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U z n e s e n i e číslo 12/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
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 Ing. Eva Sopková, Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 13/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
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

Zrekonštruovaná železničná stanica

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 11/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
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 14/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
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 zo dňa 03.03.2020 číslo 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020,
8/2020 a 10/2020 boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia číslo 4/2020 a 7/2020,
neplní sa uznesenie č. 9/2020 – cenová ponuka geofyzikálnych meraní
U z n e s e n i e číslo 15/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 5. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie –
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kráľova Lehota a vyhlásenie jej záväznej časti
Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. obsah návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota je v súlade so záväznou
časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, ktorou je Územný
plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Žilinského kraja, vyhlásenou nariadením
vlády SR č. 223/1998 z 26.mája 1998 a so záväznou časťou Zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Žilinského kraja (podľa stanoviska ŽSK zo dňa 18.7.2019 pod číslom
057/2019/ORR-2)
2. návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota je po obsahovej stránke v súlade
s § 11 stavebného zákona a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade so
stavebným zákonom a ostatnými právnymi predpismi. Odborne spôsobilou osobou,
prostredníctvom ktorej obec zabezpečovala obstaranie predmetnej ÚPD, je Ing. arch.
Zuzana Ištoková (reg.číslo 341). Prerokovanie návrhu bolo oznámené spôsobom
v mieste obvyklým, na úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli obce a na
internetovej adrese obce od 21.6.2019 do 22.7.2019 po dobu viac ako 30 dní.
3. návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota je primerane v súlade so Zadaním
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A.
1.

A.
1.

k ÚPN-O Kráľova Lehota (schválené Obecným zastupiteľstvom v Kráľovej Lehote,
uznesením č. 6/2006, dňa 29.11.2006)
návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota je v súlade s rozsahom územného
plánu podľa § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Obsahuje textovú a grafickú časť, záväznú a smernú
časť. Bol spracovaný Ateliérom-C Ing. arch. Vlastou Cukorovou, Prekážka 722/1,
033 01 Liptovský Hrádok.
záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota navrhovaná na vyhlásenie
všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13 stavebného zákona.
V záväznej časti sa schvaľujú zásady a regulatívy a ustanovujú sa verejnoprospešné
stavby.
na základe uvedených skutočností Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej
politiky, podľa § 25 ods.2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom Zmien
a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota (list č. OU-ZA-OVBP1-2020/017985/TOM
zo dňa 7.4.2020)
v súlade so zákonom o obecnom zriadení bol vyvesený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia od 09.04.2020 na úradnej tabuli obce, na elektronickej úradnej tabuli obce
a na internetovej adrese obce www.kralovalehota.sk, pričom neboli predložené žiadne
pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy.
schvaľuje
Územnoplánovaciu dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota
v textovej i grafickej časti.
.
U z n e s e n i e číslo 16/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 6. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.03.2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
b e r i e na v e d o m i e
hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.03.2020

