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Začala príprava na komasáciu
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
(pozemkový a lesný odbor) ako príslušný správny orgán podľa zákona
o pozemkových úpravách nariadil
konanie o začatí pozemkových úprav
(„komasácie“) v katastrálnom území
Važec. V prvej fáze ide len o prípravné
konanie. Keďže aj toto konanie narušila
mimoriadna situácia, momentálne nie
je jasné, koľko táto fáza potrvá, ale je
pravdepodobné, že ešte niekoľko mesiacov. O všetkých dôležitých skutočnostiach vás budeme včas informovať.
Kým začne samotný proces pozemkových úprav, odporúčame občanom vy-

riešiť si najmä prípadné nedoriešené dedičské konania. Pozemkové úpravy sú
potrebné na usporiadanie vlastníckych
a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom. Pozemkovým úpravám
podliehajú všetky pozemky v obvode
katastrálneho územia Važec.
Účastníkmi pozemkových úprav
sú vlastníci a nájomcovia pozemkov
podliehajúcim pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické osoby
a právnické osoby, ktorých vlastnícke

alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond, správca a Obec Važec.
Účelom prípravného konania je najmä preverenie a preukázanie účelnosti pozemkových úprav, určenie hraníc
obvodu projektu pozemkových úprav
a určenie pozemkov, ktoré budú vyňaté z pozemkových úprav, či prerokovanie dôvodov a predpokladov
začatia pozemkových úprav s Obcou
Važec a zriadenie prípravného výboru
v spolupráci s obcou.
V prípravnej fáze sa tiež prerokuje
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Poriadkové hliadky fungujú už mesiac
V minulom vydaní obecných novín sme vás informovali
o novom všeobecne záväznom nariadení o verejnom poriadku (VZN) a načrtli sme jeho obsah. Tiež sme vás informovali o novozriadenej poriadkovej hliadke obce. V tomto čísle
prinášame bližšie priblíženie obsahu VZN a pozreli sme sa
aj na činnosť poriadkovej hliadky.
Ochrana verejného poriadku, nočný pokoj
a obmedzenie požívania alkoholu
VZN o verejnom poriadku definuje, čo všetko je zakázané

robiť na verenom priestranstve. Verejný poriadok sa nesmie
rušiť nadmernými hlasovými a hlukovými prejavmi (vrátane hudby). Je zakázané poškodzovať, znečisťovať a ničiť
verejné priestranstvá (budovy, hroby, náhrobné kamene,
chodníky, ihriská, športoviská, fasády, autobusové zastávky, stĺpy, lavičky, verejné osvetlenie...), ako aj majetok fyzických a právnických osôb nachádzajúci sa na území obce. Za
porušenie VZN sa považuje aj hlasné nadávanie, pľuvanie,
krik, či iné porušovanie zásad slušného správania sa na verejnosti. Taktiež je zakázané púšťať (či umožniť prenikanie)
domácich alebo hospodárskych zvierat na cudzie pozemky
a verejné priestranstvá.
Zakazuje sa tiež rušiť nočný pokoj hlukom (krik, spev,
hudba, motor áut, strojom, vibrácie...) v čase od 22.00 do 6.00
hod. Zákaz sa nevzťahuje na vykonávanie prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, či verejnej zelene (pluhovanie, živelné pohromy...).
Osobitnú časť VZN tvorí definovanie obmedzení požívania alkoholických nápojov. Celoročne sa zakazuje predávať,
podávať a požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Platia len špeciálne
výnimky, ako napríklad na Silvestra od 18:00 do 4:00, počas
podujatí organizovaných obcou, na verejných podujatiach
ohlásených obci v súlade s osobitnými predpismi a výnimku majú aj priestorovo prispôsobené prevádzky (napr. letné
terasy, počas prevádzkových hodín).
Celoročne platí zákaz predávať, podávať a požívať psychotropné a omamné látky na verejných priestranstvách bez
výnimiek.
Porušenie nariadení VZN o verejnom poriadku je priestupkom (ak nejde o iný priestupok, alebo trestný čin), ktoré
prejednáva obec v blokovom konaní, prípadne sú postúpe-
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• Katastrálne územie obce Važec.

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
potreba revízie údajov katastra nehnuteľností s Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a otvoria
sa rokovania s hospodárskymi subjektmi, ktoré obhospodarujú pozemky v navrhovanom obvode pozemkových úprav.
Taktiež spracovatelia musia obstarať vyjadrenia potrebné na
konanie o pozemkových úpravách.
Cieľom pozemkových úprav je racionálne priestorové
usporiadanie pozemkového vlastníctva a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej
stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Na základe výsledkov prípravného konania Okresný úrad
L. Mikuláš rozhodne o nariadení pozemkových úprav.
Význam pozemkových úprav spočíva najmä v znížení
rozdrobenosti pozemkov, odstránení nedostatkov v evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim, znížení počtu
spoluvlastníkov k jednej parcele. Od „komasácie“ sa očakáva zníženie počtu parciel v obvode pozemkových úprav,
zastavenie procesu drobenia pozemkového vlastníctva, vyriešenie prístupu vlastníkov k svojim pozemkom, či vytvorenie podmienok pre trh s pôdou. Pozemkové úpravy by mali
dopomôcť aj k vybudovaniu spoločných zariadení a opatrení
(cestné komunikácie, protierózne opatrenia, vodohospodárske
opatrenia, opatrenia na ochranu životného prostredia).(red)

Poriadkové hliadky fungujú už mesiac

né polícii. Previnilcom hrozí pokuta podľa závažnosti priestupku (u podnikateľov až do výšky 6638 eur). Kontrolu
nad dodržiavaním VZN zabezpečuje osobitný organizačný
útvar obce.
Poriadkové hliadky riešia priestupky i nahlasujú
problémy polícii
Od začiatku apríla fungujú v našej obci hliadky, ktoré dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku. Obec zriadila úsek poriadkovej služby, kde na dohodu zamestnáva 10
mužov a ďalších 5 mužov pomáha dobrovoľne (z toho traja
poslanci obecného zastupiteľstva).
„Našou úlohou je dohliadať na dodržiavanie VZN o verejnom poriadku, ktoré platí od 24. marca 2020. Upozorňujeme ľudí, aby nepožívali alkoholické nápoje na verejnosti,
pričom najhoršie miesta sú autobusová zastávka, amfiteáter
pred kostolom, či tržnica. Zameriavame sa aj na monitorovanie čiernych skládok, pričom jednu sme už odhalili, či na
nelegálny výrub dreva z okolia obce – v tejto veci už bolo
podané aj trestné oznámenie,“ priblížil koordinátor poriadkových hliadok a poslanec OZ Rastislav Ilavský.
Hliadky momentálne fungujú hlavne počas víkendov vo
večerných hodinách (pia – so, so – ne), ale podľa slov R. Ilavského by s príchodom teplejšieho počasia chceli posilniť aj
frekvenciu hliadok. Hliadkujú zvyčajne po dvaja muži, kto-

