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Srdečne pozývame seniorov
na podujatie pri príležitosti
mesiaca úcty k starším.
Tešíme sa na vás v nedeľu 28. októbra o 14. h
v sále kultúrneho domu.

AKTUÁLNE

Úvodník starostu

Vážení spoluobčania, prihováram sa vám pred blížiacimi sa
voľbami starostov, primátorov
a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ktoré sa
uskutočnia 10. novembra. Komunálne voľby sú zavŕšením
štvorročného volebného obdobia samosprávy a bude len na
vás, obyvateľoch, aké vedenie si
v nasledujúcich voľbách zvolíte. Keď sa v krátkosti pozrieme
na uplynulé štyri roky, niektorí
obyvatelia môžu byť spokojní,
viac, iní menej. Sebakriticky
musím povedať, že je veľmi ťažké rozhodnúť, či opraviť cestu, urobiť vodovod a postaviť
chodník, alebo investovať do
opráv obecného majetku, lebo
je v dezolátnom stave. Konštatujem, že každý jeden poslanec
súčasného obecného zastupiteľstva pristupoval k požiadavkám obyvateľov s plnou
zodpovednosťou a snažil sa k
problémom v dedine postaviť
komplexne, bez hájenia osobných či skupinových záujmov.
Aj napriek problému s obmedzenými finančnými zdrojmi si
myslím, že Jasenica prosperuje
a úspešne sa rozvíja. Veď v tom
štvorročnom cykle sme napríklad zrekonštruovali 13-tisíc
m2 obecných komunikácií za
približne 257-tisíc eur, postavili sme takmer kilometer chodníkov za skoro 130-tisíc euro,
vybudovali sme zberný dvor s
technológiou za 363-tisíc eur,
kompletne sme obnovili úsporné LED verejné osvetlenie za
166-tisíc eur, obnovili sme
požiarnu zbrojnicu za takmer
45-tisíc eur, do kultúrneho
domu sme investovali 20-tisíc
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eur, do nového vodovodu Nad
kostolom asi 10- tisíc, a takto
by som mohol pokračovať ďalej. Samozrejme, bez pomoci
eurofondov a rôznych dotácií
by to nebolo možné.
Novú samosprávu čakajú ďalšie
a nie jednoduché výzvy. Práve v týchto dňoch sme dostali
rozhodnutie z ministerstva životného prostredia o pridelení
dotácie z eurofondov vo výške
350-tisíc eur na kompletnú
prestavbu zastaranej kotolne
v základnej škole na modernú
plno automatizovanú. Bude
slúžiť na vykurovanie základnej školy s materskou školou,
kultúrneho domu a budúcej
telocvične. Taktiež sme ukončili verejné obstarávanie na
zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorej cieľom bude
naprojektovať
odvodnenie
dediny v časti Nad kostolom a
prekládku našej „priekopy“ tak,
aby nezatápala rodinné domy v
Slepej ulici. Tento projekt neuskutočníme bez eurofondov,
pretože odhadované náklady
predstavujú približne 800-tisíc
eur. Bude treba zvážiť obnovu
ciest s odvodnením v lokalitách, z ktorých sa nám do dediny valí voda s blatom. Prvou zaťažkávacou skúškou pre novú
samosprávu bude aj zákon o
bezplatných školských obedoch. Problémom je, že naša
školská jedáleň a kuchyňa na
zvýšený nápor stravníkov, ktorý očakávame, nie sú kapacitne,
materiálovo, technologicky ani
personálne pripravené. Tento
populistický krok vlády bude
obec stáť minimálne 30-tisíc
eur nepredvídaných nákladov,
ktoré mohli byť využité inak,
napríklad na cesty.
Do samosprávy príde po týchto voľbách celkom určite „nová
krv“, prevažná väčšina súčasných poslancov sa už totiž kandidovať nechystá. Treba veriť,
že vo vedení, ktoré príde, sa
skĺbi skúsenosť s novým pohľadom a zároveň so spoločným
ťahom na jednu bránu – za ďalší
rozvoj a prosperitu obce.

