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AKTUÁLNE

Obec hľadá peniaze
na opravu mosta

Hasiči dostali nové auto od ministra
Horná Lehota zažila v sobotu 12.
septembra veľkú udalosť.
Do dediny zavítal minister vnútra a poslanec Národnej rady SR
Robert Kaliňák v sprievode predsedu Žilinského samosprávneho
kraja Juraja Blanára, prezidenta Hasičského a záchranného
zboru SR Alexandra Nejedlého,
prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ladislava Petho
a ďalších. Delegácia odovzdala
obci nové hasičské vozidlo Iveco
Daily Car 15 v hodnote 114 814
eur. Po slávnostných príhovoroch starostu Jozefa Mikuláša a
ministra vnútra auto symbolicky
pokrstili. Nasledovala prezentácia nového vozidla, ľudia si ho
mohli obzrieť zblízka.
Hasičskú pieseň Čo ste hasiči, čo
ste robili si hostia vypočuli v podaní folklórnej skupiny Charita.
Pre vzácnu návštevu a ostatných
hostí bol pripravený chutný
guláš. Dobrovoľní hasiči Iveco
využijú pri zásahoch i výcviku.
Doposiaľ im slúžila stará Škoda
RTO, ktorá sa však v posledných
rokoch často kazila a nemala
takú dokonalú výbavu na zásah
ako jej modernejší nástupca.

Most ponad rieku Oravu na
konci dediny je poškodený.
Naposledy ho samospráva opravovala v roku 2008.
No záťaž, ktorú musí most
neustále znášať, si vyžiada
opätovnú nápravu. Denne
po moste prejdú ťažké mechanizmy a autá urbárnikov,
súkromníkov, družstevníkov,
nehovoriac o kravách, ktoré
tadiaľ prechádzajú dvakrát
za deň.
Most je zatiaľ prejazdný, no
pre zhnitú drevenú podlahu
by mali byť ľudia, ktorí sa po
ňom prepravujú, obozretní.
Samospráva v súčasnosti hľadá peniaze na jeho opravu.

Vzniká kniha o obci

Horná Lehota bude mať novú
monografiu. Zborník Horná
Lehota – obec a jej obyvatelia zostavuje historik Michal
Čajka. S vedením samosprávy
uzatvoril zmluvu, podľa ktorej
má elektronickú podobu diela pripraveného na tlač odovzdať do mája 2018.
Obec za knihu zaplatí
13 500 eur.

Dve ulice majú nové cesty

Obec dala vyasfaltovať miestne komunikácie. Nový asfaltový koberce majú cesty na Obchodnej a ulica Pod Dielcom.
V druhej menovanej lokalite
bude v nasledujúcich rokoch
samospráva ešte cesty rozširovať.
Komunikácie v obidvoch častiach obce už nutne potrebovali opravu. Boli rozbité po
výstavbe plynu a kanalizácie.
Obec zaplatila za vyasfaltovanie ciest 17-tisíc eur.
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Projekty môžu pomôcť materskej škole aj
obecnej budove
Projekty môžu pomôcť škôlke aj
obecnej budove. V nasledujúcich
týždňoch by sa mala obec dozvedieť, či jej ministerstvo školstva
odklepne dotáciu na rozšírenie
kapacít materskej školy. V prvom kole žiadosť Lehoty skončila ôsma pod čiarou. Samospráva

verí, že druhé kolo výzvy pre ňu
dopadne úspešne. Žiadaná suma
27-tisíc eur by pomohla v škôlke
vytvoriť namiesto doterajších 18
až 24 miest pre deti. Do 9. októbra
musí obec podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a zateplenie budovy

obecného úradu. Z envirofondu
žiada sumu 74-tisíc eur. Plánuje
ich použiť na zateplenie dvoch
stien, stropu v kultúrnej sále, pivníc a kancelárskych priestorov
na poschodí. Zateplením budovy
by obec dosiahla úspory približne 63 percent.

Horná Lehota získala z ministerstva financií dotáciu 5-tisíc
eur na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu.
Obec za to kúpi dvadsaťpäť kusov reproduktorov, rozšíri rozhlas do lokalít, kde doposiaľ chý-

bal, vymení izolátory a vzdušné
vedenie.
Zároveň ozvučí javisko a sálu
pre potreby divadelníkov.
Rekonštrukciu obecného rozhlasu zabezpečí firma Milana
Mlynárika z Ružomberka, ktoré-

ho cenovú ponuku samospráva
vyhodnotila ako najvýhodnejšiu.
Samospráva sa rozhodla zmodernizovať verejný rozhlas, pretože ten starý bol poruchový,
často sa kazil a nefungoval už,
ako mal.

