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Začiatok leta s vďačnosťou
získal pozornosť nielen detí, ale aj starších.
Ihrisko naplnilo okrem hostí aj niekoľko väčších
dravých vtákov, o ktorých sme sa dozvedeli napríklad aj to, že jeden vycvičený dravý vták mal
v minulosti hodnotu ako veľké územia či lesy.
Vďaka sokoliarskej skupine Sv. Bavona zo
Štiavnických Baní sme mohli týchto dravcov vidieť úplne zblízka, dokonca aj vyskúšať si ich
chytiť. Kvôli nepriaznivému počasiu sa
z bublinovej stala balónová šou a Mr. Bubble
ukázal svoju kreativitu s balónmi. Avšak o sprievodný program pre deti bolo postarané dostatočne. Maľovanie na tvár, lesná pedagogika
alebo vozenie sa na koňoch umožnilo deťom
užiť si toto poobedie tak, ako to majú radi. Tento rok sme si mohli obohatiť svoje vedomosti aj
informácie o včelárstve. Pripravená bola prezentácia náradia, medov a rôznych pomôcok,
ktoré sa pri výrobe medu používajú.

Víkend, ktorý odštartoval leto, bol plný pohybu a športu, kultúrneho zážitku a tiež
vďaky za všetko, čo z prírody máme.
V dňoch 23. a 24. júna sa ihrisko v dolnej časti obce Štefanov nad Oravou naplnilo
nielen obyvateľmi našej dediny, ale tiež hosťami z okolitých miest a obcí, či našimi
príbuznými a známymi.
Dni poďakovania obce Štefanov nad Oravou – Pocta prírode sa stali udalosťou, ktorou u nás začíname leto už niekoľko rokov. Hoci

je myšlienka vďaky každý rok rovnaká, hostia,
ktorí prichádzajú účastníkom spríjemniť nedeľné popoludnie, sa menia. A tiež domáci účinkujúci prichádzajú každoročne s novým programom.
Sobotný futbalový turnaj sa niesol v atmosfére tímovosti a dobrej nálady, aj keď kvôli počasiu sa miestami zdalo, že z futbalu sa stane
prírodný vodný futbal. To však nerobilo problém ani jednému z troch tímov a s krátkymi neplánovanými dažďovými pauzami mal turnaj
svoj víťazný tím. Spomedzi tímov Hasiči Štefanov nad Oravou, dorast Štefanov nad Oravou
a Bedrich Team, bolo práve mužstvo Bedrich
Team tento rok najúspešnejšie.

Nechýbal ani tradičný zápas Slobodní vs.
Ženatí, v ktorom veľmi tesne Ženatí vyhrali nad
Slobodnými.
Cesta z dolného
Štefanova na horný
koniec sa na istý čas
zmenila na cyklistický chodník a Cyklosúťaž mohla začať.
Účastníci si zmerali
sily v rôznych úrov-

Neskôr sme sa presvedčili, že fyzický hendikep nemusí prekážať vďačnosti a radosti zo života, keď nevidiaci Marián Bango spolu s manželkou svojím spevom, radostným prístupom
a dávkou naozaj pozitívnej energie postavili na
nohy alebo rozspievali väčšinu publika. Neskôr
nám spevácka skupina Žiblonka piesňami pri-

niach náročnosti, podľa
vekových kategórií. Výsledky v istých prípadoch
boli so sekundovými rozdielmi, no nič to nemenilo na pohodovej atmosfére súťaže.
Nedeľný program, aj keď občas sledovaný
spod dáždnikov, nestrácal na svojej atraktivite.
Slávnostnú svätohubertskú svätú omšu svojím
spevom sprevádzal mužský spevácky zbor
Oravskí pútnici a trubači na lesniciach. Po svätej omši boli ponúkané kotlíkové špeciality rôzneho druhu, aby bol sýty nielen duch, ale aj
telo. Poobedný program odštartoval kúzelník
Ivan, ktorý si svojím interaktívnym vystúpením