Blížia sa komunálne
voľby
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10.
novembra 2018 v čase od 7. h – 22. h. Miesto konania
volieb: knižnica v prízemí obecného úradu.
O post starostu obce Oravská Jasenica sa v nastávajúcich
komunálnych voľbách bude uchádzať jeden nezávislý
kandidát. O sedem miest v obecnom zastupiteľstve zabojuje osem uchádzačov v jednom volebnom obvode, z
ktorých sú piati nezávislí kandidáti a traja sú nominovaní
politickými stranami. K 30. septembru 2018 je oprávnených voliť 1418 Jaseničanov.

Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke „voľby a referendum“ (link: http://www.minv.sk/?volby-oso2018)
nájdete k voľbám všetky potrebné informácie.

Kto kandiduje
Starosta
1. KAROL GRAŇÁK, Ing.
52 r., starosta
nezávislý kandidát

Poslanci

1. JURAJ FERANEC, Mgr.
33 r., konateľ spoločnosti
nezávislý kandidát
2. MARTIN GRAŇÁK
51 r., majster odborného výcviku
Slovenská národná strana
3. MARGARÉTA KOPTOVÁ, Mgr.
46 r., THP
nezávislá kandidátka
4. IVETA KUŠNIEROVÁ
52 r., učiteľka MŠ
nezávislá kandidátka
5. PETER LAŠTÍK
39 r., stolár
nezávislý kandidát
6. DOMINIK MADLEŇÁK
24 r., finančný poradca
Kresťanskodemokratické hnutie
7. FILIP MADLEŇÁK, Ing.
26 r., projektant
nezávislý kandidát
8. EVA MAJCHEROVÁ
48 r., zootechnička
Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

SPRAVODAJSTVO

Voda zaplavila cesty a narobila škody

Rozšírenie obecného
rozhlasu

V nedeľu 9. septembra sa dedinou prehnala silná búrka.
Prívalová voda zaliala cesty a
dvory a samospráva musela vyhlásiť tretí stupeň povodňovej
aktivity. Voda ohrozovala domy
v lokalitách Kapustisko, Paseky, Lánov Jarok, Nad kostolom,
naplaveniny zaniesli priepusty,
odtokové rúry. Zosunul sa aj

Obec rozšíri verejný rozhlas
v častiach Pod Brabírka, Brabírka, Lánov Jarok, Paseka.
Na túto investíciu získala dotáciu vo výške osemtisíc eur
z ministerstva financií. „Už
sme osadili stĺpy,“ povedal
starosta Karol Graňák. „Ak to
počasie dovolí, do konca novembra by mali byť práce na
rozšírení obecného rozhlasu
hotové.“

svah na cestu v Kapustisku,
obec tam bude musieť zainvestovať do oporného múru. Záchranárske práce zabezpečovali tri bagre, nakladače a obecné
traktory. Predpokladané škody
sú vyčíslené na sedemtisíc eur,
ktoré si obec žiada vrátiť cez
Okresný úrad v Námestove.
„Zásadný vplyv na to, že do-

chádza počas prudkých dažďov
k odplaveniu povrchu ciest,
majú nezodpovední ľudia, ktorí
svojvoľne a bez ohľadu na podmienky zvážajú z lesov drevo,“
hovorí starosta Karol Graňák.
„Ničia cesty a odvodňovacie rigoly, ktoré potom neplnia svoju
funkciu a dovoľujú vode spôsobovať škody.“

Odvodnenie pri
kultúrnom dome

Ľudia už chodia po chodníku
Obec dokončuje výstavbu
chodníka. Za 94-tisíc eur pribudlo v dedine od cintorína po
Záhumnie zhruba tristo metrov
miestnej komunikácie pre peších. Stavbu predražili výstavba
oporných múrov, odvodnenie
chodníka a brehu a potrubie
so špeciálnou vsakovacou galériou pri cintoríne.
„Všetky ploty a oporné múry

sme platili len do výšky 1,2 metra, náklady nad túto výšku už
znášali majitelia jednotlivých
nehnuteľností,“ ozrejmil starosta Karol Graňák. Súčasťou
výstavby bolo aj zvýšenie stĺpov verejného osvetlenia, ktoré
po novom svietia pri chodníku.
Svetlo lámp je intenzívnejšie a
prispieva k väčšej bezpečnosti
chodcov.