rí cez telefón, či sociálne siete komunikujú aj s ostatnými
členmi hliadok, a v prípade potreby sú schopní zmobilizovať sa aj viacerí.
Členovia hliadok sú riadne označení, využívajú služobné
oblečenie a vybavenie, ktoré zabezpečila obec. „Domovskú
základňu“ majú v priestoroch novej tržnice. Na fungovanie
poriadkových hliadok je v obecnom rozpočte vyčlenených
30-tisíc eur.
Rastislav Ilavský zdôraznil, že na zlepšenie verejného poriadku v obci je dôležitá súdržnosť a aj pomoc od občanov.
„Boli by sme radi, keby aj občania neboli ľahostajní a spolupracovali s nami. Akúkoľvek podozrivú činnosť, či už zakladanie čiernych skládok, sypanie smetí, alkohol na verejnosti,
či iné porušenie VZN, nám môžu kedykoľvek ohlásiť. Hlavne, nech sa neboja tak urobiť. Volať môžu nám na číslo 0908
476 158 alebo priamo na políciu na číslo 158. Fungujeme aj
na sociálnej sieti v skupine „Obyvatelia obce Važec“.
Pomôcť predchádzať rôznemu problematickému správaniu má aj kamerový systém, ktorý obec rozširuje.
(mm)
Foto: ri

Hľadám dlhodobé ubytovanie
v rodinnom dome vo Važci.
Tel. kontakt: 0915 420 303
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Pred úradom zaparkujete pohodlnejšie
Po pár týždňoch stavebného ruchu pred obecným úradom
môžu občania i návštevníci využívať nové parkovisko pred
obecným úradom. „Keďže za celú históriu fungovania ešte
MNV, resp. obecného úradu absentovali oficiálne parkovacie
miesta, rozhodli sme sa ich vybudovať. Vznikli prekrytím
kanála pred obecným úradom. Nakoľko však pôvodný plot
bol v havarijnom stave – neustále z neho vypadávali kamene, kvôli bezpečnosti pre ľudí, ako aj pre odstavené automobily, musel byť zbúraný. Nahradil ho moderný plot zo zatrávňovacích tvárnic. Na druhej strane cestnej komunikácie
smerom nadol ku križovatke bol vybudovaný odvodňovací
žľab, ktorý zvedie dažďové zrážky do koryta Váhu. Doteraz
všetky zrážky stekali na pozemok nehnuteľnosti pod obecným úradom, ktorej majiteľ už niekoľkokrát žiadal o nápravu tohto stavu,“ uviedol starosta Milan Lištiak.
(red), foto: mm

Upravili kanál
Na ulici K jaskyni pred domami
č. 750 a 751 došlo k zalomeniu okraja miestnej komunikácie. Príčinou
bol veľmi hlboko uložený odvodňovací kanál. Pracovníci obce prekryli kanál korugovanou rúrou,
do ktorej budú viesť odvodňovacie
vpuste na odvádzanie povrchových
zrážok z komunikácií. Zároveň sa
tento priestor zmodernizuje a účel
zostane zachovaný. Doasfaltovaním
sa v tomto úseku rozšíri cestná komunikácia.
(red)
Foto: mm

Zmeny v poslaneckom zbore
Po tom, ako sa poslanec Miroslav
Ilavský vzdal svojho mandátu, starosta obce vymenoval začiatkom apríla za
poslankyňu druhú náhradníčku Janu
Šulekovú.
Prvým náhradníkom na post poslanca bol Ján Paško, ktorý však uvedenú funkciu odmietol: „Od volieb, kedy
som kandidoval, sa veľa dôležitých životných udalostí zmenilo. Momentálne
som časovo veľmi vyťažený. Práca, aktivity spojené s mojou funkciou okresného predsedu hnutia Sme rodina, zdravotná situácia v rodine a mnoho iných
povinností spôsobuje, že nemám čas na
ďalšie aktivity. Aj z tohto dôvodu som
presvedčený, že môj výkon poslanca by
nebol na dostačujúcej úrovni tak, ako by
som si predstavoval. Preto som nútený
so všetkou pokorou vzdať sa menovania
za poslanca obce. Verím, že moje roz-

hodnutie je momentálne najzodpovednejšie a najlepšie.“
Jana Šuleková má už s poslaneckým
postom skúsenosti z minulých období.
„Prajem našej novej kolegyni veľa zdravia, múdrosti, nadhľadu a tvorivých
nápadov a myšlienok pri riadení našej
obce,“ zaželal „staro-novej“ poslankyni starosta Milan Lištiak.
Vzhľadom na zaniknutý mandát Miroslava Ilavského, ktorý bol zároveň členom Obecnej rady, bolo nutné vymenovať nového člena. Tým sa stal na návrh
starostu poslanec Ľudovít Renko. Na
pozícii predsedu Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny nahradila
Miroslava Ilavského poslankyňa Martina Kleinová.
Keďže M. Ilavský bol aj podpredsedom krízového štábu obce, v tejto funkcii ho nahradil zástupca starostu Peter

Jacko. Starosta vymenoval aj ďalších
nových členov krízového štábu – poslanec Rastislav Ilavský – zabezpečenie
vykonávania opatrení na riešenie krízových situácií, súčinnosť a koordinácia záchranných prác, poslanec Andrej
Halčin – vykonávanie opatrení pomoci
postihnutému obyvateľstvu, organizovanie režimov života, Martina Šeďová –
o.z. JEKH DROM – vykonávanie opatrení pomoci postihnutému obyvateľstvu,
organizovanie režimov života.
Predsedom krízového štábu je starosta obce a ďalším členom Rastislav Sirotiak, zamestnanec obce. Zapisovateľkou
je zamestnankyňa obce Adriana Ilavská.
Zmenou prešla aj Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu, ktorej novou tajomníčkou sa stala Paulína Križanová,
ktorá vystriedala Lenku Jakubčiakovú.
(red)
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Na aktuálnu tému sme sa rozprávali so starostom obce Milanom Lištiakom