pomenula staré zvyky a legendy, ktoré sa tradovali na páračkách. Program bol zakončený
zábavou, o ktorú sa postarala skupina z ulice
Mlynskej.
Víkend, počas ktorého sme si pripomenuli za
čo všetko môžeme byť vďační a čo všetko
z prírody máme, síce priniesol pár zranení zo
sobotného futbalového zápasu, no veríme, že
aj napriek tomu si obyvatelia našej obce užili
spoločne strávený čas.
Michaela Ondríková
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o dlhšej odmlke opäť držíte
v rukách nové vydanie novín
obce Štefanov nad Oravou. Život
tu ide stále v kolobehu. V ňom sa
niečo mení, niečo ostáva a niečo
sa zlepšuje.
Začal nový školský rok a medzičasom iný skončil. Pre mnohých je to len pokračovanie
a stupňovanie niečoho začatého
alebo koniec, či úplne nový začiatok. A dni takto idú stále. Neplatí
to len pre študentov či žiakov, ktorí
čas vnímajú v perspektíve prázdnin a školského roka.
Prichádzajú zmeny v živote
osobnom, sociálnom, aj intelektuálnom. Či sme študenti, pracujúci alebo seniori. Často ale zabúdame na hodnotu dosiahnutých
vecí, alebo vôbec toho, čo máme.
S pocitom vlastníctva sa stráca
bohatstvo, ktoré sme v danej veci
videli, keď sme ju nemali.
Sama som musela zažiť čas
mimo normálnosti, na ktorú sme
tu zvyknutí, aby som začala vidieť
veci inak. Na ostrove bez elektriny, ciest či veľkých domov so
záhradami získate nový pohľad.
V istom momente, keď mobil
používať nemôžete, pretože nenabitý vám skôr prekáža ako slúži, zistíte, že za tie dni, kým ste
ho mali vypnutý, sa svet nezrútil
a naopak získali ste priateľstvá
a nadviazali vzťahy oveľa jednoduchšie. A po pár týždňoch by ste
prišli aj na to, že všetky tie „normálne“ vymoženosti, ktoré máme,
by mali slúžiť nám, nie my im.
Častokrát si začneme veci vážiť až keď ich stratíme, alebo nemáme. Alebo možno práve vtedy
si uvedomíme ich naozajstnú dôležitosť alebo naopak nedôležitosť. Neplatí to len o materiálnych
veciach. Ktovie, keby sme žili sto
rokov dozadu, ako by sa mnohí
z nás stavali a bojovali o vyjadrenie názoru. O možnosť ísť voliť.
Najmä ženy, ktorým to v tom čase
ešte nebolo dovolené. Po zmenách fungovania štátu, však zabúdame, že donedávna to ešte
v mnohých štátoch považovali za
privilégium. Zvoliť si človeka, ktorý ako zástupca svojich voličov
bude rozhodovať o návrhoch alebo spravovať, čo mu bolo zverené.
Onedlho, tú možnosť zvoliť si
zástupcov, budeme mať aj my.
Komunálne voľby sa pre nasledujúce volebné obdobie uskutočnia
10. novembra 2018. Preto okrem
noviniek a udalostí, menších či
väčších zmien, ktoré nastali v našej obci, vám v tomto vydaní predstavíme aj kandidátov na starostu obce a tiež kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva.
Za celú redakčnú radu Vám prajem prijemné prežitie jesenných
dní, možno aj s týmito novinami
v rukách a oživenými spomienkami na všetko, čo sa za posledné
obdobie udialo.
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REALIZÁCIA PROJEKTOV
Spracované a podané projekty
– žiadosti o dotácie
V minulých vydaniach Obecných novín ste boli informovaní o podaných projektoch obcou Štefanov nad Oravou na získanie finančných prostriedkov formou dotácie,
resp. nenávratnej pôžičky.
Aká je situácia dnes?
1. Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
(ÚPD)
Po podaní návrhu na získanie dotácie na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie, kde maximálna oprávnená výška dotácie bola 80 % z oprávnených nákladov,
nám bola v tomto roku preplatená za rok 2017 celá požadovaná výška 3678,40 eur.
V r. 2018 sme požadovali refundovať spracovane čistopisu ÚPD Zmeny a doplnky č. 1 vo výške 882,82 €.
Táto časť nám nebola schválená. Na základe Zmluvy
o dielo so spracovateľom ÚPD nebude preplatená ani
spracovateľovi. ÚPD je spracovaná a v súčasnosti je
v procese schvaľovania všeobecne záväzné nariadenie.
2. Projekty v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
Na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) sme
podali tri projekty a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
1) Podali sme projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska a amfiteátra. Projekt je v štádiu schvaľovania. Do dnešného dňa nebolo o žiadosti rozhodnuté.
2) Podali sme projekt na využívania obnoviteľných
zdrojov energie (OZE), vrátane investícií spojených
s úsporou energie v budove kultúrneho domu.
Do dnešného dňa nebolo o žiadosti rozhodnuté.
3) Rozhodnuté bolo a bol nám schválený tretí podaný
projekt – výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením spájajúceho kostol s domom smútku a cintorínom. Schválená dotácia bola
vo výške 39 564,49 €. Z toho je 35 967,73 € na
výstavbu chodníka, 2158,06 na vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti a 1438,70 € na vypracovanie
projektovej dokumentácie. V žiadosti o dotáciu neboli schválené elektromontáže vo výške 21 635,59 €
a preto nie je možné z tejto dotácie vybudovať osvetlenie chodníka a cintorína. S víťaznou firmou z výberového konania, firmou TetraStav s.r.o. Ružomberok, bola podpísaná zmluva a dielo a práce sú
ukončené. Na vybudovanie schodiska k Domu smútku a na naviac práce pri realizácii chodníka, bol uzatvorený dodatok zmluvy. Tieto práce financuje obec
zo svojho rozpočtu. Práce naviac predstavujú s DPH
3400,70 € a schodisko 6617,47 €.
3. Prírodné a kultúrne hodnoty pohraničia je piatym projektom, ktorý sme spracovali a podali spolu
s Gminou Lipnica Wielka. Projekt bol schválený v celkovej výške 78 323,64 €. Výška dotácie pre Štefanov nad
Oravou je 44 232,34 €. V nej je započítaná naša spoluúčasť vo výške 5 % – 2211,63 €.
Z tejto dotácie je financované vydanie knihy Včelárstvo na Orave a fotografickej knihy Štefanov nad Oravou, zakúpenie technického vybavenia – vizuálne včelárske pomôcky, dataprojektor s plátnom, kancelárske
vybavenie a iné na propagovanie včelárstva formou
workshopov. Nebolo schválené zakúpenie záhradného
stanu a záhradných setov. Projekt je v štádiu realizácie.
4. Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek
komunálnych odpadov
Ďalším podaným projektom bola žiadosť o finančný
príspevok formou dotácie na rok 2018 v zmysle zákona
č. 587/2004 Zb. zák. o Environmentálnom fonde na financovanie projektu v rámci opatrenia “Predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov“ vybudovaním zberného dvora. Žiadame prostriedky vo výške
64 578 €. Okrem toho sú to vlastné zdroje vo výške 5 %,
čo činí 3399,70 €.
O tomto projekte doposiaľ nebolo rozhodnuté.
5. Oprava budovy obecného úradu. Dňa 05. 03. 2018
sme na Ministerstvo financií SR podali žiadosť o dotáciu

na opravu krovu, výmeny strešnej krytiny, opravu a zateplenie stropu budovy obecného úradu vo výške
13 500 € a naša spoluúčasť je 1500 €. Dotácia nám nebola schválená.
6. Rekonštrukcia hasičských zbrojníc. V prvom kole
boli schválené dotácie na rekonštrukciu obidvoch hasičských zbrojníc.
Zbrojnica v budove obecného úradu už prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Požadovaná výška dotácie bola
31 772,28 €. Schválená bola vo výške 29 965,87 €
a naša spoluúčasť je 5 % – 1577,15 €.
Zbrojnica v budove kultúrneho domu bola modernizovaná a požadovaná výška dotácie bola 8869,81 €. Schválená bola vo výške 8376,95 € a naša spoluúčasť je 5 %
– 466,83 €. Práce sú ukončené. Bolo vybudované odvetranie a elektrifikácia vstupných brán.
V druhom kole sme žiadali o dotáciu na rekonštrukciu
a modernizáciu požiarnej zbrojnice v kultúrnom dome,
aby sme dočerpali financie do možnej maximálne požadovanej výšky 30 000 €. Boli sme úspešný aj v tomto
prípade a schválili nám požadovanú sumu 20 408,17 €.
Samotná realizácia prebehne v r. 2019.
7. Technické zhodnotenie hasičských vozidiel. Dňa
23. 10. 2017 som podpísal zmluvu s Ministerstvom vnútra SR na zabezpečenie technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 TATRA 148, používaného hasičskými jednotkami obce. Vozidlo zakúpili dobrovoľní hasiči v Hornom Štefanove a darovali ho obci. Vozidlo sa
podarilo zaradiť do plánu opráv.
Dňa 03. 04. 2018 nám bolo kompletne zrepasované
vozidlo vrátené a bolo zaradené do užívania. Celková
cena technického zhodnotenia hasičského vozidla je
118 033,86 €.
8. Po podaní žiadosti o zapožičanie súpravy povodňovej záchrannej služby hasičskej jednotky
KOVOFLEX KF-T-2 aj pre náš druhý dobrovoľný hasičský zbor sme boli úspešní a súprava v hodnote
14 318,54 € nám bola odovzdaná spolu s repasovanou
CAS-kou.
9. Miestna akčná skupina (MAS) ORAVA. Bolo rozhodnuté o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny MAS
Orava, o.z., ktorej členom je aj Štefanov nad Oravou.
Členmi sú obce, právnické a fyzické osoby a organizácie z okresov Tvrdošín a Dolný Kubín. Bola schválená
výška základnej alokácie vo výške 2,61 mil. €. Dodatočná alokácia je vo výške viac ako 1,386 mil. €. Získanie
štatútu MAS je prvým predpokladom pre úspešnú realizáciu opatrení, ktoré sú naplánované v stratégii CLLD.
Ako sa realizácia dotkne našej obce, o tom v súčasnosti
rokujeme. O konkrétnom projekte budú rozhodovať poslanci OZ. Výzva na podávanie žiadostí bude najskôr
v decembri 2018. Predpokladom je, že takto získame na
projekt cca 15.000 €.
10. Združenie miest a obcí Horná Orava (ZMOHO),
ktorej členom je aj Štefanov nad Oravou, podalo projekt
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
„Predchádzanie vzniku biolo-gicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Hornej Oravy“, ktorý mal riešiť kompostoviská tak v obci, ako aj v domácnostiach.
Projekt bol schválený len pre časť „...nakladanie z domácim odpadom“. To znamená zakúpenie domových
plastových kompostovísk. Z dotácie 197 000 € bude zakúpených 1560 kompostérov. Požiadavky každej obce
však budú pokryté len na necelých 30 – 40 %. Doposiaľ
nebolo dohodnuté o prerozdelení kompostérov.
V roku 2018 sme už získali do obce dotácie v hodnote
142 537,28 €. K tomu je potrebné pripočítať dotáciu
s MAS a ZMOHO, ktoré nie sú ešte presne vyšpecifikované, ale sú už teraz isté. Do majetku obce pribudla hasičská technika v hodnote 132 352,40 €.
Vážení spoluobčania,
dotáciami a zhodnotením majetku sme v tomto
roku už získali 274 889,68 € a spolu s dotáciami
z MAS a ZMOHO to je viac ako 300 000 €, pričom
schválený rozpočet na rok 2018 bol 246 191 €. Tento sme viac ako zdvojnásobili.
Ing. Ivan Maťuga

