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Rok 2020 poznačený pandémiou
COVID - 19
Milí Dubovci,
Rok 2020 sme začali ako mnohé iné
predtým. Zorganizovali sme vydarenú
obecnú zabíjačku, opäť sme sa výborne
zabavili aj pri už rok vypredanom obecnom plese. Boli sme pripravení aj na pre
nás tradičnú komplikáciu zimných mesiacov – bohatú nádielku snehu a s tým
spojenú údržbu obecných ciest. Sneh tento rok nebol taký výdatný, koniec zimy sa
však niesol v znamení úplne nového
problému. S príchodom pandémie koronavírusu COVID-19 sme sa začali báť o
vlastné životy, „korona“ nabúrala celý
zabehnutý systém nášho fungovania.
Nastúpili celoštátne karanténne opatrenia, pracovalo iba niekoľko podnikov
zabezpečujúcich výrobu a predaj potra-

vín, energií, dopravu a zdravotníckych
zariadení, prišiel zákaz stretávania sa a
zhromažďovania sa na verejných podujatiach, prerušenie vyučovania v základných a materských školách... Ešte stále
máme v živej pamäti, ako sme nemali
žiadne ochranné rúška a postarali sme
sa o ich našitie vlastnými silami zásluhou nezištnej pomoci viacerých našich
žien. Obec a občania tak zastúpili štát,
ktorý nebol na takúto krízu práve pripravený. O tom však píšeme na inom
mieste našich novín.
Koronakríza má samozrejme dopad aj
na rozpočty miest a obcí, o tom sa hovorí
a píše neustále. Žiaľ, ani nám sa tieto
veľké výpadky v obecných príjmoch nevyhli, veď všetky obce sú financované zo
spoločného balíka výberu podielových

daní. Ďalší vývoj bude závisieť od životaschopnosti slovenskej ekonomiky a
možných opatrení zo strany vlády prípadne Európskej únie. Vyzerá to však
tak, že budeme musieť ešte viac šetriť.
Euro, ktoré sme doteraz obracali dvakrát, budeme obracať možno aj päťkrát.
Napriek tomu sa budeme snažiť, aby život v obci nezastal na mŕtvom bode, aby
sme v rámci možností stále napredovali
a zveľaďovali našu obec.
Dôkazom toho je aj zrealizovanie niekoľkých pekných investičných akcií, či
zorganizovanie športového dňa, prvej
„pokoronovej“ obecnej akcie. V čísle Dubovských novostí, ktoré sa Vám práve
dostáva do rúk, chceme v krátkosti zrekapitulovať život v obci počas prvých
ôsmich mesiacov už teraz pamätného
roku 2020.
Igor Tulinský
starosta obce

Jarný zber odľahčil obec od
300 kusov starých pneumatík

Mesiacu máj sa už klasicky dostáva
prívlastok – najkrajší mesiac v roku. Naplno sa počas neho ukáže zázračne kypiaci život v prírode, všade naokolo oko
teší zeleň vo svojej najmäkšej podobe. V
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obciach a mestách si s ňou samozrejme
treba potom aj poradiť. Kosiť ju, čistiť verejné priestranstvá, upratovať všakovaké
skryté zákutia zabiehajúce do voľnej prírody.

Vo Valaskej Dubovej sme si začiatkom
mája zobrali pod drobnohľad staré pneumatiky, ich zber a odvoz z obce. Dosť
často sa chodím prejsť po našom katastri
a okrem iného ma zaujalo viacero pohodených pneumatík voľne po kríkoch. Z
našej dediny sa snažíme vybudovať príťažlivú, čistú, turisticky zaujímavú obec,
v ktorej by sa takéto neduhy nemali vyskytovať. Preto sme preventívne zorganizovali zber ojazdených pneumatík. Po
vyhlásení náležitého oznamu, občania
tieto pozostatky z automobilovej dopravy
povykladali pred domy a spolu s dobrovoľníkmi sme ich vyzbierali. Potom sme
ich uskladnili v budove starej pošty, odkiaľ sme ich odviezli prostredníctvom na
takúto činnosť oprávnenej spoločnosti.
Poviem ešte štatistický údaj, dohromady
sme ich vyzbierali okolo 380 ks. K tomuto už len treba dodať, že vo Valaskej Dubovej sme zobrali zber tohto druhu odpadu naozaj seriózne a tak významne
odľahčili našej prírode.
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Skalky urobili Valaskú
DubovÚ ešte sviežejšou

Druhou peknou akciou, ktorú sme v obci
počas mája urobili za pomoci vlastných
zamestnancov, je vyrobenie a naaranžovanie troch krásnych skaliek po lokalitách rozmiestnených v rámci celej obce.

V rámci revitalizácie verejných priestranstiev sme sa pustili do budovania troch
skaliek. Práce sme urobili svojpomocne.
Nakúpili sme svahové tvárnice, dreviny,
kôru, ochranné fólie, pripravili zem,

skyprili ju, nasadili, čo bolo pripravené.
Pri najväčšej skalke urobenej pri vstupe
do obce, dlhej takmer 20 metrov, sme
stihli urobiť aj odvodňovací kanál. Naša
obec, ktorú hojne navštevovalo množstvo
turistov aj počas koronakrízy, opäť ukázala svoju čoraz krajšiu tvár, nielen pre
cestovateľov, ale aj domácich obyvateľov.
Veď najmä pre nich sa tieto vylepšenia
realizujú.
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Výmeny dverí na obecnom
úrade aj futbalových šatniach

Hasičská
zbrojnica príde
na rad
v budúcom roku
Postupne sa pripravuje aj rekonštrukcia požiarnej zbrojnici, na ktorú obec získala dotáciu 30 tisíc eur z
Ministerstva vnútra SR. Poslanci
obecného zastupiteľstva odsúhlasili,
že nebudeme prerábať súčasný stav
objektu, ale sa pokúsime urobiť s využitím peňazí obce novú peknú budovu, ktorá bude aj reprezentatívneho charakteru, keďže sa nachádza
priamo na námestí. Je to centrum,
chodí tadiaľ veľa návštevníkov, takže zainvetsujeme do novej budovy.
Pracujeme na projektovej dokumentácii a stavebnom povolení. Dúfajme, že v budúcom roku si požiarnu
zbrojnicu už zhotovíme.
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V rámci finančných možností a obmedzení počas karantény obec urobila počas
prvej vlny koronakrízy množstvo „menších“ investícií a prác. Pracovníci obce
kompletne vymenil dvere na kanceláriách
obecného úradu aj v šatniach v tribúne na

futbalovom ihrisku. Pekne do prostredia
ihriska zapadli aj nové lavičky vyrobené z
dreva. Teraz budú svedkami futbalových
zápasov domácich futbalistov.
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Dezinfekcia pred
Covid – 19

Ochranné rúška vyrábali
spontánne celé rodiny
pomoc šikovné ženy – krajčírky, či by pre
ľudí nenašili tak potrebné ochranné rúška.
Je super, že Dubovky ihneď reagovali , že
pomôžu. Každý niečo dohodil, zohnal. Niekto mal zásobu kvalitnejších látok, iný mal
šijací stroj, ale nemal v tejto dobe úzkoprofilové gumičky. Takže ženy začali šiť, pomáhali im často aj viacerí členovia rodiny, starosta
všetko koordinoval, dodával materiál, zvážal našité rúška, na úrade ich aj vyžehlili a

Počas krízy vyvolanej šírením koronavírusu
(od 15. marca 2020) sa hneď na začiatku
ukázalo, že minimálne v našich končinách
ľudská spolupatričnosť a ochota si pomôcť
nevyhynula. Dôkaz o tom sme našli aj v obci
Valaská Dubová. Iniciatívy sa po zavedení
karanténnych opatrení ujal starosta obce
Igor Tulinský. Za pomoci vyhlásenia v obecnom rozhlase a rozposlaním sms správ do
mobilov domácich obyvateľov, požiadal o

tak sterilizovali. Napokon pripravené ochrany dýchacích ciest rozviezli postupne všetkým občanom prostredníctvom zamestnancov obce. K spoločnému dielu prispeli ženy
krajčírky Helena Lacová, Marta Zajacová,
Marta Hlinková st., Zuzana Beňadiková,
Oľga Holubčíková, Nikola Pirošíková, Linda
Matulová, Zuzana Dubovská, Mária Gregorová, Mária Lacová, Stanislava Stanojevičová, Daniela Holubčíková a Anna Gajdošová.
Tieto ženy majú u všetkých občanov naozaj
veľké plus. Navyše urobili aj niečo do zásoby, lebo nákaza sa podľa všetkého ešte nevzdala a po celom svete sa hovorí o druhej
vlne jej šírenia. Držme si palce a pomáhajme
si tak, ako sa to podarilo vo Valaskej Dubovej
hneď v úvode pandémie.
Stanislav Krakovský
foto archív obce
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Asfaltovanie poškodených
obecných ciest

Počas letných prázdnin a septembra sme
urobili rekonštrukciu miestnych komunikácií. Prebehlo asfaltovanie miestnych
komunikácií, keďže z jari tieto práce pribrzdila koronakríza. Museli sme zobrať
rozum do hrste a skúsiť nájsť svojpomoc-
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né a súčasne účinné riešenie problému.
Cez koronakrízu a karanténu sa nedalo
robiť prakticky nič. Firmy nevyrábali
asfalt, nebolo ho odkiaľ zobrať, osadili
sme len preventívne dopravné značenie
označujúce miesta výtlkov. Cesty sme
mali samá diera, tak sme ich nakoniec
spravili svojpomocne. Pošetrili sme
takto obci opäť nemalé finančné prostriedky. Zohnali sme v Čechách už pou-
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starosti
starostu

NEZODPOVEDNÍ
FAJČIARI

žívaný cestný valec, teraz teda máme
vlastný. Vyskúšali sme ho na výtlkoch a
potom aj na súvislom kuse miestnej
cesty vedúcej ku ihrisku. Výtlky sme vyspravili na hlavnej ceste popri kostole,
bočných cestách Závoz, Dolina, Školská
ulica. Tento rok plánujeme ešte urobiť aj
priepusty vo vytipovaných lokalitách.
Ideme robiť priepusty a chceme dať niektoré miestne jarky do rúr, samozrejme
osadíme aj kontrolné šachty. Urobili
sme tak aj úsek 80 metrov od posledného domu nad futbalovým ihriskom od
Pavla Holubčíka. Jarok sme dali do rúr,
cestu odvodnili, dali kontrolné šachty a
vyasfaltovali vlastnými silami. Samozrejme, že aj susediace parkovisko, aby
sa nám z vybraného parkovného od turistov náklady na rekonštrukciu postupne vracali. Táto parkovacia plocha bola

samá diera, tak mali turisti pri ihrisku
zatiaľ parkovanie zadarmo. Teraz po rekonštrukcii parkovanie v tejto lokalite
už spoplatníme.