Pozitívny prípad nákazy neevidujeme
Zažívame mimoriadnu situáciu,
s akou nikto z nás doteraz nemal
skúsenosti. Ako sa tento stav odrazil v chode samosprávy?
- Táto situácia sa dotkla určite každého, či už jednotlivca, inštitúcie alebo
spoločnosti. Museli sme sa všetci naučiť žiť v obmedzených podmienkach,
a hlavne sa chrániť a byť ohľaduplní
voči druhým. Naša samospráva, ako
aj všetci, postupne prechádzala vývojom, kde reagovala na situáciu a na
pokyny od ústredného krízového štábu. Určite je to nová skúsenosť, ktorá
nás všetkých mnohému naučila a najmä poučila.
Na začiatku pandemickej situácie sa fungovanie obecného
úradu pre verejnosť často upravovalo. Prečo? Ako sa to nateraz
ustálilo a ako obecný úrad funguje?
- Poviem to jediným slovom: ohrozenie. V prípade, že by sa vyskytol pozitívny prípad na obecnom úrade, všetci
zamestnanci by museli byť v karanténe
a samospráva by tým pádom prestala
fungovať. Okolité obce a mestá boli pre
klientov - občanov zatvorené, preto krízový štáb obce navrhol najprv cca na 5
dní úplné obmedzenie stránkových hodín, potom opatrenie zmiernil a obecný úrad pracoval na základe pokynov
ministerstva v obmedzených stránkových hodinách od pondelka do štvrtka

od 08.00 do 12.00 h. Keďže sa situácia
ohľadom COVIDu-19 zlepšila, obecný
úrad od mája funguje opäť v normálnom režime, v pondelok až štvrtok od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 h. Piatok je nestránkový deň.

Zaznamenali sme už v obci nejaký pozitívny prípad?
- Chvalabohu, nie. Jediný pozitívne
evidovaný je prípad, kde obyvateľka
s evidovaným trvalým pobytom v obci Važec trvalo býva v obci Štrba.

Pribudli obci v súvislosti s novou
situáciou nejaké povinnosti?
- Samozrejme. Obec plní úlohy
ukladané ústredným krízovým štábom a uzneseniami vlády Slovenskej
republiky. Obec okrem pravidelného
informovania verejnosti na webovej
stránke a v miestnom rozhlase zriadila aj FB stránku, kde o všetkom taktiež
informuje.

Od začiatku pandémie sa mali do
karantény nahlasovať občania,
ktorí napríklad pricestovali zo
zahraničia. Aké boli čísla a skúsenosti?
- Naša obec dobrovoľne vyvinula
iniciatívu, kde vyzvala obyvateľov,
ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby sa
prihlásili na obecnom úrade, za účelom kontroly a prípadnej pomoci,
ktorú by potrebovali. Spolu sa nahlásilo do evidencie 16 rodín. Bohužiaľ,
v troch prípadoch sme museli riešiť cez
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš nedisciplinovanosť a nedodržiavanie nariadenej
povinnej karantény. O ukončení konaní zo strany hygieny a o výške pokuty
nemáme informácie.

Aké kroky ste podnikli vo vedení
obce na zlepšenie situácie, pomoc
občanom?
- Obec zabezpečila bezplatne
ochranné rúška pre seniorov, zriadila
telefónnu linku na objednanie potravín pre seniorov, zabezpečila možnosť
dodávky potravín pre obyvateľov v karanténe cez potraviny MY – Mirka Michaličková, (využilo to však minimum
ľudí – traja). Tiež zabezpečujeme pravidelne dezinfekciu verejných priestorov, ako sú priestory pred poštou, lekárňou, obchodnými prevádzkami,
verejné WC, lavičky, a podobne. Budeme tak robiť dovtedy, kým nebude
zrušený mimoriadny stav v súvislosti
s koronavírusom.

Za najviac ohrozených sú všeobecne považovaní najmä starší
ľudia, najčastejšie sa uvádza vek
nad 65 rokov. Ako v našej obci
vyzerá veková štatistika obyvateľov?
- Veková štruktúra obyvateľstva
v obci Važec je nasledovná: máme 375
občanov do 15 rokov, medzi 16 – 64 ročnými je 1561 občanov a 65 a viac ročných je 432 občanov.
Za rizikové sa považujú aj marginalizované komunity. Kontrolovala sa situácia aj v osade
Dolinka? Aké sú výsledky?
- V osade Dolinka boli testovaní
dvaja obyvatelia, s negatívnym výsledkom. Bohužiaľ, reálny počet obyvateľov v uvedenej lokalite nie je známy.
Na trvalom pobyte dvoch súpisných čísel, ktoré tvoria lokalitu (č. 990 a č. 991)
je prihlásených 134 obyvateľov. Oslovili
sme políciu za účelom zmapovania situácie ohľadom počtu zdržiavajúcich
sa obyvateľov v osade, dostali sme ale
odpoveď, že tento postup by bol protizákonný a protiústavný.

• Dezinfekcia verejných priestranstiev.
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Očakávate, že sa pandémia výraznejšie podpíše aj pod obmedzenia
v ekonomickej oblasti obce? Ako
by nás to mohlo postihnúť?
- Určite áno. Podľa odhadov by mal
byť výpadok v príjmoch za apríl 2020
zhruba 6 %, do konca roka 20 až 25%.
Od konca roka 2014, kedy som nastúpil
do funkcie starostu, sa naša obec systematicky pripravuje na „krízu“. Aj
napriek značným uskutočneným investíciám v obci máme „našetrených“
takmer 650-tisíc eur. V súčasnosti vypracovávame analýzu vývoja príjmov
a výdavkov do konca roka 2020, kde
budeme prehodnocovať plánované investície v našej obci.
Štát podľa vývinu situácie
postupne plánuje uvoľňovať
protiepidemioogické opatrenia.
Tradične na jar sa v obci koná
chorovod Omilienci a otváranie
studničiek, tohto roku bol opäť
plánovaný na tento víkend aj deň
obce (30. – 31. 5.). Vládne opatrenia by však hromadné podujatia
povoľovali - podľa súčasného ná-

vrhu - až začiatkom júna. Padlo
už nejaké rozhodnutie, čo bude
s plánovanou akciou?
- Na obecnom zastupiteľstve konanom 28. apríla sme sa dohodli, že
sviatočný víkend, v ktorom mali byť
plánované oslavy 740-teho výročia založenia našej obce s vystúpením Kollá-
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rovcov a 100. výročie založenia FS Važec spojené s Chorovodom Omilienci sa
presúva na rok 2021 v termíne svätodušných sviatkov. Zároveň tieto oslavy spojíme so stým výročím založenia
futbalového klubu v našej obci.
Všetkým obyvateľom ďakujem
za úžasnú disciplínu a trpezlivosť
pri zvládaní tejto náročnej situácie, členkám Jednoty dôchodcov,
ktoré ušili náhradné ochranné
rúška nielen pre seba, ale aj pre
druhých, občianskemu združeniu
JEKH DROM za pomoc pri stabilizovaní situácie v osade Dolinka,
ako aj za ušitie rúšok pre jej obyvateľov, chlapcom z poriadkovej
hliadky, zamestnancom obce v teréne i v kanceláriách a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k ochrane pred vírusom.
Zároveň nám všetkým želám
hlavne zdravie, zdravie a zdravie, aby sme vyšli z týchto udalostí do budúcnosti silnejší, pevnejší a súdržnejší.
Milan Lištiak, starosta obce

• Dezinfekcia verejných priestranstiev.