Štefanov nad Oravou

3

1/2018

Čo sa deje za bránami Materskej školy?
Prerábanie ihriska
Začiatkom mája 2018 sa vybudovala a zrekonštruovala záhrada
materskej školy. Pre deti v materskej škole je pobyt vonku dôležitou súčasťou režimu dňa, ktorý je významný pre celkový pohybový
vývin a zdravie dieťaťa. Cieľom bolo vytvoriť bezpečné zóny na hranie a pohyb, no hlavne vyvolať u detí potrebu pohybu, presúvaním
sa k športovo – poznávacím stanovištiam. Na základe žiadosti
o grant na podporu projektu "Dovoľme včielkam lietať " sa nadácia
Volkswagen pozitívne vyjadrila a podporila žiadosť, čím Materská
škola Zvedavá Včielka získala finančnú podporu na zrealizovanie
rekonštrukcie. Dňa 5. mája 2018 sa s pomocou rodičov, zamestnancov škôlky, starostu obce a firmy Záhradečka prerobil školský
dvor, ktorý je dnes už zameraný na pohyb a svojím rozložením
a všetkými inštaláciami motivuje deti k osvojovaniu si nových pohybových zručností.
Veríme, že detské ihrisko prinesie ešte veľa radosti a v nezničenom stave bude slúžiť ešte dlhé roky.

Aktivity Materskej školy
Zvedavá včielka je neustále v pohybe a častokrát neostáva
iba za múrmi či oplotením školského areálu. Jednotlivými
akciami, výletmi či zaujímavými aktivitami sa deťom pripomína dané obdobie, pomáha im to pri spoznávaní našich tradícií či všeobecne akýchkoľvek informácií, ktoré sa učia. Dnes
existujú techniky a spôsoby, ktoré robia vyučovanie naozaj

DEŇ DETÍ
Medzinárodný deň detí bol plný radosti
a smiechu. Pani učiteľky pripravili pre deti
zábavný program. Na dopravnom ihrisku
boli pre nich pripravené športové stanovištia a netradičné športy. Za ich úspešné absolvovanie získali deti diplom, sladké odmeny a pochvalu. Všade vládol veselý smiech.
Usmiate a spokojné tváre detí svedčili o tom,
že daný deň sa vydaril.

zábavným a hravým, presne tak, ako je to najlepšie pre deti
v predškolskom veku. Krátke správy a priebežné dianie vo
škôlke môžete sledovať aj počas celého roka na webovej
stránke obce. Teraz by sme však chceli pripomenúť niekoľko
aktivít, ktoré sa za posledné obdobie udiali v našej materskej
škôlke:

KONCOROČNÝ VÝLET
Dňa 13. júna 2018 sme spolu s deťmi navštívili pýchu Oravy – Oravský hrad. Deti zvládli
stredný okruh, ktorý končil
v múzeu zvieratiek žijúcich na
Orave. Pani sprievodkyňa porozprávala zaujímavosti a históriu o hrade. Hladní, smädní
ale spokojní sme sa autobusom
previezli do Námestova na
Ranč u Edyho. Zvieratká
a hlavne koníky boli pre
všetkých zaujímavé. Deti dokázali svoju odvahu a vyskúšali si
jazdu na koni. Unavené, plné
zážitkov sme sa šťastlivo vrátili
do materskej školy.

DETSKÝ RAJ MONTESSORI
Montessori je prostredie, kde sa venuje
pozornosť individuálnym potrebám detí.
Vedome sa u detí rozvíja dôvera a rešpekt
k sebe samým a okolitému svetu, aby sa
cítili šťastné. U detí sa podporuje ich prirodzený záujem o objavovanie a partnerský
a rešpektujúci prístup k nim. Deťom sa ponecháva sloboda vo výbere pomôcok
a aktivít. Práca však prebieha pomocou dopredu daných pravidiel. Centrum je vybavené rôznymi pomôckami na rozvoj prak-

S DEŤMI HRAVO
O EURÓPSKEJ ÚNII
Občianske združenie V.I.A.C. z Trstenej nás dňa 5. júna 2018 navštívilo
spolu so zahraničnými dobrovoľníkmi v našej materskej škole. Deťom
hravou formou priblížili rôzne štáty
a krajiny. Spoločne si vymaľovali vlajky, zaspievali pesničku a zahrali sa
pexeso.

tického života, ktorý deti od malička nesmierne priťahuje. Prelievanie, presýpanie, pranie, umývanie,
stolovanie, starostlivosť o seba a okolie... Ďalej je
vybavené didaktickými pomôckami na rozvoj zmyslov, matematiky, geometrie, prírodovedy, jazyka a
pod. Toto všetko si vyskúšali aj naše včielky z druhej triedy v Nižnej v detskom raji Montessori.
Marcela Skubanová
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Mimi a Líza v Štefanove

4

Oslavovali sme

Deň Matiek

Mamka je žena, pri ktorej srdci začína
biť aj to naše. Mamka je žena, ktorá nás
drží v náručí, kým sme malé deti a svoju
náruč pred nami nezatvára ani v dospelosti. Mamka je žena, ktorá nás učí ako
žiť a byť dobrým človekom.

