera
• Štrbka Milan
Jubilanti - 60 rokov
• Červeň Ondrej
• Ťapajna Ján
• Ťapajnová Viera
Jubilanti - 70 rokov
• Furieľová Helena
• Hudecová Mária
• Kyčinová Anna
• Štefka Alojz
• Šuttová Terézia
Jubilanti - 80 rokov
• Furielová Helena
• Fuziová Etela
• Stašová Judita
• Zuber Ján

Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa zdravia, šťastia a božieho
požehnania!

Chlebnice - štatistika za
rok 2016:
Počet obyvateľov:
1616
Počet narodených:
18
Počet zomrelých:
12
Počet zosobášených:
21
3

Zo života obce

Stretnutie ľudí zbližuje
V sobotu 26. novembra 2016 sa
v kultúrnom dome v Chlebniciach uskutočnilo posedenie so
seniormi.
Na úvod všetkých hostí privítal
starosta Milan Maxoň. Poprial
im veľa životného elánu a zdravia. Zároveň ich vyzval, aby sa
zapojili do diskusie a nebáli sa
vysloviť svoje požiadavky týka-

júce sa obce.
V krátkom kultúrnom programe vystúpili chlebnické
deťúrence z materskej školy
a skupina miestnych nadšencov
s názvom Aby nám smutno nebolo. Ľudovými piesňami a tancom potešili starkých a starké
aj žiačky základnej školy. Folklórne zoskupenie našich mla-

dých vyčarilo svojím krásnym
spevom úsmev i slzičku dojatia
na tvárach prítomných.
Obec pripravila pre seniorov aj
malé pohostenie. Starkí od 65
rokov si z posedenia odniesli
darčekovú poukážku. Na podujatí vládla príjemná atmosféra.
Nádherný spev, chutné občer-

stvenie, priatelia, z ktorých
mnohí sa stretli po dlhšom
čase. Mohli sa porozprávať, zaspomínať na krásne obdobie
mladosti a dodať si odvahy do
budúcnosti. Veď nenadarmo sa
hovorí: Stretnutie ľudí zbližuje.

No už v tomto období bol členom Slovenskej ľudovej strany.
V roku 1926 prišiel do Liptovských Kľačian. Bol menovaný
za správcu tejto farnosti. Staral sa sám o svoje živobytie,
vybudoval malé hospodárstvo
a s pomocou veriacich obhospodaroval cirkevnú pôdu.
Hneď po príchode dal vymeniť strechu na farskom kostole.
Neskôr sa postaral o to, aby sa
na cirkevnom pozemku vybudovala rímskokatolícka ľudová
škola v Ľubeli.
Od roku 1944 dostal jurisdikciu
na spovedanie rehoľných sestier v Dolnom Smokovci, kde sa
mal liečiť na cukrovku.
Následne teda pôsobil ako riadny spovedník Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa –
salvatoriánok.
Andrej Gerát bol odporcom
komunizmu. Pôsobil ako farár
v Štátnom liečebnom detskom
ústave v Dolnom Smokovci.
Odsúdený bol dňa 25. apríla
1950 na 12 rokov a 4 mesiace.
Trest si odpykával vo väznici
v Leopoldove. V roku 1951

bol premiestnený do Ústavu
nápravných zariadení v Ilave.
O rok neskôr, 6. marca 1953,
bol premiestnený do Útvaru
nápravných zariadení v Mírove.
Vo vyhodnotení pre výkon
trestu zo 14. októbra 1953
sa uvádza, že odsúdený
„je fanatickým prívržencom Vatikánu“ a že „rozvracal ľudovodemokratické zriadenie v ČSR,
a to tým, že v kázňach viackrát
štval veriacich proti terajšiemu
štátnemu zriadeniu“.
Následkom väzenia zomrel dňa
4. 7. 1954 na zlyhanie organizmu zapríčinené cukrovkou.
Pochovali ho bez príbuzných
v spoločnom hrobe na Ústrednom cintoríne v Brne.
Až 12. septembra 1990 Krajský
súd v Košiciach na neverejnom
zasadnutí v rehabilitačnom konaní zrušil rozsudok Štátneho
súdu v Bratislave z 25. apríla
1950, ktorým bol Andrej Gerát
odsúdený. Zastavil trestné stíhanie proti nemu a rehabilitoval ho.

