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Máme za sebou rok 2016
Milí obyvatelia Valaskej Dubovej,
ani sme sa nenezdali a máme za sebou druhý
rok funkčného obdobia nového vedenia obce.

Naša matrika 2016
Narodili sa: Gruchaláková Sofia, Pirošíková Zuzana, Švarc Henrich, Holubčík
Tobias, Hrnčiar Leonard, Zajacová Romana, Zajacová Adela, Čierna Timea, Lúčanová Loriana Mária, Bajtala Slavomír, Koleštík Kristián, Chromiak Jakub, Tulinský
Adam, Srnec Dávid
Sobášili sa: Alexandra Macáková a
Ján Chovanec, Dominik Joštiak a Eva Zaťková, Ing. Peter Koleštík a Veronika Dubovská, Roman Tulinský a Ing. Petra Kereškéniová, PharmDr. Mária Holubčíková a
Dávid Srnec, Ing. Barbora Holubčíková a
Ing. Erik Kišša, Ing. Ivan Drabiňák a Júlia
Holubčíková, Denis Daňo a Mgr. Marianna
Lakoštíková, Peter Zajac a Nikola Martinson, Lukáš Hépal a Daniela Žíhlavníková,
Filip Chlepko a Monika Hladišová, Lukáš
Mišota a Mária Balogová
Umreli: Bečka Ján (57-ročný), Holenská Mária (85-ročná), Dubovská Emília
(88-ročná), Holubčík Jaroslav (80-ročný),
Dubovský Viktor (88-ročný), Joštiak Alojz
(51-ročný), Gajdoš Albert (80-ročný), Ing.
Holubčík Ľubomír (69-ročný), Čaučík Peter (58-ročný), Drabiniaková Mária (82ročná), Eduard Mlynárik (33-ročný) , Vladimír Jantek (59-ročný)



Základnou myšlienkou jeho snaženia od samého začiatku, je zámer vyzdvihnúť obec Valaskú Dubovú, dodať jej sebavedomia a dostať
ju do povedomia nielen našich obyvateľov, ale
aj ľudí z iných obcí, turistov, návštevníkov alebo len okoloidúcich. Aj uplynulý rok sme sa
snažili tento cieľ napĺňať prostredníctvom
rôznych akcií, investičných aj spoločenských.
Kolorit spoločenských a športových podujatí
sme v tomto roku zahustili o letný športový
deň, rozšírili sme aj Michalské dni. Myslím, že
obe nové alebo rozšírené akcie našli u vás
priaznivú odozvu.
Dotiahli sme verejné osvetlenie. Teraz máme
pekne vysvietené aj také lokality, v ktorých sa
nikdy nesvietilo. Napríklad v ulici ku Jantekovcom, ku Mišotovcom, popri Podskubovcoch, pri Vráblovcoch. Rozšírili sme osvetelnie
do takej miery, že slúži naozaj všetkým. Projekt verejného osvetlenia dotovaný z eurofondov v súčasnosti prešiel všetkými kontrolami

a som rád, že sme obstáli. Môžeme tak dať
bodku za úspešnou investíciou, ktorá bude
prospešná ešte nejaké desaťročie.
Zrealizovali sme aj menšie investičné akcie.
Patria medzi ne protipovodňové opatrenia vo
forme priepustov na Školskej ulici, na Doline a
ďalších miestnych komunikáciách. Mali by obstáť aj v čase prívalových dažďov a ochrániť
tak majetok občanov obce. V týchto opatreniach budeme pokračovať aj v budúcom
roku.
Podarilo sa nám urobiť záchytné parkovisko
pre turistov pri obecnom cintoríne. Stalo sa
tak koncom leta a dnes je už parkovisko turistami naplno využívané. V obci vládne väčší
poriadok, na cestách už nevládne zmätok. Dopomáha k tomu aj v súčasnosti inštalované
dopravné značenie.
K duchu zviditeľňovania našej obce v pozitívnom slova zmysle sa stala aj jesenná likvidácia
nelegálnej skládky odpadu v Zadnom potoku,
kde v budúcnosti taktiež chystáme urobiť záchytné parkovisko pre turistov. Je tu aj možnosť a priestor výstavby obecného amfiteátra.
Bolo by vskutku dobré, keby sa nám ho podarilo postaviť.
Imidžu obce a aj dobrému pocitu občanov ako
aj návštevníkov pomohlo aj zrekonštruovanie
námestia a vybudovanie fontány. Tu treba poďakovať Poštovej banke, ktorá prispela na realizáciu projektu a tiež občanom, ktorí tu boli
zamestnaní cez zdroje európskej únie. Verím,
že v tomto duchu budeme pokračovať ďalej. Aj
do budúceho roku máme pripravených niekoľko projektov v prospech všetkých občanov
Valaskej Dubovej.
Bez pomoci Vás občanov by to však nešlo. Preto sa Vám v mene vedenia obce chcem poďakovať za aktívnu pomoc a podieľanie sa na
veciach verejných. Spoločnými silami dokážeme uskutočniť aj ďalšie pekné projekty, aby sa
nám v obci žilo ešte lepšie.
Neostáva mi už nič iné, len Vám popriať pokojné Vianoce, pekný Silvester a šťastný Nový rok
2017.
Igor Tulinský
starosta obce
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Nech Vianoce sú
šťastné a veselé

PÝCHA DUBOVSKÝCH HASIČOV

14. februára 2016 o sedemnástej hodine sa
konala na námestí vo Valaskej Dubovej slávnosť pri príležitosti odovzdávania hasičskej
techniky, novej cisternovej automobilovej
striekačky CAS 15 Iveco Daily a protipovodňového vozíka. Dobrovoľný hasičský zbor
obce Valaská Dubová si kľúče od novej hasičskej techniky prevzal z rúk podpredsedu vlády SR a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil
aj štátny tajomník ministerstva vnútra Ing.
Marián Saloň PhD., ďalej predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár,
prednostka okresného úradu Ružomberok
PaedDr. Anna Paráková, riaditeľ krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak PhD.,

riaditeľ okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku pplk. Ing.
Slavomír Hreha,
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
PhDr. Ladislav
Pethö a generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Vendelín Horváth. Práve vďaka tomuto automobilu sme aj
my dubovskí hasiči hasiči lepšie
pripravení a vybavení na zdolávanie mimoriadnych udalostí,
čo sme dokázali v priebehu roka pri zásahovej
činnosti. Tohto roku sme celkovo zasahovali
pri troch požiaroch a dvoch technických zásahoch. Veľké poďakovanie patrí samozrejme aj
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce
Igorovi Tulinskému, za podporu a ústretovosť
našej činnosti. A samozrejme ďakujeme aj našim rodinám, ktoré nám tolerujú našu vášeň k
dobrovoľnej požiarnej ochrane. Veríme, že
nový automobil nám bude slúžiť dlhé roky,
ale hlavne veríme, že ho nebudeme musieť
štartovať pre zdolávanie mimoriadnych situácií.
S vďakou a úctou tím
Dobrovoľného hasičského zboru
obce Valaská Dubová