Dňa 3. júna 2018 k nám do dediny zavítal
detský divadelný súbor NOSáčik z Námestova
s nádherným muzikálom MIMI A LÍZA, ktorý
podľa rovnomennej literárnej predlohy napísal
Robo Hulej. Je to prvotina tohto detského divadelného súboru, ktorý hneď na začiatku touto hrou získal druhé miesto v zlatom pasme na
regionálnej prehliadke v Dolnom Kubíne a 3
ocenenia na Krajskej súťaži v detskej dramatickej tvorivosti Divadelný medveď 2018 v Žiline. Hra Mimi a Líza je o kamarátstve dvoch
dievčat, kde Mimi žije vo svete so zavretými
očami, ktorý vďaka neposednej Líze nie je vôbec nudný a čiernobiely. Tieto dve kamarátky
prežívajú rôzne farebné dobrodružstvá, kde
zrak zrazu nie je taký dôležitý. Deti tak mohli
stráviť príjemne popoludnie, kde si pozreli pek-

né predstavenie a spoločne si zaspievali pesničky. Detskému divadelnému súboru prajeme,
aby naďalej tvorili a pripravili krásne predstavenia a budeme radi, ak nás opäť s novou hrou
navštívia.

V detskom klube hravo aj ekologicky

Jarné prázdniny sa v detskom klube začali
tradične, a to prázdninovými tvorilkami, kde
sme vyrábali veľkonočné ozdoby a pozdravy.
Deti si mohli vyskúšať aj sadenie byliniek. Po
tvorilkách sme zobrali sánky a keďže nám vo
februári bol dopriaty aj pravý oravský sneh,
zahájili sme sánkovačku. Aj my dospelí sa radi
na chvíľu staneme deťmi, tak sme spolu s deťmi nasadli na sane a uháňali s vetrom opreteky na štefanovskom kopci. Strávili sme príjemné popoludnie
a tak sa deti s červenými líčkami a vyšantené na čerstvom vzduchu vrátili

domov. Tento rok sme sa rozhodli detský klub poňať trochu ekologicky a zorganizovali sme peknú
akciu „Vyčistime si dedinku“. Nazbierali sme 10 vriec odpadu,
a to rôzne plasty, igelitky, sklené
fľaše a plechovky, ktoré boli na
cestách, pred domami a v garádoch v našej dedine. O okolie
vody sa postaral pán Ján Bedrich
a chlapci z rybárskeho klubu, ktorý vedie. Z vyčistenej dediny sme
mali všetci veľkú radosť a mali by
sme ešte väčšiu, keby sme ju takú
mohli vidieť stále. Buďme preto
vzorom pre naše deti a naučme
ich starať sa o svoje okolie. Lebo
ako sa hovorí: „Prírodu sme nezdedili od našich rodičov, ale iba sme si ju požičali od našich detí.“
Tešíme sa na vás a vaše deti na ďalších akciách, ktoré v detskom klube budeme organizovať. O akciách vás budeme informovať na
našej Facebookovej stránke, stránke obce a
nástenke.
Janka Hulejová

Hoci každý deň by mal byť oslavou
ženy, ktorá je titulovaná hodnosťou
mama, jeden je taký, kedy si každý určite spomenie na tú svoju. Aj u nás v dedinke sa na naše maminky v ten deň nezabudlo. Tým dňom je Deň matiek.
Dňa 8. mája sme spoločne vzdali vďaku za každú našu mamu. Aby sme si ich
uctili, obec pre ne pripravila pekné popoludnie v kultúrnom dome v hornej časti
obce. Prišli im zaspievať a zatancovať
detičky zo škôlky i z folklórneho súboru
Vienok. Pripravili si pre ne zaujímavé piesne a básne o tom, akým klenotom je
mama. Celé vystúpenie zakončila skupina Skalka, ktorá si aj spolu so ženami
zanôtila pár známych pesničiek. Obec
prichystala pohostenie a pri káve a pohári dobrého vínka pokračovali príjemné
chvíle strávené v kruhu priateliek.

Ďakujeme obecnému úradu, účinkujúcim a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli spríjemniť tento deň všetkým mamám. Ale najväčšie ďakujem patrí
vám, milé maminky.

Ďakujeme za to, že ste.

Júlia Bedrichová

Štefanov nad Oravou
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UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 08. januára 2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 1/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Bc. Jozef Pindiak
Návrhová komisia v zložení:
Pavol Kuloštiak a Cyril Orčík
Overovatelia zápisnice:
Renáta Puchlová a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 2/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 08. 01. 2018.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Dňa 08. 01. 2018 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 17. januára 2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 4/2018:
Mandátová komisia v zložení:
Renáta Puchlová a Adrián Romaňák
Návrhová komisia v zložení:
Bc. Jozef Pindiak a Cyril Orčík
Overovatelia zápisnice:
Pavol Kuloštiak a Ing. Róbert Kakačka
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková

Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 17. 01. 2018.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 6/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje vybraného účastníka Viera Karpinska rod.
Bednarčíková, nar.: 25. 07. 1975 a kúpnu zmluvu sp.
zn. OcÚ ŠnO 34/2018, ktorej predmetom je:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže
v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako len „zákon o majetku obcí“),
a schválilo Kúpnu zmluvu č. Ocú ŠnO 34/2018 týkajúcu sa nehnuteľnosti – stavby so súpisným číslom
21 postavenej na parcele č. 45/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 266 m2 (bez pozemku), popis
stavby: Centrum voľného času a druh stavby:
11-Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
vedenej Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym
odborom, pre k.ú.: Dolný Štefanov, okres: Tvrdošín,
obec: Štefanov nad Oravou, podľa stavu KN na liste
vlastníctva č. 379, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 144/2017 pre Kupujúcu: Viera
Karpinská, rod.: Bednarčíková bytom Nad Záhradami č. 26, 027 44 Štefanov nad Oravou v celosti
a poverujú starostu obce jej podpisom.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 7/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