Obec zmodernizuje verejný rozhlas
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SPRAVODAJSTVO

Pieskovcové kríže na cintoríne sú vynovené

Reštaurátorské práce v kostole
Svätej Trojice sa skončili
Dňa 27. mája prebehol záverečný kontrolný deň na Komplexné
reštaurátorské práce na nástenných maľbách v interiéri Rímskokatolíckeho kostola Svätej
Trojice v Hornej Lehote.
Kontrolný deň zvolal dodávateľ
reštaurátorských prác Oblastný
reštaurátorský ateliér v Levoči.
Dôvodom kontrolného dňa bolo ukončenie reštaurátorských
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prác na tabuľových maľbách a
ich opätovné osadenie na parapet empory v interiéri kostola.
Prítomní si prezreli hotové dielo
a konštatovali, že práce sú vykonané v zmysle požiadaviek krajského pamiatkového úradu v
Žiline a rímskokatolíckej cirkvi.
V najbližšom období bude spracovaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác,

Pieskovcové kríže na miestnom cintoríne sú ukážkovým
príkladom práce oravských
majstrov kamenárov. Boli vyhotovené v druhej polovici 19.
storočia majstrom kamenárom
Bielopotoczkým z Oravského
Bieleho Potoka.
Na prednej čelnej strane je
reliéf Bolestnej Panny Márie
stojacej pred krížom ukrižovaného Krista. Vplyvom fyzikálnych, chemických a biologických procesov došlo k poškodeniu pieskovca.

ktorá bude tvoriť dodatok k
záverečnej reštaurátorskej dokumentácii dreveného maľovaného renesančného stropu
kostola.
Reštaurátorské práce boli na
kontrolnom dni oficiálne ukončené.
Teraz je rad na cirkevnej vrchnosti, aby kostol v Hornej Lehote opäť posvätila.

Na mnohých častiach krížov
bolo potrebné domodelovať
šaty madony, tváre a krídla
anjelov, pretože časom všetky
časti zvetrali a odpadli.
Na túto prácu bola vyhlásená
verejná súťaž. Komisia posúdila ponuky, ktoré sa pohybovali
od sumy 900 eur až do 6 300
eur za opravu jedného kríža.
Samospráva vybrala spomedzi
uchádzačov Denisa Brnoliaka z
Liptovských Sliačov.
Práce mal ukončiť do konca
septembra.

Trojica krížov
má svoje vysvetlenie

Samospráva v týchto dňoch
dokončuje opravu centrálnych krížov na cintoríne.
Na Dušičky už budú návštevníkov vítať zreštaurované
pamiatky.
Pre mnohých bolo doteraz
záhadou, prečo sa na cintoríne nachádzajú až tri takéto
kríže.
Cintoríny mávajú totiž obvykle jeden hlavný kríž.
S vysvetlením prišiel historik
Michal Čajka, ktorý zhotovuje novú monografiu Hornej
Lehoty.
Zistil, že tak, ako v dedine
boli tri kaštiele rôznych majiteľov, tak aj na cintoríne sa
nachádzali tri kríže.
Každý z pánov mal ten svoj.
Cintorín bol rozdelený na
tri časti, v každej bol jeden
hlavný kríž, okolo ktorého sa
pochovávali zomrelí z toho
ktorého panstva.
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UDIALO SA

Hornolehoťanky sa dožívajú
významného jubilea

Deň detí sa vydaril
Oslavu deťom pri príležitosti ich sviatku pripravili miestni hasiči
a členovia cirkevného výboru Charita. Na ihrisku čakali na deti
súťaže od výmyslu sveta, sladké odmeny, darčeky i občerstvenie v
podobe gulášu.
Hasiči predviedli oslávencom ukážky požiarnej techniky.
Akcia sa, ako to už býva, niesla v dobrej nálade.
Deti odchádzali domov spokojné, s úsmevom na tvári.

V tomto roku sa dve obyvateľky, Žofia Franeková, narodená 26.
marca 1925 a Kristína Geburová, narodená 21. septembra 1925
dožili 90. narodenín. K ich životnému jubileu im osobne zablahoželal starosta Jozef Mikuláš. Poďakoval im za výchovu detí a za
všetko, čo pre rozvoj Hornej Lehoty počas svojho života urobili.
Do ďalších rokov života im v mene samosprávy a obyvateľov zaželal pevné zdravie, pokoj a pohodu v kruhu najbližších.

Na futbalovom turnaji si zmerali sily mužstvá z troch dedín
V poslednú júlovú sobotu sa na viacúčelovom ihrisku pri materskej škole uskutočnil futbalový turnaj. Zúčastnili sa ho družstvá z Hornej
Lehoty, Sedliackej Dubovej a Oravskej Poruby. Futbalový turnaj vyhralo bez prehry družstvo z Oravskej Poruby. Starosta Jozef Mikuláš odovzdal prvým trom mužstvám atraktívne poháre za umiestnenie. Počas podujatia sa podával výborný guláš a občerstvenie. V popoludňajších
hodinách účastníkov i početnú divácku kulisu prekvapila lokálna búrka, ktorá akciu a posedenie pri guláši predčasne ukončila.

