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Mikulášsky víkend
Aj v tomto roku sa 3. - 4. decembra uskutočnil v našej dedine Štefanov nad Oravou,
už po štvrtýkrát, tradičný Mikulášsky víkend.
Rodičia a starí rodičia detí pripravili zaujímavé výrobky - háčkované zvončeky, anjelikov, z látok vianočných motívov ušité hviezdičky, snehuliačikov, vianočné ikebany. Tiež
nás obdarovali lúpanými vlašskými orieškami, pani učiteľky z materskej školy vyrobili
ozdoby na vianočný stromček, zvončeky...
Štefanovci, ale aj návštevníci z okolitých
obcí si mali možnosť zakúpiť tieto pekné, ručne vyrobené výrobky. Prioritou bolo prilákať
deti, hlavne dievčatá, aby aj oni mali možnosť naučiť sa na vianočných trhoch ručne
upliesť, alebo ušiť, vianočnú ozdobu, vyrobiť si vianočný pozdrav a vyzdobiť si ho podľa
vlastnej fantázie. Bolo vidieť, že dievčatá sa
aktívne a s chuťou zapájali do týchto manuálnych činností.
Zaujímavou činnosťou pre deti bolo vymaľovanie tašiek s predkresleným detským motívom.
V tento deň, tak ako sa na tradičné vianočné trhy patrí, nechýbali ani čerstvo pečené oblátky, chutné kysnuté šišky s lekvárom či pečená klobása s horčicou a chlebom. Na zahriatie sa podával voňavý varený punč.
Vianočné trhy boli pre ľudí spestrením a
príjemným rozptýlením v predvianočnej atmosfére. Výťažok 600 eur bol venovaný na
zariadenie, pomôcky a hračky do materskej
školy.
Počas nedeľňajšieho popoludnia k nám
zavítal do kultúrneho domu svätý Mikuláš.
Učiteľky Materskej školy ZVEDAVÁ VČIELKA prispeli výzdobou vianočného stromčeka a prácami detí. Program pripravili deti z
folklórneho súboru VIENOK, tanečníci, hudobníci a speváci z folklórneho súboru z Hladovky. Deti z materskej školy zaspievali mikulášske piesne a zarecitovali básne.
Po skončení programu sa deťom prihovoril Mikuláš a porozdával im mikulášske balíčky. Bolo vidieť radosť na detských tváričkách.
Aj v tento deň si ľudia mali možnosť zakúpiť výrobky z vianočných trhov.
Čoraz viac si uvedomujeme, že tradície
našich predkov sú veľkým prínosom. Ľudia
sa majú možnosť stretnúť, porozprávať sa,
vymeniť si skúsenosti a na chvíľu sa zastaviť v dnešnej uponáhľanej dobe. Práve nálada v predvianočnej atmosfére robí ľudí
šťastnejšími a upevňujú sa vzťahy medzi
nimi.
Naše poďakovanie patrí organizátorom –
obecnému úradu a všetkým ochotným občanom, ktorí nezištne prispeli k úspešnému
priebehu dvojdňového podujatia - Dar svätého Mikuláša. Osobitné poďakovanie a
uznanie patrí divadelnej spoločnosti Vendo.

Vianočné prianie

V mene všetkých detí a ich rodičov prijmite úprimnú vďaku za podporu a pomoc v ťažkej chvíli.
Všetkým zúčastneným prajeme príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
-Marcela Skubanová-

Milý Ježiško, …chcem Ťa poprosiť o to,
aby tu aj na budúci rok bolo viac takých, čo
ľudí potešia, ako tých, ktorí ľudí zosmutnia.
Teda nech sa ľudia na seba viac usmievajú.
(…) A tiež daj, milý Ježiško, nech sú tu zasa
a nastálo deti a stromy zdravé, nech je voda
pitná a vzduch na dýchanie. A nech je tu
medzi nami o čosi menej závistlivcov
a chamtivcov, ale zato viacej šikovných,
múdrych a keď sa pošťastí aj vtipných ľudí.
Teda, nech je to tu na budúci rok o čosi viac
fungujúcejšie, voňavejšie a ľudskejšie. Tak
nám pri tom pomáhaj a ver mi, Ježiško, niečo pre to urobím aj ja.
(Katarína Kolníková, 2005)
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k vám v čase
najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je
plná spomienok i očakávaní. Nič nie je bežné ani všedné napriek tomu, že Vianoce
sú každý rok. Ich okúzľujúce čaro sa nedá
ničím nahradiť ani napodobniť.
Tento čas je aj časom, kedy bilancujeme
a hodnotíme prácu. Prácu svoju, ale aj
iných. Nie, nechcem teraz hovoriť o mojej
alebo našej práci pre obec. Na jej hodnotenie ste tu vy, vážení spoluobčania. Chcem len, aby sme si vo chvíľke pokoja a
oddychu sami premietli v mysli svoje požiadavky na prácu iných. Čím sme prispeli
k ich naplneniu aspoň v tých oblastiach,
ktoré vieme a môžeme ovplyvniť? Pričinili
sme sa o krajší a čistejší vzhľad svojho
domu a dvora, ale aj verejného priestranstva? Upozornili sme na problém a prispeli
sme k jeho vyriešeniu? Priložili sme ruku k
spoločnému dielu? V odpovediach na tieto
otázky by mohla pomôcť aj pripravovaná
nová obecná stránka.
Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení
spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v
tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich
rodinách, na vašich pracoviskách ako aj za
prácu v prospech našej obce. Moje poďakovanie patrí súčasným aj bývalým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí prácu
poslanca vykonávali resp. vykonávajú už
štrnásť rokov bez nároku na odmeny.
Prajem vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov. Nech
ticho Vianoc vás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.
Dovoľujem si osobitne pozdraviť našich
chorých spoluobčanov a popriať im skoré
uzdravenie a veľa psychických a fyzických
síl.
Milostiplné sviatky!
Ivan Maťuga
starosta obce

Pozvánka na divadlo
Že láska kvitne v každom veku, sa
môžu priaznivci divadla presvedčiť na
vlastné oči, keď príjmu pozvanie pozrieť
si najnovšiu komédiu

„Starý zaľúbenec“
Divadelná spoločnosť VENDO Štefanov nad Oravou všetkých srdečne pozýva na premiéru divadelnej hry Jána Chalúpku, ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu hornej časti obce Štefanov
nad Oravou v pondelok 26.12.2016
o 14.00 hod. a o 19.00 hod., a ďalšie
predstavenie v sobotu 07.01.2017
o 18.00 hod.
Tešíme sa na Vás.