Obec svojpomocne opravila
časť odvodnenia okolo kultúrneho domu. Pri dažďoch
sa voda dostávala pod základy budovy a stekala nekontrolovateľne aj zo strechy.
Dôvodom bolo poškodené
odvodnenie, ktoré nahradilo
nové.

Zbrojnica bude
modernejšia
Hasičská zbrojnica dostáva nový šat. Vďaka dotácii 30-tisíc eur z ministerstva vnútra samospráva vymení na budove všetky okná a dvere, vymení strešnú krytinu a upraví
priestory podkrovia, v ktorom vznikne obecný byt. Sumou
osemtisíc eur sa na prestavbe podieľa obec. Práce by mali
byť hotové do konca mesiaca.
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TÉMA, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spoločenská rubrika
Narodenia
• Tadeáš Brontvaj
• Anna Kubiznová
• Nela Čajková
• Samuel Madleňák
• Samuel Stančík
• Jakub Žofaj
• Karolína Graňáková
• Mateo Lacek
• Izabela Trajová
• Michal Ratulovský
Úmrtia
• Mária Trabalíková
• Anton Juríček
• Helena Čajková
• Mária Graňáková
Jubilanti – 60
• Trabalík Eugen
• Poláková Božena
• Ferancová Anna
• Štefaniga Milan
• Lovaštík Antonín
• Ferancová Emília
• Ferancová Eva
• Poláková Marta
• Peter Graňák
• Gogoláková Valéria, Mgr.
• Vdp. Sobčák Jozef
• Florková Daniela
• Čierniková Anna
Jubilanti – 65
• Mliečková Ľudmila
• Čiernik František
• Čierniková Alojzia
• Štefaniga Roman
• Špehárová Agneša
• Pavč Stanislav
• Čajka Štefan
Jubilanti – 70
• Kubizna Blažej
• Lipničanová Veronika
• Feranec Vladimír
• Hvolka Kamil
• Brontvajová Valéria
Jubilanti – 75
• Žofaj Vincent
• Vrábová Margita
• Labajová Mária
• Poláková Marta
• Madleňáková Bernadeta
Jubilanti – 80
• Gracíková Mária
• Matisová Judita
• Kubiznová Oľga
• Polák Roman
Jubilanti – 90
• Poláková Marta
Počet obyvateľov Oravskej
Jasenice k 1. 10. 2018 bol
1888.
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Ak nezačneme triediť, budeme musieť
siahnuť hlbšie do peňaženiek
Vláda schválila návrh poplatkov za skladovanie zmesového komunálneho odpadu na
skládkach s účinnosťou od 1.
januára 2019. Toto navýšenie
sa výrazne dotkne aj našej obce
a bude závisieť od toho, ako
budeme my, obyvatelia, triediť.
Poplatok za skládkovanie odpadov je v súčasnosti 5,04 eur za
tonu odpadu. V tabuľke nižšie
je prehľadne uvedené, ako sa
budú postupne zvyšovať poplatky za skladovanie odpadu
počnúc rokom 2019. A ako to
postihne obec? K 30. júnu 2018
sme z celkového množstva od-

padov 341,63 ton vytriedili
iba 98,41 ton, čo v prepočte
na percentá znamená úroveň
triedenia 28,8 %. Ak by takto
dopadol celý rok, naša obec
by bola podľa tabuľky v tretej
skupine triedenia 20-30 %, čo
by znamenalo, že od budúceho roka budeme platiť za tonu
odpadu uloženého na skládku
10 eur, čo je navýšenie takmer
o sto percent oproti súčasnosti. Každého obyvateľa to bude
stáť približne 1,3 eura ročne.
Niekomu sa to možno zdá málo,
no treba si uvedomiť, že keby
sme lepšie triedili, mohli by po-

Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)
a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov
Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu
<10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
>60%

platky za odpady dokonca klesnúť. Treba si položiť otázku,
naozaj je problém fľašu, plast,
plechovicu, kartón odhodiť do
kontajnera? Je problém odviesť
stavebný odpad alebo pokosenú trávu, orezané konáre na
zberný dvor? Ak je problém s
odvozom, treba zavolať obecný
úrad a je po probléme. Alebo sú
to všetko len výhovorky, pohodlnosť a neochota? Obec vybudovala zberný dvor, rozmiestnila kontajnery – vytvorila oproti
iným obciam nadštandardné
podmienky pre separáciu. Tak
to využime.

