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Číslo 1

Ročník 17

Stavba železnice v Kráľovej Lehote na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu.
Vľavo hore na lúkach Koprovice vidno budovy majera
150 rokov železnice na Hornom Liptove
V prvom návrhu z roku 1864 mala Košicko-bohumínska železnica trasu údolím Čierneho Váhu. Boli predložené na posúdenie aj ďalšie dva návrhy, údolím Hybice a údolím Bieleho Váhu.
Nakoniec schválili a v lete 1868 vymerali trasu železnice údolím Bieleho Váhu.
Stavať sa začalo v apríli 1869. Na rýchlo postupujúcej stavbe pracovalo súčasne až 17 tisíc
robotníkov. Stavalo sa
ručne pomocou ťažných
zvierat, povozov a kár.
Železničnú trať v úseku
Poprad – Žilina otvorili 7.
decembra 1871.
V roku 1873 už vlaky
zastavovali aj v našej obci.
V roku 1882 už stála malá
jednoposchodová budova
zastávky 50 m povyše
mosta ponad potok Bocianka. Terajšiu budovu
železničnej stanice, budovu skladu tovaru a dve
vedľajšie koľaje postavili v
Železničná zástavka Kráľova Lehota
roku 1906.

↑↑↑ Železničná stanica Liptovský Hrádok
↑ ↑ Údolie Bieleho Váhu nad Kráľovou Lehotou na Mrlianke. Vľavo hybský mlyn
↑
Údolie Bieleho Váhu. Drevené baraky pre robotníkov
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František Bizub