1/2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 8/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok
2016.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 9/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schválilo Kúpnu zmluvu č. OcÚ ŠnO 33/2018 týkajúcu sa nehnuteľnosti podľa geometrického plánu vypracovaného Ing. Jurajom Karolčíkom, geodetom
s miestom podnikania Veterná 157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 46 193 537, pod č. 46193537-30/2016,
zo dňa 18.11.2016, autorizačne overeným dňa
18.11.2016 a úradne overeným Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č.421/16 dňa
01.06.2017, v katastrálnom území: Dolný Štefanov,
pre IBV: Dlužiny, v prospech Kupujúceho: Obec Štefanov nad Oravou, so sídlom Plátenícka č. 61,
027 44 Štefanov nad Oravou, IČO: 00 314 889, za
kúpnu cenu vo výške 1,-Euro za spoluvlastnícky podiel k predmetu kúpy, a poverilo starostu Obce Štefanov nad Oravou jej podpisom.
Predmetom Kúpnej zmluvy Ocú ŠnO č. 33/2018 je:
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, na mape určeného operátu ako parcela registra
„E“ s parcelným číslom 282/3 – orná pôda o výmere
7 m2, zapísaná podľa stavu KN na liste vlastníctva
č. 630, a to len tá časť, ktorá bola zameraná geometrickým plánom vypracovaným Ing. Jurajom Karolčíkom, geodetom s miestom podnikania Veterná
157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 46 193 537, pod
č. 46193537-30/2016, zo dňa 18.11.2016, autorizačne overeným dňa 18.11.2016 a úradne overeným
Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom
pod č.421/16 dňa 01.06.2017 (ďalej aj ako len „geometrický plán“) a bol z nej vytvorený diel č. 22 o výmere 7 m2, novovytvorenej parcely č. 339/36 – ostatné plochy o výmere 7 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, na mape určeného operátu ako parcela registra
„E“ s parcelným číslom 283/102 – orná pôda o výmere 28 m2, zapísaná podľa stavu KN na liste vlastníctva č. 552, a to len tá časť, ktorá podľa geometrického plánu zodpovedá dielu č. 23 o výmere 28 m2
novovytvorenej parcely č. 339/37-ostatné plochy
o výmere 28 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ s parcelným číslom 291/30 – záhrady
o výmere 164 m2, s parc. č. 292/3 – ostatné plochy
o výmere 623 m2, s parc. č. 293/2 – záhrady o výmere 682 m2, s parc. č. 339/4 – ostatné plochy o výmere 16 m2, a to len tie časti, ktoré boli zamerané geometrickým plánom a bol z nich vytvorený diel č.11
o výmere 49 m2 novovytvorenej parcely č. 291/43záhrady o výmere 49 m2, diel č. 13 o výmere 29 m2
novovytvorenej parcely č. 292/6- ostatné plochy
o výmere 29 m2, diel č. 14 o výmere 22 m2 novovytvorenej parcely č. 293/16- záhrady o výmere 22 m2,
diel č. 32 o výmere 15 m2 novovytvorenej parcely
č. 339/46- ostatné plochy o výmere 15 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
1-ce pomeru k celku, vedená Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou,
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evidovaná na mape určeného operátu ako parcela
registra „E“ s parcelným číslom 387/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1450 m2 a to len tá časť, ktorá
bola zameraná geometrickým plánom a bol z nej vytvorený diel č. 28 o výmere 68 m2 novovytvorenej
parcely č. 339/42- ostatné plochy o výmere 68 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 387/3 – orná
pôda o výmere 1002 m2 a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 27 o výmere 39 m2 novovytvorenej parcely č. 339/41-ostatné
plochy o výmere 39 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
24/32-ín pomeru k celku vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 388 – orná pôda
o výmere 1654 m2, a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 26 o výmere 65 m2 novovytvorenej parcely č. 339/40- ostatné
plochy o výmere 65 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 544/4 – orná
pôda o výmere 1312 m2, a to len tá časť, ktorá
v zmysle geometrického plánu zodpovedá dielu č. 6
o výmere 30 m2 novovytvorenej parcely č. 290/59trvalé trávne porasty o výmere 30 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
1/6-iny pomeru k celku vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 544/3 – orná
pôda o výmere 1156 m2, a to len tá časť, ktorá
v zmysle geometrického plánu zodpovedá dielu č. 5
o výmere 23 m2 novovytvorenej parcely č. 290/58trvalé trávne porasty o výmere 23 m2 a dielu č. 30
o výmere 1 m2 novovytvorenej parcely č. 339/44ostatné plochy o výmere 1 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 545/1 – orná
pôda o výmere 2194 m2, a to len tá časť, ktorá
v zmysle geometrického plánu zodpovedá dielu č. 8
o výmere 46 m2 novovytvorenej parcely č. 290/61trvalé trávne porasty o výmere 46 m2 a dielu č. 18
o výmere 59 m2 novovytvorenej parcely č. 339/32ostatné plochy o výmere 59 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
3/5-ín pomeru k celku vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 547 – orná pôda
o výmere 1483 m2, a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 20 o výmere 34 m2 novovytvorenej parcely č. 339/34- ostatné
plochy o výmere 34 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
3-ín pomeru k celku vedená Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou,
evidovaná na mape určeného operátu ako parcela
registra „E“ s parcelným číslom 548 – orná pôda
o výmere 2208 m2, a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 21 o výmere 31 m2 novovytvorenej parcely č. 339/35- ostatné
plochy o výmere 31 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
3653/3920-ín pomeru k celku vedená Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad
Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako
parcela registra „E“ s parcelným číslom 570/1 – orná

Štefanov nad Oravou
pôda o výmere 2737 m2, a to len tá časť, ktorá
v zmysle geometrického plánu zodpovedá dielu
č. 16 o výmere 43 m2 novovytvorenej parcely č. 293/
18- orná pôda o výmere 43 m2;
– nehnuteľnosť vo výške spoluvlastníckeho podielu
1-ce pomeru k celku vedená Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou,
evidovaná na mape určeného operátu ako parcela
registra „E“ s parcelným číslom 544/2 – orná pôda
o výmere 6568 m2, a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 4 o výmere
155 m2 novovytvorenej parcely č. 290/57- trvalé trávne porasty o výmere 155 m2 a dielu č. 29 o výmere
14 m2 novovytvorenej parcely č. 339/43-ostatné plochy o výmere 14 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ s parcelným číslom 546 – orná pôda
o výmere 3329 m2, a to len tá časť, ktorá v zmysle
geometrického plánu zodpovedá dielu č. 19 o výmere 73 m2 novovytvorenej parcely č. 339/33- ostatné
plochy o výmere 73 m2;
– v celosti nehnuteľnosť vedená Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, pre k. ú.: Dolný
Štefanov, okres: Tvrdošín, obec: Štefanov nad Oravou, evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ s parcelným číslom 339/50 – ostatné plochy o výmere 132 m2;
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 10/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou 1/2018 o spôsobe náhradného
zásobovania pitnou vodou, náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Štefanov nad Oravou.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Dňa 18. 01. 2018 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 18. májaa 2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 11/2018:
Mandátová komisia v zložení:
Ing. Lukáš Koválik a Ing. Róbert Kakačka
Návrhová komisia v zložení:
Renáta Puchlová a Bc. Jozef Pindiak
Overovatelia zápisnice:
Ing. Róbert Kakačka a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice:
Eva Romaňáková
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Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 12/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 18.05.2018.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 13/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce č. 4/2016.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 14/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu starostu obce o predaji
budovy bývalej školy.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 15/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu Jozefa Čierneho o otváracích hodinách prevádzky Autodielňa.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 16/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2018 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území obce.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
4
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
1
Ing. Róbert Kakačka
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 17/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 3/2018 o poplatkoch na znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce.
Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
Hlasovanie
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Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 18/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje úpravu obecného rozpočtu obce na rok
2018 vo výške 422 801 Eur ako vyrovnaný.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 19/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu o výstavbe miestneho
chodníka a oporného múru s oplotením.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 20/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje zástavbovú štúdiu lokalite Úboč v k. ú.
Horný Štefanov.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 21/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu o poskytnutí dotácií na
financovanie podpory ochrany pred požiarmi.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 22/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie na
projekt s názvom Prírodné a kultúrne hodnoty pohraničia.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 23/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje rekonštrukciu obecného úradu a zároveň
poverujú starostu spracovaním projektovej dokumentácie a vybavením stavebného povolenia.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 24/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu o usporiadaní akcie Dni
poďakovania 2018.
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 25/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa.

