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Bešeňová žila fašiangami...
... aj plesom

SPRAVODAJSTVO

SPRAVODAJSTVO

ÚVODNÍK STAROSTU

ZBERNÝ DVOR VYRASTIE ČOSKORO

K IHRISKU UŽ BUDE VIESŤ DLAŽBA

Obec začala s výstavbou zberného dvora v časti Mitošiny
pri železnici. Po siedmich rokoch uchádzania sa Bešeňovej o dotáciu jej ministerstvo
životného prostredia odkle-

Poslanci schválili na marcovom rokovaní zastupiteľstva
úpravu spevnených plôch v
parku na detskom ihrisku na
Jánskej ulici. Doterajší trávnatý povrch nahradí dlažba,
rodičia s deťmi sa tak už nemusia obávať blata a špinavých topánok, keď zaprší.
Nový povrch bude samo-

plo 329-tisíc eur. Súčasťou
zberného dvora budú boxy
na odpad, kontajner na zelený odpad, sociálne zariadenia pre pracovníka dvora.
Zároveň do obce pribudne

technika na nakladanie s odpadom, konkrétne traktor,
vlečka, nakladač, štiepkovač,
váha.
Zberný dvor by mal stáť do
júla.

DROBNÉ INVESTIČNÉ
PLÁNY:

správu stáť asi 17-tisíc eur.
Do konca tohto mesiaca pribudne na ihrisku ďalších päť
fitnes prvkov za približne 5 a
pol tisíc eur z dotácie OOCR
Region Liptov. Dva nové detské prvky mohla obec kúpiť
vďaka podpore od Mondi SCP
Ružomberok, získala 3,5 tisíc
eur.

• Úprava budovy záchrannej služby
• Dokončenie autobusovej
zastávky travertínom pri
bytovom dome č. 109
• Nová autobusová zastávka pri starej vodárni
• Dokončenie oplotenia
starej vodárne

CESTY V DEDINE SÚ PRIORITA
Vážení Bešeňovčania, v
rukách držíte prvé číslo
obecných novín s názvom
Bešeňovčan. Prijmite ich
ako alternatívu internetu
a vývesnej tabule. Cieľom
novín je podať čo najviac
pútavých a hodnotných
informácií, ktoré dajú čitateľovi obraz o dianí v obci.
Bešeňovčan
poskytne
dôležité informácie z prvej ruky týkajúce sa chodu
samosprávy, obecných organizácií, podá pravidelný
prehľad kultúrnych a športových podujatí, nazrie
do minulosti dediny a jej
obyvateľov. Keďže ide o
prvé číslo, radi privítame
akékoľvek podnety, názory a myšlienky na obsah a
jeho prípadné obohatenie.
Noviny plánujeme vydávať
trikrát do roka. Budú bezplatne distribuované do
každej domácnosti. Ich plnofarebnú verziu nájdete
vždy po vydaní na internetovej stránke obce.
Vynasnažíme sa, aby sa
Bešeňovčan stal neoddeliteľnou súčasťou našej dediny.
Verím, že prispeje k otvorenej samospráve a lepšej
informovanosti vás, občanov.
Martin Baran
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KRÁTKO Z OBCE
•Bešeňová prispela sumou
tisíc eur Školskej jedálni pri
základnej škole v Liptovskej
Teplej na kúpu kuchynského robota.
• Spoločnosť Verex chce otvoriť svoju predajňu do leta.
Prácu by v nej malo nájsť
šesť ľudí. S výstavbou obchodu investor už začal.
•Obec Bešeňová podala v
januári na ministerstvo dopravy žiadosť o dotáciu na
územný plán. „Čakáme na

vyhodnotenie, ak uspejeme,
pôjdeme do toho,“ povedal
starosta Martin Baran. Dedine však zatiaľ nič nebráni vo výstavbe, dokáže sa
rozrastať aj bez územného
plánu.
• Samospráva sa zapojila do
výzvy ministerstva vnútra na získanie dotácie na
komasáciu.
Ministerstvo
výzvu tretíkrát zrušilo. Scelenie pozemkov by obci pomohlo hlavne v lokalite Ro-

viny, kde by mohlo vyrásť
150 rodinných a rekreačných stavieb. Vedenie obce
tam plánuje v budúcnosti
vybudovať aj centrálne námestie dediny.
• Obec v súčasnosti zabezpečuje inžiniersku činnosť
pre stavebné konanie na
výstavbu chodníka, odstavných plôch a verejného
osvetlenia k bytovkám. S
výstavbou chce začať tento
alebo budúci rok.