Sadzba za príslušný rok v €/t
2019
17
12
10
8
7
6
5

2020
26
24
22
13
12
11
8

2021
33
30
27
22
18
15
11

2022
40
36
32
27
22
19
14

2023-2030
46
41
36
31
26
21
16
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SPEKTRUM

Hasičky vybojovali v ligovej
súťaži tretie miesto
Dievčenskému družstvu hasičiek sa túto sezónu nepodarilo obhájiť titul z minulého roka a tak putovný pohár pre víťaza museli
prenechať dievčatám z Vasiľova. Naše hasičky obsadili celkové
tretie miesto.
Rozpis jednotlivých súťaží
1. kolo Trstená
2. kolo Babín
3. kolo Vasiľov
4. kolo Hruštín
5. kolo Vavrečka
6. kolo Ťapešovo
7. kolo Suchá Hora
8. kolo Zuberec
9. kolo Štefanov nad Oravou

čas útoku 31.84 s
3. miesto
čas útoku 37.53 s
4. miesto
kola sa dievčatá nezúčastnili
čas útoku 29.12 s
3. miesto
dievčatám sa útok nepodaril a dostali N
čas útoku 49.73 s
3. miesto
čas útoku 24.04 s
2. miesto
čas útoku 22.14 s
2. miesto
čas útoku 20.52 s
2. miesto

Stavanie mája
Oravská Jasenica obnovila tradíciu stavania mája. Kedysi
bolo v dedine zvykom postaviť aspoň raz za život žene
veľký máj.
Ten tohtoročný bol vysoký 26 metrov. Najprv ho dobrovoľní hasiči predviedli v sprievode harmoniky dedinou,
aby ho napokon vztýčili pred obecným úradom. O hudobnú kulisu sa postarala dychová hudba Martina Hamuljaka,
členky hasičského zboru pripravili guláš. Na akcii, ktorej
prialo aj počasie, sa zúčastnilo zhruba tristo ľudí. Prvý
ročník stavania mája spojil všetky generácie a prispel k
pestrejšiemu spoločenskému životu. Určite bude mať pokračovanie aj v ďalších rokoch.

V 9. kole Jaseničanky dosiahli svoj najlepší čas sezóny. Nestačilo to
však na dievčatá z Vasiľova, ktoré boli lepšie o pár stotín sekundy,
a tak naše hasičky obsadili druhú priečku.

Futbalisti majú nové šatne

Kniha o obci uzrie svetlo
sveta v najbližších dňoch
Monografia obce bude do konca
mesiaca vydaná v náklade dvetisíc kusov a dodá ju zadarmo
do každej domácnosti v obci.
Komplexná kniha s takmer 500
stranami o histórii a živote dediny stála 11 750 eur, 7-tisíc
poskytli sponzori: Žilinský samosprávny kraj, Pozemkové
spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica,

MBM Group a. s., Megra s. r. o.,
Ing. Jozef Hutko, Svetozár Žofaj,
Július Zanovit. „Teším sa z toho,
že obec bude mať konečne reprezentatívnu a ucelenú monografiu,“ povedal starosta Karol
Graňák. „Ako prví ju dostanú
naši seniori k sviatku úcty k
starším, ostatní obyvatelia si ju
môžu vyzdvihnúť na obecnom
úrade.“

Z dotácie Slovenského futbalového zväzu vo výške 10-tisíc
eur obec zrekonštruovala sociálne zariadenia v budove
telovýchovnej jednoty. V športovej areáli sú nové toalety,
šatne, práčovňa, sprchy. Futbalisti a návštevníci tak majú
reprezentatívne priestory, ktoré zároveň spĺňajú hygienické štandardy.
Náklady na prestavbu sa vyšplhali na 14 753 eur.