Futbalové súťaže anulovali
Na základe rozhodnutí najvyšších
orgánov SR a mimoriadnej situácie
v našej krajine vydali predstavitelia regionálnych futbalových zväzov
vyhlásenie o zrušení všetkých regionálnych súťaží dospelých, dorastu,
žiakov a prípraviek jarnej časti 2019/
2020 a anulovaní výsledkov všetkých
doteraz odohratých regionálnych súťaží 2019/2020. Rozhodnutie sa týka aj
futbalistov z Važca.
Pre prípravu súťažného ročníka
2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych
regionálnych súťaží žiadny futbalový
klub nepostupuje ani nezostupuje.
Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude
v kompetencii príslušného riadiaceho
orgánu pri dodržaní vyššie uvedených

zásad. Kompetentní tieto rozhodnutia
podrobne zdôvodnili. UEFA a všetky
asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším
neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou zdravie pred futbalom. Keď sa
UEFA rozhodla k takému závažnému
kroku, aj predstavitelia amatérskeho futbalu chceli deklarovať jednotu
a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia.
Amatérske súťaže majú tiež svoje špecifiká. V oblastných a regionálnych súťažiach hrajú prevažne pracujúci amatéri, či školopovinné deti
a mládež. Celospoločenské zmeny
majú svoj dopad a nie každý môže
rovnako trénovať (individuálne,

Máme vlastný stavebný úrad
Od apríla funguje na obecnom úrade samostatný Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku obce.
Stránkové hodiny sú každú stredu od 15.30 do 18.00 h.
Kontakty na zamestnankyňu Úseku územného rozhodovania a stavebného
poriadku Adrianu Muráňovú: tel: 0917 932 095,
e-mail: stavebnyurad@obecvazec.sk

v prípade uvoľnenia zákazov v skupinách), predpokladá sa, že nebude
priestor na nahustené tréningy a súťaže. Keďže majstrovská súťaž sa hrá
dvojkolovo systémom jeseň – jar, toto
nebude možné dodržať, a preto pristúpili k anulovaniu doterajších výsledkov. V prípade postupov a zostupov
musí existovať rovnosť šancí. Keďže
odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu, a preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach
amatérskeho futbalu v ročníku 2019/
2020. Tento ročník bude mimoriadny, aký história dlho nepamätá. Ale
nadšenci futbalu, športovci i funkcionári veria, že navrhované opatrenia
sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.
Po postupnom uvoľnení zákazov,
ktoré postihli aj oblasť športu, budú
môcť aj futbalisti postupne začať so
spoločnými tréningami, avšak s dodržaním určených prísnych hygienických podmienok.
(red)
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Obec čistila potoky

požiadali vodohospodársky podnik, aby zaradil čistenie tohto
úseku do plánu na rok 2020,“ priblížil starosta.
Vodohospodári pripustili potrebu vyčistiť tok Bieleho
Váhu od náletových porastov a zaradili tento úsek do plánu
prác na rok 2020. „V budúcnosti zaradíme čistenie toku Bieleho Váhu od nánosov aj do periodickej údržby a dané práce
budú vykonané podľa kapacitných a finančných možností,“
uvádza sa v stanovisku SVP.
Stav úsekov Važeckého potoka však považujú vodohospodári za prevádzkyschopný. Vo svojom stanovisku navyše
uviedli, že tieto vodné plochy sú na pozemkoch obce a stabilizáciu svahu v kritických miestach by mal riešiť vlastník
pozemku. „Hlavnou príčinou zosuvu svahu pravej strany
toku je zo zásahov v minulosti (postupné dosypávanie svahu zo strán jednotlivými vlastníkmi pozemkov) a tiež z obdobia realizácie verejnej kanalizácie vedenej stredom ulice,“
dodáva vo vyjadrení SVP.
Vodohospodári tiež upozorňujú, že problémy na vodných
tokoch spôsobujú aj občania, ktorí nielen na spomínaných
úsekoch vysypávajú do korýt a na brehy potokov odpad. Takéto konanie má za následok zanášanie koryta a tým reálne
zapchatie priepustov a profilov pod miestnymi mostíkmi počas zvýšených prietokov.
„Dôrazne preto upozorňujeme obyvateľov, aby nesypali
konáre, pokosenú trávu a podobne do koryta a na svahy potoka, lebo toto sa považuje za priestupok - nezákonné ukladanie odpadov, za ktorý bude obec ukladať sankcie,“ dodal
starosta.
(mm), foto: ou

Pestovateľ z Dvorov nad Žitavou prijíma objednávky na:
Priesady - rôzne druhy paprík a paradajok, uhorky,
kareláb, kel, brokolica, kapusta, cuketa, tekvica
Jahody
Bylinky - bazalka, mäta, medovka, rozmarín a veľa iných...
Čerstvá zelenina - cibuľka, paprika, paradajka...
T. č 0911 077 589
mcabaj78@gmail.com
V prípade dostatočného záujmu budeme informovať
o termíne dodania.

(rek)

