DUBOVSKÉ NOVOSTI
občasník obce valaská Dubová

prÍhovor starostu obce iGora tulinsKého
Vážení občania.
Na úvod môjho príhovoru Vám chcem v mene obecného
zastupiteľstva aj v mene svojom popriať veľa úspechov v
osobnom aj pracovnom živote počas roku 2016. Máme za
sebou vyše roka v zložení, akému ste dali dôveru v ostatných komunálnych voľbách konaných v závere roka 2014.
Jedným z počinov, ktorý sme za ten čas zvládli, bolo aj vydanie prvého čísla obecných novín „Dubovské novosti“,
ktoré sa stretlo s veľkým záujmom Vás, občanov. Tým ste
naznačili potrebu byť informovaní a tiež záujem, aby takéto obecné noviny vychádzali aj v budúcnosti. Preto prišiel
čas nadviazať na premiérové číslo číslom druhým, ktoré
práve držíte v rukách. Chceme v ňom detailnejšie rozobrať jednotlivé investičné akcie,
aby ste mali prehľad z akých zdrojov boli realizované, kto ich urobil, a kto prispel aj
iným spôsobom. Tiež si podrobnejšie preberieme aj kultúrno-spoločenské podujatia
konané počas tohto obdobia. Prajem príjemné čítanie.
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Zateplenie kultúrneho domu
prispelo k rozvoju obce

Sálu vysvätil náš pán farár
PaedDr. ThLic. Karol Karaš.

Kamerový systém
zvýši bezpečnosť na
verejných
priestranstvách
Myšlienka zapojiť sa do projektov, ktoré
by zvýšili bezpečnosť občanov aj prevenciu pred vandalizmom sa objavila pri rekonštrukcii kultúrneho domu. Bola by veľká škoda, keby túto prácu niekto
znehodnotil čarbaním sprejom po stenách
alebo čímsi podobným. Z tohto sa odvíjala
myšlienka zabezpečiť aj ostatné verejné
priestranstvá. Našu obec navštevujú všelijaké individuá a neželané skupiny, pokútni
podomoví predajcovia. Najmä starší ľudia
sa im nevedia ubrániť. Kamerový systém
predsa už len zachytí tieto osoby, vieme
ich identifikovať a vie ich aj v určitej miere
odradiť. Keď je obec chránená kamerovým
systémom, radšej sa jej vyhnú. Môže odhaliť a objasniť rôzne incidenty, dopravné
nehody, ujmy na majetku. Sme veľmi radi,
že aj táto akcia nám vyšla. Financovaná
bola z európskych zdrojov, konkrétne v
spolupráci s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Realizácia ostala na firme
Slovanet.



Prvá akcia investičného charakteru, ktorá sa
nám podarila v roku 2015, bolo zateplenie
kultúrneho domu spolu s výmenou dvier a
okien. 12. marca 2015 sme po splnení všetkých
podmienok podpísali zmluvu s enviromentálnym fondom, na základe ktorej sme dostali
finančné prostriedky na uskutočnenie tejto
akcie. Treba sa poďakovať predstaviteľom fondu za tieto prostriedky a taktiež firme OK
TEAM za samotnú realizáciu. Po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva sme sa rozhodli spojiť túto investíciu s našou internou,
financovanou z obecných zdrojov. Stala sa
ňou prístavba jednej miestnosti ku kultúrnemu domu a kompletná rekonštrukcia sály kultúrneho domu. V marci nám k tomu vypraco-

val projektovú dokumentáciu Ing. arch. Eugen
Lakoštík, podľa ktorej sme pracovali. Na výstavbe sa podieľali naši pracovníci, ktorých
sme zaplatili z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (cez Úrad práce a sociálnych
vecí v Ružomberku). Priestory sme vynovili a
slúžia na prezentáciu obce. Investíciu sme
ukončili v auguste. Aj v tomto roku chceme
nadviazať na túto akciu výstavbou zadného
vchodu, ktorý by spájal budúcu posilňovňu a
kultúrne priestory. Mali by tu byť aj vlastné
sociálne zariadenia a sprchy. Osobitný vchod
nám umožní používať tento priestor nezávisle
od časti, v ktorej je umiestnený obecný úrad a
sála. Plánujeme to urobiť v tomto roku.

Na otvorení zrekonštruovanej sály kultúrneho
domu vystupovali členovia FS Choč.
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občerstvením, muži prácou, myšlienkou...
Spomeniem aj dodávateľskú firmu, ktorá
nám tretinu plota dodala sponzorsky. Robili
sme to tak, ako pre seba doma. Dokázali sme,
že nie sme odkázaný len na firmy. Pre zaujímavosť, ponuka firmy z minulosti, ktorá
chcela oplotenie urobiť, dosiahla čiastku 87
tisíc eur bez parkoviska. My sme to urobili za
15 tisíc, takže úspora obecných financií je obrovská.

Rekonštrukcia
a modernizácia
verejného osvetlenia

Reprezentačné oplotenie obecného
cintorína

V máji sme tiež uskutočnili výstavbu oplotenia cintorína. Cintorín, to je srdcová záležitosť avizovaná aj vo volebnom programe. Dokončiť cintorín alebo dostať ho do dôstojného
stavu už len kvôli našim predkom, ktorých si
musíme vážiť. Všetko, čo tu máme, za to vďačíme im. Dôstojné miesto pre ich odpočinok
je to najmenej, čo môžeme urobiť. Druhá vec
je, že cintorín tvorí vstupnú bránu do obce.
Keď niekto vchádza do našej dediny, tak prvé
čo mu padne do oka, je práve stav cintorína.
Keď vidí, že už toto vyzerá dobre, je to pre
návštevníka pozitívny signál.
Pred samotnou realizáciou sme s poslancami
rozmýšľali, aké oplotenie by sme mali urobiť,

ako by malo vyzerať. Či nejaké provizórne,
alebo reprezentačného charakteru a popri
tom aj potrebné parkovacie miesta, ktorých
bolo pri cintoríne dovtedy len pár. Rozhodli
sme sa použiť radšej viac prostriedkov a spojiť
tieto dve veci dohromady. Nakoniec si tvar
oplotenia zvolili samotní občania hlasovaním
v ankete z dvoch variant.
Priame náklady na výstavbu oplotenia aj parkoviska stáli obec cca 15 tisíc eur. Nepočítali
sme však bezplatnú pomoc občanov. Vozenie
materiálu na vlastných autách a vozíkoch, použitie vlastných nástrojov, strojov, materiálov
a pod.
Stavbu sme dokončili v jeseni, takže na sviatok Pamiatky zosnulých bolo už všetko pripravené v novom šate. Popri výstavbe oplotenia sme ešte urobili 40 parkovacích miest,
podobne dolný vchod do cintorína. Teraz nie
je problém pri návšteve pietnych priestorov
vojsť aj zo spodnej strany, ktorá tiež prešla rekonštrukciou. Práce sme vykonali brigádnicky a musím všetkým, ktorí priložili ruku k
dielu, poďakovať, a odkazujem im, že si ich
prácu vysoko vážim.
Bez ich pomoci by sa nám takéto dielo nepodarilo zhotoviť. Pomáhali aj ženy, napríklad