Vianočné sviatky sú symbolom rodinnej
pohody, šťastia a radosti. Tomu sa snažíme
prispôsobiť aj svoje príbytky – pečieme rôzne dobroty, zdobím vianočný stromček a aj
celý dom či jeho okolie. Veď, čo by to boli za
Vianoce, bez rozsvieteného stromčeka, horiacej sviečky, či ohňa v krbe. Pri tomto však
nesmieme zabúdať na bezpečnosť a opatrnosť, pretože tieto významné sviatky sú charakteristické aj zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
Preto Vám Dobrovoľný hasičský zbor
obce Valaská Dubová prináša niekoľko rád,
aby tohoročné Vianoce boli naozaj šťastné a
veselé. Je potrebné si uvedomiť, že väčšina
svetielok je vyrobená v nízkej kvalite. Preto
je potrebné nenechávať rozžiarený stromček, či iné svietiace ozdoby, nepretržite svietiť a hlavne nenechávať ich rozsvietené počas neprítomnosti doma. Veď predsa
nesúťažíme o najrozžiarenejší dom v obci, či
najkrajšiu výzdobu, len si všetci chceme
spríjemniť príbytok. Aj adventné vence, čajové sviečky alebo iné sviečky zdobia naše
domovy počas týchto sviatkov, no opäť je
potrebné dávať na ne pozor, predsa sa len
jedná o otvorený oheň. Treba myslieť na to,
aby sme ich nenechávali bez dozoru, v blízkosti záclon, obrusov a iných horľavých materiálov. Pri deťoch opatrnosti nikdy nie je
dosť. Horiace sviečky aj blikajúce svetielka
sú pre ne fascinujúce, ale hlavne nebezpečné. A aby sme nezabudli na rozlúčku so starým rokom, je potrebné podotknúť, že polovica požiarov počas Silvestra je spôsobená
ľudskou neopatrnosťou. Najlepšou prevenciou je nepoužívať zábavnú pyrotechniku,
no kto by odolal blikajúcim svetielkam, petardám či ohňostroju. Nezabúdajte na opatrnosť a dostatočnú vzdialenosť od horľavých materiálov. Dodržiavaním zásad pri
používaní pyrotechnických výrobkov sa vyhneme mnohým problémom, ktoré si zvlášť
počas vianočných sviatkov nepraje nikto z
nás.
DHZ Valaská Dubová
Vám praje prekrásne Vianoce
a úspešný vstup do Nového roku 2017
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POLČAS (čas na bilancovanie)
V týchto dňoch uplynuli 2 roky od nástupu
nového vedenia našej obce do funkcií starostu
a poslancov. Napriek nepriaznivej finančnej
situácii sa rozbehlo niekoľko projektov, za
účelom zveľadiť našu obec a priniesť viditeľné
výsledky. Povedali sme si: to, že má obec dlhy,
neznamená, že nebudeme robiť nič, iba splácať.
Pred voľbami v roku 2014 som otvorene
podporoval kandidatúru Igora Tulinského na
starostu, pretože ho poznám ako schopného a
šikovného človeka, pod ktorého vedením sa
Valaská Dubová pohne dopredu. Za uplynulé
2 roky sa nám podarilo uspieť v projektoch z
eurofondov: Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia, v rámci ktorej sa zvýšil počet svetiel a nové svietidlá sú úspornejšie. Na verejných miestach sa realizoval kamerový systém. Vypracovanie projektov si vyžaduje
mnoho práce a úsilia. Prebehla rekonštrukcia kultúrneho domu, v rámci ktorej pribudli
dve prístavby (zadný vchod, nová miestnosť),
nové okná, svetlá, dvere a výzor KD. Prístavby
a sála sa robili svojpomocne vo vlastnej réžii,
kde na plat pracovníkov prispeli fondy EÚ vo
výške 95%. Zateplenie kultúry sa realizovalo z
prostriedkov environmentálneho fondu. Medzi ďalšie úspechy by som zaradil rekonštrukciu námestia, ktoré sa teší priazni nielen našich občanov, ale aj turistov. V lete tohto roku
sme dostali ďalšiu dobrú správu – uspeli sme
v projekte separovaného zberu, a z Recyklačného fondu sme dostali dotáciu na nové
nádoby na triedený odpad. Ak budeme odpad
triediť, nemusíme toľko platiť za vývoz TKO,
keďže vývoz triedeného odpadu je zadarmo.
Nedá mi nespomenúť výstavbu plota a brán
na cintoríne, ktorá prebehla svojpomocne, a
teda podstatne lacnejšie. Práve vďaka tejto filozofii sa podarilo urobiť viac vecí, a omnoho
úspornejšie, ako keby sme zavolali firmu a
platili by sme podstatne viac, na čo naša obec
nemá. Touto cestou chcem
poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek pomohli vedeniu
obce, či už brigádami, alebo prípravou akcií –
prípravou a varením gulášu, pomocou pri organizácii, ale aj sponzorskými darmi (napr.
nová kosačka). Ukázali, že im na obci záleží.
Považujem za dôležitú súčasť fungovania vedenia obce to, že nám pomáha mnoho ľudí z
obce, ale aj rodákov, ktorí tu už síce nebývajú,
ale nezabudli odkiaľ pochádzajú. Spolupracujeme taktiež s odborníkmi či už na tvorbu europrojektov, tiež z podnikateľského prostredia, aby sme posúvali Valaskú Dubovú
dopredu. Riešime tiež dopravnú situáciu,
vznikli dve parkoviská a pracuje sa na treťom, za účelom usmerniť turistov mimo nášho
námestia a ciest v obci. Významným počinom



bol aj vznik folklórneho súboru, vlastne jeho
obnovenie, pod záštitou starostu. Náš folklór
vystupuje nielen na akciách organizovaných
obcou, ale aj na iných podujatiach. Svojpomocne sa robili aj protipovodňové opatrenia
– vybudovali sa tri nové priepusty a prebehlo
odvodnenie a zarovnanie terénu pri ihrisku s
opravou cesty. Založili sme občianske združenie pre rozvoj obce. Schválili sme Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, potrebného pre eurofondy. Podarilo sa získať nový
automobil pre hasičov. Pribudlo nové osvetlenie kostola (na obr.). Natreli sa zvodidlá
pri vstupe do obce, tie hrdzavé roky kazili dojem návštevníkov. Odstránili sa nelegálne
skládky odpadu. Výrazne sme dokázali splatiť staré dlhy obce z obdobia spred decembra
2014. Napriek úspechom sme atakovaní pisateľom anonymov, ktorý udáva našu obec.
Organizujeme každý rok niekoľko akcií pre
ľudí, ktoré oživili spoločenský život v dedine:
obecný ples, tradičnú zabíjačku, dni obce,
športové dni, ktoré sa stávajú tradíciou. Medzi jedinečné patrili otváranie zrekonštruovanej sály kultúrneho domu za veľkej účasti,
taktiež otváranie nového námestia s ohňostrojom. V spolupráci s hasičmi prebehlo stavanie
mája na Zvonici. Aby sme nezaťažovali rozpočet obce, spomínané akcie sú realizované najmä formou sponzorských príspevkov. Za
zmienku stojí aj reprezentovanie obce stolnými tenistami, ktorí sa prebojovali do 4. ligy.
Cestou z futbalového zápasu našich žiakov
tohto roku mi starosta v rozhovore povedal –
kým sme vo funkciách, snažme sa urobiť čo