Pred štyrmi rokmi sme zrekonštruovali do dnešnej podoby naše námestie
na Zvonici. Námestie slúži všetkým
obyvateľom obce a je aj akýmsi reprezentačným centrálnym priestorom,
ktorý svedčí o kultúrnosti tu žijúcich
ľudí. No a tu sa dostávame k jadru
problému, ktorý chcem načrtnúť. Ide
hlavne o nedisciplinovaných fajčiarov, ktorí neustále zamorujú naše
najnavštevovanejšie miesta tisíckami
cigaretových ohorkov.
Robia tak stále dokola. Činia tak aj
napriek tomu, že v tomto priestore
máme umiestnených 6 smetných nádob aj so špeciálnymi úpravami pre
odklepávanie cigariet a ich následné
odhodenie. Sú pri všetkých miestach,
kde sa títo ľudia zdržiavajú. Čakajú
na autobus, zbadajú ho a hop ohorok
pred seba na cestu. Sedia na lavičke
a šup, odhodia špačok rovno pod
seba, aj keď sa vyslovene opierajú o
spomínaný kôš.
Fajčiari v našej obci by si ale mali konečne uvedomiť, že nemajú pre seba
vyhradené špeciálne upratovačky,
ktoré by za nimi každý deň upratovali. To už je otázka osobnej zodpovednosti a dobrej výchovy, aby neodhadzoval ohorky na dlažbu, cestu,
alebo len tak do vzduchu. Možno tak
robia doma v obývačke alebo popred svoje vchodové dvere, ale na
obecných priestoroch by to naozaj
nemali robiť. Je to nechutné, zle to
vyzerá a obec aby sa potom hanbila
aj napriek tomu, že námestie jej pracovníci pravidelne upratujú.
To by som poprosil našich fajčiarov
(stále hovorím o tých nedisciplinovaných), aby to už konečne pochopili.
Sú aj normálni fajčiari, ktorí vedia,
že by sa to malo odhodiť do koša, ale
stále sa nájde aj veľa takýchto nechápavých a tým naozaj nerozumiem. Za
triezva a pri jasnom rozume. Je načase to zmeniť. Možno aj spoločnými
silami a upozorňovaním ...
Igor Tulinský
starosta obce

foto Jozef Kendera
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Zo života detí
materskej školy Dubáčik
Druhá polovica školského roka nám do
našej práce priniesla nečakané zmeny.
Neviditeľný vírus nás všetkých nečakane
prekvapil a ovplyvnil našu prácu s deťmi
a chod materskej školy. Pod vplyvom
týchto udalosti sa materská škola v priebehu mesiaca marec zatvorila. V tej chvíli
nikto z nás netušil, či sa v tomto školskom
roku vrátime k našej práci a stretneme s
deťmi. Po dlhých desiatich týždňoch pre
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nás všetkých zasvietilo slnko nádeje a v
júni, za prísnych stanovených podmienok, sa materská škola opäť otvorila a ožila spevom, smiechom, radosťou detí. Život sa pomaličky aj v našej materskej
škole začal vracať do bežného chodu, no
aj napriek tomu nám vírus nedovolil zrealizovať pripravené aktivity pre deti, na
ktoré sme sa všetci tak veľmi tešili. Patrili
medzi ne:

Stretnutie s ochranárkou Zuzkou – spolupráca s CHKO Horná Orava,
Bezpečne na ceste – stretnutie s políciou,
Zdravie ukryté v bylinkách – stretnutie s
bylinkárkou,
Svetový deň pohybu – pohybom ku zdraviu,
Svätý Florián – Deň hasičov,
Vševedko – vedomostná súťaž,
Plavecký výcvik v Liptovskej Osade,
MDD – spoločné podujatie detí s rodičmi
Aj napriek tomu, že uvedené aktivity sa
stali v tomto školskom roku neuskutočnené, predsa len jedna udalosť, o ktorej deti
v materskej škole hovoria, že je tá najsuprovejšia, najkrajšia, nezabudnuteľná sa
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Výmena správcu
farnosti
Na začiatku leta došlo k výmene pánov farárov. Doterajší pán farár PaedDr. ThLic. Karol Karaš odišiel pôsobiť
do farnosti v Liptovskej Osade. Vo Valaskej Dubovej ho vystriedal Mgr. Ing.
Ľuboš Satina zo Suchej Hory.

podarila v spolupráci so všetkými zamestnancami materskej školy zrealizovať.
Posledný júnový deň za spevu pesničky
„Začali sme maličkí, končíme tu veľkí, vyletíme do leta ako z úľa včielky“ sme sa slávnostne lúčili s odchádzajúcim školským
rokom, ale hlavne s našimi predškolákmi
Rebekou, Sebinkom, Yonaskom, Pravkom, Tomáškom, ktorí od septembra zasadnú do školských lavíc.

Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnili a pozvanie medzi nás prijali starosta obce a zástupca z rady školy za rodičov.
Bol to deň plný slnečných lúčov, deň prekvapení, smiechu, radosti, ale aj sĺz šťastia,
veď sme s našimi predškolákmi prežili veľa
nezabudnuteľných, radostných dní. Na
konci rozlúčky si naši predškoláci odniesli
svoje tablo do výkladu v priestoroch obchodu v rodnej obci.

Systém parkovania a ukladania
pokút v obci – vysvetlenie
Ako je známe, v obci sme pred časom
zaviedli určitý systém parkovania,
ktorým sme podchytili pravidlá odstavovania motorových vozidiel v našej obci. Urobili sme tak pre spriechodnenie našich ulíc a výjazdov z
dvorov rodinných domov, ktoré často
zahatili automobily turistov, ale aj
našich občanov. Vyčlenili sme aj parkovacie plochy, občanom obce sme
zdarma dali rezidentské karty a začali vyberať aj pokuty za nesprávne
parkovanie. Pri tomto treba možno
ešte raz niektoré pravidlá fungovania
parkovania vysvetliť, lebo dochádza
stále k určitým nedorozumeniam.

Čo robiť, keď dostane občan pokutu?

Keď sa občan Valaskej Dubovej rozhodne zaparkovať svoje auto na ná-

mestí a nemá za sklom položenú rezidenčnú kartičku, ktorú si bezplatne
môže vyzdvihnúť na obecnom úrade
alebo v informačnej kancelárii na námestí, musíme ho za to pokutovať.
Lebo my nedokážeme pred turistami
obhájiť, prečo jedným vodičom dávame pokutu a druhým nie.
Viacerí z našich obyvateľov si doklad
nenosia v aute, lebo si myslia, že im ho
netreba, alebo zabudnú a pod. Len pripomínam, že sme už vydali cez dvesto
rezidenčných kartičiek. Pokiaľ má vodič rezidenčnú kartičku viditeľne uloženú za oknom, tak nedostane pokutový lístok. Ale pokiaľ ho nemá, my
musíme dať pokutu, aj keby sme akokoľvek poznali jeho auto. Lebo sú už
takí múdri turisti, ktorí vedia odfotiť
svoje auto a aj susedné auto, trebárs

S končiacim školským rokom želáme našim
predškolákom šťastný a bezpečný let za novými poznatkami. Zároveň vyslovujem poďakovanie rodičom detí za finančnú pomoc, vďaka ktorej sme mohli do materskej
školy zakúpiť pre deti nové stoly a stoličky.
V školskom roku 2019/2020 materskú
školu navštevovalo 31 detí. Päť predškolákov ukončilo predprimárne vzdelávanie.
Štyri deti ukončili dochádzku do materskej
školy z dôvodu prestupu na inú materskú
školu v mieste svojho bydliska.
Do materskej školy sme na nový školský rok
prijali dve deti. V školskom roku 2020/2021
materskú školu navštevuje 24 detí. Všetky
deti sú obyvateľmi obce Valaská Dubová.
Mgr. Renáta Géryová
a kolektív MŠ

občana z Dubovej. Ale on si za stieračom nájde pokutu a vedľa stojace
auto nemá. Tak potom je to naozaj nie
dobré. S takýmito podnetmi sa stretávame pravidelne. Návštevníci hľadajú
všelijaké zádrapky, hovoria o diskriminácii a jednoducho potom prichádza k zbytočným komplikáciám.
Ešte raz chcem krátko a jasne vysvetliť. Každý obyvateľ Valaskej Dubovej
si môže bezplatne vyzdvihnúť rezidenčnú kartičku na bezplatné parkovanie v zóne obce. Musí ju však nosiť
za čelným sklom svojho auta. Ak ho
náš občan nemá a nájde si za stieračom pokutový lístok, tak stačí poslať
starostovi obce (tel.č. 0903 555 120)
sms s číslom auta, ktorému zodpovední pracovníci dali pokutu. Starosta zabezpečí, že tá pokuta nebude
vymáhaná. Taký je postup, ktorý je
schválený. Hlavne čo sa týka státia na
Zvonici.
Igor Tulinský, starosta obce
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Ples odštartoval starosta
prípitkom a My Girls tancom
8. februára zažili vo Valaskej Dubovej ďalšie vydarené pokračovanie obecného plesu. Ľudia sa opäť po roku stretli v slávnostných šatách za slávnostne prestretými
stolmi, povedali si, čo majú nové, dobre
sa zabavili aj zatancovali. Počas celého
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plesu sa staral o zábavu DJ Jozef Kozák,
cez prestávky mu sekundovala kvalitná
cimbalová muzika Popradčan a tanečnú
náladu medzi ľudí preniesli dievčatá zo
zoskupenia MAY GIRLS zo Žiliny. Samozrejme súčasťou atraktívneho večera sa
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stalo losovanie bohatej tomboly. O rok,
teda počas fašiangov 2021, chcú organizátori tunajšieho plesu opäť posunúť jeho
kvalitatívnu úroveň o stupeň vyššie. Podľa starostu obce Igora Tulinského hneď po
odprevadení posledného hosťa začali pracovať a rozpracovávať nové nápady, aby tí
čo prídu na obecný ples v budúcom roku,
mali možnosť zažiť opäť niečo zaujímavé.
Zaujala najmä myšlienka moderátora plesu, krajšej výzdoby či pozvanie dvoch živých kapiel. Uvidíme, čo z toho sa ujme.
Každopádne, šiesty ročník sa ľuďom páčil
a ten siedmy sa určite nedá zahanbiť. Dúfajme však, že ho bude možné usporiadať
v tejto podivuhodnej koronadobe.
Stanislav Krakovský, foto Jozef Kendera
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Zabíjačka v znamení noviniek – skupina
Plamene, heligonkári aj kváskový chlieb