Anna Čabajová, Milan Maxoň

Kňazi narodení v Chlebniciach: Andrej Gerát
Andrej Gerát sa narodil 22. decembra 1891 v Chlebniciach na
Orave. Bol jednoduchým kňazom Spišskej diecézy, druhým
dieťaťom z piatich chlapcov.
Vo svojom živote sa snažil žiť
podľa najlepšieho vedomia
a svedomia a tak pôsobiť v pastoračnej službe. Hrdinu a trpiteľa z neho urobil až vývoj dejín
nášho štátu po druhej svetovej
vojne a nástupe totalitného režimu. Po absolvovaní ľudovej
školy študoval na gymnáziu – v
prvom až štvrtom ročníku v Trstenej, v piatom v Ružomberku,
v šiestom v Spišskej Novej Vsi,
maturoval v Rožňave. Dôvodom
prerušovania štúdií bol nedostatok finančných prostriedkov.
Následne študoval od roku
1914 teológiu v Spišskej Kapitule. Podľa záznamov v matrikách poslucháčov kňazského
seminára sa zistilo, že bol veselým človekom, mierne nadaným a s dobrými mravmi. Ovládal viacero jazykov: slovenský,
maďarský a poľský. V roku
1917 úspešne ukončil štúdium teológie a 21. apríla z rúk
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biskupa, Dr. Martina Khebericha, nižšie svätenia. Za diakona bol vysvätený 25. apríla,
za kňaza ho vysvätil biskup 26.
apríla 1917.
Prvým jeho pôsobiskom od dňa
2. mája 1917 po kňazskej vysviacke bola Vyšná Zubrica. Po
nástupe do pastorácie absolvoval tzv. jurisdikčnú skúšku,
povinnú pre novokňazov. Dvanásteho augusta bol dosadený
za kaplána Ždiaru.
Následne 6. septembra 1918
bol ustanovený za kaplána
v Bobrovci. Dňa 19. apríla 1919
sa dostáva za kaplána do Zázrivej. Bol zameraný na evanjelizáciu, venoval sa mladým. Dňa
19. augusta 1920 bol povolaný
za kaplána do Ružomberka, pôsobil tam šesť rokov. Tam bol
farárom Andrej Hlinka a tak sa
i on zapojil do jeho politických
aktivít. Andrej Gerát kultúrne
a duchovne rástol a naberal
široký spoločenský i politický
rozhľad.
V roku 1921 sa spolu s ružomberským kaplánom Jozefom
Tylkom zúčastnil púte do Ríma.

Pokračovanie v budúcom čísle

Zo života školy

Marshmallow Challenge
Keďže sa stretávame s názorom, že škola zabíja kreativitu, rozhodla som sa vyskúšať
tvorivú aktivitu Marshmallow
Challenge, do ktorej sa zapojili
žiaci ôsmeho ročníka na hodine Svet práce. V tejto výzve ide
o rozvoj zručností v praktickom
živote.
Úlohou štvorčlenných tímov
je postaviť čo najvyššiu konštrukciu z 20 ks špagiet, 92
cm lepiacej pásky a 92 cm
špagátu. Na vrchole musí dr-

žať Marshmallow, konštrukcia
nesmie spadnúť a nesmie byť
prilepená ani o stôl alebo inú
podložku. Každá skupina sa
pri tejto výzve „zapotila“, pretože nebolo jednoduché konštrukciu postaviť. Zvládla to len
jedna skupina z ôsmich. Padlo
veľmi veľa kreatívnych riešení ,
ale iba jedno bolo správne. Na
celú akciu mala každá skupina
len 18 minút. Pri tejto výzve nemali vopred žiadne riešenie ani
obrázok, na všetko museli prísť

Na sv. Mikuláša sa k nám doplavili herci z divadla Clipperton
s inscenáciou rozprávkovej
hry Zlatá rybka. Skvelí účinkujúci priblížili deťom známy
príbeh o rybárovi a jeho nenásytnej žene, ktorý popretkávali
upútavkami z reklám súčasnej
televízie. Pri sledovaní sme si
uvedomili, že peniazmi, zlatom
a slávou sa nikto šťastným nestane a chamtivosť je slepou
uličkou vedúcou do záhuby.
Celé predstavenie sa nieslo
v príjemnej a veselej atmosfére.
Žiaci odmenili úžasný herecký
výkon radostným potleskom.

