vo Važci dobrovoľníkmi na ich vozidle.
Obec Važec v nasledujúcom týždni objednala veľkoobjemové kontajnery od
spoločnosti Brantner a naši pracovníci tento odpad triedili a nakladali do
kontajnerov. Z odpadu vyberali hlavne penumatiky, ktoré nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Odpad

Výsledkom hospodárenia obce za
minulý rok je podľa záverečného účtu
zisk v hodnote vyše 130-tisíc eur a prebytok hospodárenia v hodnote vyše
60-tisíc eur. Poslancov o tom na júnovom zastupiteľstve informovala ekonómka obce Kristína Ilavská. Poslanci
jednohlasne schválili použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu a preúčtovanie zisku na nerozdelený zisk minulých rokov.
Po pripísaní vyčísleného prebytku je
aktuálny stav rezervného fondu obce
takmer 640-tisíc eur. Prostriedky z rezervného fondu môže obec používať na
kapitálové výdavky, napríklad v prípade potreby na krytie schodku kapitálového rozpočtu, odstránenie havarijného
stavu majetku obce, či likvidáciu škôd

spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou.
Použiť sa môžu aj na iné finančné operácie, rozhodovanie je výlučne v rukách
obecného zastupiteľstva, avšak musia
sa riadiť ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách.
V období pandémie (až do 31. 12.
2021) sa výnimočne umožňuje obciam na základe rozhodnutia svojho
zastupiteľstva použiť rezervný fond
aj na úhradu bežných výdavkov. Cieľom tohto opatrenia je možnosť využiť
všetky disponibilné zdroje samospráv
na úhradu nepredpokladaných výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne
riešiť predpokladaný negatívny dopad
pandémie na príjmy samospráv (najmä
daňové).
(red)

V rezervnom fonde pribudli tisíce

V polovici mája zorganizovalo OZ
Tatry, Ekorota, OZ LIPA a Komunitná
nadácia Liptov s podporou Pečivární
Liptovský Hrádok veľkú akciu na vyčistenie koryta Bieleho Váhu v lokalite Starý mlyn pri Východnej. Akcie sa
zúčastnilo okolo 50 ľudí, medzi ktorými nechýbali členovia organizujúcich
zložiek, ani dobrovoľníci z Východnej,
Hýb, Kráľovej Lehoty, ale aj z Važca.
Podľa slov aktivistky a členky Ekoroty Ley Kurpasovej, dobrovoľníci vyzbierali tony rôzneho odpadu: „Boli
tam plasty, stavebný odpad, topánky,
pneumatiky, dokonca chladnička. Sme
radi, že sme prispeli k vyčisteniu dôležitej časti toku Váhu, kde sa nachádzajú
aj nádherné bobrie hrádze.“
Zberný dvor na uloženie vyzbieraného odpadu poskytla naša obec,
ktorá zároveň aj financovala likvidáciu odpadu. Za najväčších pôvodcov
znečistenia rieky sú totiž považovaní
obyvatelia rómskej osady Dolinka. Ako
uviedol vedúci Obecného podniku Rastislav Sirotiak, na akcii sa preto zúčastnili aj piati obyvatelia z Múrnej ulice.
„Odpad, ktorý sa vyzbieral v lokalite
Starý mlyn vo Východnej, bol priebežne
zvážaný do areálu hasičskej zbrojnice

bol následne odvezený a zlikvidovaný
spoločnosťou Brantner. Na tejto akcii
sa vyzbieralo 3,2 tony komunálneho
odpadu a náklady na odvoz a zneškodnenie odpadu boli 670 eur,“ dodal
R. Sirotiak.
OZ Tatry zároveň podalo podnet na
odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Liptovskom
Mikuláši vo veci nelegálne uložených
komunálnych odpadov. Na základe
šetrenia okresného úradu osoba zodpovedná za nezákonne uložený odpad
nebola určená. Podľa zákona o odpadoch je však v takomto prípade zodpovedná obec, ktorá je povinná takéto
odpady zhodnotiť alebo zneškodniť.
Okresný úrad preto vydal rozhodnutie, na základe ktorého uložil obci Važec povinnosť zabezpečiť zber odpadov
pri toku Biely Váh v úseku od rómskej
osady Važec po prívodný kanál do lokality Starý mlyn. Taktiež určili obci Východná zabezpečiť dozber odpadov pri
toku Váhu a Slovenskému vodohospodárskemu podniku zabezpečiť dozber
odpadov v časti od výtokového kanála po prívodný kanál do mlyna. Okresný úrad zároveň skonštatoval, že ne(Pokračovanie na 2. strane)

Dobrovoľníci čistili Váh
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avšak boli to miesta ťažko dostupné pre
nákladné vozidlá. Obec na žiadosť vodičov pri každom odvoze kontajnerov
zabezpečovala súkromnú bezpečnostnú službu, inak títo vodiči odmietali
ísť do osady. Z dôvodu zjednodušenia
zberu odpadu obec v novembri minulého roku doplnila do osady 5 kusov kontajnerov s objemom 1100 litrov. Ich vývoz je vykonávaný jedenkrát týždenne
v rámci pravidelného zberu v celej obci.
Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu
z osady za rok 2019 boli vo výške 8861
eur. Iné druhy odpadov sa v osade zatiaľ nezbierajú, nakoľko v prípade plastov alebo skla nie je zaručené, že tieto
zložky by boli bez iných prímesí. Totiž
aj na komunálny odpad majú k dispozícii pripravené kontajnery, ale veľké
množstvo odpadu je pohodené kdekoľvek,“ dodal R. Sirotiak.
(mm)
Foto: Ekorota

Poslanci obecného zastupiteľstva na návrh poriadkových hliadok schválili odstránenie amfiteátra z Námestia slobody pred evanjelickým kostolom.
Koordinátor poriadkových hliadok a poslanec obecného zastupiteľstva Rastislav Ilavský v tejto súvislosti
uviedol, že amfiteáter využívajú niektorí občania na to,
aby tam trávili čas a konzumovali alkohol. Na mieste je
umiestnená aj bezpečnostná kamera a aj členovia hliadok opakovane upozorňovali občanov na porušovanie
všeobecne záväzného nariadenia obce.
Poslanci Peter Jacko a Ľubomír Čupka vyjadrili súhlas s odstránením amfiteátra tlmočený aj od členov
FZ Stráne. Dôvodom je fakt, že priestor amfiteátra je
malý a jeho využitie počas vystúpení je problematické. Po odstránení súčasného amfiteátra by sa podľa
poslanca Jacka mohlo na vystúpenia využívať skladacie pódium.
S návrhom na odstránenie amfiteátra sa stotožnili viacerí poslanci, napriek tomu, že sa objavili aj občania, ktorí proti takémuto rozhodnutiu protestovali
a poukázali na fakt, že nie je správnym riešením likvidovať obecný majetok kvôli pár neprispôsobivým
občanom.
(red)