V apríli obec čistila Važecký potok na Vyšnom konci
aj jeho pravostranný prítok, kde sa zároveň spevnili brehy
lomovým kameňom. „Zabezpečili sme spevňovanie brehu
v najkritickejších úsekoch prítoku Važeckého potoka od č.
d. 474 na ulici SNP smerom vyššie, nakoľko tu dochádza
k narušeniu stability svahu koryta,“ spresnil starosta obce
Milan Lištiak.
Obec ešte na sklonku minulého roka podala žiadosť na
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) o vyčistenie koryta Bieleho Váhu a Važeckého potoka.
V žiadosti sa zamerali na úsek Bieleho Váhu od mostu na
ulici Hlavnej po most na ulici Širokej, kde sa nachádza väčšie
množstvo naplavených nánosov na úseku s dĺžkou takmer
dvesto metrov. Tieto nánosy sú v tejto časti už dlhšie obdobie, rastie tam tráva, burina, aj náletové dreviny. Pri väčších
prietokoch môžu spôsobiť prekážku a zdvihnutie hladiny.
Tiež plávajúce kusy ľadu môžu v týchto miestach uviaznuť,
čo sa stalo v zime 2003/2004, pričom musela byť nasadená
technika na uvoľnenie ľadovej masy.
Važecký potok bol už niekoľkokrát čistený od nánosov
prevažne bahna, či už pracovníkmi obce, ale aj povodia Váhu,
naposledy v roku 2015, keď po výdatných dažďoch došlo
k zatopeniu viacerých domov a pozemkov. Koryto Važeckého potoka však opäť vykazovalo nánosy prevažne zeminy,
ktoré sú porastené trávami a riasami.
Obec preto v roku 2019 z vlastnej iniciatívy a na vlastné
náklady vykonala nevyhnutné práce na vyčistení koryta Važeckého potoka a jeho brehových úpravách.
„Doplnili sme chýbajúce kamenné obloženie v dolnej časti úseku smerom k budove bývalej základnej školy na ulici
Hlavnej v dĺžke dvesto metrov. Zostal ešte úsek, kde bolo
potrebné tieto práce vykonať, a to od mosta pri bytovke č.
480 až po mostík na ulici Vyšnej pri č. d. 553, a taktiež jeho
pravostranný prítok od priepustu na ulici SNP. Preto sme
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KRÁTKO ZO ŠKOLY YKRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
ZMENA HODNOTENIA ŽIAKOV
Na základe usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie v druhom polroku školského roka 2019/2020 oznamuje vedenie základnej školy zmenu hodnotenia žiakov.
Pre prvý stupeň sa budú hodnotiť slovom „absolvoval/-a“
predmety: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika, pracovné vyučovanie. Pre druhý stupeň
sa mení hodnotenie (absolvoval/-a) pri predmetoch: telesná
výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika,
občianska náuka, technika. Naďalej ostáva v platnosti hodnotenie etickej výchovy a náboženskej výchovy tak, ako bolo
v prvom polroku (pre prvý aj druhý stupeň).
Žiaci špeciálnych tried pri zohľadnení práce budú hodnotení „absolvoval/-a“ vo všetkých vyučovacích predmetoch.
V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch
možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie
u tých žiakov druhého stupňa, ktorí zo subjektívnych príčin
neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné uskutočniť najskôr dva mesiace po obnovení
vyučovania v školách alebo do 31. augusta 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa, ktorí v prvom polroku dosiahli
známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli
neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. augusta 2020.
ŠKOLA PRÍJME UČITEĽOV
Základná škola s materskou školou Važec príjme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre nižšie stredné
vzdelávanie v aprobácii fyzika/technika/chémia/informatika
s termínom nástupu 1. septembra 2020 a na plný úväzok učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v aprobácii slovenský jazyk
a literatúra na dobu určitú (počas zastupovania rodičovskej
dovolenky) s termínom nástupu 1. septembra 2020.
Ponúkame školský byt. V prípade záujmu posielajte doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,
doklad o ukončení vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných
údajov) do 30. júna 2020 na adresu školy (ZŠ s MŠ Važec, Školská 339, 032 61 Važec). Kontakt: 044/5294 126, 0918 469 242,

Seniori, zvýšte opatrnosť!
Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality upozorňuje, že v súvislosti so situáciou okolo koronavírusu boli
na Slovensku zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.
Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty a ponukou pochybných farmakologických prípravkov (liekov, vitamínov a podobne), čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.
Vyzývame občanov, aby boli ostražití a nedali sa oklamať
podvodníkmi.
V prípade, ak by ste boli svedkami podobného konania,
kontaktujte políciu na čísle 158. Kontaktovať môžete aj telefonickú linku informačnej kancelárie v Žiline na čísle 041/511
74 25, prípadne prostredníctvom Livechatu na www.prevenciakriminality.sk.

zs.vazec@stonline.sk. Škola bude kontaktovať iba vybraných
uchádzačov.
STAROSTA MENOVAL DO FUNKCIE
NOVÚ RIADITEĽKU ŠKOLY
Na základe výsledkov výberového konania sa novou riaditeľskou školy stala Janette Šandorová. Do výberového konania
sa prihlásili dve záujemkyne, ktoré svoje vízie rozvoja školy
obhajovali pred Radou školy. Tá následne rozhodla o víťazke,
ktorá v nasledujúcom 5-ročnom období bude zastávať funkciu
riaditeľky Základnej školy s Materskou školou vo Važci.
Janette Šandorová má 46 rokov a ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity. Od roku 1997 pôsobí ako učiteľka v tunajšej základnej škole. Do funkcie riaditeľky bola menovaná 1. mája
2020. Je vydatá, žije vo Važci a má dve dospelé deti.
Nová riaditeľka má ambíciu zmodernizovať našu školu po
stránke vzdelávania, zlepšiť prístup k informáciám o fungovaní školy, poskytovať rodičom pravidelné informácie o prospechu žiakov, ale tiež vo väčšej miere zapojiť rodičov do fungovania školy a spoločného vzdelávania detí. J. Šandorová
chce školu urobiť otvorenou a transparentnou: „Chcem zaviesť pravidelné konzultačné hodiny učiteľov, elektronickú
triednu knihu a žiacku knižku, modernizovať stránku školy,
vypracovať a sprístupniť vnútorné smernice školy, či v prípade záujmu rodičov otvoriť rannú družinu v čase 6:30 – 7:40,“
dodala riaditeľka.
Janette Šandorová nastúpila do funkcie v sťažených podmienkach. Vyplnila voľné miesto po zosnulej riaditeľke Agate Ilavskej, ktorá školu viedla dlhé roky, a navyše, prebrala
školu v čase mimoriadneho stavu v dôsledku pandemickej
situácie.
(red)