Veríme, že odkaz sv. Mikuláša
i Zlatej rybky opäť presvedčil,
že skutočné šťastie sa ukrýva
v priateľstve, vzájomnej láske
a porozumení.

Školské kolo Olympiády
v nemeckom jazyku
sami. Išlo o spoluprácu v skupine a tiež o to, ktorý názor bude
ten správny, vzišlo z toho veľmi
veľa pokusov a omylov.
Mgr. Martina Mišalová

Mgr. Mária Zimmermannová

S Mikulášom prišla aj Zlatá rybka

Mgr. Miroslava Šimková

Besiedka so starými mamami
Aj materská škola si pripomenula október ako mesiac
úcty k starším. Deti v škôlke navštívili staré mamy Anna
Pucovänová, Anna Sojčáková a Helena Hajdúchová. Pútavo rozprávali o tom, ako kedysi žili. Zaspomínali si na časy,
keď ešte ony boli deti.
Škôlkari boli zvedaví a kládli im rôzne otázky. V tých časoch ešte materské školy neboli a svoj čas si deti vypĺňali
pasením kráv, husí a rôznymi prácami na poli. Hračky neboli ako dnes. Vtedy sa hrávali len s hračkami, ktoré im
rodičia vyrobili doma, či už z dreva alebo bábiky z handry.
A jedlo? Sladkosti nepoznali. Jedli iba to, čo si ľudia sami
vypestovali. No aj napriek tomu, detstvo bolo radostné
a dodnes naň rady spomínajú.
Naše staré mamy ešte obohatili besedu piesňami, ktoré si
spievali pri prácach na poli. Ako poďakovanie im aj škôlkari zaspievali pesničky a zarecitovali básne, ktoré sa naučili. Obdarovali ich malými darčekmi, ktoré vyrobili.

Dňa 25. novembra 2016 sa
konalo školské kolo ONEJ.
Do súťaže sa zapojili žiaci
9. ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti.
Výkony súťažiacich hodnotili Mária Zimmermannová
a Martina Mišalová. Zvíťazila
Veronika Janíková, do okresného kola postupuje aj druhá
v poradí Natália Stašová. Tretia skončila Ivana Gvorová.

Naše lesy
V pondelok 28. novembra
2016 naše pozvanie prijali
Renáta Rendeková a jej žiaci zo SOŠ lesníckej v Tvrdošíne. Zaujímavej besedy sa
zúčastnili piataci a šiestaci.
Pútavým spôsobom objavovali význam lesa pre nás ľudí
i lesných obyvateľov. Na zadané otázky s nadšením hľadali odpovede, tie správne
boli odmenené sladkosťou
a
drobným
výrobkom
z dreva. Žiakom sa prednáška páčila, preto sa tešíme na
ďalšie budúce stretnutia.
Mgr. Miroslava Šimková

Tvorivé vianočné dielne

V škôlke sme si spríjemnili jeden podvečer, s deťmi a rodičmi sme vyrábali vianočné ozdoby, ktorými sme potom vianočný stromček ozdobili.
Deti sa tešili, že práve s rodičmi mohli spolu tvoriť.
(MF)
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Uznesenia

Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo 17. rokovania OZ (15. decembra 2016)
Uznesenie č. 17-1: OZ
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 8
poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Magdaléna
Janíková a Peter Kuľaš
Hlasovanie č. 1: prítomných: 8, za: 8
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová a Peter
Štefka
Hlasovanie č. 2: prítomných: 8, za: 8
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Silvia Hudecová
a Jozef Šutta
Hlasovanie č. 3: prítomných: 8, za: 8
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Elenu Černotovú