Pozemkové úpravy
smerujúce k výstavbe
rodinných domov
V januári chceme urobiť prvý vážny
krok v problematike rozbehnutia jednoduchých pozemkových úprav v obci. Zvoláme
všetkých vlastníkov pôdy územia ohraničeného Zadným potokom, Brestovou a Kúnovom. Ak všetko priaznivo dopadne a ľudia budú nápadu naklonení, budú mať k
dispozícii stavebné pozemky pre výstavbu
rodinných domov. Samozrejme to bude
len začiatok. Celý proces pozemkových
úprav je dlhodobý, ak všetko do seba zapadne, môže byť hotový v priebehu 2-3
rokov. Na tomto relatívne malom území
totiž evidujeme viac ako 700 majiteľov
pôdy. Jedná sa o súkromné pozemky a
obec nikoho nemôže v tomto ohľade k ničomu nútiť. Verím však, že táto myšlienka
padne na úrodnú pôdu a ľudia sa jej zhostia.
najviac pre našu obec. Zameškané roky síce
nedobehneme tak rýchlo, ale postupne sa môžeme dostávať na úroveň, akú si Valaská Dubová zaslúži. Plne sa s týmto názorom stotožňujem. Plány sú odvážne aj do budúcnosti.
Na záver prajem čitateľom Valaskodubovských novostí príjemné prežitie vianočných
sviatkov.
Mgr. Martin Kereškéni, poslanec OZ

Kostol v noci.
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Doprava a parkovanie v obci

Multifunkčný kultúrny
dom
Musíme ďalej pracovať aj na rekonštrukcii priestorov kultúrneho domu. Mal by
mať univerzálne využitie. Začiatkom roka
chceme pre občanov sprístupniť klubovňu.
V súčasnosti finišujú práce na jej obnove.
Ďalšie na rad by mali prísť priestory budúcej materskej školy. Na nich chceme popracovať v roku 2017.

Nové námestie

Niekoľkokrát sme na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva riešili problémy s dopravou a
parkovaním v obci. Sťažovali sa nielen vodiči
technických služieb či autobusov, ale hlavne
naši občania. Konanie niektorých našich občanov je často nezodpovedné, parkujú svoje motorové vozidlá na obecných komunikáciách a
tým komplikujú dopravu v obci hlavne v zimnom období. Obec má následne problém so
zimnou údržbou ciest i s vývozom komunálneho odpadu a zabezpečením bezpečnosti pre
občanov.
Povedali sme si, že ak to nezachytíme a nevyriešime teraz, tak situácia sa môže vyhrotiť tak, že vznikne problém, ako odísť z domu
do práce, ako môže prísť lekár alebo záchranná služba. Turistov sme už ako tak vyriešili,
vybudovali sme záchytné parkoviská, ale problémom ostávajú niektorí občania. Ohľaduplnosť? Tá niektorým našim občanom chýba.
Bezohľadnosť, obmedzovanie, dokonca až
ohrozovanie druhých. Nechce sa nám otvárať
bráničku na zaparkovanie auta, tak ho odparkujeme do pol cesty. To že sused už neprejde,
alebo len s veľkými ťažkosťami, niektorých vôbec nezaujíma. Deje sa to na viacerých
miestach v obci, nielen na hlavnej ceste. Nechceme dávať fotografie, aby sme niekoho neurazili. No čo keď sa raz stane úraz? Nedajbože smrteľný. Kto bude niesť zodpovednosť?
Potom sa budú občania pýtať – páni poslanci,
prečo ste to neriešili? Považujeme za zázrak,
že sa zatiaľ na ceste nikomu nič nestalo.
Minulý rok sme riešili státie kamiónu na hlavnej ceste, vodič to vyriešil, ale situácia so státím v obci sa odvtedy nezlepšila. Kde dať auto
je problém majiteľa. Už keď si ho kupuje, mal
by rozmýšľať nad tým, kde bude parkovať. Častá odpoveď - nemám ho kde dať, bohužiaľ neobstojí. Cesta nie je len asfalt, ale aj okraj cesty

minimálne pol metra, slúžiaci chodcom, aby
sa mali kde vyhnúť autu. V bočných uličkách je
cestou aj priľahlá časť, nielen asfaltový úsek.
Dnes má auto už skoro každý. A áut enormne
pribúda. Ľudia by pomaly vošli autom až do
kuchyne.
Z uvedených dôvodov realizujeme zmeny v organizácii dopravy – hlavne státia v obci. Nechceme šikanovať občanov, ale ich týmto opatrením chrániť.
CIEĽOM opatrenia je, aby komunikácie slúžili pre všetkých a boli prejazdné.
Opatrenie spočíva v prijatí uznesenia obecného zastupiteľstva “Povolenia na parkovanie v
obci“ a osadení dopravného značenia - zónových dopravných značiek „ZÓNA – Zákaz státia okrem vozidiel s povolením obce.“
POZOR! Značky platia pre celú obec, nielen
pre hlavnú ulicu.
Obecné zastupiteľstvo povoľuje:
Státie na obecných komunikáciách v nasledovných prípadoch:
a) pri kostole - v čase konania bohoslužieb
b) pri pošte - v čase nevyhnutnom k návšteve
pošty
c) pri škole - v čase nevyhnutnom k návšteve
školy
d) pri obchode - v čase nevyhnutnom na nákup
tovaru
e) pri obecnom úrade - v čase nevyhnutnom k
návšteve obecného úradu
V obci máme vyhradené parkoviská na nasledovných miestach:
• Pri cintoríne – celoročne
• Pri ihrisku – v jarnom, letnom a jesennom
období
• V Zadnom potoku – celoročne

Za pomoci grantu od Poštovej banky sa
podarila dobrá vec – rekonštrukcia námestíčka vo Valaskej Dubovej. Milá slávnosť
otvorenia námestia sa konala v sobotu 19.
novembra o 17. hodine. Námestie bude slúžiť ako oddychová zóna pre našich občanov. Tu si budú môcť posedieť, podebatovať
alebo len tak popozerať rybky, ktoré plávajú vo fontáne. Verím, že aj toto dielo prispeje k zvýšeniu kvality života v našej obci.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii, či už prácou
alebo užitočnou radou. Ďakujem aj nášmu
pánovi farárovi Karolovi Karašovi za požehnanie diela, folklórnemu súboru za
pekné vystúpenie, obsluhujúcim, poslancom a všetkým občanom, ktorí prišli aj za
nepriaznivého počasia na túto slávnosť. Verím, že námestie nám bude dlho slúžiť a
budeme mať z neho všetci radosť.