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 60/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 61/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Peter Čimbora a Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 62/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Matej Lehotský – člen návrhovej komisie
Ing. Eva Sopková – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 63/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 46/2020 až 55/2020 a 59/2019 zo dňa 24.11.2020 boli splnené,
priebežne sa plnia uznesenia číslo 56/2020 – Ing. Ján Šteuček a manželka
Mgr. Erika Šteučeková, 032 33 Kráľova Lehota 268 – schválenie Zámeru predaja
majetku obce parc. č. C-KN 555/16, číslo 57/2020 – Peter Juha, 032 33 Kráľova
Lehota 130 – schválenie Zámeru predaja majetku obce parc. č. C-KN 797/3
a číslo 58/2020 – Michal Haluška, 032 33 Kráľova Lehota 230 – schválenie Zámeru
predaja majetku obce parc. č. C-KN 797/2
U z n e s e n i e číslo 64/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na I. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na I. polrok 2021
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B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej
činnosti
U z n e s e n i e číslo 65/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2021
U z n e s e n i e číslo 66/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. rozpočet obce Kráľova Lehota na rok 2021
2. použitie Rezervného fondu na zabezpečenie investičných akcií v roku 2021 v zmysle
rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 40 301,00 €
U z n e s e n i e číslo 67/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 8. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2022 a 2023
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. návrhy rozpočtov obce Kráľova Lehota na roky 2022 a 2023
U z n e s e n i e číslo 68/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 10. Ing. Ján Šteuček a manželka Mgr. Erika Šteučeková, 032 33 Kráľova Lehota 268 –
schválenie podmienok prevodu majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 555/16 o výmere 69 m2,
druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Kráľova Lehota podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. so zriadením vecného bremena na jestvujúce inžinierske siete uložené
v predmetnom pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – časti pozemku pôvodnej parc. číslo C-KN 555/1, vymedzený
podľa geometrického plánu č. 35162431-113/2020 zo dňa 7.7.2020 vyhotoviteľom
Jaroslav DURIŠ geodetické a kartografické práce, Matúškova 556, LIPT. HRÁDOK, na
2
parc. číslo C-KN 555/16, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 69 m v k. ú. Kráľova
Lehota so zriadením vecného bremena na priznane práva uložených inžinierskych sietí
(dažďová a splašková kanalizácia) v prospech: obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39 zapísaný na LV č. 441, v podiele 1/1 obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľom Ing. Jánovi Šteučekovi a manželke Mgr. Erike
Šteučekovej, 032 33 Kráľova Lehota 268, za kúpnu cenu 8,80 €/m2 podľa
vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctva, odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom, kpt. Nálepku č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok.
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B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k odpredaju
uvedeného majetku - pozemku z vlastníctva obce Kráľova Lehota žiadateľom
Ing. Jánovi Šteučekovi a manželke Mgr. Erike Šteučekovej, 032 33 Kráľova
Lehota 268
U z n e s e n i e číslo 69/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 11. Peter Juha, 032 33 Kráľova Lehota 130 – schválenie podmienok prevodu majetku
obce – pozemku parc. č. C-KN 797/3 o výmere 59 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – časti pozemku pôvodnej parc. číslo E-KN 797/1, vymedzený
podľa geometrického plánu č. 45718946-80/2020 zo dňa 28.10.2020 vyhotoviteľom
Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 725/26, 033 01 Liptovský Hrádok, na parc.
číslo C-KN 797/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 59 m2 v k. ú.
Kráľova Lehota zapísaný na LV č. 712, v podiele 1/1 obec Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľovi Petrovi Juhovi, 032 33 Kráľova
Lehota 130, za kúpnu cenu 18,18 €/m2 podľa vypracovaného znaleckého posudku
znalcom z odboru Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Bohuslavom Babkom, Liptovský Trnovec súp. č. 169, PSČ 031 01
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k odpredaju
uvedeného majetku - pozemku z vlastníctva obce Kráľova Lehota žiadateľovi
Petrovi Juhovi, 032 33 Kráľova Lehota 130
U z n e s e n i e číslo 70/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 14.12.2020
k bodu 12. Michal Haluška, 032 33 Kráľova Lehota 230 – schválenie podmienok prevodu
majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 797/2 o výmere 38 m2, druh pozemku
zastavaná
plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona
č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí vznp.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – časti pozemku pôvodnej parc. číslo E-KN 797/1, vymedzený
podľa geometrického plánu č. 45718946-80/2020 zo dňa 28.10.2020 vyhotoviteľom
Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 725/26, 033 01 Liptovský Hrádok, na parc.
2
číslo C-KN 797/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 38 m v k. ú.
Kráľova Lehota zapísaný na LV č. 712, v podiele 1/1 obec Kráľova Lehota, 032 33
Kráľova Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľovi Michalovi Haluškovi, 032 33 Kráľova
Lehota 230, za kúpnu cenu 18,18 €/m2 podľa vypracovaného znaleckého posudku
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znalcom z odboru Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Bohuslavom Babkom, Liptovský Trnovec súp. č. 169, PSČ 031 01
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k odpredaju
uvedeného majetku - pozemku z vlastníctva obce Kráľova Lehota žiadateľovi
Michalovi Haluškovi, 032 33 Kráľova Lehota 230
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 3/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Kráľova Lehota v súlade s § 6, ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných poslancov na Všeobecne záväznom nariadení obce Kráľova Lehota č. 5/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom bola splnená
zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
U z n e s e n i e číslo 1/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 2/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Matej Lehotský a Ing. Eva Sopková
U z n e s e n i e číslo 3/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Peter Čimbora – člen návrhovej komisie
Eva Lehotská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 4/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 60/2020 až 63/2020 a 65/2020 až 70/2020 boli splnené, priebežne sa
plní uznesenie číslo 64/2020 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Kráľova Lehota na I. polrok 2021
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U z n e s e n i e číslo 5/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 5. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.12.2020
U z n e s e n i e číslo 6/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 6. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
U z n e s e n i e číslo 7/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 7. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení prijímaných obecným
zastupiteľstvom Obce Kráľova Lehota v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly uznesení prijímaných obecným
zastupiteľstvom Obce Kráľova Lehota v roku 2020
U z n e s e n i e číslo 8/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota o kontrolnej činnosti v obci
v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota o kontrolnej činnosti v obci v roku
2020
U z n e s e n i e číslo 9/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľova Lehota č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona
č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. p r e r o k o v a l o
1. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kráľova Lehota
č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý vydala
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš pod
číslom Pd 131/20/5505-2 zo dňa 28.10.2020
B. vyhovuje
1. Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Kráľova Lehota
č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
C. p r i j í m a
1. nové VZN obce Kráľova Lehota č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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U z n e s e n i e číslo 10/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 10. ŽSK – ponuka na odpredaj prebytočného majetku úseku cesty III/2357 z cestnej
siete v dĺžke 24 m za kúpnu cenu 1,00 Euro – schválenie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. ponuku ŽSK, odboru dopravy, Žilina na odpredaj prebytočného majetku úseku cesty
III/2357 v k. ú. Kráľova Lehota z cestnej siete v dĺžke 24 m za kúpnu cenu 1,00 Euro
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných ku kúpe uvedeného
majetku – úseku cesty III/2357 v dĺžke 24 m do vlastníctva obce Kráľova Lehota od
ŽSK, odboru dopravy, Žilina
U z n e s e n i e číslo 11/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 09.03.2021
k bodu 11. ŽSR Bratislava – Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001 – A16077 – ZoVB/
2021 v prospech povinného na právo uloženia inžinierskej siete SO – 02 kanalizačná prípojka
a žumpa v rozsahu vymedzeného geometrickým plánom č. 45554048 – 17/2018 - schválenie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 001–A16077–ZoVB/2021 uzavretú podľa
ustanovenia § 50 v spojení s ustanovením § 151n a násl. Občianskeho zákonníka medzi
povinným z vecného bremena: Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota č. 39,
IČO: 00315338 a oprávneným z vecného bremena: Slovenská republika, konajúca
prostredníctvom správcu: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, v prospech povinného na právo uloženia
inžinierskej siete SO – 02 kanalizačná prípojka a žumpa v rozsahu vymedzeného
geometrickým plánom č. 45554048 – 17/2018 na parc. č. E-KN 489 o výmere 136 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota, vo vlastníctve obce
Kráľova Lehota, v spoluvlastníckom podiele 1/1, LV č. 712, za jednorazovú náhradu
v sume 2 864,16 € s DPH
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k predmetnej Zmluve
o zriadení vecného bremena č. 001–A16077–ZoVB/2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obecné zastupiteľstvo obce Kráľova Lehota v súlade s § 6, ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznieslo všetkými 5 hlasmi prítomných poslancov na Všeobecne záväznom nariadení obce Kráľova Lehota č. 1/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Starosta obce: Vladimír K a p r í n i
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 60 – 70/2020 a 1 – 11/2021 a za Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 a
č. 1/2021 hlasovali 5 poslanci Zdenko Lehotský, Peter Čimbora, Eva Lehotská, Matej Lehotský a
Ing. Eva Sopková.
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Rozvoj obce
Práce v obci
V novom roku, od januára 2021 keď napadlo snehu, tak sa pravidelne plúžili miestne komunikácie, čistili spevnené chodníky v obci, verejné priestranstvá, vstupy do obchodov, okolo
kontajnerov, chodník na cintoríne, plocha pred domom smútku, vrátane parkoviska.