15. februára, týždeň po plese, sa mohli
obyvatelia obce zabaviť a odreagovať počas 6. ročníka obecnej zabíjačky. Podujatie tiež vyšlo super, zábava trvala do polnoci. O prípravách a priebehu tradičnej
zabíjačky viac detailov povedal starosta
obce Igor Tulinský. „Zabíjačka sa odohrávala v kultúrnom dome. Nie je jednoduché,
zorganizovať takýto špecifický deň. Je to
akcia, ktorú zabezpečovali zapálení organizátori a dobrovoľníci. Bez nich by to nešlo v
takej podobe, ako sa nám to vždy podarí
prichystať. Chlapi a ženy všetko pripravujú
vo svojom voľnom čase, dokonca si niektorí
zobrali aj dovolenky. Preto by som ich aj
spomenul a poďakoval im. Na príprave
podujatia a zabíjačkových špecialít sa podieľala partia v zložení Jaroslav Lakoštík,
Peter Laco, Ladislav Kereškéni, Peter Lintner, Vladimír Kučera, Igor Hajas, Blažej
Lakoštík, Róbert Dubovský, Ladislav Zajac,
Jozef Kendera, Peter Lúčan, Viera Lúčanová, Viera Koleštíková, Katarína Kereškéniová, Mária Pavlíková, Mária Kenderová, Holubčíková, Vladimír Gajdoš, Roman
Tulinský, Helena Lacová, Juraj Kadlubec,
Miroslava Holubčíková, Jana Holubčíková,
Monika Lacová a ďalší.
Akcia vyšla dubovským činovníkom opäť
dobre, ľudia si mohli pochutnať na výborných výrobkoch tak, ako ich poznáme z klasických zabíjačiek. Prípravu sme začali od
stredy 12. februára, presne od 4 hodiny
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ráno a potom aj vo štvrtok aj piatok. Čiže
pre dobrovoľníkov naozaj riadna zaberačka. Ale v sobotu sme mali všetko pekne nachystané, naši obyvatelia ako aj cezpoľní si
mohli už od ôsmej zakúpiť domáce zabíjačkové špeciality a poobede od 14.30 sa zabaviť so skupinou Plamene až do polnoci.
Populárna hudobná skupina Plamene je
síce zložená z čerstvých dôchodcov, ale zato
plná energie. Plamene hrajú v zložení Dušan Partl (bicie), Milan Čaučík (basová gitara), Vladimír Kučera (gitara a spev) a
Miroslav Šuba (klávesy a spev). Chlapci
mali kapelu v čase svojej prvej mladosti
(smiech), volala sa tiež Plamene. Teraz, po
rokoch, ich muzika zase chytila, kúpili si
aparatúru, baví ich cvičiť a samozrejme sa
aj ukázať pred ľuďmi. No a keď je takáto
akcia, podporia nás tak, že prídu zahrať.
Sme im za to vďační.
O ďalší sprievodný program sa postaralo
novovytvorené duo heligonkárov Blažej Lakoštík a Stanislav Pirošík. Chlapi cvičia
poctivo, sú novým zoskupením, máme radosť, že niečo také dali dohromady. Radi
ich privítame aj na ďalších akciách organizovaných obcou. Ako novinku sme mali aj
ochutnávku kváskového chleba od pani Pirošíkovej.“
Stanislav Krakovský
Foto Jozef Kendera
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Parlamentné voľby s vysokou
účasťou voličov
Volebná účasť vo voľbách do NR SR
konaných 29. febr uára u nás bola vysoká, k volebnej urne prišlo 79,73%
oprávnených voličov. O prenosnú volebnú urnu požiadalo 16 občanov.

Znamená to ale, že ešte 121 našich
občanov sa na voľbách nezúčastnilo
(20,27%). Pre porovnanie uvedieme
volebnú účasť susedných obciach Likavka 72,27%, Komjatná 70,61%.

Ako perličku uvediem, že náš volebný
okrsok bol vybratý agentúrou Focus na
konanie
exkluzívneho
volebného
prieskumu priamo pred volebnou
miestnosťou, tzv. exit pollu. Vo volebnej komisii sme mali 12 členov. Predseda Kereškéniová Viera, členovia Gajdošová Mária, Gluchová Anna,
Horváth Andrej, Hýlová Dominika, Kereškéni Martin Mgr., Kloptová Margita
Mgr., Kondra Filip, Martonová Mária,
Pristášová Martina, Trnovský Ján, Tulinská Mária.
Jozef Kendera

Tristo kvetov pre ženy
vo Valaskej Dubovej
Jednou z mála obcí, kde si tento rok
stihli v nedeľu 8. marca uctiť ženy
počas ich sviatku – Medzinárodného

dňa žien, sa stala Valaská Dubová.
Zamestnanci a dobrovoľníci z obce
osobne rozdali v nedeľu našim ženám

blahoželanie a 300 kvietkov. Vedenie
obce je totiž toho názoru, že všetky
ženy si zaslúžia našu pozornosť, lásku aj nehu. Aj toto bola jedna z pozorností, ktorá poteší každú ženu .
Jozef Kendera
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prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho pre novénu
deviatich prvých sobôt po sebe nasledujúcich mesiacov
vykonaných ku cti Máriinho Nepoškvrneného Srdca

Kňaz ako vysluhovateľ svätých Božích
tajomstiev. Svätých, teda Božích vecí,
ktorých prijímanie s vierou , nádejou a
láskou, pripodobňuje prijímateľa Pánu
Ježišovi Kristovi. Kňaz ako aj tlmočník
Božích právd o Bohu samotnom a o živote. Ohlasovateľ Bohom stanovených
receptov na šťastný pozemský a šťastný večný život. To by som chcel robiť u
vás a na vás. Popíšem vám teraz prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho pre
novénu deviatich prvých sobôt po seba
nasledujúcich mesiacov, vykonaných
ku cti Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Boli dané sestre Natálii ako niečo
ku cti 33. rokov pozemského života
vteleného Boha. Zapamätajte si, že čo
Boh sľúbi, to splní. Veľká istota v našom živote. Tu sú ( ako aj východiská
pre riešenie vašich možno neriešiteľných životných situácií ):
1. Všetko, o čo prosia duše moje Božské Srdce cez Srdce mojej Matky, udelím im ešte počas novény, ak budú
prosiť s dôverou.
2. Za všetkých životných okolností pocítia podporu a požehnanie mojej Matky.
3. V týchto dušiach a v ich rodinách
zavládne mier, porozumenie a láska.
4. V rodinách nebude ani pohoršení
ani sklamaní ani nespravodlivostí.
5. Manželia sa nerozvedú, rozvedení
sa vrátia k sebe.
6. Rodiny budú žiť v zhode a vytrvajú
v pravej viere.
7. Matky v požehnanom stave sa budú
tešiť zvláštnej ochrane mojej Matky a
dostanú všetko, o čo budú pre seba a
pre svoje dieťa prosiť.
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8. Chudobní nájdu príbytok a potravu.
9. Duše nájdu zaľúbenie v modlitbe a
utrpení a naučia sa milovať Boha, blížneho aj nepriateľov.
10. Hriešnici sa obrátia bez zvláštnych
prekážok, aj keď bude za nich konaná
novéna inou osobou.
11. Hriešnici neupadnú opäť do svojich hriechov a dosiahnu nielen odpustenie hriechov, ale dokonalou ľútosťou a láskou získajú opäť krstnú
nevinnosť.
12. Kto túto novénu vykonáva v stave
milosti, ani potom nebude moje Srdce
urážať žiadnym ťažkým hriechom, a to
až do smrti.
13. Duša, ktorá sa úprimne obráti k
Bohu, vyviazne nielen z večného ohňa,
ale aj z očistcového.
14. Vlažné duše zahoria zápalom a v
horlivosti vytrvajú a v krátkej dobe
dosiahnu veľkých dokonalostí a svätosti.
15. Keď túto novénu vykonajú rodičia
alebo niektorý člen rodiny, nebude
žiadne dieťa ani nikto iný z rodiny zavrhnutý.
16. Z mladých mnohí obdržia povolanie k duchovnému stavu.
17. Tí, ktorí stratili vieru, opäť ju nájdu, a zblúdilí sa vrátia do pravej
cirkvi.
18. Duchovní a rehoľníci zostanú verní svojmu povolaniu, a tí ktorí sa mu
spreneverili, budú sa kajať a vrátia sa.
19. Rodičia a predstavení obdržia pomoc nielen v duchovných ale aj v
hmotných záležitostiach.
20. Duše budú ľahko unikať pokušeniu
tela, sveta a satana.
21. Pyšní sa rýchlo stanú pokornými a
nenávistníci sa nechajú premôcť láskou.
22. Horlivé duše zakúsia sladkosť
modlitby a obeti, nebudú znepokojovaní ani strachom ani pochybnosťami.
23. Umierajúci budú z tohto sveta odchádzať bez smrteľného zápasu a bez
útokov diabla. Náhla a neočakávaná
smrť ich neprekvapí.
24. Umierajúci budú uchopení veľkou
túžbou po večnom živote a odovzdajú
sa do mojej vôle, umierajúci v náručí
mojej Matky.