Začiatok prípravy na uskutočnenie projektu siaha do obdobia február 2015, kedy
sme sa v zastupiteľstve rozhodli zapojiť do
výzvy z využitím prostriedkov Európskej
únie, nakoľko naše osvetlenie slúžilo v
niektorých častiach už aj 30 – 40 rokov. Išlo
nám o zvýšenie komfortu pre našich občanov, zníženie nákladov na svietenie, ale
hlavne o zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Aby sme pri nočnom prechádzaní nečakali len na zakopnutie do nejakej prekážky.
Pri starom osvetlení a jeho intenzite ľudia
nevedeli až do poslednej chvíle, kto im ide
oproti. Teraz je to kvalitatívne úplne iné, na
100 metrov vidíme, čo nás čaká na ceste.
Prípravy začali vo februári 2015. Zabezpečili sme zmapovanie súčasného stavu verejného osvetlenia, zdokumentovali sme polohu
svietidiel, zdokumentovali technické dáta
svietidiel a navrhli technickú sústavu nových. Zabezpečili sme stavebné povolenia,
verejné obstarávania. Tiež projekt technickej dokumentácie, nakoľko dokumentácia
nachádzajúca sa na obecnom úrade nespĺňala základné technické požiadavky. Aj v
minulosti sa naša obec niekoľkokrát uchádzala o prostriedky na modernizáciu verejného osvetlenia, konkrétne od roku 2010,
no neúspešne. V spolupráci s ministerstvom
hospodárstva sa súčasnému vedeniu obce
10 mesačné úsilie vyplatilo. Projekt sa vydaril a podarilo sa nám získať nenávratný finančný príspevok na jeho realizáciu. Čo sa
týka financií, mnohí sa pýtajú, či sa po doplnení svetelných bodov nezvýši spotreba
elektrickej energie. Terajšia sústava svietidiel aj s doplnením o nové lampy má oproti
starej sústave svietidiel pri rovnakej dobe
svietenia úsporu elektrickej energie 53%.
Keď svietime celú noc, máme úsporu 35 %
oproti starej svetelnej sústave. Doteraz sa
svetlá vypínali pred polnocou. Teraz svietime celú noc a ešte aj tretinu prostriedkov
šetríme. Veríme že nová sústava verejného
osvetlenia zlepší kvalitu života v našej obci a
bude nám slúžiť čo najdlhšie.
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Hospodárenie obce
Po vyjdení prvého čísla obecných novín nás
veľa ľudí zastavovalo s otázkou, aby sme im vysvetlili, ako je možné, že niektoré faktúry obce
z predchádzajúceho volebného obdobia neboli
ani vedené v účtovníctve, že niektoré neboli
uhrádzané dokonca od roku 2012. Prečo finančné prostriedky, ktoré občania riadne odovzdávali na zaplatenie likvidácie komunálneho odpadu neboli ďalej odvádzané Technickým
službám Ružomberok, ktoré túto činnosť u nás
prevádzkujú. /Vyše rok a pol neboli hradené
faktúry za vývoz smetí. /
K uvedenému môžeme len povedať, že
sami tomu nerozumieme, a bolo to aj pre terajšie vedenie obce nemilé prekvapenie, keďže
tieto faktúry sa neuhrádzali, ale prostriedky
na osobné príplatky pre bývalého pána starostu sa vždy našli.
K tomuto dokážeme zaujať stanovisko len
nasledovne: Listom sme požiadali bývalého
pána starostu o vysvetlenie, no do dnešného
dňa sme sa odpovede nedočkali. Môžeme vychádzať len z faktov a stanovísk niektorých
bývalých poslancov, ktorí sami vyjadrili prekvapenie, že sa tu niečo také dialo.
Obecné zastupiteľstvo aj v minulosti každoročne, v súlade so zákonom prerokovalo a
schválilo bývalému pánovi starostovi výšku
mesačného platu. V zápisniciach zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva minulého obdobia sa
nenachádza žiadne uznesenie ktorým by poslanci schvaľovali nejaké osobné príplatky,
ktoré boli bývalému starostovi okrem platu
pravidelne vyplácané. Za niekoľko rokov naša
obec takýmto spôsobom prišla o státisíce Sk.
Veríme že finančné prostriedky, ktoré takto
chýbajú v obecnej pokladnici sa našej obci podarí získať späť. O tom, že bývalí poslanci sa
finančnému stavu obce venovali, svedčia správy z finančnej komisie, kde navrhujú bývalému
starostovi, aby na obecnom úrade urobil nápravu. Je to teda otázka pre bývalého štatutára
obce, prečo sa tu takto hospodárilo.
Nakoľko sme prevzali obec bez finančných
prostriedkov, s dlhmi, a množstvom neuhradených faktúr, na spolufinancovanie euro projektov a investičných akcií sme si museli zobrať
úver.
Prijatý úver splácame z úspor na chode
obecného úradu, kde sme len na mzdových a
prevádzkových nákladoch znížili výdavky
obecného úradu asi o 1000 eur mesačne /výdavky a platy by mali korešpondovať s náročnosťou práce a hlavne s možnosťami obce/.
Keby sme si úver nezobrali, neboli by sme
schopní podieľať sa na nutnom spolufinancovaní zrealizovaných projektov a investičných
diel. Nevytvorili by sme nové hodnoty.



Otvorenie sály kultúrneho domu
Otvorenie zrekonštruovanej sály kultúrneho domu sa nieslo v slávnostnej atmosfére.
Sálu vysvätil náš pán farár PaedDr. ThLic. Karol Karaš. Otváracieho ceremoniálu sa zúčast-

nilo množstvo ľudí, náladu robili členovia FS
Choč aj žiaci základnej umeleckej školy na
Bernolákovej ulici v Ružomberku.

Michalské dni

Kostol v obci Valaská Dubová je zasvätený
sv. Michalovi. I z tohto dôvodu sa v obci pravidelne každý rok koná oslava MICHALSKÉ DNI
– Dni obce Valaská Dubová. Tohto roku slávnosť pripadla na nedeľu 27. septembra, so začiatkom o pol jedenástej dopoludnia sv. omšou. Slávnostný program pokračoval od 14.
hodiny v miestnom kultúrnom dome. Vystú-

pili v ňom súbor Galovanka z Komjatnej, Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu z Ružomberka, Folklórna skupina Choč a Lukáš
Dubovský, čo sa týka hudobného programu,
prezentoval sa aj miestny dobrovoľný hasičský zbor a divadelno-šermiarska skupina
BROŇ z Ružomberka.

Naštartovali sme aj splácanie dlhov, ktoré
sme zdedili a z nezaplatených faktúr v bežných
výdavkoch za roky 2012 až 2014 sa nám doposiaľ podarilo uhradiť faktúry v hodnote 21 000
eur + celé odstupné bývalému štatutárovi
obce.

Sme zástancami transparentnosti, preto
ktokoľvek by mal záujem nahliadnuť do financovania obce môže kedykoľvek prísť,
všetky informácie mu budú predložené.
Veď sa jedná o finančné prostriedky nás
všetkých.
Vedenie obce

Dubovské
01/2015
Dubovskénovosti
novosti 1/2016

Na Choč vystúpilo na Silvestra asi 3 000
turistov

Folkloristi nasadili
vysoké tempo
Vlani znovuobnovený Folklórny súbor
Choč má za sebou prvý, o to však bohatší
rok. Členovia súboru sa zúčastnili sa na X.
ročníku celoslovenskej súťaže v ručnej kosbe na Vlkolínci, zabezpečovali kultúrny
program pri otváraní sály kultúrneho
domu, takisto pri samostatnej akcii, ktorou
bol hodinový novoročný koncert v našom
kostole. Spoluúčinkovali na akcii Dni pre
život v Židovskej synagóge, rozospievali
ľudí pošas obecných zabíjačiek. Pozrieť sa
boli aj na klasickom folklórnom festivale vo
Východnej, síce len v roli turistov, ale dúfame, že v budúcnosti aj ako účinkujúci. Teší
aj skutočnosť, že do súboru pribúdajú stále
noví členovia.