Štefanov nad Oravou
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 26/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou po
prerokovaní žiadosti a zmluvy s Ing. Petrom Poláčikom toto berie na vedomie a bod presúva na ďalšie
prerokovanie OZ, na ktoré sa žiadateľ pozýva.
Dňa 18. 05. 2018 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 27. júna 2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 27/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia v zložení:
Renáta Puchlová a Pavol Kuloštiak
Návrhová komisia v zložení:
Adrián Romaňák a Cyril Orčík
Overovatelia zápisnice:
Cyril Orčík a Bc. Jozef Pindiak
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 28/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 27.06.2018
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 29/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Ing. Ivety Feriancovej k záverečnému účtu obce za
rok 2017.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Cyril Orčík, Ing. Róbert
Kakačka, Pavol Kuloštiak
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

1/2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 30/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje záverečný účet obce Štefanov nad Oravou
za rok 2017.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 31/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Individuálnu výročnú správu obce Štefanov nad Oravou za rok 2017.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 32/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Celoročné hospodárenie obce Štefanov nad
Oravou za rok 2017 bez výhrad.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 33/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Prebytok hospodárenia obce Štefanov nad
Oravou za rok 2017 vo výške 19869,80 Eur na tvorbu rezervného fondu a následné použitie na spolufinancovanie účasti obce na schválených projektoch.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 34/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.

Štefanov nad Oravou
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Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 35/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s f. TetraStav, s.r.o. Ružomberok.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
7
Ing. Lukáš Koválik,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
Ing. Róbert Kakačka,
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÝ
0

Dňa 27. 06. 2018 Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

UZNESENIA
z rokovania OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
obce ŠTEFANOV NAD ORAVOU
dňa 8. augusta 2018
Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 36/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje:
Mandátová komisia:
Pavol Kuloštiak a Cyril Orčík
Návrhová komisia:
Renáta Puchlová a Bc. Jozef Pindiak
Overovatelia zápisnice:
Adrián Romaňák a Pavol Kuloštiak
Zapisovateľka zápisnice:
Eva Romaňáková
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 37/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou dňa 08.08.2018.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 38/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
konštatuje, že uznesenia zo zasadnutia OZ konaného
27.06.2018 boli splnené resp. sa plnia v termíne.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 39/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie:
a) Rozhodnutie predsedu NR SR č. 203/2018 Z. z.
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
na 10.11.2018.
b) Informáciu starostu obce k zákonu č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
c) Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.ÚS 50/99
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 40/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
určuje:
a) Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva konané 10. 11. 2018 jeden volebný obvod.
b) Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Štefanov nad Oravou na celé nasledujúce volebné obdobie 2018–2022 v počte sedem.
c) Rozsah výkonu funkcie starostu obce Štefanov
nad Oravou na celé funkčné obdobie 2018–2022
na plný úväzok.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová,
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 41/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje zámer na odpredaj pozemku C-KN č. 47
v k. ú. Dolný Štefanov.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka
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Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 42/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje preklenovací investičný úver vo výške
34 000 Eur na financovanie výdavkov v súvislosti
s projektom: Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením so zabezpečením blankozmenky.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 43/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie žiadosť Ing. Petra Poláčika
k plánovanej výstavbe administratívnej budovy
r. PETROSTAV.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 44/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
berie na vedomie informáciu starostu obce o skončení činnosti spoločného stavebného úradu v Trstenej k 31.08.2018 a zároveň poveruje starostu obce
prijatím opatrení na zabezpečenie odborne spôsobilej osoby na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie č. 45/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
schvaľuje realizáciu zábradlia na schodisku ku domu
smútku.
Hlasovanie

Počet Poslanci OZ
hlasov
ZA
5
Pavol Kuloštiak,
Cyril Orčík,
Adrián Romaňák,
Bc. Jozef Pindiak,
Renáta Puchlová
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0
NEPRÍTOMNÍ
2
Ing. Lukáš Koválik,
Ing. Róbert Kakačka

Dňa 08.08. 2018

Ing. Ivan Maťuga,
starosta obce

Štefanov nad Oravou
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Matrika 2018
Jubilanti
Irena Feilhauerová
Leonard Mikos
Ján Ferletiak
Ivan Furdek
Veronika Bránická
Eva Gloneková
Ondrej Koválik
Alexander Klus
Zdeno Ruml
Etela Čierna
Marta Maťugová

Narodení
Terezka Števaňáková
Nela Drgáňová
Laura Drgáňová
Veronika Kakačková
Valentína Kováčová

Zosnulí
Miroslav Kakačka (58 ročný)
Alojzia Olexová (83 ročná)
Magdaléna Štiptová (85 ročná)
Margita Pafčová (86 ročná)
Irena Bučeková (72 ročná)
Hermína Puváková (83 ročná)
Želmíra Čierna (78 ročná)

Prihlásení k trvalému pobytu
Stanislav Hajduch
Adam Papp
Aurel Papp
Kornel Papp
Lorenz Papp
Kristián Papp
Katarína Puková
Jozef Ulrich
Valentína Kováčová
Beáta Kováčová

Tradície u nás žijú
Súbor Vienok školský rok 2017/2018 začal
s plným nasadením a elánom. Deti sme rozdelili do dvoch vekových kategórii. Tie menšie začali nacvičovať pásmo na kominára. V ňom jeden z chlapcov predstavoval kominára a ostatné deti sa snažili okolo neho dotvárať domy,
komíny a samozrejme zábavu, ktorá celé pásmo sprevádza. Na sv. Mikuláša sa chlapci pochlapili a nacvičili krásne pásmo malých koledníkov, ktoré sa im veľmi vydarilo a potešilo oko
ľudí, ktorí sa prišli na nich pozrieť. Veľké dievčatá celý čas nacvičovali súbežne dva pásma.
Jedno pásmo bolo čisto pripravované na súťaž
Oravské spievanky, bez tanca len spevy
a boli tam využité plátennícke piesne z našej
drahej obce Štefanov. Druhé pásmo sa tak isto
zameralo na plátennícke piesne, ale tam už aj
dievčatá tancujú a sprevádzajú nás aj celou
výrobou plátna až po jej finálny vzhľad.
Dievčatá sa na súťaži Oravské spievanky
umiestnili v zlatom pásme, k čomu im gratulujeme. Skutočne odspievali krásne bez jedinej
chyby.
Na začiatku mája deti vystupovali svoje
pásma kominára aj tanec o výrobe plátna svojim mamám. Taktiež bolo v našej obci zorgani-

Prihlásení
k prechodnému pobytu
Lucia Kováliková
Anna Kováliková

Sviatosť manželstva uzavreli
František Halaga a Alexandra Poláčiková
Mgr. Roman Koňuch a Mgr. Mária Kakačková
Lukáš Paríža a Lenka Horňáková
Jozef Ulrich a Andrea Čierna
Marek Kordiak a Iveta Skočíková
Matúš Števaňák a Dominika Puchelová
Dominik Baránek a Magdaléna Samuheľová
* Z dôvodu ochrany osobných údajov nie je
v súčasnosti možné uvádzať vek jubilantov.