Buďte informovaní
V súčasnej mimoriadnej situácii azda viac ako inokedy všetci potrebujeme
aktuálne informácie. Pre občanov obce sú určite dôležité najmä tie „domáce“.
Občania Važca môžu využiť jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne
informácie z obce vždy poruke – vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete. Stačí využiť výdobytky modernej doby a zdarma si nainštalovať mobilnú
aplikáciu V OBRAZE.
Pomocou aplikácie V OBRAZE môžete dostávať všetky aktuálne informácie z webovej stránke obce priamo do svojho mobilného telefónu. Na novú
správu vás upozorní notifikácia. Aplikácia prináša nielen prehľad aktualít, ale
môžete si prehliadnuť aj fotografie alebo dokumenty zverejnené na úradnej
tabuli. K aktivácii aplikácie potrebujete inteligentný telefón alebo tablet s operačným systémom Android či iOS a prístup na internet.
V aplikácii „obchod play“ alebo „Apple store“ zadajte do vyhľadávacieho
okienka názov „V obraze“. Kliknite na „inštalovať“. Po nainštalovaní kliknite
na položku „otvoriť“ (povoliť oznámenia). Po otvorení pridáte vašu obec. Po
výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú do mobilnej aplikácie. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy.
(red)
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Cirkev v čase „koronakrízy“
Nachádzame sa vo zvláštnom čase.
Biblicky by sa to dalo nazvať „prorockom“, teda takom, keď Pán Boh koná
zvláštne veci so svetom a vo svete. A toto sa nevyhýba ani nám. Celosvetová
epidémia nepozná hranice štátov, rás či
náboženstiev. A teda aj my na Slovensku
sme týmto zasiahnutí.
Nedávno sme tu mali najdôležitejšie
sviatky v roku – Veľkú noc. A aj tieto sme
(nie len v evanjelickej cirkvi) si pripomenuli iba v mimoriadnom, núdzovom režime. Teda bez toho všetkého, na čo sme
naučení - a na čo sme si už hlboko zvykli.
A práve túto „nevšednú“ situáciu si použil Pán Boh na preverenie a preskúšanie
našej viery.
Na čom ona stojí? A aká je naozaj? 21.
storočie niektorí nazývajú aj storočím vizuálnym. Teda takým, kde sa veľa dá (ak
nie aj všetko) na viditeľný dojem. Inak povedané, podstatné je to, čo vidíme. To je
smerodajné a to rozhoduje o všetkom.
A v takomto chápaní - naraz tu máme
úplne špecifickú situáciu. Prerušenie
všetkých „vonkajších“ aktivít (s heslom:
zostať doma), a narušením našich zau-

žívaných stereotypov. Priam by sa dalo
povedať nabúraním tradičných hodnôt,
prejavov a symbolov.
Čo je však posolstvom Veľkej noci?
Su to tradičné jedlá? Zvykovo prestreté
stoly? Vyzdobené ulice, príbytky, mestá,
kostoly vo veľkonočnom duchu? Vonkajšie zaužívané obrady, či ľudové zvyky?
Alebo nejaké vnútorné, skryté a hlboké
posolstvo? To u nás preverili aj veľkonočné sviatky v čase pandémie. Keď sa bolo
treba vo vyššom záujme zdržať všetkých
dôležitých „sviatočných“ (a znova zdôrazňujem - vonkajších) rituálov.
Samozrejme však, že na tom sviatky
nestoja. A ani naša viera, naše hodnoty.
Tu ide o osobnú, hlavne čisto vnútornú
rovinu. Veci ako svedomie, odpustenie,
láska, či Boh a viera nezávisia od rituálov či ritov. Sú to neosobné, najhlbšie záležitosti srdca, ducha a presvedčenia. Ak
ich máme, tak za každej situácie, normálnej, bežnej i núdzovej. A ak nie, tak môžeme vykonať navonok stovky obradov,
tradícií, či zvykov. Tam ich nenájdeme.
Aj Kristus a viera je záležitosťou srdca. A práve to nám zvestovali sviatky

Pandémia a môj poklad viery
Mnohí z nás v dnešnej dobe povedia,
že od vypuknutia pandémie sa zastavil
čas. Človek si našiel viac času na seba,
blížnych a na svoje záľuby. Pandémia
nás prinútila hodnotiť vo svojom živote aj svoje priority. Zvlášť veriaci človek
dnešnej doby si v tomto čas uvedomil,
aký veľký poklad pre neho znamená sv.
Eucharistia. Pri slove poklad sa mi zo Svätého Písma pripomína citát: „Kde je tvoj
poklad, tam je aj tvoje srdce.“
Tieto Ježišove slová nás napomínajú,
aby sme si dávali veľký pozor, ako teraz
žijeme a kde zhromažďujeme svoje poklady. Pretože pokladom ľudského srdca
je to, čo milujeme. Sme pripútaní k tomu,
čo milujeme. Kto, alebo čo je pokladom
nášho srdca? Každý človek sa vinou dedičného hriechu rodí ako sebec, kedy jeho
pokladom je on sám. Sme úplne zamilovaní do seba. Žijeme pre seba. Staráme sa
o seba. Ešte aj v Boha veríme preto, aby
sme sa tak postarali o svoje dobro, o požehnanie pre seba, ochranu pre seba a nakoniec aj o večnú spásu pre seba.
Je to prirodzené. Hriech nás totiž oddelil od Boha, vytrhol z Jeho náručia a tak
sme sa ocitli ako siroty, náhle odkázané

uprostred všetkých nebezpečenstiev len
a len na seba. V priebehu života potom
môže dôjsť k tomu, že túto zahľadenosť
do seba a zameranosť na seba premietneme do niečoho iného: môžeme si urobiť
modlou svoje deti (aby sme sami seba vnímali a oceňovali ako dobrých rodičov!),
môžeme sa úplne zamilovať do svojej práce (aby sme samých seba pred sebou a
pred svetom oceňovali ako statočných a
poctivých ľudí, po ktorých na svete niečo
ostalo!) a podobne. Vždy je to ale zameranosť na seba... Preto Boh urobil všetko
pre to, aby sa to zmenilo. Aj naša farnosť
spolu so mnou a duchovným otcom diecézneho centra o. Ľubošom, o. Matúšom
a dobrovoľníkmi diecézneho centra Matúšom, Šimonom a Simonkou objavili POKLAD PÁNA Ježiša v Eucharistii.
Veľmi sme všetci túžili, aby ste vy
všetci prehĺbili pri vzácnom poklade,
a preto sa rozhodli každý deň prinášať
cez sociálne siete online adoráciu aj sv.
omšu.
Slávenie Veľkej noci bolo pre nás veriacich v tomto roku zvláštnym časom,
lebo ste nemohli byť fyzicky účastní na
slávení tajomstiev z dôvodu obmedze-