Tradičný silvestrovský výstup na Choč (koná
sa 31. 12.) sme tohto roku zvládli zase o niečo
lepšie ako predchádzajúci rok. Podľa organizátorov – Klubu slovenských turistov z Dolného
Kubína – tento rok na Choč vystúpilo asi 3-tisíc
turistov, z toho veľká väčšina z Valaskej Dubovej. Mali perfektné počasie. Autá stáli od odbočky do obce celou dedinou, všetky uličky
boli zapratané, ale nik z občanov nemal problém vyjsť z dvora, lebo sme vlastnými silami
zabezpečovali plynulosť premávky, fungovali
autobusy, aj doprava. Navarili sme kapustnicu,
podávali sme aj hriatô, klobásu na námestíčku. Na organizácii sa podieľalo vyše 20 ľudí.
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Obecný ples vypredaný za tri dni

30. januára 2016 sa v obci konal historicky
prvý obecný ples. Veľmi nás prekvapil enormný záujem o túto kultúrnu akciu. Lístky sa predali za tri dni. Na úvod zaspievala peknú úpieseň od českej speváčky Věry Špinařovej naša
speváčka Marianna Lakoštíková. V rámci
sprievodného programu vystúpili majstri Slovenska v spoločenských tancoch, hudba FS
Liptov, hudobnú stránku zabezpečil DJ Jozef
Kozák z Jasenovej, o catering sa starala firma
pána Mičana z Likavky. Verím, že kvalita plesu
nastavila základnú latku, od ktorej sa budeme
môcť odraziť do budúcna a postupne úroveň
ešte vylepšovať. Ples zaznamenal úspech, ľudia odchádzali v raňajších hodinách spokojní
a tešia sa na ďalší ročník. Je nám len ľúto, že
sme nemohli uspokojiť všetkých záujemcov.

Prípravy tradičnej zabíjačky začali už v strede týždňa, ženičky a miestni odborníci robili
výrobky podľa starých receptov – klobásky,
jaternice, tlačenku... Samotná akcia štartovala v sobotu ráno 7. februára o pol deviatej.
„Najprv sme na námestí postavili stany, tu
bola ukážka tradičnej zabíjačky, rozrábka
prasaťa, ukážka výroby klobás, tlačenky v
priamom prenose. O 10. hodine vystúpil domáci folklórny súbor Choč. Počas celého dňa
akciu sprevádzali Červeňovci z Liptovských
Revúc na heligónkach,“ vracia sa k sobotňajšiemu dianiu dubovský starosta Igor Tulinský. „Akcia sa niesla v takom príjemnom ro-



Tradičná zabíjačka v Dubovej lákala

dinnom duchu do pol tretej popoludní.
Návštevníci mohli ochutnať pečené jaternice či
klobásky, ovarovú i zabíjačkovú polievku, hriatô, punč, víno... Pozvanie prijali poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mojš, Otto
Brtko, starosta zo susednej Komjatnej, starosta
Marián Javorka z Likavky, Dušan Lauko, viceprimátor Ružomberka Michal Slašťan, taktiež
Oldo Lauko (ten bol od rána, chcel vidieť celú
ukážku, ktorú videl naposledy v ranej mladosti)
s manželkou, tiež starosta Turíka Stanislav Krakovský. Potom sa celá akcia
presunula do kultúrneho
domu a pokračovala do 1. hodiny nasledujúceho dňa.“ Končilo sa tancovačkou. „Účasť?
Ľudia sa striedali, fungovalo to
tak, že prišli, posedeli, vypili,
zajedli, zobrali výrobky a išli
domov, potom ďalší prišli...
Taký kolobeh. Myslím, že ak
odhadneme návštevnosť na
500 účastníkov, ani sa moc ne-

pomýlime.“ Nasledujúci deň na karnevale sa
podojedalo, čo zostalo z predchádzajúceho
dňa – ovar, kyslá polievka... „Verím, že takto
to bude aj o rok. Teraz to bol už 2. ročník. Podujatie sa uchytilo, medzi ľuďmi má dobrú odozvu. Naši ľudia majú veľký záujem o uchovávanie obecných tradícií Teší ma, že na zabíjačku
si prišli zanôtiť aj starostovia z okolitých
obcí.“
Ivan Staňo
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História urbáru vo Valaskej Dubovej
Po páde socializmu, štát prinavracal užívanie
lesných a pasienkových majetkov pôvodným
vlastníkom. Tí museli vytvoriť pozemkové
spoločenstvá, ktorým boli tieto majetky odovzdané.
Naše terajšie pozemkové spoločenstvo, bolo
zapísané do registra pozemkových spoločenstiev v r. 1996. Dvadsať rokov sa snaží stavať
na tradícii bývalých urbárnikov, zveľaďovať
majetok ktorí nám naši predkovia zanechali.
Hospodári na parcelách nachádzajúcich sa vo
viacerých katastrálnych územiach: 779 ha v
k. ú. V. Dubová, 18 ha v k. ú. Zázrivá, 0,6 ha v
k. ú. Likavka, a 0,22 ha v k. ú. Lisková. Ocenením dlhoročnej práce je doteraz vždy kladné
hodnotenie zo strany štátnych kontrol lesného hospodárstva, ktoré sa vykonávajú každoročne, a hĺbkové kontroly celkového hospodárenia v porastoch každých 5 rokov.
V období zakladania pozemkového spoločenstva vzniknutý výbor novodobého „urbáru“
začal pátrať po historických dokumentoch,
potvrdzujúcich vlastníctvo lesného a pasienkového majetku. Nemalú zásluhu na nájdení
historických dokumentov majú aj dubovskí
poľovníci. Pri uzatváraní zmluvy o nájme poľovného revíru s vlastníkmi pozemkov, prišli
na nezrovnalosti v evidencii pozemkov v lokalite Choča. Táto skutočnosť ich prinútila
pred uzavretím zmluvy prehľadať archívy, a
dať veci na správnu mieru. Pôvodne sa na Dubovej založili dve spoločenstvá, ale na návrh
vtedajších výborov, boli tieto zlúčené Uznesením zo zasadnutia spoluvlastníkov v r. 2010
do jedného. Opodstatnenosť tohto kroku potvrdzujú aj nasledujúce listiny.
V archívoch a na katastri sa okrem pozemnoknižných vložiek a mapových podkladov
našli dva základné dokumenty.
Prvý z nich je po maďarsky písaný „Správny
poriadok o hospodárskej správe lesného
majetku, o spoločnom užívaní v nedeliteľnom stave vlastníkmi spoločenstva bývalých urbariálnych pozemkov obce Valaská
Daubová“ (Szabályzat az Oláhdubova kózscgi volt urbires birtokosság – osztatlan állapotban lévó, kózósen használt erdóbirtokának
gazdasági úgyviteléról). Súčasťou tohto
správneho poriadku je aj pozvánka na zakladajúce – prvé zasadnutie vlastníkov spoločenstva bývalých urbariálnych pozemokov
obce Valaská Dubová, ktoré sa konalo 2. marca 1910 predpoludním o 9-tej hodine na
miestnej radnici.