Štefanov nad Oravou
„Jediný rozdiel medzi bohatým a chudobným človekom je v tom, čo robí vo svojom voľnom čase,” povedal Robert Kiyosaki v knihe
Bohatý otec, Chudobný otec. Hoci neviem
povedať v akom kontexte to autor myslel, keďže knihu som zatiaľ nečítala, touto vetou ponecháva veľký priestor na zamyslenie sa.
Povinnosti má každý človek. Rastú alebo
ubúdajú s vekom – závisí od uhla pohľadu. A
tak ostáva voľný čas, ktorým sa môžeme líšiť
od druhých. A, samozrejme, či voľný čas v našom živote zapĺňa polovicu dňa alebo len pár
hodín z neho, sme to my sami, ktorí sa rozhodujeme ako s ním naložíme. Bohatstvo, ktoré
vieme týmto spôsobom získať môžeme tiež
prirovnať k hodnotám, úspechom, skúsenostiam či charakterovému rastu. Tento typ bohatstva v sebe ukrýva oveľa viac tých, slovami neopísateľných a rukami nehmatateľných
vecí.
Aby som sa vyjadrila presnejšie, mám na
mysli pomoc druhým. Konkrétnejšie dobrovoľníctvo. Dobrovoľník je človek, ktorý pomáha
bez nároku na finančnú odmenu. A oblasti
môžu byť rôzne. Väčšina z nich by vám po
vykonanej práci povedala, že ich táto činnosť
napĺňa. Ale ako je to možné, keď práve oni sú
tí, ktorí dávajú?
Som rada, že sama môžem potvrdiť slová
„keď dávame, získame“. Či už získame dobrý
pocit, skúsenosti, priateľstvá alebo niečo úplne iné. V konečnom dôsledku, aj tak získame.
S dobou, ktorá sa stále hrnie vpred a rýchlo
sa mení, sa striedajú a menia aj koníčky či
záujmy ľudí. Alebo povedzme, modernizujú
sa, na čom nemusí byť nič zlé. Veľmi ma teší,
keď vidím u nás na Orave a tiež v našej dedi-
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ne, narastať záujem o dobrovoľníctvo, hlavne
medzi mladými ľuďmi. Keď spomínam modernizáciu, mám na mysli napríklad množstvo videí, produkcie, dizajnových návrhov, nových
nápadov a projektov, ktoré boli a sú robené
práve na Orave v rámci dobrovoľníctva.
No netreba chodiť ďaleko. Dokonca stačí
ostať doma a nájdeme celé skupiny dobrovoľníkov, či mladých alebo starších. Dobrovoľný
hasičský zbor Štefanov nad Oravou, to má už
aj v názve. Nie je to len o zábave či súťažiach.
Byť hasičom, aj keď „iba“ dobrovoľným, si vyžaduje pohotovosť, rýchlosť a častokrát mnoho manuálnej práce. Alebo animátorky, ktoré
pomáhajú pri akciách s deťmi. Ich produktivita je využívaná najmä v ich kreatívnom myslení, a samozrejme, v práci s deťmi. Podobne
aj vedúce DFS Vienok, ktoré venujú svoj voľný čas tým najmenším, aby sa zvyky a tradície nevytratili. Ľudia z divadla VENDO. Možno to nie je priama pomoc druhým, no na základe ich dobrej vôle, máme v dedine už dlhoročnú vianočnú divadelnú tradíciu.
Tých, ktorí robia svoju prácu v dedine v rámci dobrovoľníctva a tým spríjemňujú chvíle v
živote dediny je u nás mnoho. A podľa výroku Roberta Kiyosakiho ich všetkých môžeme
nazvať bohatými, pretože ak by sa im to „neoplatilo“, asi by to nerobili.
Hoci som písala o dobrovoľníkoch, hlavný
princíp je v rozdávaní dobra, a tak nemusíme
mať nálepku dobrovoľníka, aby sme mohli byť
bohatí.
Prajem vám naozaj bohaté Vianoce a následne aj nový rok. Nech nielen vidíte to pravé bohatstvo okolo seba, ale sami ho aj zažívate.
-Michaela Ondríková-

Nová web stránka obce
Vážení spoluobčania,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v
zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovilo výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
štandardy, ktoré musí obsahovať webová stránka, v našom prípade, obec. Z tohto dôvodu v
súčasnosti spracovávame v spolupráci s firmou
Weby group s.r.o. Zvolen potrebné podklady
na prevádzkovanie novej stránky obce.
Portál Odkaz pre starostu vám ponúka
priestor pre nahlásenie problémov vo vašom
okolí. Podnety budú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Ste s niečím v
Štefanove nad Oravou nespokojní? Nepáči sa
vám neporiadok v uliciach? Odkaz pre starostu je jednoduchým a účinným nástrojom,
prostredníctvom ktorého môžete nahlasovať
samospráve každodenné problémy vo svojom
okolí. Používanie portálu je veľmi jednoduché
- intuitívne, a ak si prajete, aj anonymné. Stačí,
keď na portáli vyplníte stručný formulár - pár
vetami opíšete problém, ktorý vás trápi, môžete priložiť aj fotku, urobenú napríklad mobilom,
ktorá ho zachytáva. Podnet je následne odoslaný starostovi, ktorý ho má riešiť. Jeho odpovede, alebo odpovede príslušných zamestnancov samosprávy, prípadne aj poslancov, sú rovnako ako podnety obyvateľov, zverejnené na
portáli, takže každý môže sledovať, ako sa jednotlivé podnety riešia.

Mobilná aplikácia Virtuálne. Oznamy, aktuality, akcie a podujatia sú k dispozícii každému v jeho mobile. Notifikácia informácií umožňuje aktuálne informovať bez nutnosti ísť na webovú stránku.
SMS/Email hlásnik. Prostredníctvom aplikácie môžete prijímať dôležité správy a oznamy
obce cez SMS alebo e-mail podľa vlastného
výberu. Prijímanie SMS správ a e-mailov je
bezplatné. Môžete byť takto informovaní aj o
hláseniach v obecnom rozhlase.
Súčasťou budú bannery napr. z portálu žilinského regiónu, hlasová služba pre seniorov,
zdieľanie článkov a oznamov zo sociálnych sietí...
Samozrejmosťou je úradná tabuľa obce,
zmluvy, noviny, predaj obecného majetku, zverejňovanie zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva, napojenie na projekt DCOM...
Medzi štandardné aplikácie budú patriť napr.
formuláre, fotogaléria, tvorba kalendára športových a kultúrnych podujatí, dotazníky, ankety, tabuľky, diskusie...
Organizácie v obci môžu byť súčasťou obecnej stránky ako samostatní užívatelia. Splnia
si tak zákonom stanovené podmienky pre webovú stránku. Bude im vytvorená podstránka,
kde si sami budú zverejňovať údaje, ktoré budú
považovať za potrebné a vhodné, aby informovali svojich členov. Týmto vyzývam štatutárov,
aby organizácie a združenia, ktoré riadia, aj
týmto spôsobom informovali svojich členov a
širokú verejnosť, resp. zverejňovali povinné
informácie.