zované vystúpenie Oravským kultúrnym strediskom v mesiaci máj, kde nám ukázali svoje
majstrovstvá v hraní na ľudový nástrojoch rôzni interpreti, ktorí sa zúčastnili tvorivej dielne
zameranej na ľudové hudobné nástroje. Vystúpil tam na úvod aj náš Vienok, ktorý bol pochválený a potom znela nádherná hudba. Teraz máme prázdniny, naberáme silu do nových
školských dní .Tak držte palce nech sa vaším
deťom darí aj naďalej tak ako doteraz, a ich
práca bude opätovne odmenená potleskom.
Zuzana Bučeková

Čo sa stalo vo svete hasičov
Tento rok sme odštartovali, ako už býva zvykom, hasičským plesom. Ako každý rok, tak ani
tento tomu nebol výnimkou, čo sa týka hojnej
účasti a zábavy až do rána bieleho. Naša aktivita sa ďalej odzrkadlila vo veľkonočnom čase,
kedy sa u nás organizovala súťaž o veľkonočného baránka. Tento jarný deň vyšiel podľa
predstáv nie len organizátorov, ale aj všetkých
zúčastnených súťažiacich, či hostí. Našu snahu a aktivitu ocenili nielen občania obce, ale aj
prezident hasičských zborov, keď nám prinie-

Odhlásení z trvalého pobytu
Ján Pačík
Roman Kováč
Alex Paulík
Lýdia Kováčová
Ján Štefaniak
Štefan Hlušák
Štefan Vrana
Marek Kordiak
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sol našu hasičskú tatru z repasu, na ktorej ostal
pôvodný len jediný kúsok – volant. Táto hasičská tatra sa osvedčila na jednotku „v priamom
prenose“ pri požiari v Liesku a pri hasení požiaru Štefanovskej hory. Aby nebolo málo, tak
nám tento rok pribudol k našej výbave aj nový
hasičský vozík. Aj tento nový kúsok hasičskej
výbavy bude slúžiť Bohu na slávu a blížnemu
na pomoc.
Hasiči sa potrebujú udržiavať vo forme a kondícií a Hornooravská hasičská liga, ktorá trvá
celé leto je veľmi dobrým prostriedkom, ako
spojiť príjemné s užitočným. Pravidelné tréningy nepustia chalanov z kondície a súťaže sú
priestor na utužovanie vzťahov medzi ostatnými zbormi. Tohtoročnú Hornooravskú hasičskú
ligu sme zakončili súťažou u nás, v Štefanove.
Výsledky celej ligy iba potvrdili nasadenie našich hasičov, keď vo finálnom kole získali prvé
miesto, a tak sa v celkovom rebríčku Hornooravskej hasičskej ligy umiestnili na druhom
mieste. Tohtoročná rozlúčka s ligou bola vo
veľkom štýle a veríme, že budúce ročníky budú
minimálne tak dobré ako tento.
Janka Vranová

Putovanie do prírodného chrámu na Magurke
Ťažko je človeku milovať Boha, ak nemiluje
prírodu. V nej nám Stvoriteľ zjavuje svoju všemohúcnosť a veľkosť v malých veciach, krásu
a dokonalosť ukrytú v majestátnych vrcholoch
hôr, v slnečnom brieždení, hviezdnom prachu
i dotyku rannej rosy na ľudskej dlani. A čo lepšie môže byť, ak môžeme stretnúť živého a blízkeho Krista v Jeho najkrajšom chráme?
Mnoho verných milovníkov Boha a ctiteľov
Panny Márie každý rok putuje na Žiblonku. Už
pár rokov dozadu Štefanovci postavili oltár
a kaplnku zasvätenú Božej Matke, Panne Márii a každoročne sa tam stretávajú pri sv. omši.
Aj tento rok dňa 16. septembra 2018 tomu nebolo inak.
Ľudia sa postretali pri svojich domoch či na
Úboči a v kruhu rodiny i priateľov sa putovalo
na Magurku. Tesne pod lesom bol spoločný
zraz, odkiaľ sa začínal modliť sv. ruženec.
A v duchu modlitby ponorenej v melódiách ma-

riánskych piesní sa pokračovalo až ku kaplnke. Tam sme sa opäť mohli stretnúť s trpiacim
Kristom, ktorý počas sv. omše vstúpil do Hostie,
navonok bezmocný v rukách kňaza a prijímajúcich no v skutku Všemohúci. Po omši boli
pripravené súťaže pre deti. Ostatní si mohli
zatiaľ niečo opiecť na ohníku a tento čas využiť
na rozhovory, alebo len tak si vydýchnuť a vychutnávať čerstvý vzduch, slnečné lúče a okolitú krásu. O 15.00 hodine sme sa v modlitbe
Korunky ponorili do Božieho Milosrdenstva a
nechali preniknúť Božími milosťami a požehnaním. Nakoniec, plný vďačnosti za peknú nedeľu sme sa každý pobrali do svojich domovov.
Povzbudení vo viere, naplnení radosťou sa
všetci tešíme na ďalšiu púť na Žiblonku k Panne Márii. A veríme, že o rok nás na ceste bude
sprevádzať nová krížova cesta, ktorá sa práve
spoločne pripravuje.
Júlia Bedrichová

Štefanov nad Oravou
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Fašiangy v Štefanove
Pre najmladších
Kreativita detí či rodičov môže byť veľmi široká, čo sme mali možnosť pozorovať pri fašiangovej zábave, ktorá sa uskutočnila 11. februára 2018. Už v minulosti boli fašiangy obdobím,
kedy ľudia predvádzali, čo dokázali. Obsahom

vou zábavou nielen naši občania, ale aj obyvatelia z okolitých miest a obcí. Zaujímavá tombola a kvalitná zábava si držia svoju úroveň už
dlhé roky. Hasičské zbory z dolného aj horného Štefanova v spolupráci s OcÚ Štefanov nad
Oravou, organizujú hasičský ples, ktorého výťažok ide na podporu pre dobrovoľných hasi-

no zároveň sa môžeme tešiť na ďalší, ktorý sa
uskutoční už o pár mesiacov.

Pre najstarších
Ako pre deti, tak aj pre starších obyvateľov
našej dediny bol vytvorený priestor pre vytrhnutie zo všednosti dní. Prechod zimného ob-

dobia na jarné sa u starších líšil možno formou,
no veríme, že obsahovo, čiže radosťou bol rovnaký ako u detí na karnevale. Štefanovské fašiangové posedenie seniorov sa uskutočnilo
31. januára 2018 v kultúrnom dome hornej časti

však nebola až tak kreativita ako zručnosť. Práve pre to boli v tomto období mladí učni prijímaní do cechov. Oslavy spojené s prechodom
zimy do jarného obdobia sú spojené s mnohými zvykmi, ktoré sa líšia ich pôvodom.
Karnevaly, tanečná zábava a dobré jedlo sú
súčasťou tej našej kultúry. V Štefanove sme
preto strávili poobedie s deťmi, ktoré nieslo
názov Detský batôžkový karneval. O zábavu
sa postarali animátorky a celým poobedím deti
sprevádzal šašo, ktorý bavil nielen tých najmenších, ale všetkých prítomných.