V § č. 1 sú vymenované čísla parciel v katastri
Dubovej, ktoré tvoria majetok spoločenstva.
Jedná sa o parcely v lokalitách: Tlsta hora,
Popod Lazi, Hlboka dolina, Žiar, Stukovka
skalicsia a Dolina Kulovisko, Palenice hore
dolinou, Nemczik a pod. Ďalej sú to pozemky
v katastri obce Zázrivá.
Za prvého predsedu bol zvolený Ede Lahner
– rímsko katolícky kňaz. Za správcu lesa bol
zvolený statkársky člen András Kereskényi.
Pokladníkom sa stal Jozsef Kremeny ml.. Za
členov výboru boli zvolení nasledovní statkársky členovia: András Badányik, Ferencz
Dubovszky, András Gregor, Peter Kozák, Jozsef Paulik, Mihály Hlinka, Pál Misala, Imre
Kucsera, Pál Laczo a Pál Dubovszky. Samozrejme v dokumente sú vedené pomaďarčené
mená a priezviská našich predkov.
V dokumente sa píše, že spolu 177 osôb je
oprávnených stať sa spoločnými vlastníkmi,
podľa priloženého menoslovu.
Tento správny poriadok, bol schválený v Budapešti a podpísaný Nándorom Zathureczkym – maďarským kráľovským lesným inžinierom.
Druhým dôležitým dokumentom je „Zápisnica napísaná pri okresnom súde v Námestove dňa 19. decembra 1922 v záležitosti bývalých urbarialistov , pre postúpenie pôdy
do vlastníctva za vynáhradu oproti Oravskému panstvu“.
Po uplatnení záberového zákona, ktorým
bola zabratá všetka pôda veľkostatkárom, sa
na základe zákona č. 318 z roku 1919, táto
pôda predávala obyvateľom jednotlivých
obcí, ktorí na nej už v minulosti hospodárili
na základe nájomných zmlúv s veľkostatkármi.
V tomto dokumente je v odstavci XIV. pod číslom 40) napísané že: v prospech bývalých urbarialistov obce Valaská Dubová sa prevádzajú parcely v lokalite Háj a Kulovisko. Tieto
parcely boli dovtedy v mapách uvádzané ako
„slobodné pozemky“. V tomto istom dokumente je v odstavci XIV. pod číslom 39) a 40)
zaznačené, že parcela tzv. Poľana-Choč-Kýčier bola prevedená spoločne bývalým urbarialistom obce Valaská Dubová a Jasenová,
pričom je jasne stanovená výmera z pôvodnej
parcely pre jednotlivé urbáre.
Ďalším dokumentom, ktorý približuje vlastnícke vzťahy v pozemkovom spoločenstve, je
aj „Výmer Okresného úradu v Dolnom Kubíne z 24. júna 1935“, ktorý mal v tej dobe v
kompetencii rozhodovať o hospodárskom
pláne lesa. V tomto výmere sa píše: „Okresný
úrad rozhodujúc o žiadosti bývalého urbár-

skeho spoločenstva obce Valaská Dubová zo
dňa 4.6.1935 povoľuje žiadateľom holorubom využitkovať porast v hospodárskej triede
„A“ oddelenie 2F v lese bývalého urbárskeho spoločenstva, zvaného „Očenáška“ v
celkovej výmere 8,68 kat. jut.“ V podmienkach povolenia je, že toto drevo bude rozdelené komisiou ustanovenou na valenej hromade len pre pohorelcov, a to podľa
urbárskych v menoslove zapísaných podielov. Tak isto prikazuje celú plochu na jar
„na plný zápoj smrečkami vysadiť a 15 rokov
od pasenia chrániť “. Vyrúbanie je povolené
až po stabilizácii hraníc lesov, o čom má byť
so susednými majiteľmi pozemkov spísaná
riadna zápisnica.
Tieto listiny sú nespochybniteľné. V archívoch sa nachádzajú originály, potvrdené
úradne. Vedenie urbáru bolo, a je povinné
pridržiavať sa existujúcich a platných zmlúv,
dokumentov a nariadení. Predpokladáme, že
časť listín bola zničená pri požiari v roku 1935
kedy zhorela takmer celá dedina. Tak isto nemožno zabudnúť na 1. a 2. svetovú vojnu.
Vzťah k pôde a gazdovskému majetku bol potieraný aj v nasledujúcich rokoch socializmu,
kedy bolo vlastníctvo pôdy oddelené od jej
užívania. Verím, že sa v budúcnosti ešte nájdu
v archívoch, alebo inde ďalšie dokumenty, listiny, zmluvy, ktoré by nám objasnili, alebo
viac priblížili organizáciu a fungovanie
niekdajšieho spoločenstva bývalých urbarialistov našej obce.
Veľmi dôležitým krokom pri správe majetku
bola kvantifikácia v nedávnej minulosti abstraktného pojmu 1 hlas. Pôvodne, pri založení spoločenstva nebolo toľko spoluvlastníkov,
ako je tomu v súčasnosti a 1 hlas mal presne
stanovenú váhu. To sa ale desaťročiami, a
hlavne dedením rovným dielom pre všetkých
dedičov zmenilo. Podiely všetkých vlastníkov
boli podľa listov vlastníctva prepočítané na
metre štvorcové (m2) a hodnote 1 hlas prináleží hodnota 1000 m2, čo je zakotvené aj v
stanovách spoločenstva.
V tomto roku si pripomíname 20-te výročie
vzniku novodobého Pozemkového spoločenstva. Pri obhliadnutí sa späť do minulosti, je
vidieť kus poctivej roboty ktorú odviedli doterajšie vedenia v prospech spoluvlastníkov urbárnikov. Pevne verím, že aj naďalej budú
spravovať naše Pozemkové spoločenstvo ľudia, ktorým na našom majetku záleží, lesu,
prírode a ekonomike rozumejú. Že „naša
hora“ v zdraví prekoná okrem prírodných
zmien aj rôzne vonkajšie tlaky, hlavne finančné záujmy a špekulácie.
Ing. Peter Bekeš, predseda PS
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Pôst a ja a moja pýcha
Práve prežívame svätý pôst, a to nás nabáda
k zvýšenému úsiliu prežívať svoju vieru naozaj
autenticky. Nebyť teda kresťanmi len podľa
mena, ale aj podľa života. Našimi pôstnymi
predsavzatiami – obetami - tak vyjadrujeme
lásku k Bohu. Dokazujeme v nich našu pozornosť i našu oddanosť Bohu. Naše sebazapieranie je vyjadrením túžby viac patriť Bohu, milovať ho, a to nielen slovami, ale najmä činmi.
Aj keď sa zdá, že pôst je predovšetkým ľudským snažením, nie je to tak. Kresťanský pôst
totiž vychádza z milosti. Ide o vyjadrenie toho,
čo Boh „spôsobuje“ v našom vnútri. Ježiš v evanjeliu hlása: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo
Nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17). Prvou a hlavnou skutočnosťou je teda blízkosť Božieho kráľovstva. A Boh sa k nám priblížil v Ježišovi Kristovi, Boh nám v ňom zjavil svoju lásku.
Pokánie, obrátenie – čiže úplná zmena smeru v živote – je preto až dôsledkom tohto faktu.
Jasné je aj poradie toho, čo Ježiš hlásal na začiatku
svojho
pôsobenia
v
Galilei:
1. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; 2. Kajajte sa a
verte evanjeliu. My – ľudia – sme si to však v hlavách (z neznámych príčin) akosi poprehadzovali. Myslíme si, že to práve my sa približujeme
k Božiemu
k rá ľo v stvu, lebo
sa kajáme a robíme dobré skutky.
Nie div,
že potom
musíme
s trpkosťou
pravidelne konštatovať: to naše pokánie sa nám akosi nedarí... a
ani trochu nás „nebaví“. Logika pokánia a Božieho kráľovstva ale funguje úplne naopak. Ako
spúšťací mechanizmus skutočného pokánia –
obrátenia – totiž funguje len prekvapivá radostná skúsenosť z blízkosti Božieho kráľovstva a
samotného Boha, ktorý sa z vlastnej iniciatívy a
s láskou približuje k svojmu stvoreniu. Mení nás
teda len dotyk Božej milosti.
Z Bratislavy odchádzal autobus so zamestnancami menšieho podniku. Idú na zájazd. Zastavili sa aj v Ledniciach, kde je kaštieľ s veľkým
parkom, s rôznymi drevinami a s krásnou botanickou záhradou. Navštívili aj kaplnku pri
kaštieli, v ktorej večné svetlo hlása prítomnosť
eucharistického Krista. Jeden z týchto výletníkov si kľakol a pomodlil sa pred Eucharistiou.
Niektorí nasledovali jeho príklad. Jedni si tiež
kľakli, iní stojačky sa pomodlili. Ale väčšina si
urobila iba prehliadku obrazov a sôch. Keď vyšli
von, ten, ktorý si prvý kľakol, čistil si nohavice
na kolenách od prachu. Niekoľko mladých
chlapcov a dievčat sa mu začalo posmievať a pýtali sa ho, či mu toho bolo treba. On sa na nich