25. Pri osobnom súde zakúsia zvláštnu ochranu mojej Matky.
26. Duše obdržia milosť, aby nad mojím utrpením a bolesťami mojej Matky
pocítili vnútornúlásku a súcit.
27. Dušiam, ktoré túžia po dokonalosti, sa dostane cti, že obdržia hlavné
čnosti mojej Matky: pokoru, čistotu,
lásku.
28. Či budú duše choré alebo zdravé,
budú sa tešiť vnútornej a vonkajšej radosti a uspokojeniu.
29. Duše zamilované do duchovného
života obdržia milosť, aby bez zvláštnych ťažkostí neustále prežívali prítomnosť mojej Matky a moju vlastnú
prítomnosť.
30. Duše, ktoré pokročili v mystickom
zjednotení, obdržia milosť, že budú
pociťovať, že nežijú samé, ale že ja v
nich žijem a všetko cez nich robím a
všetko to krásne v nich som Ja.
31. Duše, ktoré vykonajú túto novénu,
budú po celú večnosť žiariť ako čisté
ľalie okolo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky.
32. Ja, Boží Baránok, s Otcom a Duchom Svätým, sa budem večne radovať z týchto duší, ktoré žiaria na Nepoškvrnenom Srdci mojej Matky ako
ľalie a skrze moje Najsvätejšie Srdce
dôjdu do večnej slávy.
33. Duše zamilované do duchovného
života budú rýchlo postupovať v praktizovaní viery a čnostného života.
K Ježišovým prisľúbeniam Mária pripojila svoj VEĽKÝ SĽUB:
Každú prvú sobotu v mesiaci budú brány pekla uzatvorené. Očistec otvorí
svoje brány a mnoho duší bude prijatých do neba. Toto je účinok milosrdnej lásky môjho Syna, ktorý ho použije, aby odmenil duše, uctievajúce moje
Nepoškvrnené Srdce.
Pri a po svätom prijímaní na prvú sobotu
v mesiaci si vzbuďte tento úmysel:
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti
prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie túto svätú hostiu ako
pokánie a nápravu všetkých urážok,
ktorými Ťa ľudstvo neprestáva zahŕňať.
Mgr. Ing. Ľuboš Satina
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ODKIAĽ POCHÁDZA NÁZOV
VALASKÁ DUBOVÁ?

Odkiaľ? Od našich predkov, ktorí tomuto miestu dali meno. Určite ho vyberali podľa geografických, etnických i
prírodných pomerov, ktoré v danej lokalite vládli. Pomenovávali podľa toho
čo videli, či cítili, čo sa im zdalo pre
daný kraj a miesto charakteristické.
Jednoducho povedané, podľa toho, čo
na danom mieste a v danej lokalite
rástlo, hojne sa vyskytovalo, čo tvarom
a charakterom niečo pripomínalo, čo
vzbudzovalo emócie.

Prvá písomná zmienka o Valaskej Dubovej pochádza z obdobia roku 1323,
kde sa naša dedina nazývala jednoducho Dubova. Jej názov poukazoval na
duby, dubové porasty, dubiny, ktoré
dnes v/pri obci len ťažko nájdeme.
Tento strom bol bežným porastom v
pôvodných zmiešaných lesoch severného Slovenska. V blízkosti obce sa
však tieto stromy museli vyskytovať
zjavne v hodnej miere, inak by malá
stredoveká osada nedostala názov Dubová. Dub bol okrem iného symbolom
slovanského (pohanského) boha Peruna. Perun, ako hromovládca a božstvo búrky, bol silne uctievaný slovanským ľudom, ktorý nosil k dubom svoje
obetiny a dary, čím ich daroval samotnému božstvu Perunovi. Samozrejme
neuctievali sa všetky duby, ale iba
také, ktorých tvar, výskyt a charakter
zodpovedali istým religióznym požiadavkám. Povesť o Káženom laze hovorí
o príchode kresťanstva do končín našej
obce a tiež sa odvoláva na prítomnosť
silného slovanského (pohanského) náboženstva, dokonca s pohanským kňazom – žrecom. Keďže pohanstvo v severných a vyššie položených lokalitách,

ako Liptov aj Orava, pretrvávalo ešte
do novoveku, je možné usúdiť, že čiastočná pravdivosť povesti s nádychom
kresťanskej legendy je na mieste. Vďaka tomu názov obce Dubová ukrýva aj
takého „tajné“ dejiny a kultúru.
Počas tzv. valaskej kolonizácie sa k názvu Dubova/Dubová pridal aj prívlastok
Valaská/Valachorum/Val. Z etymologického hľadiska je neskoršieho dáta,
zrejme z 15. – 16. storočia, kedy obec
takpovediac „ožila“. V tomto období sa
z malého osídlenia, alebo skôr z osady
stala dedina, ktorá bola doosídlená valaským obyvateľstvom pravdepodobne v
dvoch kolonizačných vlnách. Valasi do
obce priniesli doposiaľ netradičné pasenie oviec a kôz na strmých holiach a nepoznané spracovanie mlieka. Tým obohatili skromný a jednoduchý jedálny
lístok našich predkov a dnes i nás. Samozrejme, dali meno tomuto miestu,
ktoré v súčasnosti nazývame Valaská
Dubová. Preto či chceme, či nechceme,
pomenovanie našej obce je spojené, tak
ako jej história, aj so slovanským pôvodom aj s valaskou kolonizáciou. Takto
vyšperkovaný názov obce v sebe ukrýva
hodnotné tradície, ktoré si máme chrániť a uchovávať pre ďalšie generácie.

Mgr. Ľubica Lenartová
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Tradičný futbalový súboj
s tradičným výsledkom
V sobotu 18. júla na tradičnom športovom
dni mali športoví fanúšikovia možnosť sledovať ďalší diel tradičného zápasu vo futbale ženatí – slobodní, ktorý dopadol tradične. Ženatí vyhrali 8:6. Tento rok rady
„ženáčov“ posilnil aj nový pán farár Ľuboš
Satina, ktorý predvádzal veľmi dobré futbalové ťahy a bolo vidno, že pár rokov hrával aj súťažné stretnutia. Ženatí rozbehli
súboj riadne od podlahy, vyhrávali hneď v
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úvode 4:0. Neskôr poľavili, aby mali na
rok s kým hrať, teda aby slobodných veľmi
neznechutili. Počasie vyšlo krásne, chutný
guláš navarili majstri kuchári, mladí futbalisti, ako prehrávajúci tým, kúpili súdok
chutného piva. Takže putovný pohár ostal
klasicky v rukách ženatých, už šesť ročníkov po sebe, teda od obnovenia tradície,
ich neopustil.
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Okrem futbalu organizátor – obec Valaská
Dubová – samozrejme pripravila súťažné
hry pre deti, ktoré rozdelili do troch kategórií. Všetky prítomné deti sa výborne
zabavili, tí čo prišli, neoľutovali.
Obec chcela tohto roku organizovať aj
obecné dni, ale hygienické predpisy boli

pre organizovanie hromadných podujatí
také zložité, že väčšina obcí ich radšej rušila. Podobne sme sa rozhodli aj u nás.
Igor Tulinský
foto Jozef Kendera

Orientačný beh
na najvyššej
úrovni
Valaská Dubová bude v jeseni spoluorganizátorom Majstrovstiev Slovenska
v orientačnom behu. Starosta Igor Tulinský hovorí o tejto akcii, ako o príležitosti spropagovať obec. „Prišiel návrh, ktorého sme sa chytili. Zobrali sme
si majstrovstvá za svoje ako príležitosť
prezentovať obec v priaznivom svetle.
Dúfajme, že to tak aj bude, lebo súčasné
problémy s korona vírusom môžu všetko ešte zamiešať. Privítame tu asi 300
– 400 bežcov v rôznych kategóriách.
Budeme figurovať ako spoluorganizátor tohto podujatia, slávnostný ceremoniál sa uskutoční na futbalovom ihrisku, bežecká trať bude viesť cez lokalitu
Háje, Hulino a cez obec. Trať si môžu
vyskúšať aj všetci naši občania, ktorí
majú radi beh v prírode.“
Stanislav Krakovský
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S medailou z Majstrovstiev
Slovenska vo Valalikách 2019.

Jakubove športové úspechy
v stolnotenisovom svete
Prvé kroky v stolnom tenise začal Jakub Holubčík robiť v roku 2017, keď sa
v našom kultúrnom dome naučil prehodiť loptičku cez stolnotenisovú sieťku. Od februára 2018 začal ako najmladší žiak trénovať v Športovom
klube stolného tenisu v Ružomberku,
kde tréningy viedol tréner Dalibor Jahoda. Počas stolnotenisovej sezóny sa v
každej vekovej kategórii detí hrajú štyri turnaje Slovenského pohára mládeže
(skratka SPM) a podľa výsledkov týchto turnajov sa tvoria slovenské rebríčky
mládeže. Jakub sa v marci 2018 zúčastnil svojho prvého turnaja SPM v Pezinku. Na tomto turnaji sa dostal medzi
44 najlepších chlapcov spomedzi 88
zúčastnených. Turnaj v Pezinku bol posledným v sezóne 2017/2018. Na ďalšie turnaje musel Jakub počkať do
jesene 2018. Trénoval ďalej a snažil sa
zlepšovať svoj pohyb a údery. V septembri 2018 sa prvý turnaj SPM uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne pri
Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska –
zľava Venanc Maretta, predseda oravského stolnotenisového zväzu, Marek
Tutura, prvý sprava Miroslav Bednár z
Nižnej, kde Jakub prestúpil.
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rakúskych hraniciach a Jakub skončil
na deviatom mieste. Najlepšie umiestnenie na turnaji Slovenského pohára
mládeže dosiahol v januári 2019 vo
Zvolene, kde skončil štvrtý. Vo februári
2019 Jakub štartoval na medzinárodnom turnaji Janos Molnar Cup v Budapešti. V celoeurópskej konkurencii