ĎALŠIA BYTOVKA BUDE HOTOVÁ DO KONCA ROKA
Dvanásť bytov v bytovom
dome D s piatimi garážami
by mali byť odovzdané do
užívania koncom tohto roka.
V súčasnosti je postavené už
druhé podlažie.
Stavba bytového domu:
Úver ŠFRB: 561 080 eur

Dotácia z ministerstva dopravy: 240 460 eur
Vlastné zdroje: 15 180 eur

Stavby technickej vybavenosti/

Samospráva po zime opäť
pokračuje v stavbe. V januári
podala žiadosť o prefinancovanie na Štátny fond rozvoja
bývania a ministerstvo dopravy.
Inžinierske stavby:
Vlastné zdroje: 6 516 eur

Zastavaný pozemok:
Vlastné zdroje: 5 362,50 eur
Pozemky s technickou
vybavenosťou:
Vlastné zdroje: 10 213,50 eur

Samospráva plánuje vybudovať prístupové komunikácie
k nájomným bytovým domom. Ministerstvo pôdohospodárstva požiadala o dotáciu, zatiaľ bez stanoviska, či
uspela alebo nie. Zároveň by

v tejto časti obce malo pribudnúť verejné osvetlenie.
„Ak nám projekt neschvália,
investíciu uhradíme z vlastných a úverových zdrojov,“
povedal starosta Martin
Baran.

Asfaltky s osvetlením chce
obec vybudovať aj v IBV
Sihoť. V súčasnosti komunikuje s firmami ohľadom
verejného obstarávania. V
tejto lokalite sú pripravené
pozemky na výstavbu.

NOVÁ DLAŽBA

Bytovka C so šestnástimi
bytmi je obývaná od decembra minulého roka.
V apríli prebehlo prefinancovanie a zápis bytového domu
do vlastníctva obce.

OBEC INVESTOVALA
DO KÚRENIA
Kultúrny dom už vyhrievajú nové gamatky.
Plynové ohrievače musela
dať samospráva vymeniť
pre nedostatočnú výkonnosť tých starých, nedokázali udržať v priestoroch
kultúrneho domu teplo.
Zároveň tam pribudlo asi
tridsať nových rozkladacích stolov, ktoré sa budú
využívať pri rôznych spoločenských a kultúrnych
podujatiach.
Pôvodné stoly obec využije na obecnom úrade.

PRI CINTORÍNE
BUDE PARKOVISKO
 ešeňová začala pracovať
B
na inžinierskej činnosti pre
stavebné konanie na cestu,
chodníky a osvetlenie okolia akvaparku i cintorína.
Investícia ráta s rekonštrukciou cesty, novými širšími chodníkmi až po rampu a s novými pouličnými
lampami.
Rozšíriť by sa mal aj cintorín, prístup k nemu, obec
tam plánuje vybudovať
parkovisko.

Areál futbalového ihriska už pokrýva zámková dlažba. Nový povrch stál obec približne 8-tisíc eur.
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