Štefanov nad Oravou
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Spracované a podané projekty
V roku 2016 boli štátnymi orgánmi vyhlásené viaceré výzvy, ktoré mali obciam pomôcť
pri ich budovaní alebo zveľaďovaní.
1. Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí sme mali možnosť a
aj sme podali žiadosť o jej poskytnutie. Tento
zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Výška dotácie je 80 % z oprávnených nákladov.
Vyhodnocovanie je založené na bodovom
systéme. Po spočítaní všetkých bodov sme
skončili druhí pod čiarou a dotácia nám nebola schválená. Nakoľko projektant spracovávajúci územný plán tento nedokončil v roku
2016, budeme žiadať o dotáciu znova v roku
2017.
2. Tri projekty v rámci Programu rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 –
2020
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako
poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, oznámila, že
10. októbra 2016 zrušila Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020,
číslo výzvy 12/PRV/2015, ktorá bola vyhlásená 27. októbra 2015 (opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry).
Dôvodom zrušenia výzvy bola, ako uviedli,
podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku vo forme úpravy minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci jednotlivých aktivít a to z
dôvodu nenapĺňania ukazovateľov výstupu
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. V
zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 Zmena a zrušenie výzvy platného Systému
riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.
Týmto nám boli zrušené dva podané projekty:
Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Aktivita 1 - investície súvisiace s vytváraním
podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry
Zámerom obce bolo a aj naďalej ostáva vybudovanie amfiteátra, multifunkčného ihriska,
spevnených plôch pre parkovanie a zhromažďovanie ľudí a chodníkov pre pohyb osôb a
výsadba nových stromov a zelene v blízkosti
existujúceho futbalového ihriska. Cieľom je

vytvorenie možností pre deti všetkých vekových kategórií zmysluplne tráviť svoj voľný
čas, keďže v obci sa takéto priestory v súčasnosti nenachádzajú.
Multifunkčné ihrisko bude tiež významným
miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a
starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne strávia svoj voľný čas. Základným predpokladom k tomu je všeobecná dostupnosť
pozemku a zariadení pre voľný čas. Umiestnenie ihriska spĺňa podmienky pre ich využívanie a ich funkčnosť. Súčasťou ihriska sú
drevené lavičky pre oddych a aj osvetlenie,
ktoré umožňuje ihrisko využívať prakticky po
celý deň. Ihrisko je multifunkčné a umožňuje
rozvíjať športové aktivity rôzneho druhu.
Správnym výberom materiálu na mantinely je
využiteľné aj počas zimného obdobia, kde sa
dá vytvoriť ľadová plocha na korčuľovanie a
hokej.
Cieľom je aj vybudovanie amfiteátra ako
obecnej dominanty. Už spomínaná poloha riešeného pozemku - futbalové ihrisko, spĺňa
všetky predpoklady na usporiadanie spoločenských alebo obecných podujatí, ktoré doteraz prebiehali na susedných pozemkoch.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vybudovanie chodníkov a parkovacích miest pre
autá a bicykle pre návštevníkov multifunkčného ihriska ako aj spoločenských podujatí v
rámci amfiteátra. Realizáciou zámeru sa pozemky znova zatrávnia a vysadia sa nové kríky a stromy.
Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Aktivita: 5 - investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane investícií spojenými s úsporou energie
Strategickým cieľom projektu, bola a je investícia do využívania OZE vrátane investícií
spojených s úsporou energie v budove kultúrneho domu v hornej časti obce. Bude sa
napĺňať rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu so zameraním na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, ako
základnej infraštruktúry pre usporadúvanie a
konanie spoločenských aktivít v obci. Projekt
zateplenia budovy kultúrneho domu rieši nedostatky súčasného stavu budovy v oblasti
energetickej, hygienickej a estetickej. Plánujeme prestavbu pôvodnej strechy na novú
sedlovú strechu so sklonom 25°, zateplenie
obvodových stien, suterénnych stien a prestavbu pódia. Celkovou rekonštrukciou fasády bude objekt úspornejší na energie a zároveň dostane nový vzhľad a výzor.
Nezrušenou ostala výzva s podopatrením
7.2, kde sme podali projekt:
Opatrenie: 7 – Základne služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.2. – Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Aktivita: 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov
a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
Výstavba miestneho chodníka a oporného
múru s oplotením okolo časti cintorína sa nachádza v zastavanom území obce. Ide o odstránenie existujúceho poškodeného oporného múru, výstavbu nového oporného múru s
oplotením a výstavbu chodníka spájajúceho
kostol s domom smútku a cintorínom. Vznikne nová plocha, ktorá sa nanovo zatrávni. Vytvorí sa nový priestor na parkovanie motorových vozidiel. A v neposlednom rade opravíme a skultúrnime okolie domu smútku.
Tento projekt je v súčasnosti, aj keď s podstatným oneskorením, v procese vyhodnocovania.
Projekty z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 sú, v prípade
schválenia, plne hradené zo štátneho rozpočtu bez finančnej spoluúčasti obce. Samozrejme, ak do toho nepočítame náklady spojené
s vypracovaním projektu.
3. Spoločne sa staráme o zachovanie prírodno – kultúrnych hodnôt nášho pohraničia,
ktoré sa uchádza o získanie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. Bol
piatym projektom, ktorý sme spracovali a podali spolu s Gminou Lipnica Wielka. Mikroprojekt predpokladal v období od 1. januára
2017 do 31. októbra 2017 organizáciu akcie:
Pastiersky sviatok v Lipnici Wielkej, vydanie
publikácie: Kultura w Lipnici Wielkej na
przestreni dziejów, vydanie publikácie Štefanova nad Oravou a organizáciu akcie: Dni
poďakovania obce Štefanov nad Oravou.
Po ukončení hodnotenia predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ tento projekt nateraz nebol
schválený
4. Zriadenie zberného dvora oddelených
zložiek komunálnych odpadov
V poradí posledným projektom je žiadosť o
finančný príspevok formou dotácie na rok
2017 v zmysle zákona č. 587/2004 Zb. zák. o
Environmentálnom fonde. Žiadame prostriedky na financovanie projektu v rámci opatrenia C2 Environmentálneho fondu: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Projekt sme podali z dôvodu,
že od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť
nový zákon č. 79/2015 Zb. zák. o odpadoch.
Obci pribudla povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, okrem iného, zo
záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Znamená koniec výnimiek, ako nakladať s
takýmto odpadom.
V podanom projekte ide o stavbu zberného
dvora na biologicky rozložiteľný odpad, k
nemu prislúchajúcich spevnených plôch a
oplotenia a obstaranie techniky pre zber a
manipuláciu vybraných zložiek odpadov.
Táto dotácia je s 5-percentnou spoluúčasťou obce na uvedenom projekte.
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Triedený odpad a poriadok v obci
Problém s odpadom je v dnešných časoch celosvetovým problémom
a jeho riešenie si vyžaduje ďaleko viac pozornosti, než koľko sa mu
venuje. Je nevyhnutné, aby sa každý stal zodpovedným a pokúsil sa
urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby Zem ako ju poznáme dnes, ostala
aj pre naše deti. Myslenie sveta nezmeníme, ale môžeme zmeniť našu
dedinu. Častokrát môžeme vidieť preplnené nádoby na separovaný odpad, koše na sklo a plasty pri cintoríne a okolo nich odpadky rôzneho
druhu, ktoré tam nepatria: umývadlá, časti auta, pneumatiky, staré sedačky, televízory a iná elektronika.... Tiež potok, ktorý preteká cez našu
obec už dávno nie je miestom, kde sa môžu v lete hrať naše deti. Na
lúkach, poliach a v potokoch v okolí sú čierne skládky... a pritom obec
zabezpečuje odvoz odpadu. Pre občanov Štefanova nad Oravou je vývoz separovaného zberu zabezpečený raz do mesiaca. Túto informáciu
si môžete nájsť aj na internetovej stránke www.stefanovnadoravou.sk.
Registrovaných budem informovať emailom a prihlásených aj SMS správou. Kalendár zberu je aj v tomto čísle novín. Vrecia na odpad si môžete
zadarmo vyzdvihnúť na obecnom úrade a jedna sada vriec z technických služieb je resp. bude v najbližších dňoch distribuovaná do každej
domácnosti. V deň vývozu odpadu stačí vyniesť vrece s odpadom, t. j.
plasty, tetrapaky, plechovky... a vrece so sklom, pred dom a technické
služby sa postarajú o odvoz. Zoznam vecí, ktoré kde patria, a ktoré sa
separujú, je uverejnený vo všeobecne záväznom nariadení obce ako aj
na webovej stránke obce. Poprosím vás o opravu. Vo VZN je mylne
uvedené, že sa separuje aj polystyrén. Nie je to pravda. Po konzultácií s
Technickými službami v Ružomberku, polystyrén patrí do komunálneho
zmeso-vého odpadu. Tento sa vyváža v roku 2017 každý nepárny týždeň v utorok
Vážení spoluobčania
Prijatím rámcovej smernice 98/2008 o odpade sa Európska únia prihlásila k tzv. recyklujúcej spoločnosti, ktorá sa snaží predchádzať vzniku odpadov a využívať ich ako zdroj. Ciele vyplývajúce z rámcovej smernice o odpadoch sú vysoko ambiciózne a predpokladajú, že do roku
2020 prijmú členské štáty opatrenia, ktorými sa dosiahne príprava na
opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností alebo odpadu podobnému domácemu ako sú papier, kov, plasty a sklo najmenej na
50% ich hmotnosti.
Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa v SR vykonáva v
zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. V zmysle § 39 ods. 3 tohto
zákona je obec povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia ako
aj zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Obec upravuje
podrobnosti o spôsobe uskutočňovania separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako aj o miestach určených na ukladanie týchto odpadov všeobecne záväzným nariadením. Pôvodcovia komunálnych odpadov sú povinní zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené
zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla.
SR dosahuje v rámci EÚ podpriemerné výsledky v oblasti množstva
vytriedených zložiek komunálneho odpadu a miery recyklácie komunálneho odpadu (len 2%). SR nesplnila žiaden zo stanovených cieľov POH
SR na roky 2006-2010 v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a
separovaného zberu komunálnych odpadov (okrem 80% podielu zapojenia obyvateľov do separovaného zberu odpadov).
V našej obci je zabezpečený zber povinných druhov odpadu. Nateraz
problém nie je s množstvom vyseparovaných plastov, kovov a skla. Problémom je množstvo vyzbieraného papiera. Do kontajnerov sa vhadzuje
aj iný odpad a tým znehodnocuje vyzbieraný papier. Problém nie je v
mestách, kde je škola. Organizujú školský zber papiera a ten vylepšuje
štatistiky mesta alebo obce. Z toho dôvodu sa budeme snažiť zber papiera zlepšiť pomocou materskej školy. V novovytvorených pivničných
priestoroch budeme zbierať papier, ktorý tam občania môžu priniesť kedykoľvek keď je škola otvorená. Uvedomujeme si, že kartóny resp. noviny budete páliť doma v peci. Ale papier, ktorý nespálite, prosíme vás,
prineste ho do materskej školy, alebo zatelefonujte na obecný úrad a
my zabezpečíme jeho odvezenie od vás z domu.
Je nezákonné iné nakladanie s odpadom, ako vás informujem. Nie je
dovolené odovzdávať odpad iným organizáciám alebo fyzickým osobám,