Čo sa nás vážne dotýka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
predpisom č. 26/2011 Z. z. Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vyhlásilo Chránené vtáčie územie Chočské
vrchy, s účinnosťou od 15.02.2011
§1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie
Chočské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie
územie“) na účel zabezpečenia priaznivého
stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu sokola sťahovavého, orla skalného,
výra skalného, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, žlny sivej, kuvika kapcavého, kuvika
vrabčieho, jariabka hôrneho a strakoša sivého
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v
okrese Ružomberok v katastrálnych územiach
Bešeňová, Kalameny, Komjatná, Liptovská
Teplá, Lisková, Lúčky, Madočany, Turík a Valaská Dubová, v okrese Liptovský Mikuláš v
katastrálnych územiach Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malé Borové,
Prosiek, Liptovská Sielnica Sestrč a Veľké Borové a v okrese Dolný Kubín v katastrálnych
územiach Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Vyšný Kubín a Žaškov.
pozrel a povedal: „To aj vám bolo treba, lenže vy
ste už príliš pyšní, aby ste pred svojím Bohom
zohli kolená a sklonili hlavy.” A ktosi z nich odvetil: „Povedal si veľkú pravdu!”
Áno, každý človek má v sebe určitú dávku
pýchy, ktorá sa prejavuje akousi hrdosťou. No
iba ten človek vie kľaknúť pred eucharistickým
Kristom, kto vie, čím Ježiš Kristus v skutočnosti
je. Aj Natanaelovi sa k Ježišovi Kristovi nechcelo
ísť, keď ho jeho priateľ Filip pozýval. Bol lenivý
vstať. Pohŕdavo kývol rukou, ba aj povedal, že z
Nazareta nemôže nič dobrého pochádzať. Ale
keď predsa prišiel a spoznal v ňom Božieho
Syna, ostal pri ňom, stáva sa jeho apoštolom a

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 16
817,5 hektára; hranice chráneného vtáčieho
územia sú vymedzené v prílohe.
§2
(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) vykonávanie mechanizovaných prác pri
hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania
v súvislosti s plnením povinností pri ochrane
lesa2) alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda orla skalného od 15.
marca do 31. júla a sokola sťahovavého od 1.
apríla do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad
životného prostredia,
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie
hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa
trojprstého, kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením povinností podľa osobitného predpisu,3) ak tak určí obvodný úrad
životného prostredia,
c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti
hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný
úrad životného prostredia,
(2) Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom
sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia.
Vnútorné hranice chráneného vtáčieho
územia vymedzujú zastavané územia obce
Komjatná v katastrálnom území Komjatná a
Valašská Dubová v katastrálnom území Valašská Dubová nachádzajúce sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou
chráneného vtáčieho územia.
http://www.mpopluhar.estranky.sk/fotoalbum/orol-skalny/
Ing. Jozef Kendera

kladie za neho aj svoj život, a to mučeníckou
smrťou.
Toto je potrebné pre každého z nás, aby sme
spoznali v Ježišovi Kristovi skutočného Božieho Syna. Aby sme si uvedomili, že on je nielen
pravým človekom, ale aj pravým Bohom. Len
tak môžeme mať k nemu správny vzťah ako k
svojmu skutočnému Záchrancovi, Spasiteľovi.
Čo ja a moja pýcha v mojom živote? Uvažuj
teraz vo svätom poste.
Prajem vám požehnané veľkonočne sviatky
a dotyk Božej milosti.
Váš duchovný otec K. Karaš.
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Šiesta sezóna Valaskej Dubovej v stolnom tenise

V minulom ročníku 5. ligy, ktorá zahŕňala celý Liptov, si Valaská Dubová prvým miestom vybojovala postup do 4. ligy, kde už štartujú mužstvá Liptova i Oravy. Do 4. ligy v
sezóne 2015/16 sme teda vstupovali ako no-

váčik. Pred začiatkom sezóny sme však netrénovali podľa predstáv. Dôvodom bola rekonštrukcia sály. Odmenou za našu trpezlivosť je
vynikajúce osvetlenie priestorov sály, kde je
naozaj radosť hrať stolný tenis.

S naším pôsobením v prvej časti aktuálnej
sezóny nemôžeme byť spokojní. V prvej polovici súťaže sme iba jedenkrát vyhrali, štyrikrát
remizovali a zaznamenali šesť prehier. Dôvodom takejto bilancie bol veľakrát nekompletný káder hráčov. Vstup do odvetnej časti sezóny nám však vyšiel vynikajúco. Zo 6 zápasov
sme 4-krát vyhrali, raz remizovali a iba jedenkrát prehrali. V prvom zápase odvetnej časti
sme doma zdolali vedúce mužstvo ligy Vitalit
Liptovský Hrádok.
Dúfajme, že v zostávajúcich piatich zápasoch 4. ligy bude pri nás stáť športové šťastie,
podáme dobré bojovné výkony a 4. ligu udržíme.
V mene stolnotenisového klubu chcem
poďakovať divákom za ich podporu pri domácich zápasoch. Poďakovanie patrí i nášmu starostovi za jeho podporu stolného tenisu i aktívny prístup ako hráča. My hráči mu želáme,
aby počas zápasov zabudol na všetky starosti
a venoval sa len bielej loptičke.
Za stolnotenisový klub
Mgr. Karol Holubčík

Najmladší žiaci absolvovali prvý zápas vo
svojej kariére pod vedením Jaroslava Lakoštíka. Stalo sa tak v nedeľu 19.06.2015 v majstrovskom stretnutí s Likavkou.

Všetkým hráčom ale najmä aktivistom, bez
ktorých by súťaže neprebiehali, za ich zodpovedný prístup vyslovujeme Veľké poďakovanie.