Škola bude mať novú kotolňu
Ministerstvo životného prostredia poskytne Oravskej Jasenici 350-tisíc eur na rekonštrukciu školskej kotolne.
Kotolňa v súčasnosti zabezpečuje vykurovanie pre školu,
škôlku a kultúrny dom. Nová by vykurovala aj telocvičňu,
ktorú má obec v pláne postaviť.
Výstavba novej kotolne sa začne na jar po skončení vykurovacej sezóny. Má byť moderná, plne automatizovaná na
drevené palety. Bude šetrnejšia k životnému prostrediu,
samospráva ušetrí aj na pracovnej sile. Súčasný kotol je na
uhlie, obsluhuje ho školník.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKÔLKY

Výlet na bicykloch
V posledný slnečný deň septembrového týždňa sme sa
vybrali s odvážnymi deťmi
na cyklotúru do Trstenej.
Cyklotrasu z Trstenej smerom na Nový Targ zvládlo
štrnásť detí zo školy, od škôlkara až po deviaty ročník.
Príjemné počasie a dobrá
nálada nás sprevádzali počas tridsaťpäťkilometrovej
trate. Nové sily sme zbierali
pri krátkych oddychových
zastávkach a pokračovali do
vytýčeného cieľa na poľskej
strane. Síce vysilení, ale spokojní so svojím výkonom,
živí a zdraví sme sa s úsmevom na tvári vrátili do svojich domovov. Tešíme sa na
ďalšiu spoločnú cyklotúru.
Ďakujeme ochotným rodičom, ktorí pomohli s dozorom, úpravou technického
stavu bicyklov a dopravou.

Túra k novej kaplnke

Dňa 20. septembra sme si
pripomenuli sviatok Sedembolestnej Panny Márie túrou
v Oravskej Lesnej. Navštívili
sme novovybudovanú kaplnku Sedembolestnej, ktorá sa
nachádza v oblasti Zimná
voda. Po viac ako hodinovej
túre sme sa odmenili opekačkou. Počasie sme mali
vynikajúce, posilnení sme
si ani nevšimli, ako rýchlo
sme sa dostali späť. Ďakujem
všetkým dievčatám, ktoré sa
ku mne pripojili a našli si čas
v poobedňajších hodinách.
Zároveň dúfam, že nás bude
nabudúce viac.
Katarína Katrenčíková
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Rekonštrukcie v základnej a materskej škole
Havarijný stav elektroinštalácie
starej časti budovy školy si vyžadoval okamžitú rekonštrukciu. Po uskutočnení verejného
obstarávania starostom Karolom Graňákom sa do prestavby hneď v prvé prázdninové
dni pustila firma Vladislava
Kornhausera EKO. Na to bolo
potrebné priestory vymaľovať
a opraviť steny. V nadväznosti
na predchádzajúce činnosti sa
maliarskych prác ujali Peter
Florek a Juraj Čajka. Aby sa celá
obnova uskutočnila načas a
nový školský rok sa mohol začať v upravených priestoroch,
pomocné práce prebiehali zároveň s odbornými. Vďaka veľmi ochotnej a pružnej pomoci
starostu sme stavebný odpad
mohli včas odpratať so zamestnancami obecného úradu, čím
sa veľmi urýchlili následné maliarske práce. Pri finálnych čistiacich prácach upratovačkám
pomohla každá ochotná ruka či
už z radov učiteľov alebo rodičov. Veľmi sa chceme poďakovať najmä vám, rodičom, ktorí
ste v rámci svojho voľného času
priložili ruku k spoločnému
dielu: Dominike Konšťákovej,
Alžbete Laštíkovej, Martine
Mičudovej, Márii Hvoľkovej,
Kataríne Pavčovej, Martine Vojtaššákovej, Lucii Polákovej a

firme FEX z Oravskej Jasenice,
ktorej zamestnanci pomohli pri
upevňovaní kobercov v škôlke.
Deti v materskej škole uvítala
na stene namaľovaná zvieracia
abeceda, namaľovali ju šikovné
ruky Zuzany Gracíkovej. Nové
ukladacie priestory pre učebné pomôcky a hračky zhotovila
firma FAMA – Marcel Farský.
Nevyhnutné inštalatérske práce veľmi ochotne a pružne realizovali zamestnanci Milana
Jadroňa.
Veľmi si ceníme aj pomoc žiakov Adriána Čiernika, Adriána
Koptu, Rasťa Madleňáka a Martina Surovjaka, ktorí pomohli
pri prenášaní lavíc, stoličiek a
nábytku.
Na základe ústretovosti starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sme mohli kúpiť nové
„veselé“ koberce do všetkých

Pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov sme so žiakmi 4. a 5.
ročníka navštívili činohernú
anglicko-slovenskú rozprávku
s pesničkami Bold rabbit in Africa.
Pokračovanie najslávnejšej detskej knižky Jozefa Cígera Hronského s názvom Smelý Zajko v
Afrike je príbehom Zajka a jeho
ženy na potulkách svetom. Popri Váhu prešli Slovenskom až
do Bratislavy, odtiaľ po Dunaji
do Čierneho mora a v bruchu
obrovského žraloka sa doplavili do Afriky. Tam prežili veľa
dobrodružstiev - vyliečili kráľa

púšte, porazili krokodíla aj tigra
a zachránili malého černoška.
Divadelná adaptácia ponúkla
žiakom hravosť, podnietila detskú fantáziu. Vďaka pesničkám
a komediálnemu žánru bolo
prijímanie divadelnej inscenácie deťmi plynulé a nenásilné.
Zároveň, v súlade s Hronského
predlohou bola divadelná adaptácia apelom na množstvo pozitívnych vlastností - túžba cestovať a spoznávať, chuť učiť sa a
zmúdrieť. Veľmi výrazná bola
propagácia telocviku a pohybu či záverečný slogan - všade
dobre, doma najlepšie.Táto di-

tried materskej školy a zabezpečiť nové ukladacie priestory
pre potrebné didaktické pomôcky.
Na základe záverov kontroly
úradu verejného zdravotníctva
sme museli ucelene oddeliť
jedáleň od kuchyne, aby nedochádzalo k zrážaniu výparov v
jedálenskej časti, a tým eliminovať možnosti pre úrazy vplyvom pošmyknutia.
Revízia multifunkčného ihriska
poukázala na nutnosť opráv
areálu, ktoré urobili zamestnanci firmy Z–mont. Dúfajme,
že opravený športový areál
bude slúžiť deťom čo najdlhšie,
nielen počas vyučovania, ale aj
vo voľnom čase detí. Pri športovej ploche budú umiestnené
smetné koše, takže prípadný
odpad bude mať svoje určené
miesto.

Bold rabbit in Africa – Smelý Zajko v Afrike
vadelná adaptácia podčiarkuje
i netradičné slovensko-anglické
slovné spojenia, kde základné
dejové a obsahové informácie,
názvy postáv i časti pesničiek
boli interpretované v jednoduchej angličtine, zrozumiteľnej
i začiatočníkom, zložitejšie anglické väzby interpretovali herci dvojjazyčne a najnáročnejšie
časti deja ostávali v pôvodnej
Cígerovej slovenčine.
Žiakom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo a už sa tešia na
ďalšie.
Kamila Janotíková
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Deti zdolávali vrchy aj samé seba
Hovorí sa, že najlepšie počasie na túru je v jeseni. A tak
sa žiaci zúčastnili turistických
vychádzok do prírody. V utorok
11. septembra vzali na chrbát
svoje ruksaky a rozhodli sa, že
zdolajú nielen vrchy, ale aj samých seba.
Žiaci 1.-4. ročníka podnikli výlet na Slanú vodu po náučnom
chodníku pod Babou horou. Na
nedávno otvorenom chodníku
mali nielen možnosť spoznať
pre nich nové a nepoznané
druhy rastlín a živočíchov, ale
predovšetkým krásu hornooravskej prírody.
Piaty ročník absolvoval túru
na Magurku. Výhľad z nej na
Oravskú priehradu chytil za
srdce každého z nich. Najstarší
žiaci museli v tento deň o trochu skôr vstávať. Odchádzali
totiž už o siedmej hodine ráno.
Šiestaci a siedmaci cestovali
najďalej, do Jánošíkových dier
do Terchovej. Napriek nepriaznivému počasiu zdolali Dolné
aj Horné diery, prešli cez ties-