4. strana

OKTÓBER 2O15

HISTÓRIA

Ako opísala oslobodenie obce obecná kronika
Streľbu už bolo neustále počuť.
Príchod Červenej armády sa
očakával každý deň. No Nemci
nápor udržali dva mesiace, medzitým Nemci stále prechádzali
cez dedinu, niektorí sa tu usadili vždy na pár dní a zas ich
vymieňali ďalší. Zásobovanie
už mali mizerné, preto brali čo
im prišlo do rúk. Boli už veľmi nedôverčiví, lebo v každom
obyvateľovi videli partizána.
Na to bezmála doplatili životom
aj Štefan Mikuláš a Jozef Feranec, ktorí chtiac niečo obrániť
pre rabovaním skrývali zbožie.
Nemci ich videli a horko ťažko
sa im podarilo presvedčiť ich,
že nemajú nič zlého v úmysle.
Chlapi keď videli, že je už ozaj
zle, urobili v Lazoch dva bunkre.
Do týchto odviezli aspon koľko
toľko zásob a čakajúc, že Nemci
budú chlapov brať, chceli sa tam
ukryť. Na stavbe bunkrov sa
zúčastnili J. Feranec, Jozef Forgáč, Ján Blaško, Anton Blaško
a Jozef Feranec. No ukryť sa už
nemali kedy, lebo 24. februára
1945 Nemci obstáli dedinu a vyhlásili, že všetci chlapi bez rozdielu na vek majú sa dostaviť
do sály. Nemci potom prezreli
všetky domy, či sa niekto neukryl a kontrolovali účasť podľa obecného zoznamu. Chlapov
narodených od 1915 hore už
nepustili, ale odviezli do Kubína. Tu ich naložili na transport
a odviezli do Martina. Z idúceho
vlaku sa podarilo utiecť Jozefovi Trnovcovi a Štefanovi Franekovi. Trnovca však Nemci opäť
chytili a zavreli, tento sa však
z väzenia vyslobodil pomocou
priateľa Matúšku z Kňažej. Už z
Martina sa podarilo utiecť Jozefovi Mikulášovi, ten sa opatrne
prevezúc v rušni s nákladným
vlakom, dostal domov. Z Martina boli naši chlapi odtransportovaní do Talianska. Bol medzi
nimi O. Kozáčik, Jozef Forgáč, Jozef Mikula, Anton Kňazúr, Jozef
Krížo, Ján Štelina, Pavol Kršák,
Štefan Regulík a Jozef Hrúzik.
Keď prechádzal transport cez
Bratislavu, bolo bratislavské
nádražie úplne prázdne, pre-
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tože v Bratislave rozhlásili, že
vezú z Oravy zúrivých partizánov. Jedine krajan, rodák z Lehoty Emil Krížo, ktorý býval v
Bratislave, i napriek všetkému
stál na nástupišti a odprevádzal
aspoň kývaním rodákov do cudziny. Z Talianska sa všetci vrátili po fronte. Vojaci radi už teraz

Nemci sa stiahli do zákopov v
Blatinách, odkiaľ ich však Rusi
do večera vyhnali. Potom Nemci
odišli do Podzámku. V Podzámku vydržali nápor ČA 36 hodín.
Po túto dobu oslobodzujúca armáda strieľala z ťažkých zbraní
z našej obce na Nemcov v Podzámku. Kaťuše boli umiestnené

vedie hradská, a železničný.
Menšie škody boli tiež spôsobné v budove národnej školy, kde
boli poškodené školské zbierky
a iný inventár. Z občanov škodu na rodinnom domci utrpela
Františka Čaprndová, na domci
ktorej sa zrútila predná stena
od otrasu streľby. Niektorým

na to spomínajú, čo skúsili. Mali
vraj dobrého veliteľa, ten držal
s nimi a neraz ich zachránil i od
najhoršieho.
V dobe po potlačení povstania
až do príchodu frontu boli občania, nielen muži čo ostali doma, ale aj ženy kopať obranné
zákopy. Najväčšie zákopy boli v
Blatinách a tiahli sa cez Polomu
a Lány.
Ešte hodno zaznačiť tzv. evakuovanie našich občanov v septembri 1944. Občania mysleli, že už
príde fronta, preto si pobrali narýchlo na vozy čo mohli i statok
a utiahli sa pod Daučovku. Toto
vyhnanstvo trvalo jeden deň aj
noc, vidiac však, že sa v obci nič
nerobí, vrátili sa pekne všetci
domov. Hliadky, čo sa v obci robili vykonávali menší chlapci.
Naša obec sa dočkala vyslobodenia dňa 3. apríla 1945. Ruská
armáda došla do našej obce o
druhej hodine popoludní. Hoci
Nemci kládli jednotlivé odpory,
k väčšiemu boju v obci nedošlo.