Pílenie stromu na železničnej stanici

Po ustálení sneženia sa vykonávalo posýpanie križovatiek, stúpaní MK a chodníkov posypovým materiálom, štrkom fr. 4/8 mm. Priebežne sa dopĺňalo pripravené palivové drevo do
kotolne MŠ, lebo aj keď bola materská škôlka do 8. 2. 2021 zatvorená, pravidelne sa objekt
prekuroval a čistili sa vnútorné chodníky od snehu.
V druhej polovici februára 2021 pravidelne snežilo a tak o čistenie MK, chodníkov, priestranstiev a ich posyp bolo postarané pracovníkmi obecného úradu. V marci po ustálení počasia
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a oteplení sa začalo so zametaním
a čistením spevnených chodníkov v starej
časti obce a následne so zametaním miestnych komunikácií a priestranstiev po zimnom posypovom materiáli, vyčistením prídlažby pri cestných obrubníkoch od vegetácie. Pravidelne sa dopĺňalo palivové drevo
do kotolní MŠ, kultúrneho domu,
v materskej škole pri kotolni sa popílilo,
poštiepalo a poukladalo dovezené drevo.
V apríli
sa
pokračovalo
v čistení
a zametaní MK, chodníkov, ponakladali
a odvážali sa orezané konáre a kriaky od
obyvateľov obce na dohodnuté miesto do
Starej doliny, ktoré budú následne zoštiepkované a štiepka použitá na vykurovanie.
Práce v tomto období vykonávali pracovníci obce Jana Lehotská, Vladimír Poliak
a Dušan Španko, ktorý na pol úväzku
v tomto zimnom období robí aj kuriča
v kotolni MŠ. Cestou nášho obecného časopisu sa im chcem poďakovať za vykonanú
prácu.

Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota
Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava zo dňa 07.09.2020
pod č. NFP 309070Y767 o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 7 –
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach vo výške finančného príspevku
25.659,60 € na chodník Magdolina skala v úseku od št. cesty III/2356 po rodinný dom Miroslava Lehotského.
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Celková dĺžka úpravy rekonštrukcie chodníka je 156,0 m, šírka chodníka 1,5 m s osadením
nových betónových cestných obrubníkov, vrátane vjazdov, zo zámkovej dlažby Klasiko, hr. 60
mm. Vo svahu v dĺžke 76,0 m bude zhotovený po ľavej strane zárubný múrik z „City palisád“.
Súčasťou bude aj
vybudovanie objektu
nového
verejného
osvetlenia
vedľa
chodníka
v dĺžke
175,0 m, v počte 5
svietidiel, typu LED
15 W, IP 65, ktoré
bude
napojené
z jestvujúceho stĺpa
pred radovými domami.
V rámci výzvy na
predloženie cenovej
ponuky na uskutočnenie
stavebnomontážnych prác –
Miesto rekonštrukcie chodníka
prieskum trhu, objektu
verejného
osvetlenia najnižšiu cenu predložila firma RILINE, s.r.o., 034 01 Ružomberok v sume 7.523,11 €
s DPH a bude financovaný z rozpočtu obce r. 2021. Stavebno-montážne práce a rekonštrukcia
chodníka bude realizovaná v období máj 2021 – august 2021.
Nakoľko v predmetnom úseku od odbočenia zo št. cesty III/2356 je miestna komunikácia na
Magdolinu skalu – živičný kryt miestami sadnutý po uložených inžinierskych sieťach (dažďová
a splašková kanalizácia) a vo väčšej časti je sieťový rozpad, pristúpime k oprave živičného krytu
v časti úseku dl. 110 m, šírky 5,0 m po prídlažbu a to frézovaním a položením nového živičného
krytu hr. 5 cm.
V rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu, najnižšiu cenu predložila firma RILINE, s.r.o., 034 01 Ružomberok vo výške 10.823,12 € s DPH, ktoré budú financované z rozpočtu obce a oprava bude zrealizovaná v období júl – august 2021.

Zo života obce
Celoplošné testovanie COVID-19
Vzhľadom k tomu, že príprava a vykonanie celoplošného testovania obyvateľstva na území
SR na prítomnosť ochorenia COVID-19, v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu bolo
pre štát náročné, tak rozhodnutím uznesenia Vlády SR, prenieslo všetku ťarchu
a zodpovednosť na samosprávy, mestá a obce, ktoré sa ku tejto problematike celoplošného
testovania postavili zodpovedne.
Naša obec Kráľova Lehota zabezpečila kompletne 1. testovanie na COVID-19 dňa 23.01.2021
v objekte kultúrneho domu, vstupnej chodbe a sále, v čase od 8,00 – 19,00 hod. s dvoma prestávkami, kedy bolo otestovaných 288 ľudí, z toho 6 pozitívnych, čo bolo 2,08%, za účasti lekárov-zdravotníkov MUDr. Skusilovej a MUDr. Hybbenovej. Počet administratívnych pracovníkov
bol 7. Testovanie na COVID-19 bolo v našej obci aj pre obyvateľov Nižnej Boce, Vyšnej Boce,
Čierneho Váhu i ďalších.
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Obec Kráľova Lehota vo februári 2021 rozniesla po domoch dôchodcom nad 64 rokov do 120
ks balíčkov, ktoré obsahovali 3 respirátory a 1 rúško. Následne boli v obci testovania v dňoch
30.01.2021, počet testovaných 133/7 pozitívnych, 06.02.2021 počet 258/5, 20.02.2021 počet
217/1, 06.03.2021 počet 238/7, 11.03.2021 testovanie Rómov pred bytovým domom č. 12,
počet 22/5, 13.03.2021 počet 206/1, 27.03.2021 počet 193/2 a 03.04.2021 počet 196/1
v sobotňajších hodinách v čase od 8,00 do 15,30, resp. do 12,00 hod. len za účasti MUDr. Hybbenovej a 5, resp. 6 administratívnych pracovníkov.
Z dôvodu nižšej účasti sme od 09.04.2021 pristúpili ku testovaniu v piatok v čase od 14,00 –
18,00 hod., kedy bolo otestovaných 162/0, 16.04.2021 počet 198/1, 23.04.2021 počet 148/0
a 30.04.2021 počet 136/0. Celkovo bolo za uvedené obdobie otestovaných na COVID-19
v našej obci 2 395 ľudí, z toho 36 pozitívnych. Testovanie koordinuje starosta obce.
Obec dostane od štátu za 1 otestovanú osobu 5,00 €, z ktorých hradí náklady za lekársku
službu, administratívnych pracovníkov, poplatok SČK, overaly, respirátory, ochranné odevné
pomôcky, dezinfekčné prostriedky, občerstvenie
i vykurovanie priestorov kultúrneho domu.
O testovaní v našej obci bol aj článok v MY Liptovské noviny číslo 7 v období 23.2. – 1.3.2021 pod
názvom „Na testovanie majú v Kráľovej Lehote už
zabehnutý tím“. Vladimír Kapríni, starosta obce
Spomienka na našu rodáčku,
spisovateľku Kristu Bendovú
V stredu 27. januára 2021 sme si pri hrobe našej
rodáčky spisovateľky Kristy Bendovej spoločne pripomenuli výročie jej narodenia a úmrtia. Obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 nám nedovolili,
aby sme sa pri hrobe stretli viacerí a tento rok chýbali, okrem iných, aj deti so svojimi učiteľkami
z materskej školy. A tak len starosta obce Vladimír
Kapríni a pracovníčky obecného úradu zapálili sviečky
a položili kyticu kvetov.
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76. výročie oslobodenia obce
76. výročie oslobodenia
našej obce sme si pripomenuli v piatok 29. januára
2021. Na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 sa
pietnej spomienky zúčastnilo
len 6 dospelých občanov,
starosta obce Vladimír Kapríni s pracovníčkami obecného
úradu, pani farárka Viera
Mosná, predseda ZO SZPB
Milan Mrlian a Jana Lorenčíková s deťmi. Pamiatku padlých hrdinov sme si uctili
položením venca, zapálením
sviečok a pani farárka sa na
záver pomodlila.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ

ako každý rok o čom deti nevedeli, sa jeden z pedagogických zamestnancov podujal a zmenil sa
na Mikuláša. Vidieť tú nedočkavosť a úprimnú detskú radosť, bolo pre nás znamením, že sa
nám opäť podarilo zachovať v nich to čarovné kúzlo. 22. decembra 2020 sme si s deťmi popriali
krásne vianočné sviatky a 11. januára sme sa mali opäť stretnúť v našej materskej škole. Situácia spojená so šírením pandémie koronavírusu nám to opäť nedovolila. Do materskej školy
mohli v tom čase nastúpiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a nakoľko to bol nízky počet
detí, materská škola ostala zatvorená do 8. februára 2021, kedy sme podľa rozhodnutia vlády
a po dohode so zriaďovateľom a regionálnym úradom zdravotníctva spustili prevádzku pre
všetky deti.

Z materskej školy
Verili sme, že ďalší školský rok sa bude niesť v znamení pozitívnych zmien, že slovo pozitívny
už bude opäť znamenať niečo priaznivé a ľudia sa pri tomto slove nevystrašia. Naše očakávania
boli veľmi odvážne, no napriek pretrvávajúcej pandémií koronavírusu COVID 19 a sprísnených

opatreniach sa medzi našimi deťmi slovo pozitívny nezmenilo a napriek dodržiavaniu všetkých
opatrení, chodia do našej materskej školy s radosťou. Pokúšali sme sa im nepokaziť radostné
očakávanie z príchodu Mikuláša a napriek tomu, že k nám nemohol prísť Mikuláš „z vonku“
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V utorok pred popolcovou
stredou sme v materskej škole
ukončili fašiangové obdobie
detským karnevalom. Tento rok
sa karnevalu nemohli zúčastniť
rodičia a rodinní príbuzní, napriek
tomu deti predviedli krásne a
nápadité masky. Vzájomnou
prehliadkou všetkých masiek
začala tá pravá fašiangová zábava, ktorú sme v závere ukončili
pochovávaním basy, kedy najveselšie obdobie roka vystrieda 40dňový pôst.
Po zime sme sa tešili na príchod
jari a ako každoročne sme sa
pripravili na rozlúčku so zimou
vytvorením Moreny. Prostredníctvom rozprávok a hier pochopili
deti rozdiel medzi Vesnou (symbol jari) a Morenou (symbol zimy). Aktivity sme zamerali aj na
nácvik piesní a riekaniek s jarnou tematikou, ktoré sme spievali a recitovali pri symbolickom
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vynášaní Moreny. Morenu sme si zhotovili menšiu ako obyčajne, pretože sme ju nemohli ísť
hodiť do rieky, ale len symbolicky do väčšej nádoby s vodou, aby mohla odniesť sneh do mora,
zimu do doliny, teplo do dediny. Koniec marca sa niesol v znamení príprav na veľkonočné
sviatky. Dievčatá druhej triedy spolu s pani učiteľkou prichystali pre chlapcov maľované vajíčka
a hostinu, aby ich mohli chlapci prísť symbolicky pooblievať nech sú celý rok pekné a zdravé a
samozrejme aby neboli lenivé.
V apríli sme sa pri príležitosti Dňa Zeme venovali téme ochrany životného prostredia. Video
a foto záznamy, poukazujúce na jeho alarmujúci stav sa dotkli aj detských srdiečok. Spoločnými
rozhovormi a ekoaktivitami a hrami sme hľadali možnosti pomoci našej Zemi. Už aj deti vedia,
že farebné kontajnery nám slúžia na triedenie odpadu, že staré veci sa dajú recyklovať, že
odpadky patria do koša a nie do prírody, že musíme šetriť vodou a elektrickou energiou a že aj