skončil medzi najlepšími 16 chlapcami
spomedzi 90 účastníkov. Celkovo po
všetkých štyroch turnajoch v sezóne
2018/2019 bol Jakub na piatej pozícii
slovenského rebríčka a prvýkrát si týmto umiestnením zabezpečil miestenku
na Majstrovstvách Slovenska v stolnom
tenise, v jeho prípade najmladších žiakov. Tieto majstrovstvá sa konali v júni
2019 vo Valalikoch pri Košiciach. Na
majstrovstvách hral Jakub kategóriu
jednotlivcov, súťaž v štvorhre chlapcov
a súťaž v štvorhre mix. V štvorhre mix
hrá dvojica chlapec – dievča proti dvojici chlapec-dievča. V kategórii jednotlivcov sa Jakub dostal do najlepšej osmičky. Dvojicu v štvorhre mix vytvoril s
talentovanou Alicou Kubjatkovou z
Čadce. Spolu s Alicou získal Jakub
bronzovú medailu v tejto kategórii. Aj
stolnotenisová sezóna 2019/2020 bola
pre Jakuba úspešná, opäť si zabezpečil
účasť na Majstrovstvách Slovenska.
Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v
Stolnotenisovom centre v Bratislave 18.
a 19. júla 2020. Jakubovi sa opäť darilo
v štvorhre, kde s Tomášom Bobokom zo
stolnotenisového klubu Podlavice získali bronzovú medailu v kategórii štvorhra chlapcov. Na Majstrovstvách Slovenska sa zúčastňuje 32 najlepších
chlapcov a 24 najlepších dievčat podľa
slovenského rebríčka. Zúčastniť sa na
najprestížnejšom stolnotenisovom podujatí roka je pre dieťa obrovským zážitkom. Jakuba povzbudzuje aj jeho účasť
na
reprezentačných
sústredeniach
chlapcov, kde sa pozýva 8 najlepších
chlapcov podľa rebríčka.
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Ako rodičia sme určite radi, že syn našiel šport, ktorý ho napĺňa a pri ktorom
zmysluplne trávi voľný čas. Snažíme sa
mu pomáhať – sprevádzať ho na turnajoch, zabezpečiť ubytovanie, byť mu oporou, a aj keď sa nedarí. Za každým aj
drobným úspechom je množstvo práce,
dvojfázových herných tréningov, kondičných cvičení. Musíme si uvedomiť, že
ak má dieťa v individuálnom športe napredovať, potrebuje individuálny prístup. Tento prístup sme našli u Mareka
Tuturu z Dolného Kubína, ktorý dáva
Jakubovi naozaj veľa. Pohyb je liek, ktorý si nekúpite v lekárni. Ak sa týmto heslom bude riadiť náš syn, budeme šťastní.
Ako každý športovec, aj Jakub má svoje
sny. Najväčším snom je účasť na Majstrovstvách Európy mladších žiakov vo
francúzskom Schiltigheime.

Pred semifinálovým zápasom v štvorhre s Tomášom Bobokom a hlavným
rozhodcom na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska

Karol Holubčík

Zľava Marián Tholt st; Karol
Holubčík, Ivan Urbánek,
František Kováč a Juraj Jonák.

Stolní tenisti postúpili
do III. ligy
Stolní tenisti A-mužstva postúpili už
do III. ligy. Postúpili sme do tretej slovenskej ligy, prvý krát v histórii obce
ideme vyskúšať súťaž, kde hrajú už aj
mestské celky ako Čadca, Žilina a podobne. Sám som zvedavý, či to pritiahne aj viacej mladých ľudí ku tomuto

peknému športu a či sa stolný tenis stane
v obci ešte populárnejším športom. Mužstvu budeme držať palce, máloktorá dedina našej veľkosti sa s tým môže pochváliť, že hrá tretiu ligu. Na dolnom Liptove
žiadna a na hornom Liptove len Iľanovo.
Takže sme v liptovskej špičke. Je to z historického hľadiska naozajstný úspech,

stalo sa tak v jednom z najrozšírenejších športov na Slovensku. My sme
malinká obec, máme 800 ľudí a treba
sa nato tak aj pozerať. Nie sme bohatá
obec, ktorá má ľudský potenciál a peniaze v neobmedzenom množstve. Ide
o to, aby obec žila dôstojný život a vyvíjala sa správnym smerom. B mužstvo
bude hrať 7. ligu, tiež budeme našim
reprezentantom držať palce.
Igor Tulinský
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Ženy cvičili počas jarnej
karantény v on-line režime
V marci nám všetkým život výrazne zmenili nariadenia vlády SR kvôli krízovej situácii s koronavírusom Covid-19. Snažili
sme sa dodržiavať nariadenia, zdržovať
sa čo najviac doma a neohrozovať seba a
našich blízkych. Pre športovo aktívneho
človeka je to však veľmi veľká zmena v
jeho životnom štýle - byť doma a nešportovať. Hlavne ak má jeho tréning určitú
pravidelnosť a cieľavedomosť.
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Po zhodnotení aktuálneho stavu v spoločnosti a uvedomení si, že obmedzenia pohybu budú dlhodobejšie, sme sa vo Valaskej Dubovej zhodli v tom, že sa
musíme aj napriek tomu udržať vo fyzickej a psychickej kondícii. Možno aj pre
ľahšie zvládnutie tejto situácie. Dohodli
sme sa s dievčatami, že vyskúšame počas karantény on-line cvičenie doma.
Tak si túto našu tréningovú pravidelnosť

zachováme a nevyjdeme z kondície. Cvičili sme v on-line režime 3x do týždňa,
tak ako pred obmedzeniami.
Doma cvičiť nie je také jednoduché, nakoľko
nie každý má na to dostatočný priestor. Dôležitá je aj vzájomná tolerancia v rodinách. Rozdali sme si naše cvičebné nástroje a s odhodlaním sme šli spolu do toho, čomu som sa veľmi
tešila a môžem s odstupom času pochváliť
dievčatá za skvelú tréningovú morálku. Navzájom sme sa podporovali a dodávali si energiu. Tešili sme sa, keď to všetko skončí a opäť
sa budeme na seba usmievať na spoločných
tréningoch.
Iveta Janteková
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Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva
vo Valaskej Dubovej 2020 - I. polrok
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 11. marca 2020
Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 4. Informácie o pripravovaných projektoch v obci 5. Rôzne 6. Diskusia 7.
Uznesenie 8. Záver
K bodu č. 3. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Starosta informoval o doručenej žiadosti na odkúpenie
pozemku od p. Viery Burgárovej. Prítomný p. Burgár, ktorý zastupoval žiadateľku ozrejmil, že ide o
pozemky, kde časť zasahuje pod rodinný dom a zvyšok je v záhrade žiadateľky a súčasne pod humnom
a garážou. Ide o pozemky vytvorené z pôvodnej
parcely E-KN 5074, zapísané na liste vlastníctva č. 693 v k.ú Valaská Dubová, ktoré sa
podľa geometrického plánu zhotoveného
MARTVOŇ-GEOPLÁN s.r.o. č. 36423378-2/2020
menia na parcely C-KN č.283/2 vo výmere 22 m2,
C-KN 284/6 vo výmere 137 m2, C-KN 284/7 vo výmere 48 m2 a C-KN 284/8 vo výmere 206 m2.
Poslanci OZ sa zhodli, že majú vôľu dané pozemky
predať, avšak je potrebné zhotoviť odhad ceny pozemkov, ktorý dá vypracovať obec. Na základe tohto odhadu bude žiadateľke oznámená predajná
cena pozemkov za m2.
U z n e s e n i e č. 02/2020. OZ schvaľuje zámer
predaja pozemkov vo vlastníctve obce Valaská Dubová vytvorené z pôvodnej parcely E-KN 5074, zapísané na liste vlastníctva č. 693 v k.ú Valaská Dubová, ktoré sa podľa geometrického plánu
zhotoveného MARTVOŇ-GEOPLÁN s.r.o. č.
36423378-2/2020 menia na parcely C-KN č.283/2
vo výmere 22 m2, C-KN 284/6 vo výmere 137 m2,
C-KN 284/7 vo výmere 48 m2 a C-KN 284/8 vo výmere 206 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú pod rodinným domom a v záhrade prislúchajúcej k rodinnému
domu, ktorých je vlastníčkou žiadateľka. Pozemky sú
vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľné pre
Obec Valaská Dubová. Cena pozemku bude stanovená
podľa vypracovaného odborného posudku.
K bodu č.4. Informácie o pripravovaných projektoch v obci. Starosta informoval o momentálne rozpracovaných projektoch v obci. Pripravuje sa podanie
projektu – Turisticko informačný systém v obci. Na jeho
podanie je potrebný súhlas zastupiteľstva obce jednak so zapojením sa do takéhoto projektu a jednak
súhlas so spolufinancovaním projektu. Zároveň poskytol vypracovanú projektovú dokumentáciu.
Uznesenie č. 03/2020. OZ schvaľuje podanie projektu „Turisticko-informačný systém v obci Valaská
Dubová“
Uznesenie č. 04 /2020. OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Turisticko-informačný systém v obci
Valaská Dubová“ vo výške minimálne 5% z celkových
výdavkov z vlastných zdrojov, t.j. z rozpočtu obce.
K ďalším rozbehnutým projektom patrí WIFI4EU –
realizácia voľnej wifi siete v obci, kde momentálne
prebiehajú rokovania o technických parametroch
dodávky. Tento projekt by mal byt realizovaný do
konca septembra.