na ulici smerom na pílu. Delá a
mínomety boli na ulici smerom
na Dielec. Mínomet bol tiež na
mostíku pri Kršákovi a pri Bencúrovi. Vďaka týmto mohutným
zbraniam a vytrvalosti ČA, ktorá bojovala dňom, nocou, mohli
konečne naši občania po troch
dňoch vyliezť z pivníc, kde sa
pred streľbou ukryli. Prvý ruský
dôstojník a veliteľ bol (umiestnený) ubytovaný u Jána Palku.
Prvých vojakov oslobodeneckej
armády uvítal Jozef Hrúzik st.,
starý robotník. No príslušníci
ČA mali iné na starosti, ako tešiť sa s občanmi, veď Berlín bol
ešte tak ďaleko a bojov ešte veľa. Občanom sa zdalo čudné, že
vojaci zaobchádzali s nimi dosť
surovo, no nebolo na tom vôbec
nič divného, veď bola vojna.
Ako vieme, fronta prešla cez našu obce dosť hladko, takže mimoriadne veľkých škôd nebolo
spôsobené. No napriek všetkému boli v chotári obce zničené
dva mosty. Most potočný, kade

občanom tiež od otrasu vypadali sklá na oknách. Viacerí občania utrpeli škodu na hnuteľnom
majetku. Nemci zobrali z dediny
niekoľko koní aj s postrojmi a
vozmi, tiež iné menšie i väčšie
veci. Škoda spôsobená vykopaním zákopov na pozemkoch bola tiež značná.
S rekonštrukčnými prácami sa
začalo hneď po prechode fronty.
Potočný most bol opravený dokiaľ bola ešte ČA v obci. Naši občania sa zúčastnili tiež na oprave mostov v Kňažej a v Kubíne.
Železničná trať bola rozhádzaná
po celej Orave. Nemci pomocou
zvláštneho stroja potrhali koľajnice. Rekonštrukčné práce trvali
až do novembra 1945. Naši občania sa týchto prác zúčastnili.
Pri rekonštrukčných prácach u
dospelých nedošlo k vážnym
zraneniam. Len žiak z druhej
triedy národnej školy Šebastián
Šimko našiel muníciu, bol ňou
poranený a zraneniam podľahol
v nemocnici.
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Pripomíname si 90. výročie narodenia pátra Andreja Poláka

Rok 2015 je rokom zasväteného života, dvojstým výročím od
narodenia sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej spoločnosti
a 90. výročím od príchodu saleziánov na Slovensko (r. 1924).
Sú to významné medzníky. Tieto
udalosti dávajú podnet, aby sme
si pátra Andreja Poláka, SDB, uctili. Pripomíname si 90. výročie
narodenia a pri tej príležitosti ho
predstavujeme slovenskej verejnosti.
Andrej Polák sa narodil 19. marca 1925 v Hornej Lehote. Mal deväť súrodencov. Jeho rodičia boli
Ján Polák a Mária, rodená Záhorská. Matka pochádzala z Dolnej
Lehoty.
Po vychodení ľudovej školy v
rodisku navštevoval meštianku
v Dolnom Kubíne. Gymnázium
zvládol večerne v Žiline. Cítiac
duchovné poslanie vstupuje v
roku 1946 do saleziánskeho
domova v Šaštíne. Saleziánske
sľuby zložil v r 1948 v Hronskom

Sv. Beňadiku. V apríli 1950, keď
boli násilne rozpustené rehole,
bol odvlečený do Podolínca. V
decembri 1951 sa mu podarilo
utiecť so svojimi spolužiakmi
do Rakúska. Po krátkom pobyte
v utečeneckom tábore v Linzi, v
januári 1952 prekročil rakúsko-talianske hranice a dostal sa do
saleziánskeho strediska v Turíne. Tu nachádza nový domov. Počas školských prázdnin praxuje
v nemeckých ústavoch pre deti
bez rodičov. Takto sa zdokonaľoval v nemčine. Dňa 1.7.1958
bol vysvätený v Turíne za kňaza
– saleziána. Poslaním saleziánov
je výchova chudobnej mládeže.
Po trojročnom štúdiu na Filozofickej fakulte získal profesúru na
Pápežskej univerzite v Ríme. Od
r. 1961 pôsobil vo farnostiach v
severnom Taliansku. Ako profesor bol v saleziánskom seminári
v Ústave sv. Cyrila a Metóda v r.
1966 – 67. Misijné poslanie začína napĺňať v Libanone. V r. 1968
– 1973 bol profesorom matematiky a fyziky v saleziánskom seminári v libanonskom Bejrúte.
Potom päť rokov pôsobil na talianskej strednej škole v Alexandrii (Egypt). Od roku 1978 bol v
Káhire. Tu na okraji veľkomesta
vychovával a pripravoval do života s nemeckými a talianskymi
spolubratmi vyše dvetisíc chlapcov zo severnej Afriky. Bol vicedirektorom technickej saleziánskej školy.
Dokonale ovládal latinčinu, taliančinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu, čiastočne arabčinu.
Kňazský stav je žriedlom posily