V máji sa uskutoční zápis deti do materskej školy. Termín pre podávanie žiadostí o zapísanie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Kráľova Lehota pre školský rok
2021/2022 je od 3. mája do 21. mája 2021. Pre deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.
augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Prihláška a tiež podrobnosti o zápise sú
zverejnené aj na stránke našej MŠ https://ms.kralovalehota.sk
Mgr. Zuzana Juhová, učiteľka MŠ
22. apríl Deň Zeme
Už vyše 50 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte a v tento deň naša
Zem oslavuje. Je to medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý pripomína našu závislosť na prírodných zdrojoch, upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia, ale hlavne nás
nabáda, aby sme sa správali zodpovedne a priložili ruku k dielu. Možností máme viacero, či už
správne triedenie odpadu, minimalizovanie odpadu, vysadenie stromov, šetrenie energií (svetlo, voda, palivá) alebo zbieranie voľne pohodeného odpadu v okolí pri prechádzkach v
prírode. Na ochranu Zeme môžeme myslieť nielen v deň, ktorý je jej venovaný. Aj malou zmenou životného štýlu dokáže každý z nás prispieť k pozitívnej zmene.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ
V rámci Dňa Zeme sa pracovníci Ranč Kráľova Lehota postarali o upratanie lipového parku
Už pred nejakým časom ponúklo o. z. Mládež pre Krista – Slovensko (MPKS) pomoc Žilinskej
župe postarať sa o verejný priestor vo Svaríne. Ide o lipový park a okolité záhrady. MPKS získalo od Vyššieho územného celku (VÚC) v Žiline súhlas tento unikátny park upravovať a starať sa
oň. Pod MPKS spadá aj Ranč Kráľova Lehota. Keď v marci 2020 začali platiť pandemické
opatrenia, činnosť a služby ranča boli ochromené. Pracovníci a dobrovoľníci z ranča však využili
voľný čas a pustili sa do náročnej úpravy parku, o ktorý sa už roky nikto nestaral. Po odstránení

zberom papiera môžeme zachrániť strom, alebo spojiť vychádzku do prírody so zbieraním
odpadkov. Zistili sme, že za všetko čo sa deje s našou planétou, môže človek. Ľudská ľahostajnosť a nezodpovednosť sú odrazom zničených lesov, znečistených vodných zdrojov, prírody
a ovzdušia. Zároveň si uvedomujeme, že len ľudia a ich zodpovedný prístup môžu prispieť
k zastaveniu alebo aspoň k zmierneniu následkov súčasného stavu. A preto všetkým ľuďom
adresujeme našu prosbu a veríme, že spoločne to zvládneme.
DOBRÍ ĽUDIA TEJTO ZEME,
POPROSIŤ VÁS VŠETKÝCH CHCEME.
VRÁŤME NAŠEJ ZEMI ZDRAVIE,
NECH ČISTÝ VZDUCH Z LESA VANIE.
MUSÍME ODPAD SEPAROVAŤ,
ABY SA MOHOL RECYKLOVAŤ.
VYZBIERAJME Z PRÍRODY VŠETKY SMETI,
NECH V NEJ RADŠEJ VOŇAJÚ KVETY.
NECHCEME ŽIŤ V PRACHU, ŠPINE,
V HUSTOM SMRADĽAVOM DYME.