Naše mladé nádeje

V minulom roku sa do súťaží prvýkrát za
dlhé roky zapojili aj naši najmladší žiaci. Je to
určite dobrá cesta pre formovanie budúcich
dospelých hráčov
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej
Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
17. apríla 2015
K BODU 3: Kontrola uznesení z predchádzajúceho
OZ
Uznesenie č.20/2015: Obecné zastupiteľstvo berie správu HKO na vedomie.
K BODU 4: Informácie o vstupe do združenia MAS
Uznesenie 21/2015: Obecné zastupiteľstvo podľa § 11
ods. 4 písm. m) zákona o Obecnom zriadení 369/1990
Zb.z., schvaľuje členstvo v občianskom združení Miestna
akčná skupina Dolný Liptov (MAS Dolný Liptov) a súhlasí
so zaradením jej katastrálneho územia do MAS Dolný
Liptov.
K bodu 5: Dotácia na mimoškolskú činnosť pre deti
od 5-15 rokov
Uznesenie 22/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová schvaľuje : dotáciu na mimoškolskú činnosť Centra voľného času na jedno dieťa vo veku 5-15 rokov vo
výške 30 Eur.
K BODU 6: Informácia o založení Občianskeho združenia za rozvoj obce
Uznesenie 23/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že sa zakladá takéto občianske združenie.
K BODU 7: Plán HKO na 1. polrok
Uznesenie24/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová schvaľuje plán HKO na 1. polrok 2015.
K BODU 8: Správa o činnosti HKO
HKO podáva správu o funkcii bývalého HKO p. Michalíka. (viď príloha)
Uznesenie 25/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová berie informáciu HKO na vedomie
Uznesenie 26/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová odporúča: Starostovi Igorovi Tulinskému, aby
písomne vyzval bývalého HKO o vrátenie neoprávnene
vyplatených finančných prostriedkov rozpísaných po položkách a o jeho stanovisko.
K BODU 9: Návrh na zabezpečenie stravovania pre
našich starších spoluobčanov
Uznesenie 27/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová súhlasí: S návrhom starostu obce o vykonanie
prieskumu záujmu starších obyvateľov obce o zabezpečenie stravovania.
K BODU 10: Oboznámenie s projektom na verejné
osvetlenie
Uznesenie 28/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová schvaľuje: zapojenie sa do projektu na verejné
osvetlenie.
K BODU 11: Informácia o investičnom zámere – oplotenie cintorína
Uznesenie 29/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová poveruje: Starostu obce zabezpečením výrubu
stromov na cintoríne z bezpečnostných dôvodov.
Uznesenie 30/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová berie na vedomie: informáciu o možnosti oplotenia cintorína a súhlasí so zámerom oplotiť cintorín.
K BODU 12: Informácia o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Valaská Dubová
Uznesenie 31/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová súhlasí: S vypracovaním projektu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Valaská Dubová na
roky 2016-2024 Miestnou akčnou skupinou.
K BODU 13: Návrh úveru
Uznesenie 32/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová schvaľuje: prijatie úveru na účely rekonštrukcie
Obecného úradu na 8 rokov vo výške 50 000 eur. A zároveň Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky za účelom zabezpečenia pohľadávky voči banke.
K BODU 14: Schválenie nákupu výsuvného rebríka
pre potreby obce
Uznesenie 33/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová súhlasí: So zakúpením multikáry s rebríkom v
sume 950 eur + 400 eur náhradné diely + 500 eur servis.
K BODU 15: Aktualizácia organizačného poriadku a
štatútu obce
Uznesenie 34/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová odporúča: Starostovi obce aktualizáciu doku-
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mentu Organizačného poriadku a Štatútu obce do budúceho obecného zastupiteľstva.
K BODU 16: O hospodárení s majetkom obce
Uznesenie 35/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová poveruje: Poslankyňu Zuzanu Lúčanovú aktualizáciou alebo s prípravou návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia obce o hospodárení s majetkom obce.
K BODU 17: Rôzne
17.1. Zvýšenie úväzku HKO:
Uznesenie 36/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Dubová schvaľuje:
Zvýšenie úväzku HKO na 4 hodiny týždenne od
17.04.2015.
17.2.
Poslanec Karol Holubčík dáva podnet HKO, aby preverila
obohacovanie sa bývalého starostu od roku 2006-2011.
Do kompetencie HKO už nespadá preverovať skutky, ktoré už boli premlčané.
17.3.
Poslanec Karol Holubčík sa pýta, či už došlo k nahliadnutiu do pracovných denníkov našich zamestnancov obce.
Starosta obce odpovedal kladne. Na základe nich budú
prehodnotené náplne práce.
17.4.
Poslanec Karol Holubčík navrhuje, že by bolo dobré, aby
riaditeľka školy bola poverená inventúrou v ZŠ a MS. Starosta potvrdil, že už dal príkaz na vykonanie inventarizácie v ZŠ s MŠ, pričom bude určená inventarizačná komisia.
Uznesenie 37/2015: Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
Dubová berie na vedomie: Príkaz vydaný starostom na
vykonanie inventarizácie v ZŠ a MŠ.
17.5.
Na otázku Kršku st., či bude umožnený výjazd na Brestovú?
Miroslav Zajac informoval o kolaudačnom konaní, kde
bol prítomný ako zástupca starostu obce VD. Informoval
tiež o predchádzajúcom konaní a o predčasnom odovzdaní komunikácie do užívania, kde bol prítomný starosta obce VD a predseda PSU VD. Na uvedených konaniach boli vznesené pripomienky k predmetnému
výjazdu, no neboli akceptované, nakoľko pripomienky
bolo možné akceptovať počas realizácie projektu, čo zanedbalo predchádzajúce vedenie.
Krajský úrad v Žiline odporučil obci VD vyvolať nové rokovanie za účasti zástupcov OR PZ ODI, Slovenskej správy ciest a obvodného úradu. Po dohode s uvedenými orgánmi by bolo možné prechod pre nevyhnutné okolnosti
sprevádzkovať. Zástupca Slovenskej správy ciest na kolaudačnom konaní deklaroval ochotu financovať realizáciu sprejazdnenia výjazdu v rámci údržby predmetnej
komunikácie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
15. júna 2015
K bodu č. 3: Operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2- Energetika
Uznesenie č. 37/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
I. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP
KaHR na realizáciu projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová ktorý je
realizovaný obcou: „Obec Valaská Dubová“, II. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, III. zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci „
K bodu č. 4 : Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce
Uznesenie č. 38/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Doplnenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce do konca r. 2015 o bod: Modernizácia osvetlenia
obce z dôvodu energetických úspor.
K bodu č. 5: Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Uznesenie č. 39/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Predĺženie platnosti PHSR – plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská Dubová do konca roka 2015

K bodu č. 6 : Kreovanie rady školy
Uznesenie č. 40/2015: a) OZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva doterajších zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole s Materskou školu Valaská Dubová 137, 034 96 Valaská Dubová, čím im tak
podľa § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších zmien a doplnkov, zaniká členstvo v orgánoch
školskej samosprávy
b) OZ navrhuje v zmysle § 25 ods. 13) písm. h) zákona,
delegovať nových zástupcov obce do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská Dubová.
c) OZ určuje v zmysle § 25, ods. 2, 3, a 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, s prihliadnutím na malý počet zamestnancov a špecifiká školy
určuje počet členov rady školy na 5 členov s nasledovným
zložením rady školy: 1 člen za základnú školu, 1 člen za
materskú školu, 1 člen za rodičov, 2 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa
Uznesenie č. 41/2015: OZ deleguje v zmysle § 25 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy do novej Rady
školy pri Základnej škole s Materskou školu Valaská Dubová 137, 034 96 Valaská Dubová, nasledovných zástupcov za zriaďovateľa – obec Valaská Dubová: Mgr. Holubčík Karol Valaská Dubová č. 230, bytom Valaská Dubová
230 Mgr. Kržka Jaroslav Valaská Dubová č. 95, bytom Valaská Dubová 95, 034 96 Valaská Dubová.
K bodu č. 7: Informácia o priebehu výberového konania na funkciu ekonómky/účtovníčky
Uznesenie č. 42/2015: Obecné zastupiteľstvo informáciu
o priebehu výberového konania na funkciu ekonómky /
účtovníčky, berie na vedomie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
29. júna 2015
K bodu č. 4 : Záverečný účet za rok 2014
Uznesenie č. 45/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie : Odborné stanovisko HKO k návrhu záverečnému účtu obce Valaská Dubová za rok 2014. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce v roku 2014.
Uznesenie č. 46/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Použitie prebytku v sume 3115,25 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
K bodu č. 5: Informácia o IBV
Uznesenie č. 47/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie: Správu starostu obce o vypracúvaní štúdie a
výbere lokality v obci pre IBV súkromnou firmou.
K bodu č. 6 : Schválenie VZN o hospodárení s majetkom obce Valaská Dubová
Poslanci sa zhodli na odložení prerokovania tohto bodu
na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva.
K bodu č. 7: Plán HKO na 2 polrok
Uznesenie č. 48/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
K bodu č. 8: Prerokovanie platu starostu
Uznesenie č. 49/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov navýšenie základného platu starostu obce 1415,7 eur o 10,95% na sumu 1571 eur s účinnosťou od 1.1.2015.
K bodu č. 9: Verejný poriadok v obci
Uznesenie č. 50/2015: Obecné zastupiteľstvo poveruje :
Predsedu komisie pre sociálne otázky, verejný poriadok o
vypracovanie VZN o verejnom poriadku obce a starostu
obce o oslovenie Okresného riaditeľstva policajného zboru s cieľom zintenzívnenia policajných hliadok v obci.
K bodu č. 10: Rôzne
Uznesenie č. 51/2015: Obecné zastupiteľstvo odporúča :
Starostovi obce využívať právne služby JUDr. Mišalovej.
Uznesenie č. 52/2015: Obecné zastupiteľstvo poveruje:
Komisiu výstavby, územného rozvoja a životného prostredia vykonať obhliadku danej parcely do budúceho týždňa
a preložiť OZ stanovisko k odkúpení pozemku.