a rastu viery pre nás laikov. Salezián je otcom mládeže, učiteľom,
vodcom i sudcom. Takýmto nevyčerpateľným prameňom, bol
50 rokov náš páter Andrej.
Primičnú sv. omšu v rodisku slúžil v kostole Najsvätejšej Trojice
v roku 1969, teda až 11 rokov
po vysvätení. Jeho rodáci z Hornej Lehote sa v roku 1968 rozhodli postaviť nový kostol. Pred
jeho posviackou i Andrej Polák
prispel významnou mierou k
jeho vybaveniu. Z Ríma v roku
1972 osobne priniesol ornáty na
všetky cirkevné obdobia, pluvial,
kalichy, monštranciu, sochu Ježiška z Betlehema a neskôr aj obrazy krížovej cesty. Finančne mu
pri tom pomáhali rodáci z USA a
Kanady.
Na každú návštevu Slovenska sa
veľmi tešil. Rád rozdával duchovné bohatstvo zo SÚSCM v Ríme:
modlitebné knižky Živý prameň,
náboženskú literatúru i pamiatky z Egypta. Najmä papyrusové
obrázky s výjavmi antickej mytológie. V rodnej obci, po obnove
dolného kaštieľa, v roku 1996
posvätil novú sochu Jána Nepo-

muckého.
Pán Boh si ho pozval k sebe do
nebeského domova v prvý piatok siedmeho mesiaca 7. júla
2002. Jeho telesné pozostatky
sú uložené na cintoríne v Hornej
Lehote, pri kostolíku Najsvätejšej Trojice. Pochovali ho Mons.
Andrej Imrich, spišský pomocný
biskup a páter Vladimír Fekete, SDB provinciál saleziánov za
účasti rehoľných spolubratov,
kňazov a veriacich z celej Oravy.
Pátra Andreja nám sprítomňuje
jeho socha pri hrobe, ktorú vytvoril mladý umelec Stanislav
Kľúčik. Hold misionárskej službe vykonanej najmä v Egypte,
prináša kniha Neskoré priateľstvá, ktorej autorom je Ing. Ján
Ďurech.
Páter Andrej Polák pracoval horlivo a s mladíckym saleziánskym
nadšením na každom mieste
svojho pôsobenia. V našich srdciach stále žije. Nech jeho vykonaná misionárska služba po
šírom svete a na Slovensku prináša hojné ovocie.

Kostol Najsvätejšej Trojice prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.
Na pamätnej tabuli kostola stál
voľakedy latinský text, ktorý až
doposiaľ nebol preložený.
V súčasnosti je už text pod omietkou, no celé znenie sa zachovalo
v obecnej kronike.
Samospráva ho dala preložiť odborníkovi. Historický text pre-

kladal Marek Ďurčo z Trstenej.
Keďže pri preklade nevedel identifikovať niektoré slová na základe kontextu, pokúsil sa o voľnejší
preklad.
Prvá časť hovorí o pochovaní členov rodiny Abaffy v miestnom
kostole. V druhej sa spomína
stavba veže farského kostola v
roku 1688 v Hornej Lehote.

Preklad znie: Na chválu Najsvätejšej Trojice a váženého Juraja
Abbaffyho z Veľkej (...) a z Hornej
Lehoty. Jeho syna urodzeného
kapitána Jána Abbaffyho a jeho
najdrahšiu manželku Barboru
Szerdahelyovú po jej smrti na ich
žiadosť sme tu uložili na odpočinok. (Tu očakáva) posledný deň
jeho manželka so zármutkom

(ich) dedičov.“
„Dňa 13. júna roku 1688 začali
(budovať) od základov toto dielo.
Župan Oravskej stolice Alexander
Abbaffy, syn zosnulého slávneho kapitána Ondreja Abbaffyho,
spolu s jeho najdrahšou manželkou Alžbetou, na slávu Najsvätejšej Trojice a ku cti všemohúceho
Boha dali postaviť túto vežu.“