CHCEME CHLEBÍK ZO PŠENIČKY,
ZAPIŤ VODOU ZO STUDNIČKY.
VEĽKÍ, MALÍ, STARÍ, MLADÍ
SPRAVME TERAZ DOHODU,
ŽE BUDEME VŠETCI SPOLU,
CHRÁNIŤ NAŠU PRÍRODU.
VŠETCI SPOLOČNE MUSÍME NAŠEJ ZEMI POMÁHAŤ,
ABY MALI KDE AJ NAŠE DETI VYRASTAŤ.
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nežiaducich náletových drevín, bolo zrazu opäť vidieť mohutné kmene chránených stromov.
Niektoré majú možno aj 200 rokov. Z pozemkov sa odstránilo aj značné množstvo rôznych
odpadkov. Po vyhrabaní hrubých nánosov suchej trávy a lístia bol konečne park pripravený na
kosenie a počas leta mohol slúžiť ako oddychový priestor pre širokú verejnosť. Konali sa tu aj
rôzne aktivity a outdoorové hry pre deti. Keďže park je živý organizmus, je potrebné sa oň aj
naďalej priebežne starať. Vďaka dobrovoľníkom sa aj tento rok podarilo v rámci Dňa Zeme
zorganizovať brigádu a spoločne vyhrabať lístie spod obrovských líp, aby sa park mohol v lete
opäť pokosiť a slúžiť širokej verejnosti.
Natanael Leo Poloha
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Priateľská návšteva
Vo štvrtok 22.4.2021 pri návrate z pracovnej cesty na východe
republiky sa v popoludňajších
hodinách v našej obci Kráľova
Lehota zastavil bývalý generálny
riaditeľ ŽSR a súčasný riaditeľ
ŽSR, Správy majetku Bratislava
Ing. Dušan Šefčík.
Spoločne sme si pozreli priestory kompletne zrekonštruovanej budovy železničnej stanice
Kráľova Lehota, vrátane pamätnej izby Kristy Bendovej, ktorej
vypracovanie projektovej dokumentácie i zaradenie do plánu
rekonštrukcie v r. 2019 zabezpečil bývalý pán generálny riaditeľ
(na fotke druhý sprava).
Nová mini zoo pri Kráľovej Lehote láka ľudí z celého kraja
Za Kráľovou Lehotou, v časti obce Svarín, vznikla v areáli misijného centra Ranč Kráľova Lehota nová mini zoo. Po zimnom odpočinku sa zvieratká začínajú prebúdzať a príroda ožíva. Prichádza tak čas, kedy zoologické záhrady lákajú návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. Na
ranči v Kráľovej Lehote sa tiež pripravujú na novú sezónu a „Ranch Zoo” bude čoskoro plne
pripravená.
V Ranch Zoo nájdete rôzne
pestré papagáje a veľký počet
netradičných druhov vodnej aj
hrabavej hydiny. Ďalej uvidíte
králiky, vietnamské prasiatka,
kozičky aj ovečky. Tiež sa
stretnete s dvoma druhmi
pštrosov, s emu a nandu a v
ponuke je aj možnosť previezť
sa na koňoch. Vstup do mini
zoo je bezplatný, a preto
prilákala už aj minulé leto
veľký počet návštevníkov.
Čo hovorí o Ranch Zoo Vlastislav Beňa, riaditeľ organizácie Misijné centrum Kráľova Lehota, ktorý stál pri jej zrode?
„Náš ranč už fungoval dlhú dobu ako rekreačné zariadenie, ale chýbali tu zvieratká. Povedali
sme si, že ranč bez zvierat jednoducho nie je ranč, a tak sme začali pracovať na tejto myšlienke.
Napísali sme projekt, ktorý pomohol celý nápad financovať, a dokázali sme tak vytvoriť miesto
na oddych pre rodiny s deťmi. Ďalším dôvodom je aj rekondičné centrum, ktoré už na ranči
funguje nejaký čas. Je to služba ľuďom, ktorí sa nachádzajú na životných križovatkách a majú
potrebu svoj život „reštartnúť”. Jednou z oblastí rekondičného centra je terapia prácou, a teda
práca so zvieratami je dobrým spôsobom ako si osvojovať pracovné návyky“.
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Liptovský weimarský stavač Kenny Franco od Potoka Kačáku
„Pes je jediný tvor na Zemi, ktorý vás miluje viac než seba.“ Josh Billings
Psy sú môj život, moje všetko. Sú to najlepší a oddaní priatelia človeka. Môj prvý psík bol
maltézsky psík Evik, ktorý prišiel k nám v roku 1998 a dožil sa krásnych 16 rokov. Keď sme sa
presťahovali z paneláku do rodinného domu, zvažovali sme kúpiť si väčšieho psa. Keďže som
s výchovou veľkého plemena nemala skúsenosti, rozhodla som sa pre nenáročné plemeno
labradora. V roku 2013 sme si doniesli domov krásne šteniatko Scottíka. Okolnosti a hlavne
skutočnosť, že Scottík nebol z registrovanej chovnej stanice s riadeným a kontrolovaným chovom, sa podpísali na jeho zdraví. Po komplikovanej zlomenine labky, epileptických