ktoré § do obce prídu. A to ani akumulátory, elektro odpad, oleje, papier
výmenou za toaletný papier a pod.
Vážení spoluobčania.
Na druhej strane je na zamyslenie, že vo vlastnom dvore alebo pivnici
vrecia s triedeným odpadom niektorí naši spoluobčania nechcú mať, ale
bez najmenších problémov ho vynesú ku kontajnerom na verejných protestantstvách. Dokonca nosia komunálny odpad do kontajnerov na cintoríne! To nám ostatným naozaj nevadí? Týchto pár jednotlivcov sa asi
riadi heslom „Len aby sme doma mali čisto“… ale naším domovom predsa nie je len rodinný dom a dvor okolo, ale celá naša obec. Zamyslime
sa nad tým a spoločnými silami sa naučme mať v úcte našu dedinu a
udržiavať poriadok v nej.
Ak sa naučíme separovať (triediť) my, dáme tým dobrý príklad aj našim deťom a naša dedina bude krásnym miestom, kde sa môžeme cítiť
príjemne. Priložme ruky k dielu my všetci.
Vážení spoluobčania,
od nového kalendárneho roku 2017 dochádza v niektorých domácnostiach k zmene spôsobu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom. Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Štefanov nad Oravou pritom ostáva v platnosti.
V priebehu kalendárneho roka 2017 bude vývoz zmesového komunálneho odpadu vykonávaný 26-krát. Na zjednodušenie označovania
koša určeného na vývoz žetónom zavádzame jeho trvalé ročné označenie. Na základe toho nebude musieť byť kôš označený žetónom pri každom vývoze. Kôš označený nálepkou bude vyprázdnený pri každom
vývoze zmesového komunálneho odpadu. Výška poplatku sa nemení,
je uvedený v sadzobníku poplatkov v obci Štefanov nad Oravou v položke: „Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady (ďalej len „KO“)
a drobné stavebné odpady. Jeden žetón = 3 € .“ Farebná nálepka na
trvalé poznačenie vývozu bude platná jeden rok. Ďalší rok bude nová
nálepka.
Môžu nastať viaceré prípady:
1. Domácnosť so 7 a viac členmi má nárok na 28 a viac žetónov. Domácnosť obdrží na rok 2017 nálepku na trvalé ročné označenie zbernej nádoby v hodnote 26 žetónov a nad počet 26 obdrží príslušný
počet žetónov na označenie buď druhej zbernej nádoby alebo vreca
s odpadom.
2. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rokovalo o možnosti úľav
na odvoz komunálneho odpadu pre občana používajúceho inkontinenčné pomôcky III. stupňa. Bolo schválené, že po predložení potvrdenia od obvodného lekára, že sa jedná o osobu používajúcu inkontinenčné pomôcky III. stupňa a po zakúpení príslušného počtu žetónov podľa počtu obyvateľov v domácnosti, obdrží nálepku na trvalé
ročné označenie zbernej nádoby.
3. V prípade záujmu každá domácnosť po zakúpení 26 vývozov (žetónov) obdrží na rok 2017 nálepku na trvalé ročné označenie zbernej
nádoby.

Harmonogram vývozu
separovaného zberu plastov pre rok 2017
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Deň vývozu
12
9
9
13
11
15

Mesiac
Deň vývozu
Júl
13
August
10
September
14
Október
12
November
9
December
14

Vývoz zmesového komunálneho odpadu
3.1.2017
17.1.2017
31.1.2017
14.2.2017
28.2.2017
14.3.2017
28.3.2017
11.4.2017
25.4.2017