ňavy náročnými rebríkmi, ktoré zdvihli nejednému z nich adrenalín v krvi.
Žiaci 8. a 9. ročníka mali pred
sebou najvyššiu métu, chceli
pokoriť Babiu horu. Na začiatku kráčali s obavami, no na
konci s radosťou, že sa im to
predsa podarilo.
Katarína Kosmeľová

Erasmus+KA1 – vzdelávací pobyt v Čechách
Prvý prázdninový týždeň sme sa zúčastnili vzdelávacieho pobytu v rámci programu Erasmus + v Českej republike v Trutnove. Absolvovali sme kurzy Nové technológie a nadaní žiaci a Matematická a finančná gramotnosť s využitím IKT. Dozvedeli sme
sa veľa nového o tom, ako rozvíjať matematickú gramotnosť,
využívať moderné technológie, rôzne aplikácie vo vyučovaní a
mnoho ďalších dôležitých informácií. V ďalšej časti kurzu sme
si vyskúšali robotické hračky, 3D tlačiareň, programovanie a

rôzne aktivity so stolovými hrami. Doplnením vzdelávania boli
túry na najvyšší vrch Českej republiky - Snežku a do Adršpašských skál. V priebehu týždňa sme navštívili miestne základné
školy a s učiteľmi sme si vymenili skúsenosti a praktické rady.
Naša mobilita vyvrcholila odovzdávaním certifikátov EDUTIME.
Katarína Bakaľová, Mária Čierniková
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
25. júna 2018 v Oravskej Jasenici