U z n e s e n i e číslo 17/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 7. LVS a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš –
predloženie písomnej žiadosti zo dňa 11.03.2020 v zmysle Nájomnej zmluvy č. 23/2018 zo dňa
21.02.2018 o odkúpenie pozemkov parc. č. C-KN 491/12, 491/13, 491/14, 491/20 pod a vedľa
ČOV Kráľova Lehota I. a II. stavba
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u je
1. zámer predaja majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. – pozemkov parc. č. C-KN 491/12, 491/13, 491/14, 491/20 v k. ú.
Kráľova Lehota, pod a vedľa ČOV Kráľova Lehota I. a II. stavba,
parc. č. C-KN 491/12 o výmere 20,00 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. Kráľova Lehota, parc. č. C-KN 491/13 o výmere 21,00 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota, parc. č. C-KN 491/14 o výmere
544,00 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota za
kúpnu cenu 8,17 €/m2 a parc č. C-KN 491/20, druh pozemku zastavaná plocha
2
2
a nádvorie o výmere 19,00 m za kúpnu cenu 2,45 €/m z dôvodu vecného bremena,
podľa vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad
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hodnoty nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom, Nálepkova č. 516, 033 01 Liptovský
Hrádok, zapísané na LV č. 441, v podiele 1/1 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľovi Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzané pozemky má
v nájme žiadateľ na základe nájomných zmlúv: Nájomná zmluva č. 101/2015 zo dňa
02.06.2015 a Nájomná zmluva č. 23/2018 zo dňa 21.02.2018, na ktorých sú umiestnené
stavby ČOV I. a II. stavba, prívodné kanalizačné potrubia, trasa elektrickej prípojky a
iné podzemné vedenia súvisiace s prepojením obidvoch ČOV.
U z n e s e n i e číslo 18/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 8. Ing. Ján Šteuček a manželka Mgr. Erika Šteučeková, 032 33 Kráľova Lehota 268 –
predloženie písomnej žiadosti zo dňa 23.03.2020 o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN
551/1 v k. ú. Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s predajom majetku obce – časti pozemku parc. č. C-KN 551/1 o výmere 72,00 m2, druh
pozemku ostatná plocha v k. ú. Kráľova Lehota, vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota č. 39, IČO 00315338, ktorý je zapísaný na LV č. 441
v spoluvlastníckom podiele 1/1, žiadateľom Ing. Jánovi Šteučekovi a manželke
Mgr. Erike Šteučekovej, 032 33 Kráľova Lehota č. 268, za účelom vybudovania
prístupovej cesty k pozemku s tým, že žiadatelia predložia znalecký posudok na určenie
ceny pozemku a geometrický plán so zriadením vecného bremena na jestvujúce
inžinierske siete dažďovú a splaškovú kanalizáciu, ktoré sú uložené v predmetnom
pozemku
U z n e s e n i e číslo 19/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 9. LEHOTSKÝ comp s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266 –
predloženie písomnej žiadosti zo dňa 17.04.2020 o odkúpenie časti pozemku v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 25.11.2010 a Dodatku č. 1 zo dňa 18.01.2019, pôvodná parcela číslo C-KN
557/30 v k. ú. Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer predaja majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. – časti pozemku pôvodnej parc. č. C-KN 557/30, vymedzený
podľa geometrického plánu č. 45718946 – 19/2020 zo dňa 26.02.2020 vyhotoviteľom
Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok na parc.
č. C-KN 557/42, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere 745 m2 v k. ú. Kráľova
Lehota zapísaný na LV č. 441, v podiele 1/1 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľovi LEHOTSKÝ comp., s.r.o., 032 33 Kráľova
Lehota 266, IČO: 36420298, za kúpnu cenu 12,05 €/m2 podľa vypracovaného
znaleckého posudku znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností
Ing. Petrom Krivošom, kpt. Nálepku č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok má
v nájme žiadateľ na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 25.11.2010 a Dodatku č. 1 zo dňa
18.01.2019. Na predmetnom pozemku boli žiadateľovi povolené stavby spevnené
plochy, detské ihrisko, oplotenia a altánky objekt č. 1 a objekt č. 2
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1.

U z n e s e n i e číslo 20/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 10. Rôzne i/ - žiadosť o udelenie súhlasu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
súhlasí
so vstupom na pozemky za účelom uloženia elektrického kábla k účelovému
zariadeniu obce po hranici parciel č. E-KN 1140, C-KN 1053/1 v k. ú. Kráľova Lehota
vo vlastníctve obce Kráľova Lehota žiadateľom Ing. Milan Burčík, Uhorská Ves 334,
032 03 Liptovský Ján, Ing. Klára Burčíková, Záhradná 135, 033 01 Liptovský Hrádok,
Ing. Vladimír Burčík, Budatínska 3687/12, 851 05 Bratislava – Petržalka