Ranch Zoo je miesto, kde si ľudia môžu prísť oddýchnuť a zažiť krásu liptovskej prírody a Nízkych Tatier. Veľa ľudí nevie o malých krásnych miestach, ktoré náš kraj ukrýva, a tak často
ostávajú zabudnuté. V dobe, kedy je cestovanie náročné, sú presne miesta ako toto klenotmi,
ktoré ľudia vyhľadávajú.
Natanael Leo Poloha
V rámci dňa Zeme sme čistili prírodu od odpadkov
V rámci Dňa Zeme, ochrany prírody a životného prostredia poslanci obecného zastupiteľstva Ing.
Eva Sopková, Mgr. Eva Lehotská
a Peter Čimbora zorganizovali dňa
1. mája 2021 (v sobotu) brigádu na
zber vyhodeného odpadu vedľa št.
cesty I/72 v úseku križovatka Červený kút – obaľovačka CS, odbočky
poľné cesty do Liptovskej Porúbky
a za mostným objektom bývalej
považskej lesnej železničky, ktorej
sa zúčastnila dobrovoľná mládež
z Kráľovej Lehoty v počte viac ako
20 osôb.
Ing. Eva Sopková
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záchvatoch, šedom zákale, kedy oslepol, nakoniec ako 4 ročný uhynul na zlyhanie pažeráka.
Po tejto skúsenosti sme sa rozhodli, že už
nikdy si nekúpime psíka z množiarne, kde je
jediný cieľ psov množiť a zarábať na nich.
Rozhodli sme sa pre kúpu psíka jedine
z registrovanej chovnej stanice, prípadne psíka
z útulku. V máji 2017 sme si priniesli z Čiech
z chovnej stanice Od Potoka Kačáku plemeno
psa weimarský stavač menom Kenny Franco od Potoka Kačáku, ktorý mal byť pôvodne iba
rodinný miláčik. Keďže už ako šteniatko mal veľké predpoklady na úspech, jedna chovateľka mi
vnukla myšlienku vyskúšať s ním výstavy. Ako pol ročný sa Franco zúčastnil prvej medzinárodnej výstavy v Nitre, kde so mnou začiatočníčkou uspel v kategórii mladých ako druhý. Postupne
sme sa zúčastňovali medzinárodných, klubových a oblastných výstav a Franco sa vo svojich
dvoch rokoch stal trojnásobný šampión Slovenskej republiky a získal tituly Junior šampión,
Slovenský šampión krásy a Grand šampión Slovenskej republiky, stal sa klubový víťaz KCHWSK,
tri krát oblastný víťaz. Zúčastňovali sme sa aj medzinárodných výstav v Poľsku a Českej republike, kde vo svojej kategórii obsadil druhé miesto.
Základný výcvik som s Francom robila sama a postupne, keď mal rok, sme začali s loveckým
výcvikom. Keďže na Liptove máme slabé podmienky, málo drobnej zvere a potrebovala som aj
cenné rady, lebo lovecký výcvik a skúšky zahŕňajú množstvo disciplín, zúčastňovali sme sa
loveckých výcvikov na západnom Slovensku a aj v Čechách. Postupne sme sa začali zúčastňovať na loveckých skúškach a súťažiach. Ako trojročný sa stal Franco oficiálne poľovne
upotrebiteľným chovným psom a získal medzinárodný pracovný certifikát. Na Slovensku je
oficiálne 21 chovných weimarských stavačov – psov.
Franco úspešne absolvoval 7 poľovných skúšok všetky v 1. cene. Na svoje konto si pripísal:
SK – skúšky vlôh, CZ – Skúšky z vodnej práce 2x, CZ – Farbiarske skúšky, CZ – Podzimné skúšky
stavačov 2x, SK – Jesenné skúšky stavačov Slovenský klub weimarských stavačov.
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Pokiaľ to situácia dovoľovala, boli sme pozvaní
a zúčastnili sme sa niekoľkých veľkých poľovačiek na
východnom aj na západnom
Slovensku.
S Francom sa snažím stále
pracovať a naďalej trénujeme. V pláne máme zúčastňovať sa naďalej skúšok,
súťaží a poľovačiek. Momentálne sa pripravujeme
na lesné a všestranné skúšky pretože weimarský stavač je jeden z mála plemien,
ktoré sú všestranne poľovne
upotrebiteľné lovecké psy.
Obdobie našich začiatkov
bolo veľmi náročné, lovecký výcvik si vyžaduje veľkú dôslednosť pri tréningoch od učenia aportov s dumnami, postupne aporty so zverou, tréningy dohľadávania zastrelenej zveri, prinášanie
zveri na diaľku, kľudov pred zverou, pokoj a správanie po výstrele, vyháňanie zveri z húštiny,
vodenie na remeni, odloženie psa, vystavovanie zveri, práca na pofarbenej stope srnčej zveri,
prinášanie líšky cez prekážku, sliedenie v lese, práca psa na vode, stopa zveri na vode, prinášanie kačice z hlbokej vody. Tých disciplín je kvantum. Pes musí maximálne spolupracovať so
svojim vodičom, reagovať na povely, privolanie, v opačnom prípade je zo súťaže a skúšok
diskvalifikovaný. Napriek tomu som šťastná, že vďaka Francovi som mohla preniknúť do nádherných tajov loveckej kynológie a spoznať ľudí so spoločnými záujmami. Čas strávený s mojim
psom je pre mňa odmenou.
Mgr. Mária Trnková
www.kennyfranco-weimaraner.com
https://www.facebook.com/mtrnkova
Slúžil kráľovolehotskej evanjelickej cirkvi 38 rokov
V tomto roku uplynie 150 rokov od smrti kňaza Daniela Šuleka, ktorý v evanjelickej cirkvi
v Kráľovej Lehote pôsobil 38 rokov, od 5. 10. 1833 do 10. 8. 1871.
Je potrebné zdôrazniť jeho príbuzenstvo k slovenskému vlasteneckému rodu Šúlekovcov.
Jeho bratrancami boli dobrovoľníci v slovenskom povstaní v roku 1848 Viliam Šulek, ktorého
maďarské gardy 20. 10. 1848 popravili v Hlohovci a Ľudovít Šulek, toho zajali a zomrel
v komárňanskej väznici 17. 6. 1849.
Zakladateľom rodovej vetvy z ktorej Daniel Šulek pochádzal, bol notár a učiteľ vo Veličnej na
Orave Juraj Šulek (*10. 1. 1714 – †8. 1. 1784). Unikátnosťou tejto rodiny bolo, že pre evanjelickú cirkev vychovala piatich synov a všetci sa stali kňazmi. Boli to Juraj (*1741 – †1799), Pavol
(*1743 – †?), Michal (*1745 – †1809), Matej (*1748 – †1815) a Jozef (*1760 – †1813). Najmladší Jozef, farár v Lubietovej, bol otcom nášho Daniela Šuleka narodeného 24. 11. 1807.
Daniel Šulek bol aktívny aj na poli národného hnutia, od roku 1842 bol členom Matice českej
a podporoval vydávanie vlasteneckého časopisu Almanach Nitra.
Zápisnice z konventov kráľovolehotskej evanjelickej cirkvi sa viedli v slovenčine aj v latinčine.
Na konvente 26. 1. 1834 inšpektor cirkvi Karol Lehotský (hlavný slúžny v r. 1837 – 1847 a podžupan Liptovskej stolice v r. 1848 – 1849) navrhol, aby sa všetky zápisnice písali v materinskej,
všetkým údom cirkvi zrozumiteľnej slovenčine. Konvent to jednomyseľne schválil a farár Daniel
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Šulek to chtivo a ochotne potvrdil a zápisnice písal v slovenčine. Cirkevnú matriku viedol zo
začiatku v latinčine s menami v slovenčine, neskôr po nariadení vrchnosti ju písal v maďarčine.
Za celý čas patentálnych bojov „cirkev kráľovolehotská vždy v pokoji, bez všetkého pobúrenia
zostávala a seniorálny konvent, ktorý v týchto búrlivých časoch pokojného bezpečného miesta
nájsť nemohol, v tejto cirkvi dňa 31. 8. 1863 pri najkrajšom poriadku držaný bol“.
Keď inšpektor kráľovolehotskej cirkvi Karol Lehotský 26. 3. 1868 zomrel, farár Daniel Šulek
preukázal mu poslednú službu pri pohrebe na cintoríne v Kráľovej Lehote.
Farár Daniel Šulek ukončil svoj život 10. 8. 1871. V matrike zomrelých je uvedené, že „ v pomätenosti mysle sám seba usmrtil“.
Použité dokumenty: Cirkevné matriky, ŠA Bytča; Prothocollon ecclesiae evangece Kiraly Lehotensis, 1818 – 1948, archív ev. cirkevného zboru v Kráľovej Lehote.
Ing. Pavol Tomka