SPEKTRUM

DETI SA V ŠKÔLKE NEMAJÚ ČAS NUDIŤ

BEŠEŇOVSKÍ DÔCHODCOVIA ŽIJÚ AKTÍVNE

Materská škola bola uvedená do prevádzky v septembri 1978,
od roku 2002 je jej zriaďovateľom obec Bešeňová.
Škôlka je vidiecka, rodinného typu. Je jednotriedna s celodennou prevádzkou, heterogénnou triedou a výchovným jazykom slovenským. Poskytuje výchovnú starostlivosť deťom vo
veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Má kapacitu jednej triedy, tento školský rok ju navštevuje 26
detí. Pracujú s nimi dve kvalifikované učiteľky, striedavo v
dvoch zmenách. V škôlke pracujú aj prevádzkoví zamestnanci, dve upratovačky a kuchárka. V Bešeňovej je materská škola jedinou pre tri spádové dediny - Bešeňovú, obce Liptovský
Michal a Potok.
Škola k svojej činnosti využíva budovu s triedou, spálňou a
školskou kuchyňou. Súčasťou je školská záhrada.
Ako spoluorganizátori sa podieľame na organizovaní obecných akcií, akými sú deň úcty k starším, obecný karneval, Deň
matiek, Deň otcov a Deň detí.
Najbližšie máme naplánovaný školský výlet s rodičmi do Spišskej Novej Vsi spojený s návštevou zoologickej záhrady, na
Deň detí plánujeme navštíviť Vojenský útvar v Ružomberku,
ktorý organizuje Deň otvorených dverí najmä pre deti.

Jednota dôchodcov v Bešeňovej vznikla v septembri 2014. Patríme teda medzi mladšie organizácie. V súčasnosti máme tridsať
členov, hoci dôchodcov v dedine je oveľa viac. Schádzame sa každý druhý týždeň. Mnohí si myslia, že máme veľa povinností, ale
naši členovia robia všetko na dobrovoľnej a nezištnej vzájomnej
pomoci. Za dva a pol roka sme podnikli množstvo kultúrnych,
športových a poznávacích akcií. Mnohí sa počas svojho aktívneho pracovného života dostali len do blízkeho okolia. Teraz, keďže máme vlaky zadarmo, môžeme vycestovať aj do vzdialenej-
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Škôlka má množstvo školských a mimoškolských akcií:
•Výlety do susedných dedín Liptovský Michal a Potok k obydliam našich kamarátov
• Návšteva Ginoparadise
• Besiedka s Mikulášom
• Zápis do ZŠ
• Detský karneval
• Valentín
• Exkurzia v záchranárskom stanovišti FALK
• Čítanie s rodičmi v mesiaci knihy - marec
• Exkurzia obecnej knižnice
• Exkurzia na Hospodársky dvor v Bešeňovej
• Návšteva polície
• Kultúrne podujatia (divadielko, koncert s gitarou, dychovými nástrojmi)
• Deň matiek
• Výlet na Kozí vŕšok
• Športový Deň detí
• Návšteva pani zubárky
• Noc odvahy
• Návšteva základnej školy
• Rozlúčka s predškolákmi

STOLNÝ TENIS
V BEŠEŇOVEJ
Prvá myšlienka založenia stolnotenisového klubu vznikla v roku 2001. Po
zozbieraní informácií, ako
prihlásiť klub do súťaže, sa
začalo s jej napĺňaním. Sen
sa stal skutočnosťou v sezóne 2002/2003, keď mužstvo
nastúpilo na svoj prvý zápas.
Odvtedy sa skupinka nadšencov rozrástla, v súčasnosti má stolnotenisový oddiel
tri tímy so 14 registrovanými
hráčmi.
Zápasy sa hrajú v kultúrnom
dome. Každoročne sa koná
vianočný turnaj O pohár starostu obce.
Financie klub získava z organizovania Katarínskej zábavy, z dotácií pre šport z
obecného úradu a darov od
sponzora – firmy Grenstave.
Bešeňovský oddiel je známy
svojím výborným kolektívom a pohostinnosťou, ktorou prispieva k upevňovaniu
dobrých vzťahov a k radosti
z tejto prekrásnej hry.

ších kútov Slovenska. Boli sme i v zahraničí, v Česku, Maďarsku
a Poľsku. Veľmi dobre spolupracujeme s vedením obce, hlavne
so starostom Martinom Baranom. Poskytol nám priestory na
klubovú činnosť a podporuje nás. Seniori sa zapájajú do všetkých obecných podujatí, pomáhajú na brigádach pri skrášľovaní
dediny. Naším snom je mať svoju miestnosť, kde by sme sa mohli stretávať častejšie. Snáď sa nám to v najbližšej dobe podarí
splniť.
Renáta Droppová Predsedníčka ZO JDS Bešeňová