V jarných mesiacoch bude v obci prebiehať rekonštrukcia ciest nakoľko sú obecné komunikácie v
zlom stave. Pôjde hlavne o cestu pri p. Jantekovi,
kde vyviera spodná voda a tá následne podmýva vozovku, hlavná cesta kde je veľké množstvo dier a
úsek od kostola kde je potrebná rekonštrukcia odvodnenia vozovky a vybudovanie zvodov dažďovej
vody z kostola.
Obci bola schválená žiadosť na čiastočnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Starosta oboznámil
poslancov so súčasným technickým stavom budovy,
ktorý si vyžaduje technický zásah vo väčšom rozsahu ako rozpočet k schválenej žiadosti obsahoval. Na
to je potrebné získať financie z iných zdrojov. OZ po
diskusii a uvážení dospelo k názoru, že by bolo dobre budovu rekonštruovať komplexne. Na komplexnú
rekonštrukciu je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu a zahájiť stavebné konanie. OZ poverilo starostu zistením možnosti získania stavebného
povolenia, vypracovaním projektovej dokumentácie
a všetkých úkonov s tým súvisiacich, zahájením stavebného konania. OZ poverilo starostu aby sa pokúsil sa zabezpečiť stavebné povolenie, ktorého súčasťou bude aj nadstavba požiarnej zbrojnice.
Uznesenie č. 05/2020. OZ poveruje starostu obce vypracovaním projektovej dokumentácie k projektu Nadstavby a rekonštrukcie strechy požiarnej zbrojnice.
K bodu č. 5. Rôzne. Je potrebné schváliť nákup
strojov, ktoré budú využívané na obecné účely – ide
o automobil Mercedes-Benz Unimog – prioritne na
zimnú údržbu a UNC stroj .
Uznesenie č. 06/2020. OZ schvaľuje kúpu vozidla
Mercedes-Benz Unimog za sumu 16 563,33 eur bez
DPH.
Uznesenie č. 07/2020. OZ schvaľuje kúpu stroja
typ UNC-060 v celkovej sume 7 500 eur. Poslanci sa
pri tomto bode zhodli, že stroj UNC neslúži na práce
na zavolanie – nie je možné si objednať práce na súkromné účely. Stroj slúži na účely údržby obce.
K bodu č. 6. Diskusia. Poslanec Kendera sa opýtal
starostu ako prebieha veľká komasácia a JPÚ. Starosta informoval, že čo sa týka veľkej komasácie
doteraz na obec nebola doručená žiadna zmluva o
priebehu ani podmienkach veľkej komasácie. JPÚ
prebiehajú v zmysle zmluvy. V súčasnosti sa rieši
nesúlad medzi reálnym stavom zisteným po zameraní pozemkov a mapami vedenými na katastri.
Pracuje sa teda na výškopisoch a polohopisoch pozemkov. Podľa informácií mal by byť prísľub, že od
leta by mohli príslušní pracovníci geodetickej spoločnosti vykonávajúcej JPÚ k dispozícií občanom v
priestoroch obecného úradu. Táto informácia zatiaľ
nie je potvrdená ale akonáhle budeme mať bližšie
informácie budeme občanov informovať.
Poslanec Kendera ďalej informoval o vysokej separácií v obci za rok 2019. Táto informácia ako aj podrobné údaje sú zverejnené na stránke obce. Starosta
informoval, že separovaný zber v obci je bezplatný
a dúfame, že sa bude ďalej zvyšovať s nebude dochádzať k vytváraniu nelegálnych skládok. Za vytvorenie nelegálnej skládky sú udeľované vysoké
pokuty úradom životného prostredia. Starosta informoval, že v mesiaci máj bude prebiehať zber
pneumatík spred domov.
Poslankyňa Lúčanová sa v súvislosti s nedávnym požiarom opýtala na stav hydrantov v obci, či sú kontrolované a v akom sú stave. Podľa informácií starostu
obce sú hydranty kontrolované DHZO Valaská Dubo-

vá. Mali by mať celkovú dokumentáciu a rozmiestnenie týchto hydrantov. Starosta sa bude informovať u
p. Mlynárika na súčasný stav hydrantov v obci.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 22. mája 2020
Program rokovania. 1. Otvorenie zasadnutia 2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.
Správy hlavného kontrolóra 4. Hradenie obecných pozemkov občanmi obce – žiadosť o zriadenie vjazdu na pozemok 5. Žiadosti občanov o
odkúpenie obecných pozemkov 6. Zužovanie
obecných komunikácií, nebezpečné a ohrozujúce ukladanie predmetov pozdĺž komunikácií
7. Rôzne 8. Správa o činnosti obecného úradu
9. Diskusia 10. Uznesenie 11. Záver
K bodu č. 3: Správy hlavného kontrolóra. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Miroslava Šalata Šimúnová
prečítala správy o kontrolnej činnosti HK Obce Valaská Dubová za rok 2019: „Podľa § 18f ods.1 písm.
e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov predkladám obecnému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za druhý
polrok 2019 (po ujatí sa funkcie HKO) V priebehu
hodnoteného obdobia som vykonávala kontrolnú
činnosť podľa § 18d zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení:
• Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
zmysle zákona 268/2014 Z.z., ktorý dopĺňa Zákon
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
• Kontrola vedenia pokladne za prvý polrok roku
2019,
• Mimoriadna kontrola v rozpočtovej organizácii
ZŠ s MŠ Valaská Dubová. Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na
2.polrok 2019, ktoré boli schválený uzneseniami
obecného zastupiteľstva. Ako Hlavná kontrolórka
konštatujem, že dodržiavanie právnych predpisov v
oblasti hospodárenia s verejnými financiami , s majetkom obce boli u kontrolovaných subjektov na dobrej až veľmi dobrej úrovni. Zistené nedostatky nemali vysokú mieru významnosti.“
HK okrem iného konštatovala, že obec nemá spracovanú smernicu ako nedoplatky v tejto oblasti
vymáhať.
Správy HKO: viď príloha Pracovníčka Anna Bocková k správe z kontroly na úseku daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad: Pri upomínaní sa riadim príkazmi starostu, ktorý
uprednostňuje miernejšie formy upomínania - ústne napomenutia, v mnohých prípadoch viacnásobné u tej istej osoby, pričom je pochopiteľné, že
písomný doklad neexistuje. Pozn.: Stanovisko k
Správe HKO z kontroly na úseku daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a k Správe
z kontroly vedenia pokladne podám poslancom
písomne do nasledujúceho zasadnutia.
Starosta obce: Obec sa snaží veci riešiť miernejšou
cestou, individuálne, nakoľko pri neplatičoch ide
väčšinou o sociálne slabšie rodiny. Týmto rodinám, resp. jednotlivcom navrhujeme dlhy napr.
odpracovať. Ale ak poslanci trvajú na tom, môžeme pristúpiť k riešeniu podľa zákona a postúpiť
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dlhy exekútorovi. Výber daní a poplatkov je v celosti v obci na dobrej úrovni, cca 99%, v prípade
neplatenia ide o pár jednotlivcov. Najväčší nedoplatok má občan, ktorý sa v obci, ani na území SR
nezdržiava. Pri poplatkoch za KO tento problém
rieši nový spôsob výberu poplatkov, platný od
1.1.2020. Pozn. overovateľa : Starosta dostatočne
vysvetlil problematiku výberu daní, poslanci nepožadujú stanovisko k Správe HKO z kontroly od
obce, ale bolo by žiadúce spracovať návrh postupov riešení a v prípade neplatenia daní a tento zakomponovať do VZN.
Uznesenie č. 10/2020 OZ berie na vedomie:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Valaská Dubová za rok 2019
• Správu z kontroly na úseku výberu daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za rok 2018
• Správu z kontroly vedenia pokladne 1-6/2019
K bodu 4. Hradenie obecných pozemkov občanmi
obce – žiadosť o zriadenie vjazdu na pozemok.
5a) Starosta: Na obec bola dňa 22.4.2020 doručená žiadosť od Mgr. Jaroslava Kržku a manž., bytom Valaská Dubová 95 o súhlas so zriadením nového vjazdu na pozemok 958/1– príjazd ku garáži.
Pán Peter Kučera a pani Mária Dubovská, v mene
svojich rodičov - Eduarda Kučeru a manž. Márie,
ktorí bývajú v tesnej blízkosti p. Kržku vzniesli námietky a sťažnosti, nakoľko podľa nich p. Kržka zužuje obecnú komunikáciu, neoprávnene prihradzuje, na obecných pozemkoch vysádza kríky, tuje a
pod. Starosta dal slovo žiadateľovi. Mgr. Kržka popísal dôvod žiadosti, že sa jedná o legálnu stavbu
dvojgaráže, so vstupom z obecnej komunikácie s
príjazdom z betónovej zámockej dlažby. Po vstupe
žiadateľa pán P. Peter Kučera informoval poslancov
o histórii sporov v danej lokalite. Následne na to
pán Jaroslav Kržka tlmočil svoj názor na danú problematiku v tejto oblasti. Poslanci OZ sa vyjadrili, že
OZ nemá v kompetencii riešiť majetko-právne spory, občanom odporučili obrátiť sa na kompetentné
inštitúcie. Poslanci vyjadrili stanovisko, že súhlasia
so zriadením vjazdu z obecnej parcely na parcelu
žiadateľa s podmienkou, že žiadateľ odstráni tuje a
obrubník z obecnej parcely a nesmie žiadnym spôsobom zabraňovať prejazdom po obecnom pozemku, nesmú tu byť skaly, prekážky ani žiadne zátarasy. Mgr. Kržka dal prísľub, že odstráni obrubník a
tuje a splní uvedené požiadavky.
Uznesenie č.11/2020. OZ súhlasí so zriadením
vjazdu ku garáži žiadateľa Jaroslava Kržku, Mgr. s
manž. Katarínou Kržkovou, Mgr. Valaská Dubová
95 umiestnenej na parcele C-KN 958/8 a 958/12,
k.ú. Valaská Dubová z parcely č. E-KN 5137/2 k.ú.
Valaská Dubová vo vlastníctve Obce Valaská Dubová s podmienkou, že žiadateľ odstráni tuje a
obrubník z obecnej parcely a nesmie žiadnym
spôsobom zabraňovať prejazdom po obecnom pozemku, nesmú tu byť skaly, prekážky ani žiadne
zátarasy.
K bodu č. 5. Žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov 4a) Starosta: Na obec bola doručená žiadosť od p. Viery Burgárovej, bytom Valaská Dubová 97 o odkúpenie obecnej parcely
284/3 o výmere 1,97 m2 nachádzajúcej sa pod
rod. domom, ktorého je vlastníkom. Na základe
uznesenia č. 2/2020 zo dňa 11.3.2020 obec dala
vypracovať odborný posudok, ktorý stanovil hodnotu uvedeného pozemku na 20 eur/m2. OZ nesúhlasí s predajom parcely 284/3 o výmere 1,97
nachádzajúcej sa pod rod. domom. Navrhuje žiadateľke odkúpiť obecnú parcelu vcelku, prípadne
vymeniť za inú parcelu v rovnakej výmere, nachádzajúcu sa v oblasti kde prebiehajú JPÚ.
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Uznesenie č.12/2020. OZ nesúhlasí s predajom
parcely 284/3 o výmere 1,97 m2 nachádzajúcej sa
pod rod. domom. Navrhuje žiadateľke odkúpiť
obecné parcely uvedené v žiadosti zo dňa 4.3.2020:
C-KN 283/2, C-KN 284/6, C-KN 284/7, C-KN
284/8 a parcelu uvedenú v žiadosti zo dňa
26.2.2020: C-KN 284/3, prípadne vymeniť za inú
parcelu v rovnakej výmere, nachádzajúcu sa v oblasti kde prebiehajú JPÚ.
4b) Starosta: Na obec bola dňa 14.4.2020 doručená žiadosť od p. Ivety Jantekovej, bytom Val. Dubová 268, kde žiada o odkúpenie časti obecného
pozemku p.č. E-KN 5109/1, k.ú. Valaská Dubová
za navrhnutú sumu 10 eur/m2.
Uznesenie č.13/2020 OZ nemá v súčasnosti zámer odpredať obecný pozemok p.č. E-KN 5109/1
k.ú. Valaská Dubová.
K bodu č. 6. Zužovanie obecných komunikácií,
nebezpečné a ohrozujúce ukladanie predmetov
pozdĺž komunikácií.
Starosta: V poslednej dobe sa nám v obci vo veľkej
miere rozmohlo kladenie prekážok pozdĺž komunikácií okolo svojich nehnuteľností, ako skaly, betónové tvárnice, ktoré ohrozujú ostatných občanov,
zamedzujú prístup susedom a pod. Pochopiteľne sa
množia aj sťažnosti občanov. Na zasadnutí OZ sa
zúčastnil aj občan p. Peter Kačník, ktorý aktuálne
osadil popri ceste, na obecnom pozemku, betónové
tvárnice. P. Kačník svoju činnosť obhajoval ochranou svojho majetku a to proti tečúcej vode, ktorá
mu tečie zhora na jeho pozemok a ktorú rieši už
viac rokov a prejazdu ťažkých áut, ktoré sa tlačia na
jeho plot. Obrubníky sú osadené na zeleni a sú dočasné. Pán Kačník navrhuje poslancom, aby sa
stretli na mieste, s požiadavkou realizácie cestných
obrubníkov. Pri prácach ponúka spoluprácu. Jeho
konanie máme považovať za zúfalý čin, zúfalého
človeka. Pripomenul aj, že je spoluvlastník troch
nehnuteľností, ktoré môže aj predať.... čo by sa dalo
chápať aj ako vyhrážka obci. Pani M. Martonová susedka, žiada p. Kačníka odstrániť tvárnice, nakoľko jej zabraňujú vstup autom do jej dvora.
Poslanci súhlasili s ponechaním tvárnic na mieste
do doby, kým obec nezoženie prostriedky na osadenie cestných obrubníkov. Starosta: Obec sa bude
snažiť osadiť na miesto cestné obrubníky, keď budú
na to potrebné financie. Pán Peter Kačník prisľúbil,
že 2 dni pred realizáciou cestných obrubníkov tie
svoje, dočasné tvárnice odstráni. Poslanec Mgr.
Jantek navrhuje situácie tohto druhu riešiť formou
VZN a osadením dopravných značiek obmedzujúcich hmotnosť vozidiel.
K bodu č. 7: Rôzne.
• Zazneli pripomienky od občanov, že kedysi na
ceste pred Kučerovcami mohli prejsť vedľa seba
dve vozidlá. Poznámka overovateľa – cesta sa zúžila v čase, keď starostom bola p. Malezová, pri
pokládke nového asfaltu, na šírku postačujúcu pre
obslužnosť 4 domov.
• Občianka FK požadovala preverenie vypúšťania
splaškov do garády pri dome p. Prístaša. Žiadala o
nápravu.
• Pani Gajdošová Otília sa zaujímala ohľadom pokračovania prác pri regulácii potoka, pretože ich
plot a plot susedov u Kadubcov sa pomaly vyvracajú, nakoľko sú podmývané tokom potoka. Ďalej
spomenula, že časť betónového základu plota u
Kadubcov už padla priamo do potoka. Starosta
prisľúbil, že sa na miesto pôjde pozrieť. • Pani Mária Dubovská žiada riešiť tečúcu vodu popred rodičovský dom s.č. 93 – Eduard Kučera
• Starosta informoval občanov, že zapožičiavanie
obecného inventáru a náradia sa bude realizovať
výhradne len v čase úradných hodín OcÚ.