9.5.2017
23.5.2017
6.6.2017
20.6.2017
4.7.2017
18.7.2017
1.8.2017
15.8.2017

29.8.2017
12.9.2017
26.9.2017
10.10.2017
24.10.2017
7.11.2017
21.11.2017
5.12.2017
19.12.2017
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UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 15. JÚNA 2016
Uznesenie č. 21/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje
Mandátová komisia v zložení:
Cyril Orčík, Renáta Puchľová
Návrhová komisia v zložení: Pavol Kuloštiak a Ing. Lukáš Koválik
Overovatelia zápisnice: Jozef Pindiak a Adrián Romaňák
Zapisovateľka zápisnice: Eva Romaňáková
Uznesenie č. 22/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Štefanov
nad Oravou dňa 15. 06. 2016.
Uznesenie č. 23/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje vydanie potvrdenia pre
Jozefa Ladniaka a Helenu Ladniakovú v
znení:
- C KN 134 v k. ú. Horný Štefanov o výmere 48 m2, zapísané na LV č. 322,
- E KN 698/1 v k. ú, Horný Štefanov o výmere 134 m2, zapísaný na LV č. 597
- C KN 138/1 v k. ú. Horný Štefanov o výmere 164 m2, zapísaný na LV č. 1202
- C KN 138/3 v k .ú. Horný Štefanov o výmere 64 m2, zapísaný na LV č. 1202
- C KN 703 v k. ú. Horný Štefanov o výmere 63 m2, zapísaný sna LV č. 602
- C KN 132/10 v k. ú. Horný Štefanov o

výmere 6 m2, zapísaný na LV č. 601
- C KN 132/11 v k. ú. Horný Štefanov o
výmere 9 m2, zapísaný na LV č. 601
sa nachádzajú pod hospodárskymi budovami resp. v okolí rodinného domu vo vlastníctve Jozefa Ladniaka a Heleny Ladniakovej ako zastavané plochy a nádvoria a
tvoria dvor a prístupovú cestu k rodinnému domu. Ján Ončák, Katarína Ončáková,
Ilona Ončáková, Jakub Heller, Ján Ončák,
Mária Ončáková, Johana Poláčiková rod.
Tilková a Štefan Ončák sú osoby, o ktorých
pobyte resp. dedičoch obec nemá vedomosť.
Uznesenie č. 24/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 1/
2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce.
Uznesenie č. 25/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje návrh zmluvy s firmou
EKORAY Námestovo na zvoz jedlých tukov a olejov a biologicky rozložiteľného materiálu.
Uznesenie č. 26/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Štefanov nad Oravou za rok 2015.

Uznesenie č. 27/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Záverečný účet obce za
rok 2015.
Uznesenie č. 28/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Individuálnu výročnú
správu obce Štefanov nad Oravou za rok
2015.
Uznesenie č. 29/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Celoročné hospodárenie
obce Štefanov nad Oravou za rok 2015 bez
výhrad.
Uznesenie č.30/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Prebytok hospodárenia
obce Štefanov nad Oravou za rok 2015 vo
výške 8190,97.- € na tvorbu rezervného
fondu a následné použitie na financovanie
rozšírenia kapacity materskej školy formou
nadstavby.
Uznesenie č. 31/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie výsledky kontroly SI ŽP na čističke odpadových vôd.
Za uvedené uznesenia zo dňa 15. 06. 2016
hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ.
Ing. Róbert Kakačka bol neprítomný.

UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 2. SEPTEMBRA 2016
Uznesenie č. 32/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Cyril Orčík a Renáta Puchlová
Návrhovú komisia: Jozef Pindiak a Adrián
Romaňák
Mandátovú komisia: Ing. Róbert Kakačka
a Ing. Lukáš Koválik
Zapisovateľku zápisnice: Eva Romaňáková
Uznesenie č. 33/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Štefanov
nad Oravou dňa 2. 9. 2016.

Uznesenie č. 34/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje zmluvu s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. č. 364/2016
o prenájme a prevádzkovaní verejnej kanalizácie.
Uznesenie č. 35/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Štefanov nad
Oravou na druhý polrok 2016.
Uznesenie č. 36/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra za rok 2015.

Uznesenie č. 37/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie podanie žiadosti
z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja Program INTERREG V-A poľsko – slovensko 2014 -2020 v prioritnej osi
“Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia“.
Uznesenie č. 38/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje zmluvu o manažmente
projektu ( zberný dvor ) so zhotoviteľom MP
Profit PB, s.r.o. Považská Bystrica
Za všetky uznesenia zo dňa 2. 9. 2016 hlasovalo 6 prítomných poslancov. Pavol Kuloštiak bol neprítomný.

UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 22. OKTÓBRA 2016
Uznesenie č. 39/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Jozef Pindiak a
Ing. Róbert Kakačka
Návrhovú komisiu: Pavol Kuloštiak a Cyril
Orčík

Mandátovú komisiu: Adrián Romaňák a Jozef Pindiak
Zapisovateľku: Evu Romaňákovú
Uznesenie č. 40/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje program zasadnutia

obecného zastupiteľstva obce Štefanov
nad Oravou dňa 22. 10. 2016.
Uznesenie č. 41/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje návrh nájomnej zmluvy
s Urbárski spolumajitelia obce Dolný

2/2016
Štefanov na pozemky č. EKN č. 454/4 a
455 v k. ú. Dolný Štefanov a poveruje starostu obce jej podpisom.
Uznesenie č. 42/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje návrh Zmluvy o dielo s
Ing. Arch. Jánom Kubinom na spracovanie
zástavbových štúdií na lokalitu Dlužiny k.
ú. Dolný Štefanov a lokalitu Pod Grúnikom
k. ú. Horný Štefanov.
Uznesenie č. 43/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly hlavného
kontrolóra obce č. 4/2015.
Uznesenie č. 44/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou ruší VZN č. 2/2013 o určení ceny
za odvedenie a čistenie odpadovej vody
pre domácnosť a iných odberateľov.
Uznesenie č. 45/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou ruší VZN č. 7/2013, ktorým sa

Štefanov nad Oravou
upravujú podmienky vylepovania plagátov v obci.
Uznesenie č. 46/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie cenové ponuky
SSE a.s Žilina a O.S.V.O. comp. a. s. Prešov o aktuálnych možnostiach realizácie
verejného osvetlenia z EU fondov.
Uznesenie č. 47/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje úpravu obecného rozpočtu na rok 2015 vo výške 314 004 eur.
Uznesenie č. 48/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Zdenky Richterovej z auditu účtovnej závierky za obdobie od 01.
01. 2015 do 31. 12. 2015.
Uznesenie č. 49/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie ukončenie prác
pri rozšírení kapacity MŠ formou nadstavby s uvedením do prevádzky.
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Uznesenie č. 50/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje finančné vysporiadanie
s dodávateľskou firmou Stavebný podnik
s.r.o., Námestovo na základe vystavených
faktúr č. 1610091 a 1610113.
Uznesenie č. 51/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou poveruje starostu obce znovu podaním už spracovaných výziev v rámci pod
opatrenia 7.4.
Uznesenie č. 52/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku DFS VIENOK na vydanie nového CD vo výške 600 € .
Uznesenie č. 53/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje výmenu vodovodného
potrubia od rodinného domu č. 157 po rodinný dom č. 160 ešte v tomto roku 2016.
Za všetky uznesenia zo dňa 22. 10. 2016
hlasovali 5 prítomní poslanci. Renáta
Puchlová a Ing. Lukáš Koválik neboli prítomní.

UZNESENIA
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU DŇA 10. DECEMBRA 2016
Uznesenie č. 54/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje:
Overovatelia zápisnice: Pavol Kuloštiak a
Jozef Pindiak
Návrhová komisia: Adrián Romaňák a Renáta Puchlová
Mandátová komisia: Cyril Orčík a Adrián
Romaňák
Zapisovateľka: Eva Romaňáková
Uznesenie č. 55/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Štefanov
nad Oravou dňa 10. 12. 2016.
Uznesenie č. 56/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje členov Obecnej hasičskej jednotky obce Štefanov nad Oravou.
Uznesenie č. 57/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Príkaz na vykonanie inventarizácie za rok 2016.
Uznesenie č. 58/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na
rok 2017 – 2019.
Uznesenie č. 59/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Obecný rozpočet na rok
2017 – 2019 ako vyrovnaný. Pre rok 2017
vo výške príjmov a výdavkov 215 539 € .
Uznesenie č. 60/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie Dohodu o vysporiadaní pohľadávok – splátkový kalendár s

veriteľom Stavebný podnik s.r.o. Námestovo.