Rôzne
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 prebiehalo výlučne elektronicky. Sčítanie
domov a bytov bolo bez účasti obyvateľov obce sa uskutočnilo v období od 1. júna 2020 do 12.
februára 2021. V našej obci sčítanie domov a bytov realizovala Mgr. Erika Šteučeková a bolo
sčítaných spolu 270 domov a bytov.
Sčítanie obyvateľov trvalo od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, kedy mal každý občan
povinnosť sčítať sa sám elektronicky prostredníctvom sčítacieho formulára, ktorý bol prístupný
na webovej stránke www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB2021. V našej
obci sa takýmto spôsobom sčítalo 91,35% obyvateľov, za čo im patrí poďakovanie.
Občania, ktorí sa nestihli sčítať alebo nemali možnosť sčítať sa, môžu využiť asistované sčítanie na kontaktnom mieste, ktoré bude otvorené v zasadacej miestnosti na tunajšom obecnom
úrade, poprípade si môžu objednať mobilného asistenta, ktorý ich príde sčítať domov.
Obe tieto služby si môžete objednať na obecnom úrade pri Mgr. Erike Šteučekovej,
tel. č. 044/5222801, ktorá túto službu zabezpečuje a rovnako vykonáva aj službu mobilného
asistenta. Termín asistovaného sčítania určil Štatistický úrad SR od pondelka 3. mája 2021
a potrvá 6 týždňov, do nedele 13. júna. Upozorňujeme občanov, aby boli obozretní, žiadny iní
mobilní asistenti v našej obci túto službu vykonávať nebudú a preto nikoho cudzieho za týmto
účelom nevpúšťajte do svojich domácností.
Oznamy
Dane a poplatky. Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľností, za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 si môžu prísť zaplatiť na tunajší obecný úrad počas úradných hodín.
Predaj kvalitných ekopalív. EkoPellets Slovakia Kráľova Lehota ponúka v letnej akcii kvalitné
ekopalivá: bukové brikety 159,00 € / 960 kg, smrekové pelety A1 199,00 € / 1005 kg. Dovezú
Vám ich domov zdarma. Objednať si ich môžete na tel. č. : 0905 546 999. Akcia platí do
31.7.2021.
Separovanie odpadov
V našej obci sme v roku 2020 dosiahli úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 32,51%, čo
je o 1% menej ako za rok 2019. Podiel vytriedeného odpadu klesol a zvýšil sa nám aj poplatok
pre rok 2021 z 13,00 € na 22,00 € za tonu odvezeného komunálneho odpadu na skládku.
Hmotnosť komunálneho odpadu vyvezeného na skládku bola v minulom roku 130,44 t, čo je
stále vysoký podiel komunálneho odpadu vyvezeného na skládku. Opätovne žiadame občanov,
aby ku separovaniu odpadov pristupovali zodpovedne, nakoľko tým nielen ochránime životné
prostredie, ale ušetríme aj nemalé finančné prostriedky vynaložené na likvidáciu odpadov.
Hlavne v tejto mimoriadnej situácii, ktorej čelí celé ľudstvo, by sme mali byť zodpovední
a ohľaduplní, nielen ku sebe, ale aj ku nášmu okoliu a životnému prostrediu.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ
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Dron Jakub Trnka

Spoločenská rubrika za január – apríl 2021
Narodili sa: Marec – Melánia Fedorcová
Jubileá:
55 rokov Marec – Anna Lehotská čís. 188
Apríl – Matej Lehotský, Milan Chovan, Božena Žatkuľáková
60 rokov Apríl – Eva Tomková, Dagmar Németová, Danica Lehotská čís. 168
65 rokov Február – MUDr. Jarmila Hybbenová
Marec – Valér Mrlian
Apríl – Dušan Lesák
70 rokov Marec – Jaroslava Bizubová, Jozef Strapoň
90 rokov Marec – Terézia Poliaková
Zomreli: Január – Dušan Brezina
Marec – Margita Polhošová

Štatistické údaje k 31. 12. 2020
Počet obyvateľov: 613, z toho muži 301, ženy 312
Prisťahovalo sa:
8, z toho muži 4, ženy 4
Narodilo sa:
7, z toho muži 5, ženy 2
Odsťahovalo sa:
5, z toho muži 3, ženy 2
Zomrelo:
6 ,z toho muži 1, ženy 5
Počet domov: 196, z toho 141 rodinných, 6 bytových a 49 neobývaných
Chaty a rekreačné zariadenia: 14
Stavby na ostatné účely: 16 Rozostavané domy: 2
V Kráľovej Lehote v časti obce Svarín je 26 domov, z toho 11 rodinných,15 chát a 1 stavba na
ostatné účely.
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
KRÁĽOVA LEHOTA, obecný časopis. Vydáva Obec Kráľova Lehota, IČO 00315338. Sídlo vydavateľa Kráľova
Lehota 39, 032 33. Občasník. Redakčná rada: Vladimír Kapríni, Mgr. Erika Šteučeková, Dagmar Žišková.
Redaktor a grafická úprava: František Bizub, 032 33 Kráľova Lehota 164, tel. 0907 652406,
e-mail: bizubf@gmail.com EV 5080/14. ISSN 1339 – 8032. Tlač: Tlačiareň P+M Turany.
Náklad: 230 kusov. Nepredajné. Tento časopis je v elektronickej podobe na: www.kralovalehota.sk

23

24