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom
umiestnenia dopravného značenia upravujúceho parkovanie v obci. Toto uznesenie neplatí
pre výnimočné situácie, ktoré určí obec. Ďalej
sa toto uznesenie netýka zastavenia a státia na
hlavnej ulici, kde budú naďalej platiť podmienky podľa zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, čo znamená, že:
- Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre každý smer
jazdy.
- Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
- Pri státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov. (§ 23 ods.1 zákona
8/2009 Z.z.).
Čiže voľných má ostať 6 metrov.
Značky sú osadené, dodržiavanie opatrenia
budú kontrolovať policajné hliadky.
Mgr. Jantek Marián
– predseda komisie pre verejný poriadok
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Zviazané ruky pri výskyte líšky v obci

Otvorenie klubovne
V priebehu prvého štvrťroka sprístupníme
klubovňu v kultúrnom dome pre mladých
aj pokročilejších. Mladší si tu budú môcť
zacvičiť v nainštalovanej posilňovni, zašportovať si, starší sa stretávať s rovesníkmi, prípadne usporadúvať schôdze, kurzy a
podobne. Klubovňa má samostatný vchod,
s vlastnými šatňami, sprchami. Jej prevádzka nebude narúšať chod obecného úradu.

Nová internetová
stránka
Líška hrdzavá (Vulpes vulpes).
Tohto roku sa mohli viacerí z nás stretnúť s líškou priamo v našej obci. Častejší výskyt líšky
začal v lete tohto roku. Mnoho z vás je chovateľom zajacov, sliepok a rôznej hydiny, pre svoju
potrebu. Tohto roku, ste sa ale stretli s potravným konkurentom, ktorý Vám spôsobil nemalé
škody. Práve ním, bola udomácnená líška v našej obci. Hlavnou potravou líšky sú drobné hlodavce, myši a hraboše. Žerie však všetko, od
hmyzu až po zvieratá do veľkosti srnčaťa, vyhľadáva poranené, zrazené zvieratá, s obľubou
navštevuje smetiská, v mestách a obciach niekedy aj odpadové koše. Nezriedka sa dostáva k
domácej hydine, ktorú vynáša z kurínov.
O konkrétnom probléme výskytu líšky v obci
bol oboznámený starosta obce, ako aj miestne
poľovnícke združenie, ktoré vykonáva právo
poľovníctva v dotknutom poľovnom revíri.
Miestni poľovníci v spolupráci so starostom

obce začali ihneď s riešením prípadu. Zákon
274/2009 Z. z. o poľovníctve zaraďuje intravilán obce do nepoľovnej plochy, čiže je v ňom
prísne zakázané vykonávať právo poľovníctva.
Nepoľovnú plochu podrobne popisuje § 2 ods.
f. Nepoľovnou plochou sa rozumie zastavané
územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park ....
Ďalšou podmienkou citovaného zákona je § 62
ods. 3 zaobchádzanie so strelnou zbraňou - zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, zdravia osôb alebo majetku.
Preto jediným riešením problému bolo vystavenie mimoriadneho povolenia na lov. Z toho
dôvodu starosta obce musel požiadať Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Ružomberku o mimoriadne povolenie na lov líšky v

Nastavená odchytová pasca v obci.



Od začiatku novembra sme spustili novú
verziu oficiálnej obecnej internetovej stránky. Chceli sme, aby vypadala atraktívnejšie
a zodpovedala potrebám občanov. Povinne
zverejňované informácie do nej dodáva
naša pracovníčka Bc. Anička Bocková. O
aktuality sa starajú Ing. Jozef Kendera,
Mgr. Martin Kereškéni a Lukáš Bekeš.
intraviláne obce, za prísne stanovených podmienok. Po vydaní mimoriadneho povolenia
boli v obci rozmiestnené odchytové pasce. Nakoľko všetci vieme, že líška je prefíkaný tvor,
bohužiaľ do dnešného dňa sa nám nepodarilo
líšku odchytiť. Možnosti streľby v obci sú komplikované, ale aj pri dodržaní všetkých zásad a
podmienok bezpečného odstrelu je nesmierne
náročné líšku vyhliadnuť v správnom čase a
mieste tak, aby sa dala bezpečne odstreliť.
Prevenciou pred takýmto častým výskytom je
zatváranie hydiny na noc, resp. zabránenie prístupu líšky k našej hydine aj počas dňa. Ďalším
dôležitým krokom prevencie je neprodukovanie biologického odpadu, ako napr. zdochnutých zajacov, králikov, mačiek ... Atraktívne pre
líšku a podobné šelmy, a vyhadzovanie ich na
komposty v blízkosti našich obydlí. Nakoľko
našu dedinu obklopuje z každej strany príroda
nie je výnimočné, že sa občasne stretneme s
výskytom živočíchov v intraviláne obce. V minulosti sme sa mohli stretnúť s výskytom srnčej
zveri, jelenej zveri a vyskytol sa už aj medveď,
ktorý sa pohyboval v oblasti Pastovníka. Aj v
týchto prípadoch šlo o pohyb zveri v blízkosti
rodinných obydlí za účelom hľadania si potravy. Ide o prirodzené spávanie sa zveri, ktorá
nevykazovala znaky chorôb.
Veríme, že dobrou prevenciou a správnymi
krokmi zo strany miestnych poľovníkov sa nám
spoločne podarí eliminovať časté výskyty jednotlivých zvierat v intraviláne našej obce.
Ing. Jaroslav Mlynárik
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Voľby do dozornej
rady pozemkového
spoločenstva

Separovaný zber odpadu – plastov
a skla
Tento projekt bol úspešný vďaka správnej
rade Recyklačného fondu a Ministerstvu životného prostredia SR. Odsúhlasili nám grant
na nákup nádob slúžiacich na separáciu odpadu. Vďaka dotácii ich budú mať ľudia v každej domácnosti. Cieľom projektu je zabezpečiť podmienky na separovanie odpadu, aby

mesačný interval. Vytvorili sme aj nové zhluky kontajnerov pre triedený zber odpadu. O
všetkých termínoch zberu sú občania informovaný napríklad aj prostredníctvom stolového kalendára, ktorý tiež obdržala každá
domácnosť.

V roku 2017 sa budú konať voľby do výboru a dozornej rady PS. Vlastníci, ktorí
majú záujem pracovať v orgánoch spoločenstva, nech podajú u predsedu PSU Ing.
Petra Bekeša, V. Dubová 119 - Oznámenie
o záujme kandidovať – do výboru alebo
dozornej rady PSU.
Oznámenie musí byť vyhotovené v
dvoch kópiách, na prvej Vám bude potvrdené prevzatie oznámenia, druhá bude
zaregistrovaná do volieb.
Oznámenia predkladajte prosím v
termíne od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017 kvôli príprave a organizácii volieb. V oznámení uveďte celé meno, titul, bydlisko, pracovnú pozíciu / skúsenosti.
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a všetko dobré do Nového roku Vám praje
výbor PS.

Stolový kalendár
Podarilo sa nám vydať stolový kalendár s
praktickými informáciami pre našich obyvateľov. Dostala ho každá domácnosť. Je
ilustrovaný peknými fotografiami z prostredia obce. Fotografie podfarbujú dianie v
tom ktorom týždni roka. Je tu aj množstvo
užitočných informácií ako napríklad spomínané dni vývozu TKO, separovaného zberu,
sviatkov a pod.