2017 so začiatkom o 18.00 hod. a 16. 12.
2017 so začiatkom o 15.00 hod.

Uznesenie č. 61/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Štefanov nad
Oravou na prvý polrok 2017.

Uznesenie č. 65/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/
2016 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia
na území obce Štefanov nad Oravou.

Uznesenie č. 62/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje úpravu obecného rozpočtu na rok 2016.
Uznesenie č. 63/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje úpravu Sadzobníka poplatkov obce Štefanov nad Oravou nasledovne:
a) dopĺňa ods. 1 o písm. h): Obec Štefanov nad Oravou zavádza trvalé označenie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad a to formou nálepky,
ktorá zaručuje vyprázdnenie nádoby
pri každom vývoze v obci. Nálepka
sa bude aktualizovať každý rok.
b) Dopĺňa bod 2 o odsek 3): Obec Štefanov nad Oravou poskytuje občanom
používajúcim inkontinenčné pomôcky III. stupňa po predložení potvrdenia od obvodného lekára možnosť na
trvalé označenie zbernej nádoby nálepkou po zaplatení poplatku v zmysle
sadzobníka na počet obyvateľov v domácnosti.
Uznesenie č. 64/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou nasledovne: 24. 02. 2017, 28. 04.
20107, 30. 06. 2017, 08. 09. 20107, 27. 10.

Uznesenie č. 66/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie Správu z finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za I.
polrok 2016.
Uznesenie č. 67/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou neschvaľuje zámer na odpredaj pozemku C KN č. 47 v k. ú. Dolný Štefanov.
Uznesenie č. 68/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje odmenu pre hlavného
kontrolóra obce Štefanov nad Oravou vo
výške 150 € .
Uznesenie č. 69/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou schvaľuje zvýšenie súčasného platu starostu obce o 15 %.
Uznesenie č. 70/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou berie na vedomie darovaciu zmluvu s Občianskym združením DHZ Štefanov
nad Oravou so sídlom Hlavná č. 129, zastúpené predsedom Lukášom Kuloštiakom.
Za uvedené uznesenia zo dňa 10. 12. 2016
hlasovalo päť prítomných poslancov OZ.
Ing. Róbert Kakačka a Ing. Lukáš Koválik
boli neprítomní.
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Rozšírenie kapacity materskej školy
formou nadstavby
Vzhľadom na situáciu v materskej škole počet nevybavených žiadostí s poukazom aj na
predchádzajúce roky, kedy sme mali aj 13 neprijatých detí a na stanoviská štátneho okresného hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré určilo kapacitu v rámci
výnimky pre maximálne 21 detí (pričom podľa
technického usporiadania škola vyhovovala len
pre 13 detí), poslanci obecného zastupiteľstva
rozhodli o podaní žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy.
Výzva z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby,
výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení
školského stravovania pri týchto materských
školách v roku 2015 bola na dotáciu vo výške
100 000 eur. Po spracovaní projektu sme o ňu
požiadali 19. februára 2015. Ministerstvo školstva nám v roku 2015 žiadosť o dotáciu schválilo vo výške 55 000 eur (slovom päťdesiatpäťtisíc eur) na kapitálové výdavky. Táto suma bola
schválená, v rámci Slovenska, pre všetky žiadosti pri rozšírení o jednu triedu. Keďže v roku
2015 prebiehal prieskum trhu na zhotovenie
projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia a verejné obstarávanie na výber dodávateľa, s realizáciou sme začali až v
roku 2016. Vo verejnom obstarávaní, ktoré sme
ukončili 4. mája 2016, uspela firma Stavebný
podnik, s. r. o., Ulica Miestneho priemyslu 561,
Námestovo. Realizácia všetkých stavebných
prác bola ukončená 9. septembra 2016. Obmedzenie prevádzky materskej školy tak bolo
minimálne. Aj touto cestou sa chcem poďakovať rodičom za ich ústretovosť a trpezlivosť.
Stavebný dozor počas celej výstavby vykonávala odborne spôsobilá osoba Ing. Anton Kovalik z Tvrdošína.
Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby, sa stalo právoplatným 14.
septembra 2016. Rozšírením kapacity pôvodnej materskej školy sme dosiahli stav, že sme
splnili požiadavky všetkých právnych noriem.

K dispozícii máme na prízemí: sklad, kotolňu,
chodbu, práčovňu, sušiareň a schodisko, na 1.
nadzemnom podlaží: vstupnú chodbu, šatňu
pre deti, herňu, sociálne zariadenie pre deti a
osobitne pre personál, samostatný vstup pre
školskú jedáleň, šatňu pre kuchárku, kuchyňu,
jedáleň a dva sklady. Na druhom nadzemnom
podlaží: herňu, dve spálne, sociálne zariadenie pre deti a dennú miestnosť – triedu.
Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom
Kubíne bola materská škola uvedená do prevádzky a určená kapacita zariadenia je pre 40
detí. V tomto období materskú školu navštevuje 25 detí.
V závislosti od formy výchovy a vzdelávania
v triedach sme vytvorili nové pracovné miesto,
na ktoré sme prijali kvalifikovaného pedagogického zamestnanca na plný úväzok. Na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny nám bol poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorým je mzda učiteľky refundovaná vo
výške 80 percent celkovej práce zamestnanca. Jeden pedagogický zamestnanec vykonáva v škole absolventskú prax. Toto nám umožnilo vyhovieť požiadavkám rodičov a predĺžiť
prevádzkovú dobu pobytu detí v materskej škole.
V zmysle schváleného rozpočtu uvedeného
v prílohe č. 1 zmluvy č. 0454/2015 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bola poskytnutá dotácia
použitá na nadstavbu a stavebné úpravy. Za
uvedené stavebné práce, vrátane materiálov,
nám boli vystavené dve faktúry, z čoho jedna
bola uhradená z dotácie a druhá, vyúčtovacia,
na všetky ostatné vykonané práce nevyhnuté
k samotnej nadstavbe, prestavbe stávajúcich
častí a prevádzke MŠ.
Faktúra č. 1610091 na 55 000 eur – čerpanie dotácie a faktúra č. 1610113 na 89 420,58
eur – vlastné zdroje. 30 000 eur – uhradené
17. októbra 2016 a 59 420,58 eur – dohodnutý
splátkový kalendár na 10 rokov.
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Ako nám je vo vynovenej
materskej škole
Začiatok školského roku 2016/2017 bol v
Materskej škole Zvedavá Včielka neskôr ako v
iných školách. Dôvodom bola jej prestavba
počas letných mesiacov. Triedy boli pripravené už 12. septembra 2016, kedy deti prvýkrát
vstúpili do škôlky v novom šate. Ako sa zmenil
život v nej, sme sa opýtali riaditeľky materskej
školy Marcely Skubanovej.
Aká kapacita detí je teraz vo škôlke?
Prerobením škôlky a jej zväčšením sa, samozrejme, zmenila aj jej kapacita. Môžeme
prijať až 40 detí. Takže vyhovieme všetkým, čo
majú záujem, aj deťom mladším ako 3 roky.
V čom sa zmenil celkový chod škôlky?
S deťmi pracujeme v dvoch triedach: 4 - 6ročné deti - včielky a 2 – 4-ročné medušky.
Takto sa môžeme deťom venovať individuálne, hlavne pri grafomotorických cvikoch, aktivitách zameraných na prírodné vedy či pokusoch.
Práca v jednotriednej triede je vždy ťažšia,
keďže určité úlohy sú určené len pre staršie
deti. Zmena nastala v tom, že dnes sa konajú
tieto aktivity bez malých.
Došlo aj k predĺženiu času dokedy deti môžu
byť v škôlke. Je otvorená do 16,00 hodiny.
Aké sú najväčšie výhody novej škôlky?
Hlavne čo sa týka sociálneho zariadenia.
Priestory nevyhovovali veľkosťou - predovšetkým toalety a umyvárka. V triedach sa v
čase zimy vyskytovala aj vlhkosť a pleseň. Jednou z najväčších výhod je, že dnes už máme
vynovené toalety a umyvárku, máme aj sprchový kút na umývanie. Deti sú zdravé a už nebývajú často choré. V spálni sú všetky lehátka, v
triedach nové a moderné pomôcky. Tiež využívame obidve interaktívne tabule.
Zvykli si deti, ktoré už predtým navštevovali škôlku, na nové prostredie?
Nové prostredie sa im páči a rady chodia do
škôlky. Najviac sa im páčia nové hračky a didaktické pomôcky a tiež, že sa môžu hrať v
druhej triede, ktorá nám pribudla prestavbou.
-Michaela Ondríková-