Amfiteáter z námestia odstránia

Hľadáme riešenia, ako nájsť na to zdroje
a nezaťažovať obecný rozpočet. Situácia
je naozaj veľmi zložitá. Pomôcť by mohol aj kamerový systém a identifikácie
vinníkov, pretože by im hrozili nielen
pokuty, ale pri väčších škodách aj väzobné stíhanie.“
Vedenie obce odmieta obvinenia z nečinnosti, pretože problematike odpadov v osade sa venujú podľa
dostupných možností. „Vývoz komunálneho odpadu z osady je vykonávaný dlhodobo prostredníctvom dvoch
kusov veľkoobjemových kontajnerov
s objemom 2 krát 7 m3, ktoré sa podľa potreby odvážali na prekládku spoločnosti Brantner v Poprade. Aj odvoz
týchto kontajnerov je problematický.
Vodiči zberových vozidiel často čelili
vyhrážkam od osadníkov najmä z dôvodu, že im odmietli umiestňovať kontajnery na miesta podľa ich predstáv,

ORGANIZÁCIA ZBERU ODPADU V OBCI VAŽEC
Zber nadrozmerného odpadu a bielej techniky sa organizuje dvakrát do
roka. Podľa skúseností obce je to postačujúce, v prípade väčšieho množstva
odpadu organizujú aj náhradné termíny. Spomínané druhy odpadov sa zbierajú bezplatne.
Drobný stavebný odpad (kachličky, tehly...) môžu občania odovzdať v areáli hasičskej zbrojnice. Poplatok je 0,078 eur/kg. Staré pneumatiky môžu ľudia
odovzdať bezplatne v ktoromkoľvek pneuservise.

Dobrovoľníci čistili Váh

(Dokončenie z 1. strany)
boli zistené skutočnosti nasvedčujúce
tomu, že by obec zanedbala nejakú zákonnú povinnosť.
Starosta obce na základe zistených
skutočností podal v tejto súvislosti
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za nezákonné umiestnenie odpadov a prípad je v štádiu vyšetrovania. „Vzhľadom k tomu, že škoda presahovala 266 eur, jednalo sa podľa zákona
už o trestný čin. Obec môže podľa zákona o odpadoch prejednávať iba priestupky a udeľovať za ne pokuty. Preto
sme sa v snahe riešiť tento problém rozhodli využiť zákonné spôsoby a budeme sa snažiť nájsť možnosti, ako problém s odpadom v rómskej osade riešiť
celkovo,“ vysvetlil starosta obce Milan
Lištiak. Zároveň podotkol, že problémov s odpadom v osade je viacero:
„Obyvatelia osady odpad produkujú,
ale za vývoz a zneškodnenie prakticky neplatia. Obec vymáha nedoplatky
všetkými zákonnými spôsobmi. Je veľmi problematické tieto nedoplatky vymôcť, ale na druhej strane - povinnosť
odvážať odpad má obec zo zákona.
Keby sme odpad z osady nevyvážali,
mohli by sme sa dopustiť až trestného
činu všeobecného ohrozenia. Na druhej
strane, vývoz nás stojí nemalé peniaze.
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Železničnej, Na Pastierskych, Pri Váhu, Stankov breh, čiastočne ulica Školská, spojka z ulice SNP na ulicu Vyšnú, ulica Vyšná, K Jaskyni (č. 969 ku Važeckej chate), ulica Múrna,
Na čierno a Na Podjazd. Poslanci návrh starostu jednohlasne
schválili. „Obec najprv požiada vlastníkov, či majú záujem
odpredať pozemky, ktoré sú pod miestnymi komunikáciami
za cenu podľa znaleckého posudku. Ak by záujem o odpredaj
neprejavili, obec môže pristúpiť k vyvlastneniu vo verejnom
záujme,“ dodal M. Lištiak.
(red)

Hygienické podmienky obyvateľov osady Dolinka nie sú
jednoduché. Problémom je najmä pitná voda. Obyvatelia
chatrčí vodu v obydliach nemajú.
Na zabezpečenie vody doteraz v osade slúžil výtokový
stojan, ktorý spravovala Liptovská vodárenská spoločnosť
(LVS). Obyvatelia osady si mohli neobmedzene brať vodu
z tohto stojana a následne zaplatiť zmluvnému partnerovi
LVS, ktorým bol jeden z obyvateľov osady. Tento systém sa
však ukázal ako nefunkčný, pretože obyvatelia síce vodu
využívali, ale bez platenia a dlh voči LVS sa vyšplhal na
vysokú čiastku. Vodárenská spoločnosť sa preto rozhodla
tento stojan odstaviť.
Novým riešením je inštalácia špeciálneho stojana na vodu,
ktorý by mal byť „nezničiteľný“ a vodu vydá len po priložení špeciálneho čipu. Ten si budú musieť obyvatelia osady zakúpiť (resp. nabiť) vopred, čím sa predíde vznikaniu
finančných dlhov za odber vody. Stojan už LVS vybudovala na svojom pozemku pri prečerpávacej stanici na Múrnej
ulici a je napojený na verejný vodovod. Pozemok aj stojan
sú oplotené a prístupná je len výdajná časť stojana s čítačkou na čipy.
Stojan má samostatné meradlo, ktoré bolo namontované
v súlade s pokynmi prevádzkovateľa verejného vodovodu.
Každá rodina si môže zakúpiť čip v hodnote 5 eur, ktorý si
bude po vyčerpaní dobíjať. Stojan je nastavený na minimálny odber 10 litrov vody, ktoré presne nadávkuje. Výdajník
funguje nepretržite 24 hodín denne.
Obec vyčíslila v cenovom výmere náklady (nájom za pozemok, spotrebu elektrickej energie, prenájom výdajníka,
mzdu zodpovednej osoby...) na prevádzku výdajníka. Cena
za meter kubický pitnej vody je stanovená na 3,49 eur.
Čipovú kartu si už zakúpila drvivá väčšina obyvateľov

• Obyvatelia osady si po zavedení nového stojana tento systém
pochvaľujú.

osady (rodín). Ako niektorí z nich uviedli pre naše noviny,
sú s týmto systémom spokojní.
Text a foto: mm

Vodu v osade vydáva stojan na čip

Na júnovom rokovaní obecného zastupiteľstva informoval starosta obce Milan Lištiak poslancov o prechodnom ustanovení zákona o pozemných komunikáciách, ktoré umožňuje obciam do konca tohto roka majetko-právne
vysporiadať pozemky nachádzajúce sa pod miestnymi komunikáciami.
Starosta navrhol, aby aj naša obec podala žiadosť na majetko-právne vysporiadanie takýchto pozemkov. Ako konkretizoval, vo Važci ide najmä o pozemky na ulici Urbárskej,