Futbalisti bojujú opäť
o postup

Čo kde patrí:
Zelená kuka nádoba – iba sklo
Žltá kuka nádoba – plasty, plechovky, tetrapaky

Aj v tomto roku bojujú futbalisti mužstva dospelých o postup. Dvakrát za sebou
sa im postup do II. triedy nevydaril po smolných finálových dueloch. Veríme, že v tomto súťažnom ročníku sa im smola už na kopačky nezavesí.

nám už v katastri nevznikali čierne skládky.
Okrem toho bude mať projekt aj fianančný
efekt, lebo tu nastáva veľká možnosť stabilizovania alebo dokonca zníženia poplatku za
zber a odvoz komunálneho odpadu. Je veľká
šanca, že odpad, ktorý by normálne skončil v
popolniciach s TKO, skončí ako vyseparovaný. Tým pádom za tento vytriedený odpad
ľudia už nebudú platiť, lebo sa tak hovorí v
zákone platiacom od 1.7.2016. V každom
dome budú mať ľudia k dispozícii jednu zelenú a jednu žltú kuka nádobu. Zelená slúži len
na zbieranie skla a žltá na plasty, kovy a tetrapaky. Tiež sa zintenzívnia vývozy separovaných zložiek odpadu z dvoch mesiacov na
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MALÝ VEĽKÝ KRÁĽ, JEŽIŠ KRISTUS, SPASITEĽ SVETA

Prorok Izaiáš hovorí. „ Lebo chlapček sa
nám narodil a daný nám je syn, na jeho pleci
bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračným
Radcom, mocný Boh, večný Otec, knieža Pokoja.....“
Očakávanie Mesiáša bolo v izraelskom vyvolenom národe veľmi silno zakorenené. Očakávanie sľúbeného Vysloboditeľa bolo tiež
neodmysliteľnou súčasťou života každého
člena židovského národa. Židia však nevedeli,
ako ten Mesiáš príde na svet, ako bude vyzerať, jednoducho, kto to vlastne bude. Nevedeli
či to bude nejaký mocný kráľ, ktorý ich vyslobodí z područia Rimanov, alebo to bude veľkňaz, ktorý obnoví duchovný život vyvoleného národa. Či príde ako nivočiaci oheň, ktorý
spáli všetko „zlé“ a ostane len vyvolený Izrael,
alebo príde ako darca chleba, ktorý bude
všetkým hojne rozdávať. A tak by sme mohli
pokračovať ďalej a ďalej.
Židia teda nevedeli, kto tým Mesiášom bude, ale vedeli, že príde. Očakávali ho s
veľkou láskou ako nositeľa Božích prisľúbení,
ako Pomazaného od Pána. Každý žid s týmto
očakávaním o jeho príchode hovoril ako o istej
veci.
Väčšina židov si Mesiáša pritom predstavovala ako mocného kráľa, ktorý počas svoje vlády nestrpí nijakú neprávosť. Boh to však vymyslel inak. Nik zo židov nepredpokladal, že
Mesiáš sa narodí ako malé, bezbranné a chudobné dieťa niekde v jaskyni pre zvieratá a
pastierov.

Keby sme tento Boží plán videli len ľudskými očami; aký je to Mesiáš, ktorý je bezbranný
a sám nič nemá? Pre tých ktorí uverili, že
toto malé dieťa je skutočne Mesiáš, pre nich
ide o potvrdenie skutočnosti, aké nevyspytateľné sú Božie cesty a plány. Nijaký liturgický
sviatok nie je tak obľúbený ako Vianoce. Iba
tieto sviatky totiž dokážu spojiť v spoločnej radosti tých, pre ktorých je to čas narodenia
Spasiteľa, i tých, pre ktorých tento čas predstavuje len chvíle oddychu. Ešte aj neveriaci sa
tešia na tieto sviatky a snažia sa ich prežiť v
radosti, hoci len dobrým pitím, dobrou večerou, prípadne tancom a zábavou.
Jeden chlapec z Filipín raz povedal
takýto príbeh: „ Bol deň Božieho narodenia a
ja som sa vracal domov. Pri ceste som zbadal
dve malé deti, ako sa prehrabávajú v odpadkoch v nádeji, že tam nájdu niečo na jedenie.
Keď som na ne tak hľadel, bol som veľmi
smutný. Pomyslel som si, že i v týchto chudobných deťoch je Ježiš Kristus a že aj on dnes
hladuje, práve vtedy keď my oslavujeme jeho
narodenie. Keďže som bol blízko nášho domu,
vbehol som dnu, vzal zo stola zopár koláčov,
nejaké sladkosti a vybehol opäť von. Chlapci
tam však už neboli. Našiel som ich niekoľko
sto metrov ďalej, na inom smetisku a dal som
im ich „vianočné darčeky“. Nielen sladkosti a
koláče, ale aj staré knihy, ktoré som už prečítal. Chlapec si to možno ani neuvedomil, ale
spolu s „darmi“ daroval aj svoje srdce. A bol to
ten najväčší dar, pretože chudobné deti mu na
oplátku nemali čo darovať.

V spomínanom chlapcovi sa v tento
deň naozaj narodil Kristus, Mesiáš, lebo
aj Boh dal vo svojom Synovi človeku neoceniteľný dar, hoci ľudia nemali Bohu čo
dať.
My, kresťania 21. storočia sa musíme opäť zastaviť a porozmýšľať, či sviatky
narodenia nášho Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista nie sú pre nás len nejakou tradíciou, ktorá sa opakuje rok čo rok, či to nie
je len čas, keď si trochu oddýchneme od
práce a každodenných povinnosti, keď je
bohato prestretý stôl, pod stromčekom sú
darčeky. Alebo je to čas, keď sa Slovo živého Boha, Ježiš Kristus rodí aj v našom srdci a v našej rodine.
Porozmýšľajme teda, či je pre nás
dôležitejší zhon okolo upratovania a nákupov, alebo je to pokoj a láska, ktorú prináša Kristus. Samozrejme aj príprava
toho „materiálneho“ (darčeky, ozdoby)
patrí k týmto sviatkom, no nie je to najpodstatnejšia vec na ktorú by sa mal človek sústrediť.
Snažme sa preto čas Kristovho narodenia využiť na obdarovanie všetkých okolo
nás láskou, porozumením a vzájomnou pomocou, aby tieto sviatky boli začiatkom „trvalých Vianoc“, čiže časom, keď bude Ježiš už
natrvalo v našej rodine, v našom srdci, v nás
samých.
Zakončím Jankom Jesenským:

Na Štedrý večer
Zase zvonia, zase svietia, zase sa spev k nebu
vznáša:
dvetisíc je skoro rokov, ako láska zrodila sa,
ako sa jej poklonili, dary svoje položili,
ako všetci svetom pošli, aby ľúbiť naučili.
I ja sa jej klaniam nízko, ako prví, až ku
zemi:
krásny Štedrý večer aspoň troška šťastia prinesie mi.
Štedrý večer! Nechoď mimo! Zastav sa u našich dverí!
Ak máš medzi darmi vieru, milostive udeľ
viery.
Kde je viera, tam sú srdcia na kríž žitia nie
pribitie,
tam je šťastie, tam je radosť, tam je láska,
tam je žitie,
tam je ohlásený pokoj medzi ľuďmi dobrej
vôle,
tam je dneská Štedrý večer, hoci aj pri holom
stole.
Požehnané vianočné sviatky Vám praje
Váš duchovný otec ThLic. PaedDr. Karaš K.
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ZÁpas ženatí – slobodní nemal chybu