Vieme,
čo je zdravé
Všetci v škôlke, sa zapojili do výstavy ovocia a zeleniny. Z domu doniesli všetko, čo
vypestovali s rodičmi a starými rodičmi.
V každej triede sa rôznymi hrami, rozhovormi aj výtvarnými technikami poznávalo,
čo je zdravé pre naše telo. Školská jedáleň
sa postarala o zdravé ochutnávky. MŇAM
chutilo nám.
-Marcela Skubanová-
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Materská škola Zvedavá Včielka
Školský rok 2016/2017

Príroda a jej krásy beseda

Dňa 12. septembra sa otvorila brána do našej staro - novej materskej
školy. Dve triedy, spálňa a sociálne zariadenie budú deti využívať s radosťou a nadšením. Zapísaných detí v školskom roku 2016/2017 je 25 z
toho v triede Včielky je 11 a v triede Medušky je 14 detí. Trieda Včielok,
v ktorej sú predškoláci a stredné deti bude fungovať dopoludnia a trieda
Medušiek, v ktorej sú malé a stredné deti počas celej prevádzky. V októbri k nám nastúpila nová p. učiteľka V. Bullová.
Dňa 15.9. 2016 sa uskutočnil v MŠ Deň otvorených dverí, kde si občania obce. mohli pozrieť nové priestory školy.

V predškolskom veku sú deti všetkému navôkol omnoho citlivejšie a
vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a
nápadom. Čím skôr začneme s ich formovaním správania sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Naša
materská škola uskutočnila besedu so zameraním na ochranu životného prostredia. Zmyslom je rozvíjať kladný vzťah k sebe, k okoliu a prostrediu v ktorom žijeme a prírode.

Úcta k starším
Október, mesiac úcty k starším, teda k babkám a dedkom našich detičiek, sme si v tomto školskom roku pripomenuli rôznymi spôsobmi. V
triede včielok nazbierali na vychádzke šípky a listy, ktoré sa usušili a
vytvorili z nich krásne pozdravy a milé darčeky, naučili sa tiež básne a
piesne. Dúfame, že ich darčeky potešili.

MIKULÁŠ
Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s
napätím očakávali, či ich navštívi mikuláš. Zhromaždili sa v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot
zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do triedy vstúpil
Mikuláš, pozdravil deti a hľadal svojho strateného
pomocníka čerta. Ten neprišiel. Ale u nás také deti
zrejme nemáme, lebo žiadne sa nechcelo priznať.
Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali
a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Aj keď niektorí
drobci vyronili aj slzičku , nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali Mikulášovi a pustili ho rozdávať radosť
ďalším deťom do iných škôlok.
-Marcela Skubanová-
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Detský klub v nových priestoroch
V týchto dňoch sa dokončujú nové priestory detského klubu v Materskej škole v Štefanove nad Oravou. Na základe rozhodnutia starostu obce, a po informovaní poslancov na obecnom zastupiteľstve, sa detský
klub a zároveň aj knižnica premiestnili do
priestorov bývalej triedy materskej školy.
V prvom rade tým získame v kultúrnom
dome tak prepotrebnú šatňu resp. priestor
na prezliekanie sa účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach a odkladanie vecí, nakoľko regály sa ponechali.
V druhom rade sa podstatne zlepší kvalita pobytu návštevníkov či už v detskom klube alebo knižnici, nakoľko je škôlka v zimnom období vykurovaná nepretržite. A v poslednom, nie menej dôležitom rade, máme

oveľa väčší priestor na pobyt detí a ich aktivity v detskom klube.
Do nových priestorov detského klubu a
knižnice sa zakúpili nové drevené police na
knihy. Vypožičiavanie kníh bude ako doposiaľ, v čase konania akcií detského klubu a
počas pracovných dní od 07:00 do 11:00
hodiny.
Aj v novom roku pripravíme akcie, ako je
čítanie pri sviečkach, tvorivé dielne, ale aj
podujatia v prírode. O pripravovaných akciách vás budeme informovať na novej obecnej webovej stránke
www.stefanovnadoravou.sk, facebookovej stránke detského klubu Štefanov nad
Oravou, na plagátoch a vyhlásením v miestnom rozhlase.
-Janka Hulejová-

Úspešný rok našich hasičov
Aj naši hasiči majú za sebou ďalší rok.
Často náročný, či zložitý, ba dokonca nebezpečný. No s presvedčením vám môžem
povedať, že bol úspešný.
Vďaka Ministerstvu vnútra SR sa môžu
naši hasiči pýšiť novou hasičskou technikou,
ktorú dostali na začiatku tohto roku. Pri tej
príležitosti aj slávnostne otvorili prerobenú
hasičskú zbrojnicu, v ktorej hrdo stojí nové
zásahové vozidlo. Nie nadarmo im to všetko bolo pridelené, pretože postupom času
naši chlapi čelili požiaru a tak všetko zásahové vybavenie sa mohlo osvedčiť. Aj sa
stalo. Pri troch zásahových výjazdoch za
uplynulý rok. Ako čas plynul, zorganizovali
hasičskú súťaž O veľkonočného zajaca, kto-

rá sa uskutočnila v našej dedine. Priniesla
dobrú náladu, radosť a príjemnú atmosféru
do nášho prostredia.
Neskôr, ako už býva zvykom, sa zúčastnili Hornooravskej hasičskej ligy. Po jej absolvovaní skončili na krásnom treťom mieste. Súťaživosť a chuť športovať za akýchkoľvek podmienok si utvrdili aj na poslednej hasičskej súťaži O vianočného kapra. Kapra
síce nevyhrali, ale určite ich to obohatilo o
novú skúsenosť. Bol to náročný a neobyčajný rok. Patrí im zaň obrovské ĎAKUJEM.
Verím, že nás čochvíľa prekvapia novými
akciami a úspechmi, ktoré im do nového
roku všetci želáme.
-Janka Vranová-
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Matrika 2016
Jubilanti
70 rokov
Zuzana Bednárová
Mária Furdeková
Etela Klusová
Anastázia Krileková
Edita Puchelová
Margita Puková
Anna Rumlová
75 rokov
Anton Kakačka
Alexander Orčík
Terézia Orčíková
Štefan Poláčik
Monika Puchlová
Mária Žuffová
80 rokov
Magdaléna Gloneková
Ing. Albín Holubčík
Margita Kováliková
Mária Poláčiková
Jozef Suľa