3

svojej ponuke označili ako prijateľnú, ale nekonkretizovali ju.
Zároveň by sme chceli využiť ďalšie možnosti z európskych
štrukturálnych fondov, ktoré prinášajú výzvu na budovanie
chodníkov v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunitných skupín,“ vysvetlil Milan Lištiak.
Obec by v rámci projektu žiadala o financie na vybudovanie chodníka na ulici K Jaskyni, ďalej na ulici Štefana Rysuľu,
Stankov breh a na Železničnej ulici.
(red)

Obec vysporiada pozemky pod cestami

Z iniciatívy Železníc Slovenskej republiky by v spolupráci s obcou mohol vzniknúť projekt, ktorý prinesie skvalitnenie obecnej infraštruktúry. Železnice SR totiž ponúkli obci
spoluprácu formou prenájmu pozemkov vo svojej správe
napríklad na vytvorenie parkovacích miest pri železničnej
stanici.
Starosta obce považuje túto ponuku za zaujímavú, avšak
požaduje ďalšie detaily: „Máme záujem o ponuke ďalej rokovať. Zaujíma nás najmä výška nájmu, ktorú Železnice SR vo

Pri stanici možno pribudne chodník a parkovisko
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ba 10 %, pretože ceny sú v súčasnosti na
inej úrovni ako pred rokmi.
Poslanci o tejto téme diskutovali už
od apríla a odporúčali finančnej komisii vypracovať analýzu a prepočet
vzhľadom na finančné možnosti obce.
V rámci diskusie odzneli viaceré alternatívy a návrhy na riešenie, napríklad
postupné budovanie na etapy, hľadanie
fondov, či investora. „Máme šancu, že
napríklad na kanalizáciu a vodovod by
sme mohli skúsiť požiadať o financie cez
fondy, pretože obce nad 2000 obyvateľov by takúto možnosť mali dostať. Ak
bude výzva, určite sa zapojíme,“ vyjadril
nádej starosta Milan Lištiak. O prípadných prijatých návrhoch vás budeme informovať.
(mm)

zorní na novo vložené správy. Stačí si
zdarma stiahnuť aplikáciu podľa postupu, ktorý nájdete na našej obecnej webovej stránke. O mobilnej aplikácii V obraze, tak ako aj o spôsobe stiahnutia si
aplikácie do svojho mobilu sa dozviete
viac na www.aplikaciavobraze.sk

Ďalšia obecná budova sa po rokoch dočkala rekonštrukcie. Miestne kultúrne stredisko dostane v rámci projektu na
zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov nový
šat, keďže v súčasnosti je budova v nevyhovujúcom technickom stave a aj jej estetická hodnota je negatívna. Cieľom
projektu je dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti budovy, teda výmena okien, dverí, zateplenie, odizolovanie obvodových múrov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácií a strechy.
Vďaka projektu obec ušetrí 95 % hodnoty rekonštrukcie,
pretože tieto financie získa od štátu a zo zdrojov EÚ. V číselnom vyjadrení je celková výška oprávnených nákladov
takmer 123-tisíc eur, z toho necelých 117-tisíc eur obec získa
z projektu ako nenávratný finančný príspevok a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov obce je 6136 eur.
Podľa starostu obce Milana Lištiaka sa poslanci zúčastnili
obhliadky budovy, aby posúdili nutnosť ďalších rekonštrukcií, ktoré projekt nezahŕňa. „Ide napríklad o rekonštrukciu
podláh, stropov, omietok a ďalších prác v interiéri. Dohodli
sme sa, že priebežne budeme podľa stavu obecných financií a po odsúhlasení poslancami pridávať tieto rekonštrukcie
z vlastných zdrojov. Verím, že sa nám podarí zrekonštruovať
čo najviac,“ dodal starosta.
Víťazom výberového konania a realizátorom rekonštrukčných prác je firma Michal Labaš, Spišské Vlachy.
(red)
Foto: mm

• Miestne kultúrne stredisko získa po rokoch nový vzhľad.

Kultúrne stredisko rekonštruujú

Máme záujem stále zlepšovať služby
pre našich občanov, a preto sme v týchto
dňoch pre Vás aktivovali mobilnú aplikáciu v Obraze.
Každý z Vás môže teraz dostávať novinky a správy z obce priamo do svojho
mobilného telefónu. Aplikácia vás upo-

Naša obec je V OBRAZE

tve obce od roku 2010 doteraz evidované celkové výdavky vo výške 32-tisíc
eur. Na projektové dokumentácie sme
minuli 14850 eur, geometrický plán stál
necelých 2500 eur, výkup pozemkov necelých 14-tisíc eur. Takmer 350 eur stál
znalecký posudok, 450 eur práve služby
a 272 eur ostatné poplatky.
Podľa projektu z roku 2007 by projekt
cesty so sieťami stál viac ako milión eur.
Konkrétne sa počíta takmer 334-tisíc eur
na splaškovú kanalizáciu, 140-tisíc eur
na výtlačnú kanalizáciu, 100-tisíc eur na
prečerpávaciu stanicu, takmer 114-tisíc
eur na vodovod a takmer 74-tisíc eur na
plynovod. Samotná cesta by stála vyše
251-tisíc eur. Podľa slov starostu obce
treba počítať aj s navýšením cien o zhru-

Cesta na Pastierske je nekonečný príbeh
V poslednom čase sa opäť začína
viac skloňovať v zastupiteľských kruhoch projekt cesty na Pastierske. Plán,
o ktorom sa v obci hovorí už mnoho rokov naberá na reálnych kontúrach len
veľmi pomaly.
Samotnému budovaniu totiž predchádzalo vypracovanie projektov, či
vykupovanie pozemkov. Zatiaľ čo projekty sú pripravené už od roku 2007,
s vysporiadaním pozemkov sa obec
stále pasuje. Niektorí občania pozemky
predali, avšak sú aj takí, ktorí nesúhlasili, alebo sa nevyjadrili a v týchto prípadoch obec pristúpila k vyvlastňovaniu. Pri ňom sa musí dodržať zákonný
postup, ktorý znamená okrem iného
i dodržiavanie zákonných lehôt, ktoré
v niektorých prípadoch ešte stále plynú. Prípadov je už len minimum, ale
kým nebudú ukončené všetky, obec
nemôže konať. Vyvlastňovanie sa rieši
za cenu stanovenú znaleckým posudkom (7,80 eur/m2).
Po vybavení právnych záležitostí
a odstránení plotov sa bude môcť začať
s odstraňovaním ornice.
Na cestu Pastierske sú v účtovníc-
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• Aj keď to počas kurzu vyzeralo dramaticky, k žiadnemu skutočnému zraneniu
nedošlo. ☺