Uznesenie č. 17-2: OZ schvaľuje nasledovný program rokovania :
3. Inventarizácia majetku obce
4. Predaj majetku obce
5. Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
6. Žiadosti k rozpočtu obce Chlebnice na rok 2017
7. Rozpočet obce Chlebnice na roky 2017 – 2019
8. Rôzne (žiadosti, návrhy, informácie)
9. Záver
Hlasovanie č. 4: prítomných: 8, za: 8

Uznesenie č. 17-3: OZ schvaľuje predsedov a členov nasledovných inventarizačných komisií:
Ústredná inventarizačná komisia (UIK)
predseda Ing. Milan Maxoň, členovia Magdaléna Janíková a Martina Meľová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Obecný úrad
predseda Mgr. Silvia Hudecová, členovia Elena Černotová a Mgr.
Helena Meľová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Základnú školu
s materskou školou
členovia Ján Adamec, Marta Hudecová a Jozef Šutta
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre Miestne osvetové
stredisko
predseda Peter Kuľaš, členovia Elena Černotová a Helena Šuttová
Čiastková inventarizačná komisia (ČIK) pre DHZO
predseda Ján Mores, členovia Jozef Bakanec a Anton Janík
Hlasovanie č. 5: prítomných: 8, za: 8

Uznesenie č. 17-4: OZ schvaľuje zámer previesť majetok Obce
Chlebnice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1) písm. g) Všeobecne
záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chlebnice, a to pozemok
C-KN parc. č. 655/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2,
ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 17808391-19/2016
zo dňa 15. 08. 2016 v prospech žiadateľov Miroslava Smoleňa
a manželky Márie Smoleňovej, obaja bytom Chlebnice č. 327, do
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ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v podiele
1/1. Všeobecná hodnota majetku bola stanovená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty, v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom č. 52/2016 zo dňa 06. 10. 2016 na
sumu 185, 00 € (slovom jednostoosemdesiatpäť Eur).
Starosta obce potvrdzuje, že u žiadateľov sa nejedná o osoby uvedené v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie č. 6: prítomných: 8, za: 8

Uznesenie č. 17-5: OZ poveruje obecný úrad vykonať zverejnenie
zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Chlebnice, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je
v súlade s § 17, ods. 1) písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia obce Chlebnice č. 7/2011 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Chlebnice, a to po dobu najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Hlasovanie č. 7: prítomných: 8, za: 8

Prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2015
OZ, 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 Prílohu č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu 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.
Hlasovanie č. 8: prítomných: 8, za: 8
Uznesenie č. 17-6: OZ schvaľuje na rok 2017 dotácie z rozpočtu
Obce Chlebnice pre:
- TJ Tatran Chlebnice, IČO: 22618562 (futbal) v sume 13 000, - €
- DRACO Chlebnice, IČO: 42060249 (fitnes) v sume 4 000, - €
- Miroslav Meľo, IČO: 43511571 (motokros) v sume 800, - €
Žiadosti o dotáciu z rozpočtu Obce Chlebnice pána Jozefa Blahu,
bytom Nová Baňa nebolo rozhodnuté z dôvodu, že nespĺňa podmienky určené Všeobecne záväzným nariadením číslo 4/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie č. 9: prítomných: 7, za: 7

Uznesenie č. 17-7: OZ schvaľuje rozpočet obce Chlebnice na rok
2017 a berie na vedomie viacročný rozpočet obce Chlebnice na
roky 2018 – 2019.
Rok 2017
Príjmy SPOLU:......... 1 450 507 € Výdavky SPOLU:......1 450 507 €
bežné príjmy............ 1 190 507 € bežné výdavky.........1 011 507 €
kapitálové príjmy......................0 € kapitálové výdavky....439 000 €
fin. op. príjmové.......... 260 000 € fin. op. výdavkové..................... 0 €
Rok 2018
Príjmy SPOLU:......... 1 132 591 € Výdavky SPOLU:......1 132 591 €
bežné príjmy............ 1 132 591 € bežné výdavky.........1 033 591 €
kapitálové príjmy......................0 € kapitálové výdavky...... 79 000 €
fin. op. príjmové.........................0 € fin. op. výdavkové......... 20 000 €