čov. Tohtoročný ples sa uskutočnil dňa 27. januára 2018. Na ten dnes už iba spomíname,

obce. Popoludnie sa nieslo v pokojnom duchu
a atmosfére úcty ku starším, kedy bol čas pre
gratulácie, bezpečnostné oboznámenia s rizikami, ktoré môžu na starších číhať či neformálne rozhovory.

Pre starších
Fašiangy sú sprevádzané aj plesovým obdobím. Do Štefanova radi prichádzajú za pleso-

Stavanie mája
Tradíciami si pripomíname život, ktorý žili naši
predkovia. Prežívanie konkrétnych činností
malo v danej dobe príznačnú dôležitosť. Hoci
dôležitosti postupne ubúdalo, forma zvykov sa
zachováva na mnohých miestach aj dnes.
V zborníkoch tradícií sa môžeme dočítať, že
v slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu
hojnosti, dostatku plodov a krmiva. Odtiaľ bol
už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie
skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre

darcu. Mládenci s muzikou išli do každého domu,
pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Za odmenu ich dievčence pohostili
pálenkou.
Dnes už iba symbolicky. Prvý máj je deň, počas
ktorého pribudnú do mnohých dvorov našej dediny
vysoké máje, na konci vyzdobené stuhami. Tento
zvyk sa u nás traduje ešte stále a jeho priebeh nabral inú úroveň, keď naši hasiči spolu s OcÚ Štefanov nad Oravou zorganizovali spoločné stavanie
mája pri kostole. A tak spoločne so živou hudbou
a slnečným počasím sme začali mesiac, kedy všetko dostáva sýtejšie farby.
Michaela Ondríková

Štefanov nad Oravou
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Galovia na ihrisku v Štefanove

V pondelok sme si
budovali v tímoch
osady, kde sme neskôr trávili spoločný
čas.
V utorok sme sa
na chvíľku stali
uznávanými detektívmi, ktorí pátrali po
páchateľovi, ktorý
spáchal nepekný
zločin. Poobede
bola pripravená adrenalínová dráha
a rôzne aktivity, kde
sme si overovali
našu zručnosť.
Denný letný tábor v Štefanove nad Oravou sa pomaly stáva každoročnou tradíciou.
Aj tento rok sa z futbalového ihriska v dolnej časti obce niesol smiech, krik i hudba,
ktoré v sebe ukrývali nie len radosť detí,
ale aj animátorov a rodičov.
Tábor sme spoločne odštartovali 23. 7. 2018.
Napriek tomu, že meteorologické stanice predpovedali takmer na každý deň dážď, Pán Boh
nám uštedril krásny, slnečný týždeň. Počasie
bolo teda na našej strane a my sme sa mohli
pustiť spolu s Asterixom a Obelixom, známymi
rozprávkovými postavami, do boja proti Rimanom. Zdolávali sme nezdolateľné, a ani najnáročnejšia úloha nás neodradila. Či už v športových, tvorivých, umeleckých aktivitách alebo
v aktivitách určených na zručnosť sme naplno
využili svoje talenty a schopnosti a všetko zvládli ľavou zadnou.

V stredu doobeda sme navštívili ulice našej
dediny a nie len to. Dokonca sme zavítali aj
k vám domov a piesňami, či básničkami sme si
od vás „kupovali“ koreniny ako ingrediencie do
čarovného nápoja. Druhá polovica priniesla so
sebou mokré osvieženie do teplého dňa. Opäť
boli na programe vodné aktivity, ktoré zožali
veľký úspech ako každý rok. Večer sme rozsvietili plátno nášho táborového kina a s rodičmi sme si pozreli rozprávku o Asterixovi a Obelixovi. Počas tohto dňa nás bol navštíviť aj sám
veľký Ceasar, ktorý nás sprevádzal až do konca tábora.
Zo stredy na štvrtok sme so staršími deťmi
stanovali. V noci nás čakala nočná hra a s ňou
aj skúška našej odvahy. Štvrtý deň nám dal po
náročnej noci zabrať, ale aj to sme to nevzdali
a celý tábor sme vyšli na rozhliadnu, ktorá sa
týči pred našou dedinou na tvrdošanských kopcoch. Po obede sme hviezdili na doskách pódia s piesňami a scénkami, ktoré sme si poobede spolu s animátormi pripravovali. V piatok
sa nám definitívne podarilo poraziť Ceasara
a jeho vojsko. Odmenou za našu statočnosť boli
naše talenty, ktoré nám Ceasar v pondelok
ukradol.
Týždeň sme zakončili v duchu jednoty a spoločnej sily. A domov odchádzame s vedomím,
že každý z nás je so svojimi darmi a talentami
jedinečný, a len spolu dokážeme robiť veľké
veci.
Na záver sa chceme všetkým poďakovať.
Deťom, animátorom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a to nie len finančne, ale aj
svojou službou a pomocou. Ďakujeme
a veríme, že sa opäť o rok stretneme.
Júlia Bedrichová
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Štefanov nad Oravou

1.
Ján Bendek

2.
Peter Ladniak

3.
Ivan Maťuga

Ing.,
58 r.,
dôchodca,
Slovenská národná
strana

37 r.,
živnostník,
nezávislý kandidát

Ing.,
54 r.,
starosta obce,
nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad Oravou
1. Júlia Bedrichová
21 r.,
študentka,
nezávislá
kandidátka

5. Róbert Kakačka
Ing.,
38 r.,
SZČO,
Kresťanskodemokratické hnutie

9. Jozef Pindiak
Bc.,
39 r.,
štátna
služba,
nezávislý
kandidát

2. Jozef Bránický
Ing.,
55 r.,
majster,
Slovenská
národná
strana

6. Lukáš Koválik
Ing.,
33 r.,
stavbyvedúci,
nezávislý
kandidát

10. Renáta Puchlová
50 r.,
ekonómka,
Kresťanskodemokratické hnutie

3. Martin Čajka

4. Jozef Feilhauer

34 r.,
revízny
technik,
SMER –
sociálna
demokracia

7. Pavol Kuloštiak

51 r.,
koordinátor
prác,
SMER –
sociálna
demokracia

8. Cyril Orčík

51 r.,
technik,
Kresťanskodemokratické hnutie

11. Pavol Žuffa
42 r.,
záchranár,
Národná
koalícia

48 r.,
technik,
Kresťanskodemokratické hnutie

Voľby do orgánov
samosprávy obcí sa konajú

10. novembra 2018
a to v čase

od 07.00 do 22.00 hod.
Volebné miestnosti
v našej obci sú:
Okrsok č. 1
– budova obecného úradu
Okrsok č. 2
– budova materskej školy

Obec Štefanov nad Oravou uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.
Obec Štefanov nad Oravou tiež uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
podľa jednotlivých volebných obvodov.
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