Časť členov DHZ Važec absolvovala
školenie prvej pomoci, na ktorom mali
možnosť si prakticky vyskúšať ošetrovanie, prácu pod tlakom a v strese. Dobrovoľní hasiči zvládli kurz úspešne. Teoreticky aj prakticky dokázali poskytnúť
pomoc napríklad pri epileptickom záchvate, páde z rebríka, ošetriť poranenie s krvácaním a podobne. Ich najdôležitejšia modelová situácia bola zásah
pri simulovanej dopravnej nehode so
štyrmi postihnutými – cyklista, žena
v bezvedomí, dieťa v bezvedomí bez
prítomného dýchania a matka so slabými zraneniami.
Kurz v trvaní 33 hodín sa uskutočnil
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v dňoch 12. – 14. júna v tunajšej hasičskej zbrojnici. Školiteľmi boli zástupcovia Slovenského červeného kríža územného spolku Žilina. Kurz bol zameraný
nielen na teórie, ale najmä na prax.
„Rada by som poďakovala Ľubomírovi Kuzmiakovi, Dominike Michalkovej,
Monike Užíkovej, Noemi Jakubčiakovej,
Nikole Ilavskej a Michalovi Rybovičovi,
a tiež aj našim školiacim lektorom Petrovi Martinekovi, Jurajovi Gavalovi a Nele
Harmanovej. Tento kurz plánujeme zorganizovať ešte v októbri alebo novembri
pre členov, ktorí sa nemohli zúčastniť
v júnovom termíne. V prípade záujmu
sa môžu prihlásiť aj občania. Cena kurzu je 90 eur na osobu, pričom hasiči to
mali hradené z dotácií v rámci odbornej
prípravy,“ uviedla veliteľka DHZ Važec
Jana Michalková.
(red)
Foto: archív DHZ

Hasiči trénovali prvú pomoc
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§7
Ochrana verejného poriadku
1. Na verejnom priestranstve je zakázané:
a) rušiť verejný poriadok hlasovými a hlukovými prejavmi, vrátane reprodukovanej hudby nad mieru primeranú pomerom,
b) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasným nadávaním, pľuvaním, krikom, prípadne
iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá slušného
správania sa,
c) ničiť a poškodzovať pamiatkové objekty, hroby a náhrobné kamene,
d) ničiť, znečisťovať sprejovými nápismi alebo inak po-

§6
Chov a držanie zvierat
2. Každý pes musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.
3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so
zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií
tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
7. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie.
9. Zakazuje sa vstup so psom: a) na verejné detské ihriská a pieskoviská, b) do verejných budov, c) na verejné cintoríny, d) do verejných školských, kultúrnych a sociálnych
zariadení.
10. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
alebo miesto, kde je voľný pohyb psov povolený a uložiť na
určené miesto. Určeným miestom je špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov.

§9
Obmedzenia požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa celoročne v čase od 0.00 hod do 24.00 hod.
denne predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje na
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
s výnimkou:
a) v čase 31. decembra kalendárneho roka od 18.00 hod do
1. januára kalendárneho roka do 4.00 hod.,
b) verejne prístupných miest, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov bezprostredne
súvisí a sú na takúto činnosť v súlade s právnymi predpismi
prevádzkovo a priestorovo prispôsobené, napr. prevádzky
poskytujúce pohostinské a reštauračné služby, obcou povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich
pohostinské a reštauračné služby, a to počas prevádzkových
hodín príslušného zariadenia,
c) podujatí organizovaných obcou Važec,
d) na verejných kultúrnych podujatiach alebo zhromaždeniach oznámených alebo ohlásených obci v súlade s osobitnými predpismi,
e) na ohlásených verejných športových podujatiach v súlade s osobitnými predpismi,
f) na miestach, kde sa vykonávajú príležitostné trhy podľa
platného a účinného VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach obce Važec.
2. Zakazuje sa celoročne v čase od 0.00 hod do 24.00 hod.
denne predávať, podávať a požívať psychotropné a omamné
látky, na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach, „ak osobitný zákon neustanovuje inak“.

§8
Zákaz rušenia nočného pokoja
1. Referenčný časový interval pre noc (ďalej len „nočný pokoj“) je stanovený týmto nariadením v súlade s osobitným právnym predpisom, a to v čase od 22.00 hod. do
6.00 hod.
2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom,
vibráciami nad mieru primeranú pomerom, napr. krikom,
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov.

škodzovať verejné objekty a zariadenia ako sú trvalé a dočasné stavby v obci, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického
vedenia a obecného rozhlasu, nádoby a koše na odpadky, autobusové zastávky a oddychové lavičky, chodníky,
e) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá
a zariadenia, budovy, kultúrne pamiatky, domové fasády,
informačné zariadenia, oplotenia, detské ihriská a športoviská,
f) poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok fyzických a
právnických osôb nachádzajúci sa na území obce,
g) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a rozhlasu,
h) umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo
hospodárskych zvierat a hydiny na cudzie pozemky a verejné priestranstvá.

(výťah zo Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách,
o ochrane verejnej zelene a určení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV
§4
1. Je zakázané akékoľvek znečisťovanie verejných
priestranstiev a verejnej zelene v obci, napríklad vyhadzovaním cigaretových ohorkov, vyhadzovaním alebo lepením
žuvačiek, pľuvaním, zvracaním, umiestňovanie odpadu na
iné miesta a do iných nádob, než ktoré sú na to určené podľa
osobitných predpisov a nariadení obce a vyberanie odpadov
z týchto miest a nádob.
2. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich znečistenie,
ukladať veci na brehoch vodných tokov na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do vodných tokov a spôsobiť ich
znečistenie. Je zakázané v korytách vodných tokov vytvárať
umelé zábrany, zátarasy a iné prekážky.
3. Zakazuje sa sypať na brehy vodných tokov pokosenú trávu.
6. Je zakázané poškodzovať verejnú zeleň alebo ju užívať
iným spôsobom, než na ktorý sú jej jednotlivé zložky určené,
napríklad vykonávaním osobnej biologickej potreby fyzických osôb, táborením, stanovaním, bivakovaním, jazdou
na koni alebo zakladaním ohňa.
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do 31. 12. 2020. Osobitný zreteľ spočíva v podpore prevádzkovania športovej infraštruktúry v obci. Prevádzkové
náklady bude hradiť prenajímateľ.
Z finančných záležitostí prebrali
poslanci ekonomický rozbor Obecného podniku a odsúhlasili preúčtovanie
zisku vo výške 7859 eur na nerozdelený zisk z minulých rokov. Schválili aj záverečný účet obce bez výhrad.
Ekonómka obce Kristína Ilavská informovala poslancov o návrhu na odpis
nevymožiteľných pohľadávok za nájomné v celkovej výške 7209 eur (za
roky 2010 – 2012). Návrh je z dôvodu
ukončenia exekučného konania, nakoľko uplynula rozhodná doba.
Poslanci odsúhlasili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
druhý polrok 2020. Schválili aj VZN
o podmienkach dodávky pitnej vody