K bodu č. 8. Správa o činnosti obecného úradu.
Starosta informoval prítomných o prácach a činnostiach, ktoré obec realizovala: 1.) Prebehla výmena dverí na obecnom úrade 2.) V obci sa konal
zber opotrebovaných pneumatík 3.) V obci sa robili udržiavacie práce na verejných priestranstvách
– skalky, ktoré vykonávali pracovníci OcÚ 4.) Vymenili sa dvere v interiéri budovy na futbalovom
ihrisku 5.) Pracovníci OcÚ sú nápomocní pri udržiavaní poriadku v obci pri parkovaní vozidiel. V
čase pandémie sa parkovné v obci uhrádzalo výlučne elektronicky, OcÚ pracuje na tom, aby sa
toto dalo platiť aj formou sms. 6.) Naši občania-vodiči, ktorí nemajú na svojich autách viditeľne umiestnenú rezidenčnú kartu, budú taktiež
pokutovaní. 7.) Ing. Kendera odporúča starostovi
požiadať vedenie Jánošíkovej krčmy o vyjadrenie
sa k stavu prisľúbených realizácií, ktoré prisľúbil
vykonať majiteľ p. Kadnár; konkrétne odkanalizovanie Jánošíkovej krčmy, vybudovanie čističky a
parkovania.
Uznesenie č.14/2020. OZ odporúča starostovi
požiadať vedenie Jánošíkovej krčmy o vyjadrenie
sa k stavu prisľúbených realizácií, ktoré prisľúbil
vykonať majiteľ p. Kadnár; konkrétne odkanalizovanie Jánošíkovej krčmy, vybudovanie ČOV a parkovanie.

Mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva konané 26. júna 2020
PROGRAM ROKOVANIA: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Udelenie čestného občianstva obce 4. Rôzne 5. Diskusia 6. Uznesenie 7. Záver
K bodu č. 3: Udelenie čestného občianstva obce.
Starosta obce prečítal návrh ktorý vzišiel od občanov obce, na udelenie čestného občianstva obce Valaská Dubová, kňazovi Karolovi Karašovi, ktorý
končí pastoračnú činnosť v našej obci, za dlhoročnú
pastoračnú činnosť v našej obci, duchovný rozvoj
obce Valaská Dubová, šírenie dobrého mena obce a
zachovávanie duchovných tradícií. Udeliť čestné
občianstvo je možné podľa § 11 ods. (4) písm. o)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „ Obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny “.
Uznesenie č.16/2020. OZ schvaľuje čestné občianstvo obce Valaská Dubová PaedDr. ThLic. Karolovi
Karašovi za dlhoročnú pastoračnú činnosť v našej
obci, duchovný rozvoj obce Valaská Dubová, šírenie
dobrého mena obce a zachovávanie duchovných
tradícií.
V diskusii zazneli vyjadrenia a návrhy na riešenie
aktuálnych problémov – neplnenie Zmluvy o pristúpení k záväzku T. F., záverečný účet obce, ako pokračovať s materskou školou, ako riešiť údržbu
obecných komunikácí, športový deň obce 18. júla.
Nakoľko sa jednalo o mimoriadne zastupiteľstvo,
neboli k týmto bodom schválené žiadne uznesenia.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
konané 06. júla 2020
PROGRAM ROKOVANIA: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Prevádzka MŠ na školský rok 2020/2021 4.
Správy z kontroly HKO 5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2.polrok 2020 6. Rozpočtové opatrenie 01/2020 7. Predaj pozemkov, zámena pozemkov 8. Záverečný účet obce za rok 2019 9.
Rôzne 10. Diskusia 11. Uznesenie 12. Záver
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K bodu č. 3: Prevádzka MŠ na školský rok
2020/2021. Starosta obce vysvetlil v akej situácií sa
nachádza MŠ. Na otvorenie 2 tried MŠ je potrebné
zamestnávať minimálne 3 učiteľky. Obec má dve
možnosti a to: otvorí sa jedna trieda s dvoma učiteľkami, alebo sa otvoria 2 triedy, kde bude potrebné
prijať jednu učiteľku. Finančná situácia je kvôli kríze kritická a príspevok na deti v MŠ v rámci podielových daní, ktoré obec dostane, by nepokryli personálne náklady na prevádzku. Prítomná riaditeľka
MŠ p. Géryová sa následne vyjadrila k situácií.
Momentálne máme na nový školský rok prihlásených 8 nových detí, z toho iba jedno dovŕši do septembra 2020 vek 3 roky, kvôli ktorým by podľa zákona musela byť prijatá ďalšia učiteľka. V
súčasnosti máme v MŠ 31 detí, odchádza 5 predškolákov, dochádzku ukončujú 4 deti. MŠ bude mať v
septembri 24 detí, čo je počet na 1 triedu. Deti, ktoré majú nárok a dosiahli vek 3 rokov v čase nástupu
do MŠ, budú prijaté všetky a ďalšia trieda by bola
otvorená len pre deti mladšie ako 3 roky. Poslanci sa
zhodli, že v momentálnej situácií bude najlepšie
zriadiť na nový školský rok iba jednu triedu.
U z n e s e n i e č. 19 /2020. OZ schvaľuje zriadenie
jednej triedy v MŠ Valaská Dubová na školský rok
2020/2021.
K bodu č.4. Správy HKO Hlavná kontrolórka prečítala správy z vykonaných kontrol, ktoré sú ako prílohy k zápisnici z OZ.
U z n e s e n i e č. 20/2020. OZ berie na vedomie
správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
za rok 2019 a správu z vykonanej kontroly organizačného a pracovného poriadku obce.
K bodu č. 5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020 HKO predniesla plán kontrolnej činnosti
HKO na 2. polrok 2020, keďže neboli žiadne návrhy
na doplnenie poslanci pristúpili k hlasovaniu.
U z n e s e n i e č. 21/2020. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020.
K bodu č. 6. Rozpočtové opatrenie 01/2020. Ekonómka predniesla úpravy rozpočtu, ktoré je potrebné
schváliť. Je potrebné schváliť použitie rezervného
fondu vo výške 2 787,18 eur, ktoré boli použité na
kúpu vozidla Mercedes-Benz Unimog a na tento istý
účel bola použitá čiastka 5 000 eur z Multicipal úveru. Ďalšie zmeny sa týkajú prijatých transferov a zároveň ich využitia. Ide o transfer použitý na činnosti
súvisiacimi so zabezpečením volieb do NR SR 2020 –
príjem aj výdaj vo výške 1 228,78 eur, príspevok na
stravovacie návyky detí vo výške 1 008 eur, transfer
na zabezpečenie sčítania domov a bytov vo výške 2
240 eur a prijatá dotácia na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice vo výške 30 000 eur. Rozpočet po zmene:
bežné príjmy +11 079,93 eur celkovo 367 781,38 eur.
Bežné výdavky + 3 873,04 eur celkovo 277 383,33
eur. Bežný rozpočet +90 398,33 eur. Kapitálové príjmy + 30 000 eur celkovo 30 000 eur. Kapitálové výdavky + 7 787,18 eur celkovo 50 278 ,62 eur Kapitálový rozpočet - 20 278,62 eur Finančné operácie
príjmy +7 787,18 eur celkovo +7 787,18 eur. Finančné operácie výdavky 0,00 eur celkovo 40 700 eur Finančné operácie celkovo - 32 912,82 eur Celkové hospodárenie po zmenách + 37 206,89 eur
U z n e s e n i e č. 22 /2020. OZ schvaľuje: Použitie
prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: Úhradu časti faktúry súvisiacej s kúpou vozidla Mercedes-Benz Unimog vo výške 2 787,18 eur.
U z n e s e n i e č. 23 /2020. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020 podľa prílohy
K bodu č. 7. Predaj pozemkov, zámena pozemkov.
1. Bola doručená žiadosť p. Burgárovej o zámenu
pozemkov, o ktorej sa už prejednávalo na predchádzajúcich OZ.