Veľkej noci: Kristus vstal z mŕtvych a žije na veky! Hoci sme si toto nemohli spoločne pripomenúť v kostoloch, na bohoslužbách, nič to na veci nemení! Že je to
čistá a jasná pravda.
Pomaličky a iste sa vraciame, vďaka
Bohu (a tiež aj našej disciplinovanosti),
do normálneho režimu.
Vďaka Bohu sme „nezahynuli“, ale
žijeme a sme tu ďalej. A mohli sme sa tu
aj čosi naučiť. Je to však na každom jednom. Aby sme si prehodnotili svoje hodnoty, na akých staviame svoj život. A ak
treba - a to úplne slobodne - ich aj zmenili. Aj v cirkvi sa vraciame, pomaličky
a pozvoľne, do bežného režimu. Služby
Božie sa budú slúžiť zatiaľ v obmedzených režimoch, je to však pre nás a naše dobro! Rešpektujme, prosím, tieto dôležité pravidlá, aby sme si sľubný vývoj
ešte nepokazili. A vedzme hlavne jedno:
Boh je tvorca sveta, je jeho udržiavateľom,
Spasiteľom a Vykupiteľom. On dal do nás
- ľudí úžasnú schopnosť bojovať a obstáť
vo svete, a aj v časoch pandémie, či iných
katastrof... Kto je však jeho možným „kaziteľom“, je práve človek. Áno, aj každý
jeden z nás. Staňme sa radšej božími „kazateľmi“ ako „kaziteľmi“.
Jaroslav Otepka, evanjelický farár
ní zhromažďovania sa. Počas tejto Veľkej noci sme si zvlášť mohli všetci uvedomiť, že Krista dnes veľmi potrebujeme v našom živote. Kristus musí denne
v našom srdci vstať z mŕtvych a meniť nás
na nových ľudí.
Chcem sa vám všetkým poďakovať za
vašu zodpovednosť a toleranciu pri dodržiavaní opatrení vlády SR v súvislosti so
šírením vírusu COVID 19.
Ako isto viete, v najbližšej dobe bude
obnovené slávenie sv. omší ešte v obmedzenom režime na počet osôb pri
sv. omši a prísnych epidemiologických
a hygienických opatreniach (ako je nosenie rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe
do chrámu). S láskou vás prosím, aby ste
nové opatrenia prijali s pokorou a snažili sa ich rešpektovať. Buďte, prosím, zodpovední a ešte vydržte, kým sa nezrušia
všetky obmedzenia. Napriek dočasným
obmedzeniam pri slávení sv. omše budem veľmi rád, keď prijmete pozvanie
na stretnutie s pokladom Ježišom Kristom. Chcem vás ešte stále povzbudiť, že
je možnosť prijímať aj Sviatosť zmierenia
na základe telefonickej dohody. Všetkým
vám vyprosujem veľa zdravia a Božieho
požehnania.
Duchovný otec Roman,
Ľuboš a Matúš
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Bežci dosiahli výborné výsledky
Bežecký klub ŠK Kriváň Važec v sezóne 2019/2020 zapojil do kolotoča Slovenského pohára 9 detí. Naši športovci pretekali v kategóriách žiactva a dorastu. Do tréningového kolotoča sme
zapojili aj dvoch začiatočníkov, ktorí
nepretekali, ale majú veľký potenciál
(Ľuboš Levocký a Laura Didiová).
V kategórii mladšieho žiactva pretekali Adrián Michalko (pretekal so staršími deťmi), Natália Rysuľová (rovnako pretekala s rok staršími dievčatami), Nina Jacková a Stanislav Michalko. V kategórii staršieho žiactva sme
mohli vidieť Adama Pleváka, Dávida
Renka, Tobiasa Kleina a Simonu Jackovú. V doraste nás reprezentovala Sofia
Kleinová, a náš odchovanec Patrik Polc
(pretekajúci za ŠKP Banská Bystrica).
V tejto sezóne viedli nádejných bežcov Tomáš Bartko (Momik), Tomáš
Barto (Stolár), Martina Kleinová a Marek Baláž.
Sezóna sa nám predčasne skončila
kvôli karanténnym opatreniam. Klub
absolvoval všetky kolá Slovenského
pohára. Prišli sme o podujatia ako
MSR na Štrbskom Plese a posledné
kolo v Kremnici.

VÝSLEDKY
Adrián Michalko
Natália Rysuľová
Nina Jacková
Stanislav Michalko
Adam Plevák
Dávid Renko
Tobias Klein
Simona Jacková
Soﬁa Kleinová
Patrik Polc

MSR- Kremnica
(šprint)
15.
17.
1.
5.
6.
8.
11.
5.

MSR Kremnica
11.
22.
1.
3.
5.
8.
13.
3.

ko a Dávid Renko 10. miesto, Natália
Rysuľová 13. miesto, Adrián Michalko
16. miesto. Všetkým bežcom patrí veľké
ĎAKUJEME za reprezentáciu v pretekovom kalendári a veľká gratulácia za
perfektné výsledky.
Zároveň ĎAKUJEME sponzorom,
rodičom, priaznivcom nášho klubu za
podporu. Prajem všetkým športovcom,
funkcionárom, rodičom a fanúšikom
veľa zdravia v tejto kritickej dobe.
Marek Baláž

Veľa bežcov počas sezóny prekonalo ochorenia, ktoré ich vyradili z pretekov a možno lepších konečných
hodnotení. V celkovom poradí jednotlivcov sa prvýkrát v klubovej histórií podarilo ukoristiť prvenstvo Nine
Jackovej, Sofia Kleinová si vybojovala
druhé miesto (čo ju dostalo do Národného lyžiarskeho centra), Patrik Polc 3.
miesto, Adam Plevák vybojoval delené
4. miesto, Tobias Klein 5. miesto, Simona Jacková 9. miesto, Stanislav MichalSP Gerlachov
7.
1.

5.
7.
5.
3.

SP
SP
SP - Banská
- Látky - Látky Bystrica
24.
10.
8.
1.
1.
1.
9.
8.
4.
4.
2.
1.

4.
7.
2.
4.

4.
8.
9.
6.

SP - Banská
Bystrica
17.
11.
1.
8.
8.

6.
3.
9.

SP Nočné preteky
15.

SP - XCX prekážkové Biela
preteky
stopa
12.
10.

1.
7.
4.

1.
6.
4.

1.
7.
3.

4.
2.
2.

5.
2.
4.

5.
6.
2.
2.

Ceny za odpad sa výrazne zvyšujú
Jednou z výrazných výdavkových položiek v rozpočte obce
je vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Problematika
odpadov trápi obce čoraz viac a ani naša obec nie je výnimkou.
Náklady na likvidáciu odpadu rastú a aj odpadová politika
štátu je nastavená tak, že subjekty produkujúce veľa odpadu
a málo separujúce, platia za uloženie odpadu na skládkach
výrazne viac.
Ekonomické dopady možno aj našej ľahostajnosti pocítime
už v tomto roku, pretože od marca nastalo výrazné navýšenie
za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (odpad,
ktorý končí v našich košoch). „Spoločnosť Brantner Poprad
upravila ceny za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ako aj niektorých vytriedených zložiek nebezpečných
druhov odpadov. Kým doteraz bola cena 41,80 eur za tonu, po