Obnovili sme tradíciu letných (júl) futbalových zápasov medzi ženatými a slobodnými

bal dolnili atrakcie pre deti, chutný guláš
zdarma, predohrávka žiakov, súťaž o najlepšieho športovca obce (vyhral Timotej Tulinský). Samotnému zápasu slobodných so ženatými predchádzali veľké hecovačky a
podpichovačky typu: „Už trénujete?“ „My vás
vyčistíme ako žito!“, „Ja mám viac nacúvané
ako ty odohraté!“ a pod. Spravili sme z toho
šou. Zápas klasicky vyhrali ženatí. Mladí sa
veľmi snažili, to treba uznať, ale futbalové
umenie ostalo na strane ženatých.

mužmi. Super akcia zameraná na zomknutie
dediny. Prišlo na ňu asi 300 ľudí. Samotný fut-

Michalské dni na futbalovom ihrisku
mali úspech

Najčastejšie
priezviská v obci:
Podľa informácií z obecnej evidencie
obyvateľstva je najčastejšie sa vyskytujúce
priezvisko medzi obyvateľmi obce - Holubčík, Holubčíková. Ďalšie poradie je nasledovné:
1. Holubčík, Holubčíková
2. Dubovský, Dubovská
3. Gajdoš, Gajdošová
4. Laco, Lacová
5. Lakoštík, Lakoštíková

jednoduchšie, všetko pod palcom, autom
možno zaparkovať hneď vedľa. Aj o rok budeme pravdepodobne sláviť sv. Michala v týchto
priestoroch.
Na žiadosť občanov sme tohoročné Michalské dni dali na sobotu 24. septembra, aby si
ľudia mohli dať pivo, aby deti nešli na druhý
deň do školy (bývalo to v nedeľu). Prišlo k
nám množstvo folklónych súborov z Dolného
Kubína, Liptovských Revúc, z Likavky, náš FS
Choč, boli tu rôzne trampolíny, rôzne stánky,
skákací hrad, ľuďom sme podávali klobásu
zdarma, každý si mohol užiť aj bohatú tombolu. Potom ešte bola menšia diskotéka do pol
desiatej. Myslím, že nám podujatie vyšlo. Prvý
raz sme akciu usporiadali na ihrisku. Predtým
sa konala na námestí. Teraz sme skúsili ihrisko. Ponúkli sme aj takú možnosť, že ľudí, ktorí
majú problém s mobilitou, dovezieme. Stačilo
sa nahlásiť na obecnom úrade. Je otázka, či by
sme to na námestie v takomto rozsahu všetko
pomestili. Jasné, že treba vystihnúť počasie,
čo sa nám našťastie podarilo. Na ihrisku je to
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VEDENIE OBCE VALASKÁ
DUBOVÁ SPLÁCA DLHY Z
MINULOSTI
Súčasné vedenie obce sa ujalo funkcií
15.12.2014, a prevzalo obec bez finančných prostriedkov, s dlhmi, množstvom
neuhradených faktúr. Obec sme finančne
zastabilizovali. Podarilo sa vyplatiť faktúry
do roku 2015 (vrátane) okrem dlhu voči
Spišskej katolíckej charite. V niektorých
uhradených faktúrach z minulosti boli aj
penále z oneskorenia.
- Vyplatil sa dlh voči Technickým
službám Ružomberok za roky 2013 a
2014 vo výške 10 084,35 eur. (Neboli odvádzané financie na zaplatenie likvidácie
komunálneho odpadu).
- Vyplatená firma RILINE, s.r.o. vo
výške 9 481,78 eur (jedná sa o úseky ciest,
ktoré sa opravovali pred koncom minulého
volebného obdobia, ale platilo to súčasné
vedenie, konkrétne úsek ulice bývalej pošty, úsek ulice pri Mgr.Karolovi Holubčíkovi
a pri p.Nehajovej).
- Vyplatil sa Kontokorent vo výške 10
000 eur (ide o krátkodobý úver, forma
úveru, pri ktorom banka povolí klientovi
záporný stav na účte, súčasné vedenie to
zrušilo).
- Vyplatené záväzky voči Spišskej katolíckej charite vo výške 2 272 eur, to ani
nebolo zaevidované v účtovníctve.
-Iné záväzky vyplatené vo výške 10
841,21 eur.
- Vyplatené dlhy voči poisťovniam
(VŠZP a Sociálna poisťovňa) cca 5 326 eur,
toto sme vyplatili hneď, aby sa obec vôbec
mohla zapájať do projektov z fondov EÚ.
Týkalo sa to subjektu ZŠ s MŠ.
- Vyplatilo sa odstupné bývalému starostovi obce – povinnosť zo zákona. Splatené je aj vozidlo Dacia duster a spojazdnilo sa staršie vozidlo obce.
Viacerí občania sa pýtajú, ako je možné, že súčasné vedenie popri viacerých investíciách v obci (projekty z fondov EÚ,
kde sme platili spoluúčasť), dokáže aj splácať staré dlhy. Hospodárnejšie sa nakladá s
financiami, viaceré investície sa robia svojpomocne, čím sa šetrí množstvo peňazí,
úspory sú aj na chode obecného úradu, ale
hlavne je naša obec úspešná pri vybavovaní finančných zdrojov z eurofondov,
štátnych fondov, grantov a rôznych dotácií.
Spracoval Mgr. Martin Kereškéni,
poslanec OZ
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 28. januára 2016
K bodu č. 3 Zmena hodnoty pozemkov vo
vlastníctve obce Valaská Dubová
U z n e s e n i e č. 1/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: zmenu účtovnej hodnoty obecných pozemkov vyvolanú požiadavkou audítorskej spoločnosti, na sumu 504 658,35 eur.
Ceny stanovené v odbornom posudku môžu,
ale aj nemusia byť použité pri predaji obecných pozemkov. Ceny pri predaji závisia od
schválenia ceny obecným zastupiteľstvom.
K bodu č. 4. Plán HKO na I. polrok 2016
U z n e s e n i e č. 2/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje : Plán kontrolnej činnosti HKO Valaská Dubová na I. polrok 2016
K bodu č. 5. : Rôzne
U z n e s e n i e č. 3/2016 Obecné zastupiteľstvo ruší : Uznesenie č. 80/2015 zo dňa
15.12.2015, ktorým bol schválený sadzobník
manipulačných poplatkov a úhrad platný od
1.1.2016.
K bodu č. 5. Rôzne
U z n e s e n i e č. 4/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Zámer predaja obecných pozemkov p.č. 5081 E a 5082/1 E z dôvodu osobitného zreteľa. Ide o pozemky v prevažne
svahovitom teréne, bez prístupovej cesty a bez
možnosti ďalšieho využitia pre obec.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 21. marca 2016
K bodu 3. Plán PHSR obce na obdobie 20162020
U z n e s e n i e č.5/2016 Obecné zastupiteľstvo
berie plán na vedomie a odporúča starostovi
zverejniť na webovej stránke obce: Plán PHSR
obce Valaská Dubová na obdobie 2016-2020.
K bodu 4. Investičné akcie obce v roku
2016
U z n e s e n i e č.6/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi: Realizovať kroky na vysporiadanie pozemkov pod domom smútku.
U z n e s e n i e č.7/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi: Realizovať kroky na vysporiadanie pozemkov pre lokalitu stavby amfiteátra.
U z n e s e n i e č.8/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi: Realizovať kroky na vysporiadanie pozemkov na námestí Zvonica a
pod požiarnou zbrojnicou.
U z n e s e n i e č.9/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi: Preveriť možnosti realizácie chodníkov pri hlavnej ceste na úseku od
kostola po p. Burgára.
U z n e s e n i e č.10/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: VZN č. 6 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ na šk. rok 2016/2017
K bodu 5 U z n e s e n i e č.11/2016 Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje: VZN č. 7 o zápise
detí do MŠ na šk. rok 2016/2017.