205/2018: OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulého OZ.
206/2018: OZ schvaľuje:
a) Záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
b) Použitie prebytku za rok 2017 v sume 145306,71 €, zisteného
podľa § 10 odst. 3 písmeno a) a b) zákona NR SR číslo 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení v znení neskorších predpisov a tvorbu rezervného
fondu vo výške 145306,71 €.
207/2018: OZ schvaľuje rokovací poriadok OZ s účinnosťou od
1. 12. 2018.
208/2018: OZ schvaľuje VZN obce o organizácii miestneho referenda v obci s účinnosťou od 1. 8. 2018.
209/2018: OZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie
pozemkov pod miestnou komunikáciou Rožkov potok od P. Čiernika (Oravská Jasenica 335) a manželky J. Čiernikovej (Námestovo
Rázusová 836/25).
210/2018: OZ schvaľuje:
a) v súlade s §9a odst.8 písm. e ,zákona č.138/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce nachádzajúca sa na LV č. 2145 v kat. území Oravská Jasenica, pozemok
E-KN parc. č. 3642 ostatná plocha o výmere 814 m2, zapísaný
pod B1 na meno zamieňajúceho v prvom rade Obec Oravská
Jasenica, IČO: 00317714 v podiele 1/1 -ina účasti z celku a to
len tú časť, ktorá podľa GP č. 46193537-164/2018 vyhotovená
Ing. Juraj Karolčík, Veterná č.157/4, Námestovo zo dňa 29. 5.
2018 zodpovedá dielu číslo 5 ostatné plochy o výmere 70 m2,
ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C. KN č. 3642/6 zastavané plochy o výmere 70 m2 za nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Z. Triebeľovej rod. Majdulíkovej (20.10.1977) nachádzajúca sa na LV č. 1771 v kat. úz. Oravská Jasenica, pozemok C-KN
parc.č.1322/41 orná pôda o výmere 390 m2, zapísaný pod B1
na meno zamieňajúceho v druhom rade Z. Triebeľovej rod. Majdulíkovej (20. 10. 1977) v podiele 1/1 -ina účasti z celku a to
len tú časť, ktorá podľa GP č. 46193537-164/2018 vyhotovená
Ing. Juraj Karolčík, Veterná č.157/4, Námestovo zo dňa 29. 5.
2018 zodpovedá dielu číslo 1 orná pôda o výmere 70 m2, ktorý
vytvára novovytvorenú parcelu C.KN č. 1322/155 orná pôda o
výmere 70 m2.
b) konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na novovzniknutej parcele C-KN č. 3642/6 zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom je zamieňajúci v prvom rade, sa nachádza stavba,
ktorej vlastníkom je zamieňajúca v druhom rade a novovzniknutá parcela C-KN 1322/155, ktorej vlastníkom je zamieňajúca
v druhom rade, je náhrada pre zamieňajúceho v prvom rade za
jeho zastavaný pozemok.
211/2018: OZ neschvaľuje predaj obecného pozemku C-KN
3642/3 diel 4 o výmere 213 m2 Z. Triebeľovej (Klin 551).
212/2018: OZ schvaľuje predaj pozemku parcelné číslo C-KN
3486/3 o výmere 5 m2 a C-KN 3486/4 o výmere 15 m2 pre Stredoslovenskú distribučnú a. s. (Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina).
213/2018: OZ neschvaľuje odpredaj časti parcely C-KN 3429 o
výmere 50 m2 pre T. Bakaľovú (Oravská Jasenica 451).
214/2018: OZ neschvaľuje žiadosť P. Čiernika (Oravská Jasenica
335) a manž. J. Čiernikovej (Námestovo, Rázusová 836/25) navýšenie ceny za odkúpenie pozemkov dohodnutých v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.
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215/2018: OZ schvaľuje realizáciu rozšírenia vodovodu a
kanalizáciu v časti obce Rožkov potok nasledovne: SO 3.2 Rožkov Potok - vodovod - v km 0,263 až po km 0,405 t. j. HDPE PE
100 v dĺžke 142 m, SO 3.2 Rožkov potok - gravitačná kanalizácia - v km 0,000 až po šachtu Šc5, t.j. PP DN 300 v dĺžke 287
m bez prípojok k rodinným domom, spoločnosťou Canstav
s. r. o. Námestovo s tým, že výstavbu zrealizuje na vlastné náklady.
Súčasťou stavby nebudú prípojky k jednotlivým rodinným domom
a pozemkom. Spoločnosť Canstav s. r. o. Námestovo sa zároveň
zaväzuje, že po realizácií stavby kanalizácia Rožkov potok, túto
odovzdá za 1-€ do majetku obce Oravská Jasenica. Obec Oravská
Jasenica odovzdá spoločnosti Canstav s. r. o., Námestovo projektovú dokumentáciu. Obec Oravská Jasenica sa zaväzuje odovzdať
spoločnosti Canstav s. r. o., Námestovo projektovú dokumentáciu
a vyznačiť všetky existujúce inžinierske siete (ST, SSD), ktoré sa
na pozemkoch stavby nachádzajú.
216/2018: OZ schvaľuje zmenu rozpočtu - Rekonštrukcia PZ,
rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení vo futbalovom areáli,
vodovod Rožkov potok, nákup kobercov MŠ - podľa predložených
rozpočtových opatrení.
217/2018: OZ berie na vedomie informáciu o počte prijatých a
neprijatých detí v MŠ.
218/2018: OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
219/2018: OZ berie na vedomie interpeláciu poslancov.
220/2018: OZ schvaľuje VZN obce o podmienkach na umiestňovanie nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve.
221/2018: OZ schvaľuje predaj traktora Proxima verejnou ponukou za minimálnu cenu podľa znaleckého posudku.
222/2018: OZ schvaľuje úhradu skutočných finančných nákladov
na termálne kúpalisko do Chocholova pre žiakov ZŠ s MŠ.
223/2018: OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za rok 2017.
224/2018: OZ berie na vedomie plán kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
225/2018: OZ berie na vedomie diskusné príspevky.

9. júla 2018 v Oravskej Jasenici

226/2018: OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov OZ obce Oravská Jasenica: 7.
227/2018: OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce takto: plný pracovný úväzok.
228/2018: OZ schvaľuje na základe § 166 ods. 3 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby
poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10.
novembra 2018 jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť sedem poslancov.
229/2018: OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
na protipovodňovú ochranu časti obce Stred, od rezervoára ku
kostolu, ďalej námestie s tým, že v projekte sa preveruje súčasné
odvodnenie priekopa tak, aby neohrozovala dažďová voda rodinné domy v časti obce Sihoť.