MOTTO: NAJVÄČŠÍ DAR,
ČO MÔŽE PÁN BOH DAŤ,
JE SYN – KŇAZ. SV. JÁN BOSCO

Ladislav Polák

Text z pamätnej tabule na kostole už má slovenský preklad

6. strana

OKTÓBER 2O15

SPRAVODAJSTVO

Nové povinnosti stavebníkov
Podľa zákona o registri adries
musí každý stavebník, ktorému
bolo vydané platné stavebné povolenie a požiada o pridelenie
súpisného čísla pre svoj rodinný
dom, predložiť obecnému úradu
aj adresný bod vstupu do svojho
rodinného domu a geografický
bod osy ulice. Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené
v priestorových súradniciach

geodetického referenčného systému. Adresný bod sa vyznačí v
zameraní adresného bodu, ktorý
sa vyhotovuje podobne ako elektronický dokument. Geografická
os ulice sa vyznačí v zameraní
ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický
dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred určením ná-

zvu ulice. Obec tieto dokumenty
zaregistruje do informačného
systému verejnej správy. Súčasne so vznikom novej adresy
vyznačí polohu adresného bodu
v geografickej časti registra. So
zánikom adresy vymaže túto polohu z geografickej časti registra.
Obec okrem toho musí v informačnom systéme vyznačiť ešte
ďalších 19 údajov.

Ak ide o budovy, ktorým bolo súpisné číslo určené do 30. 6. 2015,
ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje ako u
nových stavebníkov tak, aby každý rodinný dom bol v systéme
zapísaný. Nový systém zamerania bude slúžiť hlavne zložkám
CO, hasičom a záchrannej službe.

nia v skratke:
1. správny pomer uhlíkatých a
dusíkatých surovín
2. dostatočný prístup vzduchu
3. správna vlhkosť kompostovaného materiálu
4. správna veľkosť surovín

ZÁHRADE
Bioodpad, ak nie je dostatočne
vysušený, nedokonale horí či skôr
tlie a dymí.
Teplota horenia je nízka a vzniká
množstvo jedovatých látok, často
karcinogénnych ako dechty a iné
škodlivé uhľovodíky a aj silno toxický oxid uhoľnatý.
Ak do takto dymiacej kopy na
podporu horenia pridáme ešte aj
plasty alebo gumu, vzniká široké
spektrum nebezpečných látok
ako plynný chlór, kyselina chlorovodíková, dioxíny, fenoly, sadze,
decht, oxid uhoľnatý, kyanidy a
iné. Tieto látky sadajú na našu i
okolité záhradky a takto si zamorujeme prostredie, kde žijeme.
Navyše, domáce spaľovanie odpadu je zakázané.
Zakazuje to zákon o odpadoch,
zákon o ochrane pred požiarmi a
občiansky zákonník.

Jozef Mikuláš

Prečo je pre domácnosti výhodné kompostovať

Kompostovanie je prirodzený,
riadený a prevažne aeróbny biochemicky proces. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. biodpad na kvalitné hnojivo pre našu záhradku.
Proces prebieha pomocou živých
organizmov, obzvlášť mikroorganizmov.
Domáce kompostovanie má tú
výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť

záhradke živiny, ktoré sme z nej
formou úrody odobrali.
Význam kompostu:
• Obohacujeme pôdu o organické
látky a humus
a zabezpečujeme rastlinám dostatok živín.
• Vylepšujeme chemické a fyzikálno – chemické
vlastnosti pôdy.
• Zvyšujeme výnosy pestovaných
plodín.

Samospráva eviduje množstvo
žiadostí na povolenie výstavby rodinných domov. Len tento
rok ich je zatiaľ desať, budúci
rok chcú v dedine stavať ďalší desiati záujemcovia. Keďže
obec nemá dostatok stavebných
pozemkov, rozhodla sa vykúpiť
nové parcely pod výstavbu oko-

lo budovy bývalej škôlky. Ide o
staré obecné dvory a jeden rodinný dom, čím sa vytvoria štyri
stavebné pozemky, každý s rozlohou 750 metrov štvorcových.
Súčasťou budú inžinierske siete, prístupová cesta široká 5,5
metra, na jar budúceho roka by
sa mali začať budovať rozvod

Základné princípy kompostova-

PREČO KOMPOSTOVANIE?
Každý Slovák vyprodukuje ročne
330 kilogramov odpadov, z toho
bio-odpad, ktorý môžeme skompostovať, tvorí od 40 – 70 percent. Sedemdesiat percent odpadu putuje na skládky a do spaľovní a skompostuje sa necelých päť
percent. Poďme spoločne vytvoriť krajšie a zdravšie prostredie, v
ktorom žijeme. Poďme spoločne
kompostovať a znížme množstvo
odpadu, ktoré skončí na skládke.
Vďaka kompostovaniu môžeme
znížiť komunálny odpad, čo znamená znížiť náklady na zber a
zvoz odpadu a ušetrené finančné
prostriedky použiť na zmysluplnejšie činnosti v našej obci.
PREČO NESPAĽOVAŤ ODPADY V

Preto bioodpad treba kompostovať a nie spaľovať.
Ing. Dominika Ďurišová

V Hornej Lehote pribudnú stavebné pozemky

OKTÓBER 2O15

pitnej vody a napojenie na elektriku.
Pozemky pod cestu obec kúpi
od Petra Kňazúra (286 m²),
Magdalény Bjelovej (115 m²),
Bohdany Zápotočnej (233
m²+rodinný dom). Predpokladá, že náklady na výkup sa vyšplhajú na 31-tisíc eur.