Mužstvo A, súťaž: 5. liga, Vedúci: Ing. Milan Hrnčiar
OSST Liptovský Mikuláš - 5. liga, muži 2016/2017. Tabuľka súťaže po 22. kole - Základná časť
Mužstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŠKST Rbk D
Biely Potok A
Východná A
Vitalit B
Ľubochňa A
SCP Rbk A
Liptovské Sliače A
Smreč. Žiar A
Bešeňová A
Jamník A
Lipt.Ján A
Demänová A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Likavka A
ŠKST Ružomberok E
Černová B
Lisková A
Biely Potok B
Švošov A
Hrboltová A
Hubová A
Martinček A
Liptovské Sliače B
Bešeňová B
Ludrová A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Likavka B
Liptovské Sliače C
SCP Ružomberok D
Hrboltová C
Bešeňová C
Turík B
Hubová B
Liptovská Osada B
Ivachnová A
STK Lúčky A

U

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V

17
16
15
15
9
8
7
7
7
5
3
2

R

2
2
1
0
4
5
6
5
5
6
4
2

P

3
4
6
7
9
9
9
10
10
11
15
18

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety

863:648
895:644
854:650
824:700
770:765
771:762
714:813
716:798
751:796
720:792
657:873
610:904

Zápasy

242:154
249:147
239:157
225:171
198:198
197:199
185:211
177:219
193:203
181:215
152:244
138:258

Body

58
56
53
52
44
43
42
41
41
38
32
28

VU

VS

VZ

VB

2-0-0-0
0-0-2-0

73:66
66:73

20:16
16:20

6
2

VU

VS

VZ

VB

1-0-1-0
1-0-1-0

82:55
55:82

22:14
14:22

4
4

1-0-1-0
1-0-1-0

72:78
78:72

19:17
17:19

4
4

VU

VS

VZ

VB

1-1-0-0
0-1-1-0

75:60
60:75

20:16
16:20

5
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Mužstvo B, súťaž: 6. liga, Vedúci: Stanislav Vyšný
OSST Ružomberok - 6. liga, muži 2016/2017. Tabuľka súťaže po 22. kole – Základná časť
Mužstvo

U

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V

19
17
15
13
11
8
7
8
4
5
4
4

R

2
1
1
4
3
3
3
1
7
3
3
3

P

1
4
6
5
8
11
12
13
11
14
15
15

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety

988:480
859:644
825:657
852:662
767:744
697:760
735:770
655:845
713:823
658:846
607:864
624:885

Zápasy

295:101
237:159
233:163
233:163
203:193
189:207
189:207
166:230
178:218
166:230
144:252
143:253

Body

62
57
53
52
47
41
39
39
37
35
33
33

Mužstvo C, súťaž: 8. liga, Vedúci: Jozef Grenčík
OSST Ružomberok - 8. liga, muži 2016/2017. Tabuľka súťaže po 18. kole - Základná časť
Mužstvo

U

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V

16
16
13
8
7
6
5
5
4
2

R

1
0
2
2
2
2
4
1
2
0

P

1
2
3
8
9
10
9
12
12
16

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety

742:493
754:449
741:526
604:634
572:666
592:644
593:647
541:673
564:660
452:763

Zápasy

207:117
229:95
205:119
151:173
146:178
148:176
154:170
141:183
141:183
98:226

Body

51
50
46
36
34
32
32
29
28
22
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HASIČI