Uznesenia
Rok 2019
Príjmy SPOLU:......... 1 132 691 € Výdavky SPOLU: .....1 132 691 €
bežné príjmy............ 1 132 691 € bežné výdavky.........1 036 301 €
kapitálové príjmy......................0 € kapitálové výdavky...... 76 390 €
fin. op. príjmové.........................0 € fin. op. výd....................... 20 000 €
Hlasovanie č. 10: prítomných: 7, za: 7
Uznesenie č. 17-8: OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú
správu obce Chlebnice.

Uznesenie č. 17-9: OZ berie na vedomie Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.
Uznesenie č. 17-10: OZ berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.

Uznesenie č. 17-11: OZ schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena s oprávneným z vecného bremena –
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. , IČO: 36442151, so
sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina.
Hlasovanie č. 11: prítomných: 7, za: 7
Uznesenie č. 17-12: OZ berie na vedomie, že boli doručené žiadosti o odkúpenie obecných bytov a poveruje obecný úrad, aby zistil skutkový právny stav a postupoval v zmysle zákona 182/1993.
Hlasovanie č. 12: prítomných: 7, za: 7
Uznesenie č. 17-13: OZ neschvaľuje žiadosť Jozefa Maslíka
a manželky Márie Maslíkovej, Chlebnice č. 211 o preplatenie nákladov spojených s úpravou kanála na Záhumní. Vzhľadom k tomu
sa do konca prvého polroka 2017 bude realizovať úprava danej
časti obce.
Hlasovanie č. 13: prítomných: 7, za: 6, zdržal sa: 1

Uznesenie č. 17-14: OZ nesúhlasí s prevádzkovaním stávkového
terminálu spoločnosti JUNIOR GAME, spol. s r. o. , IČO: 31399878,
Bebravská 11, Bratislava, v obci Chlebnice v mieste prevádzky Bar
u Čaviho, Chlebnice 350.
Hlasovanie č. 14: prítomných: 7, za: 7
Uznesenie č. 17-15: OZ berie na vedomie informáciu projektanta
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu. Do
konca februára 2017 pripraví projekt na realizáciu stavby s podrobným rozpočtom.
Hlasovanie č. 15: prítomných: 9, za: 9

Uznesenia z 18. rokovania OZ (30. decembra 2016)

Uznesenie č. 18-1: OZ
1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné, pretože je prítomných 8
poslancov z celkového počtu 9
2. schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: Marta Hude-

cová, Ján Mores
Hlasovanie č. 1: prítomných: 8, za: 8
3. schvaľuje mandátnu komisiu v zložení: Martina Meľová, Peter
Štefka
Hlasovanie č. 2: prítomných: 8, za: 8
4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Adamec, Jozef Šutta
Hlasovanie č. 3: prítomných: 8, za: 8
5. poveruje vyhotovením zápisnice z rokovania OZ pracovníčku
obecného úradu Mgr. Helenu Meľovú
Uznesenie č. 18-2: OZ schvaľuje nasledovný program rokovania:
3. Úprava rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016
4. Rôzne
5. Záver
Hlasovanie č. 4: prítomných: 8, za: 8

Uznesenie č. 18-3: OZ schvaľuje 5. úpravu rozpočtu obce Chlebnice na rok 2016:
Bežné príjmy............ 1 184 721 € Bežné výdavky.........1 087 067 €
Kapitálové príjmy.....................0 € Kapitálové výdavky...... 80 441 €
Príj. fin. op....................................0 € Výd. fin. op................................... 0 €
Spolu............................ 1 184 721 € Spolu............................1 167 508 €
Hlasovanie č. 5: prítomných: 8, za: 8

Uznesenie č. 18-4: OZ berie na vedomie plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Chlebniciach na rok 2017.