Narodení
Jozef Kakačka
Michaela Reisová

Zosnulí
Ján Brunčák (61 ročný )
Martin Kováč (27 ročný)
Otília Brunčáková (82 ročná)
Miroslav Kulošťák (42 ročný)

Prihlásení k trvalému pobytu
Mgr. Daniela Strnádelová
Matúš – Dávid Strnádel
Ján – Daniel Strnádel
Patrik Ferianc
Veronika Donáthová
Matúš Kakačka
Andrej Letošťák
Monika Letošťáková
Darina Letošťáková
Darina Letošťáková ml.
Alexander – Aziz Michalides

Odhlásení z trvalému pobytu
Antónia Maslíková
Soňa Maslíková
Roman Kováč
Eva Puschenreiterová
Ing. Karol Puschenreiter
Bc. Jozef Bránický
Simona Sedliačková
Zdenka Medvecká
Jozef Gáll
Janka Gállová
Miroslav Gáll

Sviatosť manželstva uzavreli
Dominik Stevaňák a Mária Kováliková
Roman Kováč a Lýdia Odrášková
Roman Koválik a Mgr. Veronika Červeňová
Ondrej Sedliaček a Simona Furdeková
Bc. Jozef Bránický a Nikola Krasňanská
Pavol Kováč a Beáta Bugeľová
Martin Medvecký a Zdenka Horňáková
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Očami animátora
Aj keby ste boli majster sveta v slove, donútili
by ste tínedžera, aby venoval svoj prázdninový
týždeň deťom? Zabával sa s nimi, predtým všetko pripravil...a dokonca bez akejkoľvek finančnej odmeny. Ak by ste to aj
dokázali, výsledok by bol badateľne iný. Hnacím motorom je zanietenie a presvedčenie daného mladého človeka, ktoré vedú k niečomu takému.
Takže, čo bolo motiváciou
pre animátorov, aby sa do táborových príprav pustili aj po
druhýkrát? Ich odpoveď zahrnutá v jednom slove by
bola: deti. Či už sú to minuloročné zážitky s nimi, ich radosť a smiech, chuť tráviť spolu čas, či samotná práca s
deťmi. Nielen týmito slovami
pomenovali animátori svoju
motiváciu.
Hoci sa denný tábor konal
takmer posledný prázdninový
týždeň, 22. - 27. augusta, prípravy sa začali už niekoľko mesiacov predtým.
Prvé myšlienky, v akej téme sa bude tábor niesť,
či otázky, akým spôsobom bude celý týždeň nastavený, boli úplným začiatkom tejto prípravy.
Konečným rozhodnutím animátorov bola téma
,,Cesta okolo sveta“. Postupe si rozdelili úlohy
a zodpovednosti a spoločne sa pustili do práce.

Aby ste si lepšie vedeli predstaviť, čo to presnejšie znamená, odpovedali samotní animátori:
„Pripraviť si kulisy pre deti, aby im obrázky
pripomínali jednotlivé dni ich cesty v tábore a
nacvičiť si tanec pre deti.“
„Nočná hra a „pár“ organizačných drobností.“
„Bolo toho viac, ale napríklad aj moderovať
určitý deň.“
Príprava tábora nie je len o vymyslení niekoľkých hier a aktivít a ich následnom prispôsobení k téme. Okrem desiatok telefonátov či mailov, triedení a následnom spracovaní prihlášok
alebo vytváraní návrhu trička, každý mal na sta-

rosti mnoho „drobností“, vďaka ktorým mohol
tábor nadobudnúť svoju finálnu podobu. Občas
prišli chvíle, ktoré sa nezaobišli bez kompromisov a nie vždy sa to dalo s úsmevom na tvári.

Bolo tu však niečo, čo sa animátorom počas
prípravy páčilo.
„Naše stretká, zábava, stretnutie na Ústí, spoznanie nových ľudí a naučila som sa nové veci.“
„To, že sme tento čas trávili spoločne.“
„Náš spoločný deň, ale aj to, keď niekto potreboval s niečím pomôcť, skoro všetci mali tú
ochotu pomôcť inému, aj keď mali dosť svojej
prípravy na tábor.“
Keďže sa počet detí od minulého roku takmer
zdvojnásobil, očakávania animátorov boli veľmi
opatrné. Tie, ktoré boli spojené so zábavou a
srandou sa splnili každému. No boli aj určité
sklamania: „Čakala som, že deti sa budú ináč
správať ako sa správali, že budú lepšie (tí najstarší). Deti mohli byť kreatívnejšie, milšie...ale
som spokojná.“
Skupina 75-tich detí dá zabrať, aj keď je animátorov devätnásť. A tak prišli aj neželané situácie, kedy to naozaj nebolo ľahké. Daždivý pondelok, ktorý bolo na ihrisku cítiť do konca tábora, únava a vyčerpanie.
Avšak ani tieto sklamania a nedostatky nezabránili zábave a zážitkom, ktoré si animátori z
tábora odniesli.

„Šantenie s deťmi, vodné aktivity, opekačka,
hra pri ktorej sa hľadalo a ručné práce s deťmi.“
„Neviem, ako to presne pomenovať, ale taká
"infiltrácia" medzi decká. Trávenie času s nimi
mimo aktivít - napríklad pri
obede. Alebo chvíle, keď sa
program zvrhol a my sme sa
stali "obeťami" detí (napr. oblievanie vodou).“
„Bavili ma vodné hry, kedy
sme boli aj my, aj deti, kľudnejší.“
„Tučniaky! Táto hra deti zabavila a poriadne sa vyšantili.“ (Hra Tučniaky alebo Slip’N
Slide je jedna z vodných hier,
počas ktorej sa deti šmýkajú
po igelite s vodou, v tomto prípade rovno do priehrady.)
„Vodný deň - vodný futbal,
tučniaky, opekačka...“
„Karneval masiek.“
„Pre mňa najlepší táborový
zážitok bol, keď som po tábore videla deti, ako sa spolu
hrajú na ihrisku. Tie, ktoré
som predtým spolu nikdy nevidela.“
„Myslím, že nie je jeden - neviem si vybrať.
Najviac spomínam na všetky moje "úlety" ako

kúpanie sa, oblievanie sa a pod. Ja celý ten týždeň beriem ako perfektný a najlepší.
Pohľad animátorov na tábor je iný ako ten detský. Vidia všetko, čo je za tým. Hoci sa im snažia dať to najlepšie zo seba (a nie vždy sa to
podarí podľa ich predstáv), odnášajú si „výplatu“ v podobe zážitkov, skúseností, nových priateľstiev a spomienok. A za to sú vďační.
-Michaela Ondríková-
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