Dubovské
01/2015
Dubovskénovosti
novosti 1/2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
14. septembra 2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
13. novembra 2015

K bodu č. 3 : VZN o hospodárení s majetkom obce Valaská Dubová
Uznesenie č.53/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2015 o hospodárení s majetkom obce Valaská
Dubová
K bodu č. 4 : Zásady postupu pri vybavovaní a kontrole sťažností
Uznesenie č. 54/2015: Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Dubová v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 11, ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
s c h v a ľ u j e „Z á s a d y postupu pri vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb
v podmienkach obce Valaská Dubová“.
K bodu č. 5.1 : Interná smernica č. 1 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
K bodu č. 5.2 : Interná smernica č.2 o postupe pri poskytovaní informácií
Uznesenie č. 55 / 2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Internú smernicu č.1 zo dňa 01.07.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Internú smernicu č.2 o postupe pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č.211 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
K bodu č. 6 : Správy hlavného kontrolóra obce (HKO)
K bodu č. 6.1 Hlavná kontrolórka obce predniesla
správu HKO z kontroly plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí OZ dňa 29.6.2015.
K bodu č. 6.2 HKO predniesla správu z vykonanej následnej finančnej kontroly
K bodu č. 6.3 HKO predniesla správu z vykonanej následnej finančnej kontroly -kontrola dodržiavania
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - zverejňovanie došlých faktúr a zmlúv v I.
polroku 2015.
Uznesenie č. 56 / 2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správy hlavného kontrolóra obce. Poveruje starostu obce, prijať opatrenie na nápravu vzniknutých nedostatkov.
K bodu č. 6.4 : Úprava rozpočtu
Uznesenie č. 57 /2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2015
K bodu č. 7 : Informácia o projektoch kamerového
systému
Uznesenie č. 58 / 2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu o projekte.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o schválení dotácie na inštaláciu kamerového
systému v obci vo výške 100% investičných nákladov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru zo Všeobecnej úverovej banky a.s. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
341/B vo výške 77 710 eur, s dobou splatnosti 31.03.2016,
na účel : preklenutia časového nesúladu medzi úhradou
oprávnených nákladov súvisiacich s projektom - Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch (predfinancovanie dotácie NFP v zmysle
zmluvy č.ZA02655 zo dňa.04.09.2015 uzatvorenej medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 a Obcou Valaská Dubová, 034
96 Valaská Dubová
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky Obce ako Dlžníka a
podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných kapitolách príjmov a výdavkov súvisiacich s prijatím a splatením úveru a jeho príslušenstva o poveruje
starostu na podpis zmluvnej dokumentácie spojenej s
úverom a zabezpečením úveru.
K bodu č. 8: Michalské dni, ktoré budú 27.9.2015
K bodu č. 9: Návrh na obnovenie spracovania komasácie
v obci
Uznesenie č. 59/2015: Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas s : Vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v KÚ Valaská Dubová podľa zákona
č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

K bodu č. 3: Riešenie parkovania v našej obci
Uznesenie č.60/2015: Odporučenie starostovi, realizovať návrh riešenia zlepšenia parkovania v obci : 1 .Oboznámiť dotknutých občanov listom so situáciou s parkovaním 2.Vykonať osadenie zákazových značiek na
zvonicu, s konzultáciou dopravného inžiniera a realizovať spoplatnenie parkovania 3.Vykonať pohovor s p. Javorekom
K bodu č. 4. Projekt register GPS našej obce
Uznesenie č.61/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
realizáciu projektu GPS v našej obci
K bodu č. 5 : Stravovanie v našej obci
Uznesenie č.62/2015: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s
poskytovaním stravy pre stravníkov v cene 2 Eurá.
K bodu č.6. Projekt - Verejné osvetlenie
Uznesenie č.63/2015: a/ Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie potrebu získania preklenovacieho úveru na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová“ na základe
rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z výzvy KaHR-22VS-1501/0405
b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo
výške 112 358,40 eur, zabezpečenie úveru blankozmenkou obce a záložným právom k pohľadávke z účtu (dotačnému), berie na vedomie zriadenie bežného účtu na
vyplatenie podpory (dotačného účtu) v SZRB, a.s.
K bodu č. 7 : Oboznámenie sa s možnosťami zapojenia
sa našej obce do projektov EÚ v programovom období
2014-2020
Uznesenie č.64/2015 , návrh: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zistením či je obec schopná vysporiadať pozemky pod domom smútku do ukončenia
výzvy na rekonštrukciu domov smútku a možnosti ich
získania. V prípade vysporiadania pozemkov do februára 2016 zastupiteľstvo poveruje starostu obce zapojiť sa
do výzvy na rekonštrukciu domu smútku.
K bodu č. 8: Návrhy k rozpočtu obce na rok 2016
Uznesenie č.65/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu na podávanie podnetov na zapracovanie do rozpočtu obce
K bodu č. 9: Obecný ples 2016
Uznesenie č.66/2015: Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce zistiť, či je medzi občanmi záujem o realizáciu obecného plesu.
K bodu č. 10 : Rôzne
Uznesenie č.67/2015: Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce vyhlásiť verejnú súťaž na predmetné pozemky
Uznesenie č.68/2015: Obecné zastupiteľstvo odporúča
starostovi obce podať podnet na prokuratúru o posúdenie platnosti uznesenia č. 36/2015.
K bodu č. 11. Diskusia
Uznesenie č.69/2015 , návrh: OZ súhlasí, aby každé
CVČ ktoré si požiada o príspevok, bude mu poskytnutý
vo výške 30 eur na jedného žiaka s trvalým pobytom v
našej obci, na školský rok.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
15. decembra 2015
K bodu č. 3: Rozpočet obce na rok 2016
Uznesenie č.70/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočet obce na rok 2016.
Uznesenie č.71/2015 : Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie plán rozpočtu na roky 2017, 2018
Uznesenie č.72/2015 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
neuplatnenie si programového rozpočtu na roky 2016,
2017, 2018 v zmysle zákona 583/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o žiadosti na dotáciu od Jednoty dôchodcov
Uznesenie č.73/2015 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta
– presuny v rámci schváleného rozpočtu do výšky 1
000,- eur v jednotlivom prípade
K bodu č. 4: VZN č.4/2015 o umiestňovaní volebných
plagátov
Uznesenie č.74/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
pozmeňovací návrh VZN č.4/2015 - odstránenie v §4
ods.1