U z n e s e n i e č.12/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Ponechanie súčasného stavu
ZŠ a MŠ na šk. rok 2016/2017.
K bodu 8 Vyhodnocovacie správy HKO za
rok 2015
U z n e s e n i e č.13/2016 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Správy HKO za rok
2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 11. mája 2016
K bodu 4. Informácia o voľbe kontrolóra
Uznesenie č.13/2016 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje 6 hodinový týždenný pracovný úväzok HKO a poveruje starostu obce na vyhlásenie výberového konania na funkciu HKO.
K bodu č. 5: Informácia o prebiehajúcich
investičných akciách v obci
Uznesenie č.14/2016 Obecné zastupiteľstvo
poveruje starostu obce zaoberať sa možnosťou
prevodu pozemkov pod obec Valaská Dubová,
za účelom výstavby amfiteátra v lokalite Zadného potoka.
K bodu 7.: Predaj pozemkov v obci
Uznesenie č.15/2016 Obecné zastupiteľstvo
žiada stavebníka aby predložil obecnému zastupiteľstvu vyjadrenie správy ciest a obvodného úradu odd. ciest a miestnych komunikácií k skutkovému stavu stavby.
K bodu 8: Plán PHSR obce na obdobie 20162020
Uznesenie č.16 /2016 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: Plán PHSR obce Valaská Dubová na
obdobie 2016-2020.
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.1 - Aktualizácia štatútu obce Valaská Dubová
U z n e s e n i e č.17/2016 Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce:
Aktualizovať štatút obce, články 10-16.
K bodu 10.2 - Rozpočtové opatrenie č. 1
U z n e s e n i e č.18/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1
K bodu 10.3 - Určenie platu starostu
U z n e s e n i e č.19/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zvýšenie platu starostu obce o 12% na rok
2016 s platnosťou od 01.01.2016.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 17. júna 2016
K bodu č. 4: VZN o odpadoch
U z n e s e n i e č. 20/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: VZN č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Dubová.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 18. júla 2016
K bodu č. 4: Voľba Hlavného kontrolóra
obce
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Uznesenie č.23/2016 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: za hlavného kontrolóra obce MUDr.
Jozefa Kereškéniho, bytom Valaská Dubová
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K bodu 6: Zmena rozpočtu obce
U z n e s e n i e z č.24/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenia č. 2 v
zmysle prílohy.
K bodu č.7: Audit obce
U z n e s e n i e Obecné zastupiteľstvo obce
Valaská Dubová odporúča: starostovi zabezpečiť 3 ponuky na audítorské služby na účtovný audit na rok 2015. Na hlasovaní sa zúčastnilo 7 poslancov.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 15. augusta 2016
K bodu č. 3: Pozemkové úpravy v našej
obci
Uznesenie č.25/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča starostovi: . zaoberať sa jednoduchými pozemkovými úpravami podľa navrhnutej lokality č. 1; Pod Brestovou, Pod Kunovom a Za vápeničným jarkom o predbežnej
výmere 35 ha v spolupráci s firmou Geoplán
Dolný Kubín
K bodu č.5: Plán kontrolnej činnosti HKO
na 2. polrok 2016
Uznesenie č.26/2016 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: plán kontrolnej činnosti HKO na 2.
polrok 2016 podľa priloženej prílohy.
K bodu č. 8: Odpredaj obecného pozemku
Uznesenie č.27/2016 Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje: možný odpredaj pozemku parc. č.
KN - E 5092 evidovanom na LV 693 k.ú. obce
Valaská Dubová o výmere 113 m2, pričom
bude dodržaný zákon o predaji majetku obce.
Odporúčaná predbežná cena je 10,-eur/m2
K bodu č. 8: Odpredaj obecného pozemku
Uznesenie č. 28/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča: starostovi na základe vyjadrenia
Správy ciest zo dňa 11.7.2016, sp. značka
1/2016/745/tsú-346, vyžiadať od Okresného
úradu Ružomberok , Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií stanovisko k predmetnej stavbe; garáž postavená na p.č. CKN
199, kat. územie Valaská Dubová.
K bodu č. 9: Rôzne
Uznesenie č. 29/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča: starostovi v spolupráci s geodetom
zamerať umiestnenie el. rozvodnej skrine pri
stavbe rodinného domu Milana Čaučíka.
K bodu č. 9: Rôzne
Uznesenie č. 30/2016 Obecné zastupiteľstvo
odporúča: starostovi písomnou formou upozorniť majiteľa rodinného domu s.č.247 na
problematický vstup na jeho pozemok z hľadiska zásahu do miestnej komunikácie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 14. novembra 2016
K bodu 4. Správa HKO o výbere daní a poplatkov za TKO
U z n e s e n i e č.31/2016 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: Správu HKO Valaská
Dubová z vykonanej kontroly výberu poplatkov (dane, odvod komunálneho odpadu, chov

psa) za roky predchádzajúce roku 2016. Súhlasí s navrhovanými opatreniami v správe
HKO Výšku daní odporúča podľa doteraz platného VZN.
U z n e s e n i e č.32/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Realizáciu prác na vybudovanie parkoviska v Zadnom potoku s predpokladaným nákladom cca 2 000 eur.
U z n e s e n i e č.33/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.3 podľa
prílohy Zapojenie príjmov a výdajov súvisiacich so zamestnávaním prostredníctvom príspevkov z UPSVaR v roku 2016
U z n e s e n i e č.34/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.4 podľa prílohy Zapojenie príjmov z refundácie DPH
ku projektu kamerový systém v obci z
prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej
agentúry vo výške 11 656,50 eur a následnú
vratku finančných prostriedkov pre spoločnosť Slovanet a.s. v zmysle darovacej zmluvy
č. 35/2015 vo výške 11 532,00 eur.
U z n e s e n i e č.35/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.5 podľa prílohy Zapojenie príjmov a výdajov z
prostriedkov Recyklačného fondu a 5% spoluúčasť obce v zmysle zmluvy 1352/16/30 o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
na podporu projektu zvýšenia separovaného
zberu v obci Valaská Dubová.
U z n e s e n i e č.36/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.6 podľa prílohy Zapojenie daru od spoločnosti
ITOSS v zmysle darovacej zmluvy vo výške 2
500 eur do rozpočtu obce na rok 2016.
U z n e s e n i e č.37/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.7 podľa prílohy Zapojenie daru od Nadácie poštovej
banky vo výške 1 500 eur účelovo určeného na
rekonštrukciu námestia v obci do rozpočtu
obce na rok
U z n e s e n i e č.38/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č.8 podľa prílohy Zapojenie bezúčelového daru od p.
Alberta Dubovského vo výške 500 eur obci do
rozpočtu obce na rok 2016
U z n e s e n i e č.39/2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: VZNč.3/2016 o niektorých
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Valaská Dubová – Trhový poriadok
U z n e s e n i e č.40/ Obecné zastupiteľstvo
súhlasí: S výrubom podľa žiadosti M.K. uvedenej v prílohe č. 3 o výrub drevín, nachádzajúcich sa na parcele č. 238, vzhľadom na veľkosť a polohu stromov nachádzajúcich sa v
bezprostrednej blízkosti hospodárskej budovy, ktoré pri vetre alebo možnom vyvrátení,
bezprostredne ohrozujú život človeka a môžu
vyvolať značnú škodu na jej majetku
U z n e s e n i e č.41/ Obecné zastupiteľstvo
poveruje : Starostu obce rokovať o odkúpení
budovy bývalej pošty a priľahlého pozemku.
Pozn. red. Kompletné zápisnice zo zasadnutí OZ vo Valaskej Dubovej si môžete pozrieť
na oficiálnej webovej stránke obce.
Spracoval: sk