Služby obecnej knižnice môžete po presťahovaní opäť využívať.
Knižnica dočasne zmenila svoje „pôsobisko“ kvôli rekonštrukcii
Miestneho kultúrneho strediska. Počas rekonštrukcie bude knižnica fungovať v budove zdravotného strediska (samostatný vchod).
Výpožičná doba zostáva nezmenená a čitateľov radi privítame vo
štvrtok a v nedeľu v čase od 17.00 do 19.00 h.

Knižnica v nových priestoroch

• Futbalové ihrisko pri Športovej ulici sa už dávno na športové účely nevyužíva. Po
žiadosti o odpredaj na výstavbu domov sa o jeho využití opäť rozprúdila debata.

Na obecnom zastupiteľstve koncom júna (29. 6.) mali poslanci bohatý program. Venovali sa schvaľovaniu „bežných“ obecných záležitostí,
ale prebrali aj niekoľko chúlostivejších tém. V úvode schválili zámer na
odpredaj pozemkov o výmere 121 m2
pre žiadateľa Milana Bartka (č. 126)
ako prípad hodný osobitného zreteľa
(scelenie nesúrodých parciel a účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov) za cenu stanovenú znaleckým
posudkom vo výške 10,40 eur/m2.
Schválili aj prenájom nebytových
priestorov v suteréne zdravotného
strediska pre Športový klub Kriváň
na dobru určitú ako prípad hodný
osobitného zreteľa za nájomné 1 euro
za celé obdobie prenájmu a to od začiatku realizácie stavebných prác v budove Miestneho kultúrneho strediska

Z obecného rokovania

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC
pre obyvateľov ulice Múrnej prostredníctvom výdajníka vody. Schválili aj
zníženie nájomného za nebytové
priestory kaviarne Irisis o 50 % do 31.
decembra 2020 z dôvodu povinného
uzavretia prevádzky počas mimoriadnej situácie súvisiacej s preventívnymi
epidemiologickými opatreniami proti
koronavírusu.
Poslanci schválili pridelenie prízemného 3-izbového bytu na skúšobnú dobu 6 mesiacov a neschválili pridelenie nájomného bytu v dome č. 538
(ulica Dr. Lučanského).
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou
obyvateľov Tatranskej ulice o zriadenie plynofikácie. Po prerokovaní na
stavebnej komisii, finančnej komisii
a obecnej rade žiadosť odstúpili na
posúdenie spoločnosti SPP, ktorá je
vlastníkom plynárenskej siete.
Jednotu poslancov pri hlasovaní narušila žiadosť o prenájom stánku v tržnici na predaj občerstvenia, ktorú podal Ismail Saiti z Popradu. Niektorí
poslanci vyjadrili najmä obavy, aby
nedošlo k zvýšeniu prípadov narúšania verejného poriadku a problémom
s udržiavaním čistoty v obci. Po rozprave bola žiadosť nakoniec schválená
nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov (4 za, 1 proti, 1 sa zdržal).
Nájomná zmluva bude uzatvorená na
dobu určitú do 30. júna 2021 za cenu
10 eur/deň. Nájom za mesiac júl bude
odpustený z dôvodu vykonania potrebných nevyhnutných stavebných
prác a úprav stánku.
Nejednohlasní boli poslanci aj v prípade schvaľovania odstránenia amfiteátra z námestia pred kostolom (4 za,
2 sa zdržali).
Na obecnom zastupiteľstve starosta
privítal aj zástupcu rímsko-katolíckej
cirkvi Romana Šemráka, miestneho farára. Cirkev totiž oslovil Jozef Zubaj so
žiadosťou o odpredaj pozemku pri futbalovom ihrisku na výstavbu domov
pre rodinu. Plocha samotného ihriska
je obecná, ale cirkev v danej lokalite
vlastní ešte ďalšie pozemky. R. Šemrák
uviedol, že zasadala farská rada, ale
konečné slovo má biskup. Farár zároveň požiadal o stanovisko obecné zastupiteľstvo. Poslanci sa zhodli
na názore, že s predajom nesúhlasia.
Starosta zdôraznil, že ihrisko a okolité
pozemky sú v územnom pláne vedené
ako plochy pre šport. Poslanci odporúčali starostovi obce osloviť zástupcov
cirkvi a rokovať o predaji, resp. prenájme cirkevných pozemkov pre obec.
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PRIBUDNÚ NOVÍ
PEDAGÓGOVIA

• Žiaci deviateho ročníka neprišli o tradičnú rozlúčku so školou a učiteľským kolektívom, avšak tá tohtoročná bola o čosi viac súkromnejšia - len v kruhu deviatakov
a pedagógov.

Od polovice marca boli na Slovensku zatvorené školy a školské zariadenia v rámci preventívnych protiepidemiologických opatrení. Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa tieto opatrenia
uvoľnili začiatkom júna, keď sa do školských lavíc mohli vrátiť niektorí žiaci.
Prevádzka školy bola spustená pre žiakov 1. až 5. ročníka.
„Od prvého júna sa dobrovoľne na
vyučovanie prihlásilo 76 žiakov z celkového počtu 117 v prvom až piatom roč-

DETI STIHLI ŠKOLU EŠTE
PRED PRÁZDNINAMI

níku, čo predstavuje 64,96 %. Žiaci boli
rozdelení do jednotlivých skupín, pre
každú skupinu bola pridelená učiteľka
a asistentka učiteľa, ktorá ostávala len
pri svojej skupine. Skupiny prichádzali do školy v presne vymedzenom čase,
aby sa navzájom v priestoroch nestretli. Ostatné triedy šiesteho až deviateho
ročníka sa naďalej vzdelávali dištančnou
formou, teda v domácom prostredí výučbou cez internet,“ priblížila situáciu
riaditeľka školy Janette Šándorová.
Vyučovanie sa uskutočňovalo podľa upraveného rozvrhu a fungovala aj
školská jedáleň. V škole boli prijaté aj
zvýšené hygienické opatrenia. Hneď 2.
júna pracovníci z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vykonali v škole kontrolu, ktorá bola zameraná na dodržiavanie podmienok stanovených
v usmernení Ministerstva školstva SR.
„Vypracovali sme pokyny k prevádzke základnej a materskej školy,
podľa ktorých sa zamestnanci školy
a žiaci riadili. Kontrola skonštatovala, že boli dodržané prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia a dodržané podmienky uvedené v usmernení
k prevádzke škôl. Škole neboli udelené
žiadne sankcie alebo opatrenia,“ dodala
riaditeľka. Po ďalšom uvoľnení opatrení od 22. júna (dobrovoľná dochádzka
pre všetky deti) chodilo do školy 148
žiakov z celkového počtu 198, čo predstavuje 74,74 %.
Kvôli špecifikám súčasnej epidemiologickej situácie bol netradičný aj záver školského roka. Neuskutočnilo sa
slávnostné spoločné ukončenie ako
zvyčajne, ale vysvedčenia si žiaci pre-