FUTBAL

DOBROVOĽNÍ HASIČI NEMUSELI VLANI ZASAHOVAŤ PRI POŽIARI

BEŠEŇOVSKÉ A-MUŽSTVO ZATIAĽ NENAŠLO PREMOŽITEĽA

Dobrovoľný hasičský zbor má
35 členov. Hlavným cieľom
je podieľať sa na ochrane
majetku a zdravia ľudí pred
požiarmi, povodňami alebo
inými udalosťami. Hasiči sú
tiež nápomocní pri organizovaní obecných podujatí a
zveľaďovaní dediny.
Vlani sa v Bešeňovej nevyskytli žiadne požiare. Hlavnou aktivitou hasičov bola
najmä účasť na súťažiach a
preventívnom cvičení. Pomáhali organizovať Deň detí,
deti si mohli pozrieť hasičské
auto a techniku zblízka. Zúčastnili sa brigády v hasičskej zbrojnici, urobili údržbu
techniky pred zimnou sezónou, podieľali sa na čistení
miestnej komunikácie pri
nových bytových domoch.
Pri týchto aktivitách použili
vlastnú techniku i techniku
požičanú od kolegov z Liptovského Michala. S požičanou
hasičskou striekačkou PS 12
sa zúčastnili súťaží, využili ju
aj pri preventívno-taktickom
cvičení v Ludrovej.
Napriek tomu, že v dedine
sa nevyskytol žiadny požiar,

Futbalový klub má štyri mužstvá. Najmladšie je prípravka
U-11. Zápasy hra súťažne s
mužstvami z okresu. Mladých
nádejných hráčov trénuje Gustáv Mataj. V mužstve má dostatok hráčov A, preto je tam
veľký prísľub do budúcnosti,
že sa nemusíme obávať o futbal v Bešeňovej.
Ďalšou kategóriou, ktorú v
OŠK máme, je mužstvo žiakov U-13. Hráči hrajú súťažne malý futbal, na zápas nastupuje osem hráčov. V tejto
kategórii hrajú aj dievčatá,
ktorých máme v klube viac.

hasiči žiadajú obyvateľov o
väčšiu pozornosť pri zabezpečení požiarnej ochrany, a
to hlavne prevenciou, výchovou, zabezpečením funkčnej
požiarnej techniky a rozširovaním členskej základne.
Vlani nevykonali kontrolu
obytných budov a malých
prevádzok, napriek tomu, že
to mali naplánované. Môže za
to zmenšovanie členskej základne. Dobrovoľníci sa málo
stretávali aj na tréningoch a
akciách, preto sa nezúčastnili všetkých súťaží. Hlavným
problémom je však pokazená
a zastaraná hasičská technika.
V minulom roku bešeňovskí hasiči dostali dotáciu z
ministerstva vnútra, ktorú
použili na nákup a modernizáciu výstroje a výzbroje.
Zo zdrojov obecného úradu
vykonali údržbu hasičského
auta AVIA.
Ak sa hasičom podarí získať
financie aj tento rok, použijú
ich rovnako na modernizáciu
výstroje a výzbroje.

Trénerom mužstva je Gustáv Mataj. Dorast je zložený
z hráčov z blízkeho okolia,
tvoria dobrú partiu. V blízkej budúcnosti budú viacerí
hájiť farby A-mužstva. Hráči
ako Jacko, Sarčák, Šturek, Hatala, Pažitka už teraz spĺňajú
futbalové základy a sú veľkou
nádejou pre bešeňovský futbal. Dorast hrá v tejto sezóne
okresnú súťaž, kde si počína
až nad mieru úspešne. Šesť
kôl do konca súťaže je na 1.
mieste tabuľky a má najväčšiu šancu postúpiť do krajskej súťaže. Trénerom toh-

to mužstva je Róbert Hook.
Chlapcov zdobí dobrá tréningová dochádzka.
A-mužstvo tvoria starší hráči, ktorí majú svoje futbalové
začiatky v Ružomberku. Za
A-mužstvo hrajú domáci, ale
sú tam aj chlapci z Ivachnovej
a Ružomberka. Hráči hrajú
od roku 2000 krajskú 5.ligu
a iba raz z nej vypadli, aby sa
po roku do nej hneď vrátili.
V tejto sezóne sa im darí nad
očakávanie, po jeseni boli
na 3. mieste. Kvalitná zimná
príprava mužstvu pomohla
a tak na jar nenašli ešte pre-

možiteľa. Mužstvo má päť
výhier a jednu remízu. Po 20.
kole kraľuje na čele tabuľky s 3-bodovým náskokom
pred Žabokrekmi a 6-bodovým pred Oravskou Porubou. Chlapci sú futbalovo na
vysokej úrovni. Trénerom
je Ján Hablák. Za zmienku v
klube stoja veľmi dobré futbalové podmienky. Ihrisko
na perfektnej úrovni, ktoré
využívajú často hráči ligového Ružomberka, umelá tráva, buduje sa druhá prírodná plocha. Za podporu patrí
vďaka obci a sponzorom.