U z n e s e n i e č. 24 /2020. OZ schvaľuje zámer
prevodu nehnuteľností – pozemkov formou zámeny
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Valaská
Dubová z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to
konkrétne: Účastník zámeny č.1: Obec Valaská Dubová, Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová ,
IČO: 00 31 58 26, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Účastník zámeny č.2: Viera Burgárová, Valaská Dubová 97, 034 96 Valaská Dubová, spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 9/14-in z parcely EN 4836/2,vo
výmere 295,7 m2. Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemkov vo výlučnom vlastníctve účastníka č.1 nachádzajúceho sa v k.ú. Valaská Dubová a
to konkrétne: - parcela č. C-KN 283/2, záhrada o
výmere 22 m2 - parcela č. C-KN 284/6, zastavané
plochy o výmere 16 m2 - parcela č. C-KN 284/7, zastavané plochy o výmere 48 m2 - parcela č. 284/8,
zastavané plochy o výmere 206 m2 - parcela č.
284/3, zastavané plochy o výmere 2 m2 Spolu celkovo vo výmere 294 m2. zapísané na LV č. 693 vedenom OÚ Ružomberok, katastrálny odbor , ktoré
vznikli z pôvodnej parcely E-KN 5074 na základe
geometrického plánu č.36423378-2/2020 vypracovaného MARTVOŇ – GEOPLÁN s.r.o. za pozemok
vo vlastníctve účastníka č.2., nachádzajúci sa v k.ú.
Valaská Dubová a to konkrétne: - spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 9/14-in z parcely č. E-KN č.4863/2,
orná pôda o výmere 295,7 m2 zapísaná na LV č.
1837, vedenom OÚ Ružomberok, katastrálny odbor
Prevod sa uskutoční v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov - prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sa nachádzajú pod rodinným domom a
v záhrade prislúchajúcej k rodinnému domu. Vlastníčkou nehnuteľností je účastníčka zámennej zmluvy č.2. Pozemky sú vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľné pre Obec Valaská Dubová.
Zároveň osobitný zreteľ pre účastníka zámennej
zmluvy č. 1 je využiteľnosť nadobudnutého pozemku
pri prebiehajúcich Jednoduchých pozemkových úpravách v obci čím sa zvýši jeho hodnota a taktiež obec
nadobudne pozemok využiteľný pre potreby obce.
Výmery zamieňaných pozemkov sú – obecný pozemok má výmeru 294 m2 a pozemok vo vlastníctve Viery Burgárovej má výmeru 295,7 m2. Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania
2. Bola doručená žiadosť od p. Martina Gajdoša, ide
o pozemok E-KN 5100/1 (C-KN 607/3) vo výmere
469 m2 v k.ú. Valaská Dubová, vedený na LV č. 693.
Navrhuje sumu 8 eur/m2. Poslanci za zhodli, že v
tomto prípade nie je možné pozemok predať v
zmysle osobitného zreteľa, teda predaj by bol možný jedine dražbou. V súčasnosti obec neplánuje
daný pozemok predať.
U z n e s e n i e č. 25/2020. OZ neschvaľuje zámer
na predaj pozemku E-KN 5100/1, zapísaný na LV
693 v k.ú. Valaská Dubová.
K bodu č. 8. Záverečný účet obce za rok 2019 Starosta oboznámil prítomných s návrhom záverečného účtu a konštatoval, že boli splnené všetky zákonom dané podmienky, ktoré má spĺňať. Za finančnú
komisiu sa vyjadril p. Kendera – finančná komisia
nemá námietky k záverečnému účtu obce za rok
2019 Hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2019.
U z n e s e n i e č. 26 /2020. OZ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2019.
U z n e s e n i e č. 27/2020. OZ schvaľuje Záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

U z n e s e n i e č. 28 /2020. OZ schvaľuje Použitie
prebytku rozpočtu zistený 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, navrhujeme použiť na: - tvorbu
rezervného fondu vo výške 3 846 eur.
K bodu č. 9. Rôzne. Starosta informoval prítomných, že bola doručená žiadosť adresovaná Obecnému zastupiteľstvu od p. T.Fleisa o odpustenie úrokov z omeškania. K dnešnému dňu bola splatená
istina spolu vo výške 8000 eur a zostáva vyplatiť
5286,41 eur z istiny. Výška úrokov sa vypočítava až
ku dňu splatenia celej istiny. Nakoľko celá istina nebola k dnešnému dňu vyplatená čím nebola dodržaná OS Rbk 7Cpr/1/2016 Valaská Dubová c/a Ing.
Fleis a následne podpísaná dohoda o pristúpení k
záväzku p. T. Fleis ml.. Poslanci sa zhodli, že o možnosti odpustenia úrokov z omeškania budú rokovať
až po úplnom splatení istiny. Ďalej sa poslanci zhodli, že možnosť odpustenia úrokov dajú najskôr právne preskúmať.
U z n e s e n i e č. 29 /2020. OZ berie na vedomie
žiadosť p. T. Fleisa o odpustenie úrokov a jej možnosťami sa bude zaoberať až po úplnom zaplatení
dlžnej istiny. Zamestnankyňa obce p. Bocková predniesla svoje vyjadrenie ku správam HKO z výberu
daní a správe k vedeniu pokladne. Vyjadrenie je
prílohou k zápisnici.
K bodu č. 10. Diskusia.
1. Poslanec Kendera poukázal na problém s údržbou
ciest, kanálov a pod. je preto potrebné zaoberať sa
možnosťou kúpy vlečky, ktorá by bola prípojná k
Mercedes – Unimogu. Auto by tak bolo využiteľné
okrem zimnej údržby aj na práce spojené s údržbou
ciest – oprava výtlkov a pod. Starosta uviedol, že by
malo ísť o vlečku, ktorá by bola vyklápacia a mala
nosnosť do 9 t a maximálne do sumy 4 000,00 eur
U z n e s e n i e č. 30 /2020. OZ schvaľuje zámer a
kúpu vlečky prípojnej k vozidlu Mercedes Unimog
maximálne do sumy 4 000,00 eur.
2. Starosta sa ďalej venoval problému stavu ciest v
obci. Celková oprava ciest je veľmi finančne náročná
a v súčasnej dobe nie sú financie na zabezpečenie
rekonštrukcie všetkých ciest prostredníctvom firmy.
Počíta sa skôr s alternatívou svojpomocných opráv
na hlavnej ulici a rekonštrukciou cesty ku ihrisku.
Všetky práce sú závislé na dodávke asfaltu a na spustení asfaltárne v Ružomberku, tá je kvôli korona vírusu ešte stále zatvorená. Starosta bližšie popísal
súčasnú situáciu ohľadne financií obce a síce podotkol, že podielové dane prichádzajú čoraz menšie.
Niektoré obce majú existenčné problémy pokryť základné výdavky obce, čo našťastie nie je náš prípad.
3. Starosta informoval, že na obecnému zastupiteľstvu bola doručená sťažnosť p. Dubovskej ohľadne
konania p. Kržku, ktorý podľa nej naďalej pokračuje
v prácach pri dome a nerešpektuje uzn. č. 11/2020
zo dňa 22.05.2020 a žiada predsedu stavenej komisie a jej členov ,aby sa prišli pozrieť na tvar miesta čo
najskôr. Poslanci sa preto zhodli, že je potrebné osloviť geodeta na zameranie skutočného stavu a vyznačiť, kde sa nachádza cestné teleso a obecný pozemok
na danej ulici. Na základe vytyčovacieho protokolu
Obecné zastupiteľstvo podnikne ďalšie kroky.
4. Ďalej starosta všetkých pozval na Športový deň,
ktorý sa bude konať 18.07.2020 na ihrisku. Súčasťou budú športové hry a súťaže pre deti a tradičný
zápas slobodní- ženatí.

Zápisnice OZ v plnom znení je možné nájsť
na stránke www.valaskadubova.sk
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Súťaž o večeru pre dvoch
v hodnote 30 eur

Zo Života v obci počas roku 2020

Starosta obce Valaská Dubová vyhlasuje pre
čitateľov obecných novín súťaž o večeru v
hodnote 30 eur. Stačí, aby ste do 31. októbra
2020 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 1/2020
Otázky
Pre aký vírus bola na jar vyhlásená mimoriadna situácia?
a/ COVID-19
b/ chrípky
c/ eboly
Koľkokrát už prehrali slobodní so ženatými na športovom dni vo Valaskej Dubovej?
a/ 5
b/ 6
c/ 7
Komu udelilo čestné občianstvo obce OZ
vo Valaskej Dubovej v roku 2020?
a/ Igorovi Tulinskému
b/ Mgr. Zuzane Čaputovej
c/ PaedDr. ThLic. Karolovi Karašovi
V ktorom športe budú obec reprezentovať
športovci v III. slovenskej lige?
a/ futbale
b/ stolnom tenise
c/ vo volejbale
Koľko kusov starých pneumatík sa vyzbieralo v obci počas jarného zberu?
a/ 100
b/ 200
c/ 300
Koľko detí dochádza v aktuálnom školskom roku do obecnej materskej školy?
a/ 14
b/ 24
c/ 34
Meno a priezvisko:
...................................................................
Adresa :
...................................................................
Telefónne číslo:
...................................................................
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