Korona vírus zastavil aj prevádzku
materskej školy a deti sa ocitli v domácom prostredí so svojimi rodičmi. Počas
zatvorenia materskej školy deti dostávali úlohy od pani učiteliek do poštových
schránok. Boli to pracovné zošity, grafomotorické listy a omaľovánky, ktoré si
mohli deti vypracovávať podľa pokynov
na každom liste. Po skoro trojmesačnej
odmlke sa brány materskej školy opäť
otvorili prvého júna, kde mohli rodičia
svoje deti opätovne prihlásiť za dodržania prísnych hygienických opatrení.
Podľa usmernenia ministerstva školstva
boli uprednostnené deti záchranárov, lekárov, učiteľov a pracujúcich rodičov.
Do materskej školy sa prihlásilo celkom 19 detí, ktoré boli rozdelené do
dvoch tried podľa veku aj súrodeneckých dvojíc. Prevádzka materskej školy
sa skrátila, aby mohli byť denne vydezinfikované priestory aj hračky, s ktorými sa deti hrávali. Skupiny detí sa medzi
sebou nestretávali, každá skupina mala
svoju triedu, zvlášť priestor na stravovanie aj samostatné spálne. Obliečky sa
prezliekali každý týždeň. Zakúpili sa
nové zásobníky na mydlá, zásobníky
na papierové obrúsky, ktorými si deti
utierali ruky. Bavlnené uteráky sa nepoužívali, zakázané bolo aj umývanie zubov. Deti väčšinu času trávili vonku, výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala
podľa školského vzdelávacieho programu, ale len v upevňovaní úloh. Po uvoľnení opatrení od 15-teho júna mohli prísť
všetky deti do materskej školy.
Prihlásilo sa ďalších 12 detí, ktoré boli
priradené k už existujúcim skupinám.
Hygienické opatrenia ostali, ale už sa
nemusela deťom merať teplota denno-denne pri vstupe, zrušila sa povinnosť
dezinfekcie rúk, ale rodičia v priestore
materskej školy musia stále používať
rúško. Nemusia už každý deň vypisovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Počas týchto opatrení boli zakázané stretnutia, rozlúčky aj spoločné akcie.
Pre tie deti, ktoré v mesiaci jún navštevujú materskú školu, bude otvorená aj
cez prázdniny do 17-teho júla.
Veríme, že hrozba čoskoro pominie
a v plnom počte sa opäť stretneme v septembri.
(mk)

PANDÉMIA DALA „STOPKU“
AJ ŠKÔLKAROM

brali vo svojich triedach od triednych
učiteľov.
(red), foto: zš

KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL

V základnej škole nastanú od septembra personálne zmeny. Škola vyhlásila
výberové konanie na učiteľov na viaceré
aprobácie. Celkovo sa prihlásilo 44 uchádzačov z celého Slovenska. Od septembra tak v škole pribudne nová učiteľka
slovenského jazyka (z L. Mikuláša),
nová angličtinárka (z L. Hrádku) a nová učiteľka chémie (zo Spišskej Novej
Vsi), ktorá prijala aj ponuku na bývanie
v školskom byte. Bližšie predstavenie
pedagógov prinesieme po zahájení nového školského roka.
Riaditeľka Janette Šándorová informovala aj o zápise žiakov do prvého
ročníka. Žiadosť podali rodičia 34 žiakov, dve deti dostali odklad zo zdravotných dôvodov. Polovica detí bude
v nultom ročníku a polovica v bežnej
prvej triede.
(red)
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Európska únia
Európske štrukturálne
a investičné fondy

Miestna akčná skupina (MAS) Horný Liptov v programovom
období 2014 - 2020 získala už po druhýkrát „štatút MAS“, ktorý
ju oprávňuje vyhlasovať výzvy na podporu rozvojových projektov
v území Horného Liptova. O podporu sa tak môžu uchádzať podnikatelia z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poľnohospodári, lesníci, ale aj obce. Formou grantov vo výške od 2 – 50-tisíc eur bude v regióne Horného Liptova prerozdelených viac
ako 900-tisíc eur z PRV SR 2014-2020. Ďalších 600-tisíc eur
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je plánovaných na prerozdelenie z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 - 2020. Táto podpora bude určená
pre podnikateľov, obce, ale aj neziskové organizácie pôsobiace
v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Miestna akčná skupina vznikla ako partnerstvo subjektov z verejného, občianskeho a súkromného sektora v roku 2008. V súčasnosti má 53 členov, z toho 25 obcí, ktoré tvoria územie MAS
Horný Liptov. Do roku 2015 bolo prostredníctvom MAS podporených 66 projektov v celkovej výške viac ako 2 milióny eur.
O aktuálnych výzvach sa môžete informovať na www.hornyliptov.sk alebo osobne v kancelárii MAS, v budove MsÚ v Liptovskom Hrádku na Hviezdoslavovej ulici 170.
Tešíme sa na vaše projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity nášho regiónu a kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov!



Aj vy môžete prispieť do Važeckých novín.
Radi privítame vaše tipy a námety.
0904 653 071
vazeckenoviny@gmail.com
alebo využite schránku na obecnom úrade.