V súčasnosti sa pripravujú geometrické plány a upresňuje sa
výmera parciel.
O novovzniknuté pozemky
v centre dediny prejavili záujem
MUDr. Jakub Ondrek, Zdeno Brník, Barbora Baleková a Michaela Ordančíková, Július
Chomistek, ml.
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Lukáš Kytaš, 25.1.2015,
Horná Lehota 196
Nikola Blašková, 16.4.2015,
Horná lehota 98
Isabela Kozáčiková,
16.4.2015, Horná lehota 193
Michal Chomistek, 25.4.2015,
Horná lehota 128
Anna Mateková, 5.5.2015,
Horná lehota 199
Emma Klimplová, 13.9.2015,
Horná Lehota 119
Opustili nás:

Štefan Ďaďo, 3.6.1957
Štefan Turošák, 1.1.1937
Štefan Mikulaj, 7.8.1946
Ing. Ján Blaško, 12.3.1945
Jozef Krížo, 1.12.1938
Jozef Janák, 24.5.1932
Prihlásení:

Ing. Martin Tretina,
28.1.1974
Mgr. Zuzana Tretinová,
11.9.1973
Tereza Tretinová, 6.8.2010
Martin Tretina, 31.8.2006
Tatiana Fideráková,
24.5.2012
Odhlásení:

Ing. Michal Mikuláš
70
Ján Reguly

Výpis uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hornej Lehote

tovanie miestnej komunikácie – Obchod-

m2 v cene 12,80 €/ m2 = 780,80 €

ná ulica

(slovom sedemstoosemdesiat €

stupiteľstva, overovateľov zápisnice p.

ho zastupiteľstva v Hornej Lehote

komunikácie v katastrálnom území obce

 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

zápisnice Červeňová Dagmar a Maruniak

uznesenie č. 3/2015 - schvaľuje
 1. Program rokovania obecného za-

Výpis uznesenia zo zasadnutia obecné-

Dagmar Červeňovú, p. Petra Chomisteka ,

uznesenie č. 4/2015 - schvaľuje

Záverečný účet obce Horná Lehota a ce-

Peter, zapisovateľ zápisnice Jurovčík

zapisovateľa zápisnice Milana Jurovčíka

 1. Program rokovania OZ, overovateľov

loročné hospodárenie obce za rok 2014

Milan

bez výhrad.

 3.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 466,20 eur, ziste-

ného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-

tových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, na : tvorba
rezervného fondu vo výške 466,20 eur

 4. Zmluvu o vytvorení monografického
diela – zborník „Horná Lehota - obec a jej

obyvatelia“ v elektronickej podobe vo formáte PDF pripraveného na tlač do mája r.
2018 v cene 13 500 € uzatvorenú medzi

Obcou Horná Lehota a Mgr. Michalom Čajkom, bytom Medzibrodie nad Oravou 102
 5. Predaj pozemku s parcelným číslom
C-KN 147/15 v k.ú. obce Horná Lehota

vedený na LV 525 ako ostatné plochy o výmere 73 m2 manželom Peter Bolek, rod.
Bolek, nar. 05.01.1961 a Anna Boleková,
rod. Parížeková, nar. 26.09.1963, obaja

štátni občania SR, trvale bytom Námestovo, ul. Mieru 287/28 a to prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.

 2. Zmenu rozpočtu na rok 2015, ktorá
vyplynula zo zámeru obce o vyasfaltovanie ulice z dotácie na opravu miestneho

rozhlasu, z predaja obecných pozemkov,

zo zamestnania dvoch občanov na § 50j/
SN -2015 na dobu 9 mesiacov, z predpokladanej kúpy rodinného domu so sú-

pisným číslom 32, vybudovanie miestnej
komunikácie ako aj zálohy na spísanie
novej knihy o obci

 3. VZN č. 1/2015 obce Horná Lehota

Národnej kultúrnej pamiatky, po tomto

pozemku bude viesť prístupová cesta k

NKP ktorej vlastníkom sú kupujúci. Účastníkmi na strane právneho úkonu na strane nadobúdateľa nie sú osoby uvedené

v § 9 ods. 6 a7 zákona č. 138/1991 Zb., o

majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov. Kúpna cena nehnuteľností je

stanovená v sume 10 eur/m2 t.j. v sume
730 eur.