Marek Paprčiak

PLÁN ČINNOSTI A PLÁN PRÁCE DHZ
NA ROK 2017
• Dokončiť opravu hasičskej striekačky PPS12
• Zúčastňovať sa tréningov a brigád
• Zúčastňovať sa súťaží hasičských družstiev a hasičských
výstav
• Vysporiadať členské príspevky na rok 2017
• Skontrolovať požiarnu techniku pred a po sezóne
• Prijať nových členov
• Vykonať inventúru do 15. decembra 2017
• Vykonať kontroly hydrantov v obci
• Zabezpečiť potrebné preškolenia svojich členov
• Usporiadať aspoň jednu tanečnú zábavu
• Zakúpiť hasičskú výstroj a výzbroj
• Spolupracovať s Obecným úradom Bešeňová
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SPEKTRUM

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Obecné zastupiteľstvo obce Bešeňová v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje
voľby hlavného kontrolóra obce Bešeňová, ktoré sa uskutočnia dňa 27. 6. 2017 v budove obecného úradu obce Bešeňová na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Bešeňová určilo hlavnému kontrolórovi obce
Bešeňová pracovný čas, ktorého dĺžka je 4 hodiny týždenne.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby na obecnom úrade obce Bešeňová v úradných hodinách.
Súčasťou prihlášky je:
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
- doklad o vzdelaní
- profesijný životopis
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať
obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Spoločenská rubrika
1. 1. 2017 - 5. 5. 2017
Narodenie:
Šimon Nemček
Zosnulí:
Michal Vrzgula
Jubilanti:

50-roční:
Ľubomír Frič
Mária Janigová
Ing. Igor Nemec
Milan Záhradník

55-roční:
Vladimír Bistiak
Vlasta Kubelová
Dana Maruškinová
60-roční:
Anna Jaloviarová
Ondrej Vyšný

65-roční:
RNDr. Benjamín Droppa
75-roční:
Ján Kubáň
Anna Maťková

POZOR NA JARNÉ VYPAĽOVANIE

POKUTY ZA ODPADY SA SPRÍSNILI

Jarné obdobie je typické pre
upratovanie, vrátane čistenia
záhrad. Musíme mať na zreteli
riziko vzniku požiaru, spôsobeného nedbanlivým správaním a porušovaním zásad
ochrany pred požiarmi. Ide
predovšetkým o nepovolené
spaľovanie a manipuláciu s otvoreným ohňom.
Tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy.
Oheň sa môže na otvorenom
priestranstve rýchlo vymknúť
spod kontroly, rozšíriť sa a
spôsobiť straty nielen na životoch alebo majetku, ale aj obrovské ekologické škody.
V posledných dňoch sa za-

Už dva roky platí zákon
o odpadoch, ktorý bol
niekoľkokrát novelizovaný.
Tento zákon sprísnil všetky
činnosti týkajúce sa narábania s odpadmi a jeho konečným cieľom je zníženie
odpadu likvidovaného vývozom na skládku.
Čo sa týka smetí z domácnosti, veľký dôraz sa kladie
na separáciu. V obci platí
všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sú uvedené
podrobnosti nakladania s
odpadmi.
Vedenie samosprávy dôrazne žiada obyvateľov, aby
dbali na dôkladnú separáciu

čínajú množiť požiare v prírodnom prostredí - požiare
odpadov, suchej trávy, krovín
a lesných porastov.
Chceme vás preto upozorniť
na niektoré povinnosti, ktoré
vyplývajú zo zákona o ochrane
pred požiarmi.
Je zakázané vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjsť k
jeho rozšíreniu.
V prípade porušenia hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eur a právnickej alebo
fyzickej osobe - podnikateľovi
môže byť uložená sankcia až
do výšky 16 596 eur.

a likvidáciu smetí.
Uvedený zákon totiž sprísnil ukladanie pokút a stanovil pre obce za porušovanie
sadzby od 4-tisíc do 350-tisíc eur.
Za také peniaze by sa dali
zrekonštruovať cesty či vybudovať chodníky.
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