• Tradičnú jarnú slávnosť otvárania studničiek s chorovodom
Omilienci sme si v tomto roku pripomenuli koncom mája len
prostredníctvom miestneho rozhlasu. (Fotografia z minulého
roka).

aspoň trošku podarí oživiť kultúru už v auguste. V spolupráci
s Galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pripravujeme literárne podujatie venované 120. výročiu narodenia Štefana Rysuľu, ktoré by sa malo uskutočniť 15. augusta
v Dome Jana Hálu,“ dodala M. Hybenová.
(red)

MAS Horný Liptov opäť vyhlasuje výzvy
na získanie finančného príspevku

SPOMIENKA NA KONIEC VOJNY
8. máj je jeden z najvýznamnejších dátumov nielen pre
našu krajinu. 8. mája 1945 skončila druhá svetová vojna
– najtragickejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva.
Zapojených bolo vyše 50 štátov, zahynulo viac ako 62
miliónov ľudí, z toho 40 miliónov tvoria civilné obete.
Zničené boli celé mestá, spôsobené nevyčísliteľné škody
na majetku a kultúrnom dedičstve národov.
V našej histórii treba vyzdvihnúť formovanie partizánskych skupín na odpor voči nacizmu. Slováci bojovali na všetkých frontoch, v ZSSR, na plážach Normandie, aj v Pacifiku.
V súčasnej dobe sa boríme s problémom pandémie. No
nezabúdajme na hrôzy minulosti, ktoré sú pre nás ako výstražný prst. Vážme si pokoj a slobodu, ktorú nám ťažko
vybojovali naši predkovia a zaplatili za ňu svojím zdravím, ale aj životmi.

Posledný májový víkend mal patriť v našej obci veľkým
oslavám. Uskutočniť sa mal už 27. ročník slávností otvárania studničiek s tradičným chorovodom Omilienci a pripomenúť sme si mali aj 740. výročie založenia obce. Pripravené bolo vystúpenie Kollárovcov a v pláne bol aj bohatý
program. Avšak kvôli protiepidemiologickým opatreniam
boli oslavy zrušené.
Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Margita Hybenová podotkla, že jarné slávnosti neboli jedinou
akciou, ktorú sa nepodarilo zrealizovať kvôli koronakríze.
„Chorovod Omilienci sme začali organizovať v roku 1993,
odvtedy je to prvýkrát, čo sa neuskutočnil. Mali sme pripravený aj projekt na vydanie knižky o obci, ale nakoniec sme
kvôli vzniknutej situácii nepodpísali zmluvu. Neboli Jarné
nápady plánované na začiatok apríla, na májové výročie
ukončenia vojny sme pripravili aspoň reláciu do miestneho rozhlasu. V polovici júla sme na výročie vyhorenia obce
zvykli organizovať aj vatru zvrchovanosti. Verím, že sa nám

Kultúra ustúpila korone
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futbalového ihriska pri základnej škole, kde sa rozšírili plochy na športoviská. V lokalite Čierne, ktorá je v územnom pláne určená na cestovný ruch od
r. 2009, sa rozšírila špecifikácia lokality
výškového a pôdorysného usporiadania stavieb, čo zahŕňa aj novopostavený hotel v danej lokalite. A spresnili sa
podmienky v lokalite „spodné Pastierske“, kde je plocha určená na bývanie
a kde by v budúcnosti mohli vzniknúť
podmienky na individuálnu bytovú výstavbu.“
(red)

novci nasadili latku poriadne vysoko,
keď súpera porazili 1:11. Góly vsietili
Erik Alexy, Tomáš Žilka, René Durkot
(2), Andrej Chromčo (3), Matúš Ilavský, Matúš Pavličko, Ľubomír Roth
a Ľubomír Gallovič.
Druhé kolo odohrali na domácom
ihrisku 21. júna so súpermi z Ludrovej.
Gólov bolo výrazne menej, padol len
jediný, ale zato pre našich víťazný (1:0).
Autorom gólu bol Patrik Alexy.
V treťom kole cestovali naši futbalisti hosťovať do Liptovskej Kokavy.

Vrátili sa však s prehrou 3:0.
Skóre si vylepšili 5. júla na domácom ihrisku. Liptovské Sliače porazili s výsledkom 4:2. Skórovali Dominik Klein, Ľubomír Gallovič, Matúš
Ilavský a z pokutového kopu Marián
Mátray.
Podľa predbežných plánov by sa
malo jesenné kolo klasických futbalových súťaží začať 2. augusta (muži).
Deti by nás mali reprezentovať len
v spojenom družstve so Štrbou, avšak
termíny zatiaľ známe nie sú.
(red)

dú môcť z dostupných zdrojov dohľadať informácie, ktoré sa vyžadujú pri
sčítaní domov a bytov, môžu vás kontaktovať pre doplnenie týchto údajov,
aby zaistili čo najpresnejšie údaje potrebné pre štatistické zisťovanie. Súčasne v novinách uverejňujeme krátky
dotazník, ktorý môžete vyplniť a odovzdať na obecnom úrade v kancelá-

rii referátu kultúry (na prízemí, prvé
dvere vľavo) alebo vyplnený dotazník vhodíte do schránky s označením
SODB 2021 (v budove úradu) do 31.
augusta 2020.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční
v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie
sa šesť kalendárnych týždňov. Všetky
údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom
formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020
na piatok 1. januára 2021. Obyvateľ sa
bude môcť sčítať elektronicky – sám,
na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.
Viac informácií prinesieme v nasledujúcich vydaniach novín.
www.scitanie.sk
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Sčítanie domov a bytov v roku 2021
v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov
a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná obec a prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne
zníži administratívna záťaž.
Sčítania domov a bytov potrvá od
1. júna 2020 do 12. februára 2021. Obec
môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území
obce.
V prípade, že osoby poverené sčítaním (Rastislav Sirotiak, Jana Michalková, Zuzana Profantová, Kvetoslava
Lištiaková, Miroslava Polcová) nebu-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení uprostred júna svitlo
športovcom na lepšie časy. Opäť mohli
vybehnúť na trávnik a posielať loptu
do bránky. Keďže jarná časť ligovej futbalovej súťaže bola zrušená, Liptovský
futbalový zväz vyhlásil aspoň náhradnú súťaž o Letný pohár LFZ. Naši futbalisti sa do súťaže bez váhania prihlásili a zo šestnástich prihlásených
mužstiev si v konečnom umiestnení
vybojovali pekné štvrté miesto.
Prvé kolo 14. júna v Liptovskom Tr-

Futbalisti súťažili o pohár Liptova

zverejnila na úradnej tabuli a internetovej stránke oznámenie o začatí konania
(zverejnené od 30. 7. do 30. 8. 2019). Po
vyhodnotení všetkých doručených pripomienok bol návrh dopracovaný. Návrh spolu s vypracovaným všeobecným
záväzným nariadením bol predložený
na Okresný úrad v Žiline a následne
schválený obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce Milan Lištiak uviedol,
že zmeny a doplnky územného plánu
priniesli najmä bližšie špecifikácie už
zahrnutých celkov: „Doplnky sa týkajú