 6. Čerpanie finančných prostriedkov
z rozvoja vidieka na roky 2015 až 2023

predovšetkým orientovať na opravu a re-

konštrukciu miestnych komunikácií v obci Horná Lehota a na výstavbu miestnych
komunikácií Pod Dielcom a Pod Stráňou.

 7. Použitie prebytku rezervného fondu
obce z roku 2014 a roku 2015 na vyasfal-

vedených na LV č. 332, ako pozemky re-

gistra C-KN na meno Bohdana Zápotočná,

rod. Chudobová, bytom ul. Okružná, Dolný
Kubín v 1/1.

C-KN parc. č. 99/2, záhrady o výmere 112
m2 v cene 12,80 €/m2 = 1 442,50 € (slovom jedentisícštyristoštyridsaťdva eur
päťdesiat centov)

C-KN parc. č. 100/2 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 99 m2 v cene 12,80 €/

m2 = 1275,12 € (slovom jedentisícdvestosedemdesiatpäť € dvanásť centov)

C-KN parc. č. 100/4 záhrady o výmere 12
m2 v cene 12,80 €/m2 = 283,36 € (slo-

príslušenstvom ako pletivový plot s ploto-

plniace si povinnú školskú dochádzku v

 4. Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie v katastrálnom území

obce Horná Lehota zapísaných u Okresného úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor,
na LV č. 774 ako pozemky registra C-KN

na meno vlastníka Peter Kňazúr, rod. Kňazúr, nar. 14.08.1979 trvale bytom Horná

Lehota č. 196, 027 41 Horná Lehota v 1/1.
C-KN parc. č. 99/1, záhrady o výmere 93
m2 v cene 12,8 €/m2 = 1 190,40 €, slo-

137 m2 c cene 12,80 €/m2 = 1 753,60 €,

s pozemkom na ktorom stojí budova

úradu Dolný Kubín, odbor katastrálny,

školskom roku 2015/2016

Oravou a v Oravskom Podzámku pre deti

osobitného zreteľa v spočíva v tom, že sa

jedná o pozemok bezprostredne susediaci

Horná Lehota zapísaných u Okresného

vom dvestoosemdesiattri eur tridsaťšesť

vom (jedentisícjednostodeväťdesiat eur,

Prevod pozemku paragrafom hodným

Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej

o určení školských obvodov v Dlhej nad

8 písmena e) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení zák.č. 258/2009 Z.z..

osemdesiat centov)

štyridsať centov)

C-KN parc.č. 101/1, záhrada o výmere

slovom (jedentisícsedemstopäťdesiattri
eur šesťdesiat centov)

C-KN parc. č. 101/2 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 56 m2 v cene 12,80 €/
m2 = 716 € (slovom sedemstošestnásť
eur)

Kúpu pozemkov pod výstavbu miestnej

komunikácie v katastrálnom území obce
Horná Lehota zapísaných u Okresného
úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor,

vedených na LV č. 125 pozemky registra
C-KN na meno vlastníka

Magdaléna Bieľová, rod. Bieľová, nar.

07.07.1967, trvale bytom ul. Ľ. Štúra
2295/3, 026 01 Dolný Kubín 1/1 .

C-KN parc.č. 100/1 záhrady o výmere 54
m2 v cene 12,80 €/m2 = 691,20 € (slo-

vom šestodeväťdesiatjeden eur dvadsať
centov)

C-KN parc. č. 100/3 záhrady o výmere 61

centov)

Rodinný dom so súpisným číslom 32 s

vými vrátkami, vodovodná prípojka, ka-

nalizačná prípojka, žumpa, ovocné stromy
a spevnené plochy monolitického betónu

v sume 21 999 € (slovom dvadsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur).

Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti

bola stanovená dohodou predávajúcich
a kupujúceho na základe znaleckého

posudku č. 103/2015, ktorý vyhotovil,

dňa 13.08.2015 Ing. Ladislav Bednár, Ob-

rancov mieru 611, 028 01 Trstená, znalec

v obore stavebníctva, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby.

 5. Povodňový plán záchranných prác
obce Horná Lehota

 6. Predaj pozemku C-KN s parcelným č.
169/26 v k.ú. obce Horná Lehota vedený
na LV 525 ako zastavané plochy a nádvo-

ria o výmere 37 m2 pre Pavol Hládek, rod.
Hládek, nar. 18.01.1964, bytom Horná

Lehota 157, 027 41 Oravský Podzámok,
štátny občan SR a to prípadom hodným

osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm.
e) zákona č. 258/2009 Z. z..

Prevod pozemku paragrafom osobitného
zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok v jeho hospodárskom dvore, ktorý

doposiaľ využíval a nie je vhodný na iné
využitie.

Účastníkom kúpy nie je osoba uvedená
v § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov. Kúpna cena je stanovená vo výške
15,59 eur/m2 t.j. v sume 576,83 eur.
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