Vianočné sviatky,
Silvester
Budeme pokračovať v obnovenej tradícii vianočných koncertov. Koncert budú
spojenými silami zabezpečovať cirkevný
spevácky zbor a Folklórna skupina Choč.
Termín ešte nie je určený, verejnosť o presnom dátume budeme ešte informovať. Určite v sviatočnom programe nebude chýbať
Silvestrovský výstup na Choč. Budeme,
ako v ostatnom roku, koordinovať dopravu, pripravíme pre turistov silvestrovskú
kapustnicu a všetko, čo s tým súvisí.

Rozvoz stravy pre dôchodcov a osamelých
Pre starších, nevládnych a osamelých
občanov Valaskej Dubovej sme už v minulom roku zaviedli službu - rozvoz teplej
stravy. Chceli sme im vyjsť v ústrety a táto
iniciatíva sa stretla s peknou odozvou. Evidujeme čoraz viac stravníkov, ktorým sa
strava navarená v kuchyni materskej školy
dovezie prostredníctvom našich pracovníkov až priamo do domu. Stravu rozvážame
počas pracovných dní. Kapacita je zatiaľ
neobmedzená, kto má záujem môže sa prihlásiť na obecnom úrade.

Pribudli dve kamery
V minulom roku bol v obci inštalovaný
kamerový systém, ktorý má slúžiť hlavne
vyššej bezpečnosti občanov a preventívne
aj proti vandalom. V tomto roku do systému pribudli ďalšie dve kamery monitorujúce naše námestie. Celkove teraz svojím
pohľadom pokrýva obec sedem kamier.

Druhý obecný ples
vypredaný
Ako kuriozita pôsobí fakt, že organizátori v poradí druhého obecného plesu vypredali kapacitu sály kultúrneho domu
skôr, ako bola známa cena vstupeniek.
Presnejšie, ples sa po prvom ročníku stal
takým žiadaným, že si ľudia rezervovali
všetky lístky ešte pred začatím ich predaja.
Obecný ples sa bude konať 11. februára.
Súčasťou plesového víkendu, plus mínus
jeden týždeň podľa počasia, bude aj obecná fašiangová zabíjačka. Musíme sa prispôsobiť počasiu, aby to stálo za to, aby to
malo patričnú zimnú zabíjačkovú atmosféru.
sk
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Súťaž o večeru pre
dvoch v penzióne
Jánošíkova krčma

Na silvestrovskú nôtu v potravinách
u Jaroslava Lakoštíka

Starosta obce Valaská Dubová vyhlasuje
pre čitateľov obecných novín súťaž o kompletnú večeru pre dvoch v penzióne Jánošíkova krčma. Stačí, aby ste do 15. januára 2017 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
2/2016
Otázky
1. Koľko detí sa narodilo vo Valaskej
Dubovej v roku 2016? (do dátumu vydania obecných novín)
a/ 14
b/15
c/ 16
2. Kto vedie stolnotenisový oddiel?
a/ Mgr. Karol Holubčík
b/ Mgr. Marián Jantek
c/ Ing. Peter Bekeš
3. Aké sú obecné farby?
a/ červená a modrá
b/ modrá a zelená
c/ žltá a modrá
4. Ktorý vrch patrí do katastra obce?
a/ Sidorovo
b/ Kunovo
c/ Šíp
5. Čo pribudlo v obci v roku 2016?
a/ pamätná izba
b/ fontána
c/ amfiteáter

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

KUPÓN
Dubovské novosti
2/2016

V centre obce sa nachádza predajňa potravín a rozličného tovaru Jaroslava Lakoštíka. Na nákup sem zavíta väčšina občanov a takmer každý turista, ktorý si vyrazí
na Veľký Choč. Pracuje tu sympatický personál, ktorého členky nám v nezáväznom
rozhovore poskytlo pár zaujímavých názorov na život v obci. Slovo dávame Darine
Gajdošovej, Marianne Kereškéniovej a Ivane Stanickej.
V prvom rade chceme povedať, že sme
veľmi spokojné s majiteľom, pánom Lakoštíkom.
Obyvatelia obce sú najviac hrdí na krásne
prostredie uprostred hôr, zdravý vzduch a momentálne aj na novú fontánu.
Prvý obecný ples bol vynikajúci, dobre zorganizovaný,
zábava perfektná počas celej
noci. Lístky sme si už rezervovali. O ples sa pokúšali aj
iní, ale zatiaľ im to nevyšlo.
Najlepšie asi bude, keď bude
v obci jeden a poriadny.
V minulom roku začali
ženy cvičiť aerobik za pomoci
našej cvičiteľky. Momentálne je ale na materskej, zišlo by sa pokračovať. Starosta by mal
vypísať konkurz na novú cvičiteľku, prípadne
prehovoriť pôvodnú, aby sa nám čo najskôr
zase venovala. Na druhej strane sa tu má otvoriť posilňovňa. Tešíme sa aj na to, že ju otvoria,
ale musia tam byť aj stroje pre ženy.

Chlapi už na Dubovej majú prakticky
všetko, krčmu, futbal, bude posilňovňa – hovoria, že tu chýba už len pijatika zadarmo
(smiech).
Pred niekoľkými rokmi neboli prakticky
žiadne akcie, teraz sa koná každý týždeň niečo.
Je to lepšie.
Z novej fontány mali veľkú radosť aj deti.
Chodili si z nej olamovať cencúľe a vyzeralo
to tak, že im aj chutili.
Futbalisti majú málo šťastia. Na druhej
strane nemôžeme byť vo všetkom najlepší.
Tešíme sa na Silvestovský výstup. Ako sa
zdá dosiahneme vrchol už v
základnom tábore, lebo budeme v obchode. Turisti sa sem
prídu posilniť ako do posilňovne.
O bývanie v obci je záujem. Predalo sa niekoľko domov, ľudia sa tu udomácnili.
V čakárni autobusov viselo
niekoľko inzerátov, že by ľudia kúpili domy v tejto lokalite.
Konečne sa tu niečo robí... Konečne sa to tu
rozhýbalo, len aby starosta a poslanci nezaspali na vavrínoch – nech spia radšej na niečom
inom.
Stanislav Krakovský
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