Schválili zmeny a doplnky územného plánu
Na májovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva poslanci bez pripomienok schválili zmeny a doplnky územného plánu obce Važec. Územný plán
bol schválený v roku 2009, prvýkrát bol
aktualizovaný v roku 2017.
Súčasná druhá aktualizácia je v súlade so zadaním, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
z roku 2005 a celkovou koncepciou rozvoja obce Važec. Spracovaním zmien
a doplnkov územného plánu boli poverené spôsobilé osoby. Obec následne
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Počet obytných miestností v byte - je údaj o počte izieb v byte, ktoré sú uzavreté múrmi siahajúcimi od
podlahy až po strop alebo strechu s plochou aspoň 8 m². Do počtu obytných miestností sa nezapočítavajú
miestnosti využívané na podnikanie. Kuchyňa je obytnou miestnosťou, len ak je jedinou obytnou miestnosťou bytu.
Počet obytných miestností: ........................
Poloha bytu v dome - je poschodie, na ktorom sa byt nachádza. Pojmom poschodie pre účely sčítania označujeme časť domu na každom z podlaží (vrátane suterénu, prízemia, mezonetu, mezanínu a podkrovia).
Poloha bytu v dome sa zisťuje v nasledujúcej štruktúre:
a) suterén alebo pivnica -ak je podlaha bytu pod úrovňou terénu
b) prízemie - ak je podlaha bytu na úrovni terénu, alebo málo nad ňou.
c) číslo poschodia (podľa umiestnenia vchodu do bytu), poschodie č. ...............
d) podkrovie, mezonet alebo mezanín - ak sa byt nachádza na viacerých podlažiach ide o mezonet, ak je
situovaný na medziposchodí ide o mezanín, alebo ak sa nachádza na najvyššom poschodí so zníženým
stropom - podkrovný byt.
Pozn.: vyberte jednu z možností, pri možnosti c) špecifikujte číslo poschodia
Vodovod - v prípade viacerých zdrojov, uveďte prevažujúci zdroj
a) vodovod v byte zo spoločného zdroja (spoločným zdrojom sa myslí súbor objektov a zariadení slúžiacich
na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou
b) vodovod v byte z vlastného zdroja (napr. studňa)
c) vodovod mimo domu - vodovod, ktorý je zdrojom pitnej vody pre byt a nachádza sa mimo priestorov bytu,
napr. v pavlačových domoch
d) bez vodovodu - byt nemá zabudovaný vodovod ani prístup k nemu mimo bytu
Splachovací záchod
a) splachovací záchod v byte
b) splachovací záchod v mimo bytu
c) bez splachovacieho záchoda
Kúpeľňa (hodiace sa podčiarknite)
v byte;
mimo domu;

3.

4.

5.

6.

7.

bez kúpeľne

Podlahová plocha bytu - je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými sú predsieň, hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, balkónov, lodžií, terás a neobytných pivníc.
Podlahová plocha sa udáva v štvorcových metroch (m²) ...............

Forma vlastníctva bytu (podmienky užívania bytu, za ktorých je byt obývaný)
a) byt obývaný vlastníkom
d) služobný byt
g) iná forma vlastníctva
b) byt vo vlastnom rodinnom dome
e) družstevný byt
c) obecný byt
f) byt v nájme

2.

1.

Vyplnený dotazník odovzdajte na obecnom úrade v kancelárii referátu kultúry (na prízemí, prvé dvere vľavo) alebo vyplnený dotazník vhoďte do schránky s označením SODB 2021 v budove úradu do
31. 08. 2020. Za spoluprácu pri korektnom vypĺňaní Vám veľmi pekne ďakujeme.

č. domu/bytu:

Dotazník na sčítanie domov a bytov
obec Važec
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Typ kúrenia
a) ústredné kúrenie diaľkové (zdroj tepla umiestnený mimo domu: kotoľňa, tepláreň)
b) ústredné kúrenie lokálne (zdroj tepla je v dome, napr. v pivnici, v chodbe)
c) etážové kúrenie - zdroj tepla umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu, obsluhuje ho užívateľ bytu
d) samostatné vykurovacie teleso - zdroj tepla vykuruje len danú miestnosť (kachle, krb, gamatky)
e) iný - napr. mobilné vykurovacie zariadenie
f) bez kúrenia
Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu (v prípade viacerých zdrojov, podčiarknite prevažujúci)
plyn, elektrika, kvapalné palivo (nafta, vykurov. olej, lieh), pevné palivo, solárna energia, iný zdroj, žiadny
zdroj
Typ domu alebo obydlia, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
rodinný dom, bytový dom, polyfunkčná budova (napr.obchodné centrum), rekreačný objekt, prevádzková budova s bytmi (škola, reštaurácia, administratívna budova), ostatné budovy na bývanie (fara, horáreň, poľnohospodárska budova, salaš), núdzové ubytovanie na pracovisku, neskolaudovaný dom, núdzový objekt
neurčený na bývanie (garáž, sklad, prístrešok...), mobilné obydlie, domov sociálnych služieb, zariadenie pre
seniorov, útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie, náboženská alebo cirkevná inštitúcia, ubytovňa, ubytovacie zariadenie hotelového typu, slobodáreň...
Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza
- je to celkový počet podzemných a nadzemných podlaží:......................
Typ vodovodnej prípojky
a) v dome - z verejnej siete (vodovodná prípojka z verejnej siete vybudovaná pre celú obec, alebo jej časť)
b) v dome - vlastná (je zavedená z vlastného zdroja a vybudovaná pre 1 dom alebo malú skupinu domov)
c) mimo domu - z verejnej siete
d) mimo domu - vlastná
e) bez prípojky
Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
pred rokom 1919; 1919 - 1945; 1946 - 1960; 1961 - 1980; 1981 - 2000; 2001 - 2010; 2011 - 2015; 2016
a neskôr
(Prevažujúci) materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
tehly, nepálené tehly, stenové panely, kameň, drevo, kameň a tehly, betón, geotechnika, hlinník, konštrukcia odolná proti zemetraseniu, oceľová konštrukcia, iná konštrukcia
Obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza (hodiace sa podčiarknite)
pred 1980;1980 - 1990;1991 - 1995;1996 - 2000; 2001 - 2005; 2006 - 2009; 2010 - 2015; 2016 - a
neskôr; bez rekonštrukcie

áno - nie
áno - nie

Obnova okien (hodiace sa podčiarknite):
Obnova obvodového plášťa (hodiace sa podčiarknite):
Obnova strechy (hodiace sa podčiarknite):
Prístavba alebo nadstavba (hodiace sa podčiarknite):

Typ kanalizačnej prípojky (hodiace sa podčiarknite):
septik; žumpa; kanalizačná sieť; domáca čistička odpadových vôd; bez kanalizácie
Plynová prípojka: (hodiace sa podčiarknite):

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

áno - nie

áno - nie

áno - nie

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

12