Uznesenie č. 75/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č.4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
K bodu č. 5 : Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Dubová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 76/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
pozmeňovací návrh č.1 k VZN č.2/2015 - úpravu poplatku za drobný stavebný odpad na 0,06 eur/kg.
Uznesenie č.77/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Dubová
2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu č. 6: VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Uznesenie č. 78/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
K bodu č. 7 : Rôzne
Uznesenie č.79/2015: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh na odpis pohľadávky voči Miroslavovi Dvorštiakovi – KOVO, nakoľko nie je doklad o nevymožiteľnosti pohľadávky.
Uznesenie č. 80/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
sadzobník manipulačných poplatkov a úhrad platný od
1.1.2016
Uznesenie č. 81/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu cestných komunikácií v obci. Obecné zastupiteľstvo odporúča formou
dodatku k VZN navýšiť starostovi sumu, s ktorou môže
starosta v budúcnosti disponovať bez schválenia OZ. Poslanci sa budú dodatkom zaoberať na ďalšom zasadnutí.
Uznesenie č. 82/2015: Obecné zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť vypracovanie: - rozboru výberu daní rozboru príjmov poplatkov za KO - vypracovanie manuálu k plateniu miestnych daní a poplatkov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané
29. decembra 2015
K bodu č. 3 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy
Uznesenie č. 84/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
: VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2016. Objem finančných prostriedkov
na rok 2016 na 16 žiakov MŠ je podľa prílohy č. 1 k predmetnému VZN 50 837,07 eur.
K bodu č. 4. Správa audítora za rok 2014
Uznesenie č. 85/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie: Správu nezávislého audítora štatutárnemu
orgánu obce Valaská Dubová Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej uzávierky k 31.decembru 2014
Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej
účtovnej uzávierky k 31.decembru 2014 štatutárnemu
orgánu obce Valaská Dubová.
K bodu č. 5. Návrh na odpis pohľadávky
Uznesenie č.86/2015: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Odpis nevymožiteľných pohľadávok voči p. Dvorštiakovi vo výške 4 291,15 eur.
K bodu č. 6. Precenenie pozemkov obce podľa znaleckého posudku.
Uznesenie č. 87/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie: Odborný posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve obce Valaská Dubová pre účel stanovenia účtovnej hodnoty pozemkov.
K bodu č. 7. Zmeny rozpočtu 2015
Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Rozpočtové opatrenie
č.3 týkajúce sa zahrnutia projektu Kamerový systém a
projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci do rozpočtu obce na rok 2015.
Uznesenie č.89/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Rozpočtové opatrenie
č.4 Úprava bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu
obce Valaská Dubová na rok 2015. Pričom ide o úpravu
reálnych príjmov a výdavkov obce tak aby jednotlivé položky zodpovedali prijatému rozpočtu obce na rok
2015.
Pozn. red.: Kompletné zápisnice zo zasadnutí oZ si
môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke obce
Spracoval: sk
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Súťaž o večeru pre
dvoch v penzióne
Jánošíkova krčma

Tragická nehoda pilčíkov pri lesnom
požiari: Viac ako 50 dobrovoľných
hasičov v taktickom cvičení!

Starosta obce Valaská Dubová vyhlasuje
pre čitateľov obecných novín súťaž o kompletnú večeru pre dvoch v penzióne Jánošíkova krčma. Stačí, aby ste do 15. marca 2016 doniesli na obecný úrad vo Valaskej
Dubovej vyplnený kupón so správnymi odpoveďami (kupón s nesprávnymi odpoveďami nebude zaradený do losovania). Súťaž bude vyhodnotená na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy
prebehne žrebovanie. Správne odpovede
zakrúžkujte.

KUPÓN
Dubovské novosti
1/2016
Otázky
1. Koľko poslancov má v súčasnosti
obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Dubovej?
a/ 5
b/6
c/ 7
2. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o obci Valaská Dubová?
a/ 1323
b/ 1423
c/ 1523
3. Kto nie je v súčasnosti poslancom
obecného zastupiteľstva?
a/ Mgr. Karol Holubčík
b/ Mgr. Marián Jantek
c/ Igor Tulinský
4. Akú nadmorskú výšku má Veľký
Choč?
a/ 1621 m n. m.
b/ 1611 m n.m.
c/ 1601 m n.m.
5. V katastri koľkých obcí hospodári
Urbár vo Valaskej Dubovej?
a/ 4
b/ 5
c/ 6

Meno a priezvisko:
.....................................................
Adresa :
.....................................................
Telefónne číslo:
.....................................................

KUPÓN
Dubovské novosti
1/2016

S lesným požiarom v obci Valaská Dubová, časť Chríbik a evakuáciou osôb sa museli vysporiadať dobrovoľný hasiči. Išlo o
taktické cvičenie. Dobrovoľný hasičský
zbor obce Valaská Dubová dňa 10.10.2015
zorganizoval „OKRSKOVÉ TAKTICKÉ CVIČENIE DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH
ZBOROV“ v extraviláne obce.
Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a
prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov
a ostatných záchranných zložiek pri riešení
vzniknutého požiaru, ošetrovaní zranených a
ich následnej evakuácie do bezpečnej zóny.
Tohto cvičenia sa zúčastnili DHZO Valaská
Dubová, Likavka, Martinček, Komjatná, Lisková, Liptovská Štiavnica, Rojkov, Príslušníci
OR HAZZ Ružomberok a členovia Červeného
kríža. Cvičenie pozorovali a vyhodnotili:
PhDr. Ladislav Pethö – prezident DPO SR,
pplk. Ing. Pavol Pecník – OR HAZZ Ružomberok, Alena Milanová – riaditeľka OV DPO Ružomberok, Mgr. Marián Brtko predseda OV
DPO Ružomberok a Roman Kubala – člen výcvikového štábu OV DPO Ružomberok.
Poplach bol vyhlásený o 14:06 miestnym
rozhlasom obce Valaská Dubová. Po príjazde
na udalosť bol veliteľ zásahu informovaný, že
sa jedná o lesný požiar vzniknutý od traktora.
Na požiarovisku sa nachádzali štyri osoby.
Jedna osoba mala ľahké zranenia, druhá osoba mala zlomenú nohu, tretia osoba bola zavalená padnutým stromom, mala ťažké zranenia hrudníka a horných končatín, posledná
štvrtá osoba bola usmrtená. Po prvotnom
prieskume veliteľ zásahu zvolal posilové jednotky z okolitých obcí a aj Červený kríž. Medzitým členovia DHZO Valaská Dubová zabezpečili miesto udalosti, aby oheň
neohrozoval postihnuté osoby a pripravili ich
na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a
následný transport. Po príjazde Červeného

kríža bola poskytnutá postihnutým osobám
predlekárska prvá pomoc a následne boli evakuované z miesta udalosti a odvezené k RZP.
Po príjazde prvých posilových jednotiek bolo
vytvorené dopravné vedenie a následne aj
útočné vedenie pre dopravu hasiacej látky na
požiarovisko. Po opätovnom prieskume veliteľ zásahu privolal ďalšie posilové jednotky a
rozdelil miesto zásahu na dva zásahové úseky.
Prvý zásahový úsek mal na starosti likvidáciu
požiaru a druhý zásahový úsek mal na starosti
dopravu vody. Nakoľko v danej lokalite je nedostatok vody bolo potrebné zabezpečiť potrebné množstvo vody kyvadlovou dopravou.
Pre likvidáciu lokálnych ohnísk boli použité
hasiace vaky s objemom od 19 l do 25 l a ručné
požiarne náradie. Po úspešnom uhasení požiaru bola veliteľovi zásahu oznámená nezvestná osoba s mentálnym postihnutím ( autista ). Jednalo sa o mladistvého chlapca v
športovom oblečení. Veliteľ zásahu vydal pokyn na vytvorenie pátracej skupiny o počte 26
hasičov, ktorý v náročnom a ťažko prístupnom
teréne danú osobu dohľadávali. Po úspešnom
dohľadaní a dopravení osoby k členom červeného kríža bolo taktické cvičenie ukončené
približne o 16:47.
Toto taktické cvičenie nám prinieslo veľa
pozitívnych ale aj negatívnych zistení. Práve
na tieto nežiaduce ale existujúce problémy sa
musíme v nasledujúcich obdobiach zamerať.
Prostredníctvom tohto cvičenia sme mohli odhaliť viaceré problémy, ktoré by nastali pri
skutočnom požiari v danej lokalite. Vďaka jednotkám z okolitých DHZO sme si mohli vyskúšať skutočnú spoluprácu v teréne z nasadením
všetkej techniky, ktorou dobrovoľné zbory aktuálne disponujú. Všetkým zúčastneným patrí
veľká vďaka a pochvala za predvedené zručnosti a hlavne za to čo robia vo svojom voľnom
čase pre všetkých ľudí.
Ing. Marek Bačík
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