novom je cena 70 eur za tonu. Zvýšenie ceny je odôvodnené
stúpajúcimi prevádzkovými nákladmi spoločnosti Brantner,
ako aj zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu stanoveného zákonom o odpadoch,“ priblížil vedúci Obecného podniku Rastislav Sirotiak.
Spoločnosti likvidujúce odpad čaká ďalšia zákonná povinnosť, ktorá im spôsobí výrazné zvýšenie výdavkov. Od januára
budúceho roku sa už nebude môcť skládkovať zmesový komunálny odpad, ktorý neprešiel úpravou s cieľom zníženia jeho
množstva a nebezpečenstva pre zdravie a životné prostredie.
Komunálny odpad sa bude musieť dodatočne mechanicky triediť, a to nielen oddeľovaním odpadu z kovu, textilu, plastov,
papiera, ale aj biologického odpadu a zvyškov potravín.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Ceny za odpad sa výrazne zvyšujú
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Zberové spoločnosti sa na to budú musieť pripraviť a zakúpiť alebo vybudovať triediace linky, čo znamená vynaložiť
veľké investície. „Čím menej bude odpad v kuka nádobách
vytriedený, tým viac budeme za odpad platiť. Preto žiadame občanov, aby zvažovali, čo hodia do kuka nádoby. Pokiaľ
budú k tejto problematike pristupovať ľahostajne a nebudú
triediť odpad, obec bude musieť vynaložiť čoraz väčšie finančné prostriedky na likvidáciu odpadu. Aj napríklad v tomto
období, keď ľudia robia jarné upratovanie, je dôležité si uvedomiť, že nie všetko patrí do kuka nádoby. Pravidelne každý
rok na jar evidujeme väčšie váhové množstvá odpadu, ktorý
obsahuje kamene alebo piesok, prípadne posypový materiál
z ciest,“ zdôraznil R. Sirotiak.
Náklady na vývoz a spracovanie odpadu však tvoria len
jednu časť poplatku. Druhá časť zahŕňa poplatky za uskladnenie odpadu. Cenová politika, ktorú určuje štát pri odpadoch, tiež sleduje najmä motiváciu obyvateľstva k čo najväčšej
separácii odpadu. Suma, ktorú obec zaplatí za skládkovanie
zmesového odpadu, závisí od úrovne jeho vytriedenia. Platí priama úmernosť, že čím je úroveň vytriedeného odpadu
vyššia, tým je nižší poplatok za jeho uskladnenie a likvidáciu.
Vláda už v roku 2018 nariadením vydala tabuľku, podľa ktorej sa obce a organizácie narábajúce s odpadom musia riadiť
(viď tabuľka vpravo hore).
Vedenie obce preto vyzýva všetkých občanov, aby prispeli
k zlepšeniu situácie s odpadmi. „Pevne verím, že nám všetkým
záleží na ochrane životného prostredia v našej krásnej obci,
lebo v akom prostredí budeme žiť, záleží len a len na našom
správaní. Preto vás prosím o zodpovedné konanie pri nakladaní s odpadmi. Separovanie by sa malo stať bežnou súčasťou nášho života. Už dnes musíme uvažovať nad tým, že za
všetko sa bude viac a viac platiť. Triedením recyklovateľného
odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispejeme k
ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných

Obec Važec oznamuje, že kontajnery na bioodpad sú umiestnené pri starej materskej škôlke
na ulici M. R. Štefánika a v areáli novej hasičskej zbrojnice. Kontajner na bioodpad pri
hornej bráne cintorína už nebude k dispozícii,
pretože ľudia nerešpektovali druh odpadu, na
ktorý je určený a kontajner bol neustále napĺňaný okrem bioodpadu aj stavebným odpadom,
nadrozmerným odpadom, či dokonca elektroodpadom.
Z rovnakého dôvodu bol aj jeden kontajner na
odpad z cintorína umiestnený do areálu cintorína (do hornej časti). Ďalší kontajner na cintorínsky odpad zostal pri dolnej bráne.

Úroveň triedenia KO Sadzba za príslušný rok v eurách
menej ako 10 %
10 – 20 %
20 – 30 %
30 – 40 %
40 – 50 %
50 – 60 %
viac ako 60 %

2019
17
12
10
8
7
7
7

2020
26
24
22
15
12
11
8

2021
33
30
27
22
18
15
11

surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu a samozrejme, čím viac a zodpovednejšie
budeme recyklovať, tým menej budeme zaťažovať rozpočet
našej obce. Keď bude doplácať obec, dopláca vlastne každý
obyvateľ,“ dodal starosta.
Za minulý rok bola úroveň vytriedenia odpadu v našej obci
25,14 %. „Je to málo. Pretože sú aj obce v blízkom okolí, ktoré
dosahujú úroveň vytriedenia 35 až 40 %. Našim cieľom je do
budúcna znížiť množstvo tuhého komunálneho odpadu, pretože v opačnom prípade, ak sa nám to nepodarí v najbličších
dvoch - troch rokoch, stúpne cena za zneškodnenie tohto druhu odpadu na 90 až 100 eur za tonu,“ upozornil R. Sirotiak.
Podľa aktuálnych údajov sme za minulý rok vo Važci vyprodukovali 514 ton zmesového komunálneho odpadu, 111
ton objemného odpadu, 18 ton papiera a lepenky, 32 ton skla
a 22 ton plastov. Ak by sme to prepočítali na počet obyvateľov, tak každý občan (aj malé dieťa) vyprodukuje priemerne
za rok 294 kilogramov odpadu.
Výdavky na odpady boli za minulý rok vo výške 53 730
eur (napr. rok 2018 – 49 198 eur, rok 2017 podobne) a za štyri
mesiace tohto roku (január – apríl) nás už odpady stáli takmer
21-tisíc eur.
Poplatok, ktorý sa vyberá od občanov za vývoz TKO, pokryje celkové náklady na odpady len čiastočne. Za minulý rok obec
vybrala necelých 33-tisíc eur. Rok predtým 30 600 eur a v roku 2017 necelých 24-tisíc. „V roku 2017 sa upravil poplatok za
vývoz TKO za 15 eur na osobu ročne. Predtým bol 14 eur. Od
roku 2017 sa tiež vystavujú podnikateľským subjektom faktúry za TKO, pričom poplatok za jednu vyvezenú kuka nádobu
je 3 eurá,“ spresnila ekonómka obce Kristína Ilavská.
Východisko na zlepšenie situácie a aj udržanie výšky poplatku za vývoz odpadu je disciplinovanosť a uvedomelosť
obyvateľov. Množstvo odpadov z domácností končí zbytočne na skládke napriek tomu, že podstatnú časť by bolo možné zhodnotiť ako druhotnú surovinu, čo by výraznou mierou
prispelo k ochrane životného prostredia.
Najlepšie podmienky na triedenie odpadu sú totiž v mieste
ich vzniku – v domácnostiach. Preto najviac pre úspech triedeného zberu môžu urobiť práve občania, jednotlivci.

Píšte, čítajte, mailujte...
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