Uznesenie č. 18-5: OZ berie na vedomie plán činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2017.

Uznesenie č. 18-6: OZ, na základe zápisnice z 20. 12. 2016 z pracovného stretnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Chlebniciach a členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
v Chlebniciach, odporučilo využiť priestory školskej kotolne na
presunutie fitnes zariadenia neziskovej organizácie DRACO - Klub
historického šermu, IČO: 42 060 249, so sídlom Chlebnice 90,
z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu. OZ poveruje Obecný
úrad Chlebnice a Základnú školu s materskou školou Chlebnice vyprataním kotolne za účelom vykonania nutných stavebných úprav.
Hlasovanie č. 6: prítomných: 8, za: 8
Uznesenie č. 18-7: OZ berie na vedomie informácie starostu obce
o vyhlásenej Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných
školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2.
OZ poveruje starostu obce dohodnutím stretnutia, na ktorom riaditeľka Základnej školy s materskou školou Chlebnice konkrétne
predloží podklady pre projektový zámer k výzve na predkladanie
projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, a to druhý januárový týždeň v roku 2017.
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Kam za športom a kultúrou

Oravské kultúrne stredisko pozýva
podujatie
Klub výšivky a ručných prác - Klubové stretnutie
Slávnostné podujatie k 45. výročiu dychovej hudby Kýčera

dátum
8. 2.
11. 2.

miesto
OKS DK
KD Lokca

organizátor
OKS DK
OcÚ Lokca, OKS DK

Svet z hliny - Výstava keramických prác žiakov Súkromnej ZUŠ Ľubomíra Hoľmu z
Trstenej

do 24. 2.

OKS DK v DK

OKS DK, Súkromná
ZUŠ Ľ. Hoľmu
Trstená

OKS DK v DK

OKS DK

Ján Suško – Oravským chodníčkom - Výstava akvarelov a olejomalieb oravského
výtvarníka a pedagóga
Hudobná a tanečná folkloristika - Akreditovaný vzdelávací kurz
Školenie pre vedúcich astronomických krúžkov
Tvorivé stretnutie pre pedagógov SJ na Orave v oblasti UPPP
Tvorivé divadelné dielne pre deti a dospelých v – základy inscenovania a iné

Orava na plátne - výstava dolnokubínskych výtvarníkov Ladislava Oršuliaka a Štefana
Andrisa
Orava na Liptove - Výstava oravských výtvarníkov
Klub výšivky a ručných prác - Klubové stretnutie

35. O Erb mesta Dolný Kubín - Regionálna postupová súťažná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

RS Hviezdoslavov Kubín - Regionálna postupová súťažná prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy, v tvorbe divadiel poézie IV. a V. kategórie a v tvorbe detských
recitačných kolektívov I. – III. kategórie
Viera v dreve - Sakrálne námety v tvorbe insitných rezbárov z Oravy zo zbierok
Oravského kultúrneho strediska

Oravské krpčeky - Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
O najkrajšiu kraslicu - 16. celoštátna posúťažná výstava
Hudobná a tanečná folkloristika - Akreditovaný vzdelávací kurz
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do 15. 2.

24. – 25. 2.
február
február
február - marec
1. 3. – 27. 3.

6. 3. – 31. 3.
8. 3.
16. 3.

Poľsko – Slovenský OKS DK, Slovenský
inštitút vo Varšave inštitút vo Varšave
OKS D.Kubín
CSŠ Dolný Kubín
Dolný Kubín
Orava
LKS v LM
OKS DK

MsKS Dolný Kubín

17. 3.

MsKS Dolný Kubín

22. 3. – 21. 4.

MSKS v DK

23. 3.
31. 3. – 2. 5.
marec

DK Nižná
OKS DK v DK
OKS Dolný Kubín

OKS DK
OKS DK
OKS DK
OKS DK

OKS DK, LKS
OKS DK

OKS DK, MsKS
Dolný Kubín
OKS DK, MsKS
Dolný Kubín

OKS DK, MSKS

OKS, OcÚ Nižná
OKS DK
OKS DK