U z n e s e n i e číslo 21/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 10. Rôzne – správa hlavnej kontrolórky obce
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 zverejňovania dokumentov na web stránke
obce Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 22/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 21.05.2020
k bodu 10. Rôzne – plat starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zníženie navýšenia mesačného platu starostovi obce Vladimírovi Kaprínimu podľa § 4
ods. zák. č. 253/1994 Z. z. na základe jeho písomnej žiadosti z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie, pandémie vírusu ochorenia COVID 19 Vládou SR a Úradom
verejného zdravotníctva SR dňa 15.3.2020 o 20 %, t.j. z výšky 30 % na výšku 10 %
s platnosťou od 01.05.2020 do 30.09.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 2/2020 o Záväzných častiach Zmien a
doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kráľova Lehota, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2007 zo dňa 22.8.2007 a č. 2/2011 zo dňa 10.8.2011
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 a vyhlásilo všetkými hlasmi prítomných poslancov na Všeobecne záväznom nariadení obce Kráľova Lehota č. 2/2020 o Záväzných
častiach Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kráľova Lehota, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 zo dňa 22.8.2007 a č. 2/2011 zo dňa 10.8.2011 pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
U z n e s e n i e číslo 23/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
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U z n e s e n i e číslo 24/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
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, Ing. Eva Sopková
U z n e s e n i e číslo 25/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
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, Eva Lehotská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 26/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
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 zo dňa 21.05.2020 číslo uznesenia 11/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020,
16/2020, 20/2020, 21/2020 a 22/2020 boli splnené, uznesenie číslo 14/2020
sa plní čiastočne, priebežne sa plnia uznesenia číslo 4/2020 (pôvodné uznesenie číslo
61/2019 – Správa z kontroly DP pri OcÚ – bude v auguste – septembri 2020 v bode
rokovania OZ, DP bude zaradená pod odpadové hospodárstvo), číslo 7/2020 – predaj
Účelového zariadenia obce, číslo 17/2020 – zámer predaja pozemkov pod a vedľa ČOV
pre LVS a.s. Liptovský Mikuláš, číslo 18/2020 – odkúpenie časti pozemku, žiadatelia
Šteučekovci zatiaľ nepredložili požadované doklady geometrický plán a znalecký
posudok na cenu hodnoty pozemku, číslo 19/2020 – zámer predaja časti pozemku
LEHOTSKÝ comp., s.r.o. 032 33 Kráľova Lehota 266.
U z n e s e n i e číslo 27/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 5. Prerokovanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kráľova Lehota na II. polrok 2020
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 II. polrok 2020
B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Kráľova Lehota na II. polrok 2020
U z n e s e n i e číslo 28/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota za rok 2019
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019
U z n e s e n i e číslo 29/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 7. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Kráľova Lehota za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019
bez výhrad
U z n e s e n i e číslo 30/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 8. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky obce a to
Správu z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov Obce
Kráľova Lehota v roku 2019 a Správu z finančnej kontroly vedenia pokladne
za január – marec 2020 v Obci Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 31/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 9. LVS a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš –
predaj pozemkov parc. č. C-KN 491/12, 491/13, 491/14, 491/20
pod a vedľa ČOV Kráľova Lehota I. a II. stavba
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 – pozemkov parc. č. C-KN 491/12 o výmere 20,00 m2, druh
2
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. C-KN 491/13 o výmere 21,00 m ,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. C-KN 491/14 o výmere 544,00 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie za kúpnu cenu 8,17 €/m2 a parc č. C-KN
2
491/20 o výmere 19 m , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, všetky parcely
v k. ú. Kráľova Lehota, za kúpnu cenu 2,45 €/m2 z dôvodu vecného bremena, podľa
vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom, Nálepkova č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok,
zapísané na LV č. 441, v podiele 1/1 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39,
IČO 00315338, žiadateľovi Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Revolučná 595,
031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36672441
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k odpredaju
uvedeného majetku - pozemkov z vlastníctva obce Kráľova Lehota žiadateľovi
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
U z n e s e n i e číslo 32/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
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k bodu 10. LEHOTSKÝ comp., s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266 – predaj časti pozemku pôvodná
parcela číslo C-KN 557/30 v k. ú. Kráľova Lehota, novovytvorená parcela č. C-KN 557/42,
druh pozemku TTP, o výmere 745 m2 v k. ú. Kráľova Lehota
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. č. C-KN 557/30, vymedzeného
podľa geometrického plánu č. 45718946 – 19/2020 zo dňa 26.02.2020 vyhotoviteľom
Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok na
novovytvorenú parc. č. C-KN 557/42, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere
745 m2 v k. ú. Kráľova Lehota zapísaný na LV č. 441, v podiele 1/1 Obec Kráľova
Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338, žiadateľovi LEHOTSKÝ comp.,
s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266, IČO: 36420298, za kúpnu cenu 12,05 €/m2 podľa
vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom, kpt. Nálepku č. 516, 033 01 Liptovský Hrádok.
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
LEHOTSKÝ comp., s.r.o., 032 33 Kráľova Lehota 266
U z n e s e n i e číslo 33/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2020
k bodu 11. Návšteva družobnej obce Králova Lhota v ČR – pozvánka na september 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
Informáciu o návšteve družobnej obce Králova Lhota, ČR v dňoch 10. – 13.09.2020
U z n e s e n i e číslo 34/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
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 35/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
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 Eva Lehotská, Peter Čimbora
U z n e s e n i e číslo 36/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
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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 37/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
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 zo dňa 20.07.2020 číslo 23/2020, 24/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020
a 33/2020 boli splnené, uznesenia číslo 26/2020, 27/2020, 30/2020, 31/2020
a 32/2020 sa plnia priebežne.
U z n e s e n i e číslo 38/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 5. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 30.06.2020
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 30.06.2020
U z n e s e n i e číslo 39/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 6. Zmeny položiek rozpočtu obce v roku 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v súlade s § 14
ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
navýšenie bežných príjmov o sumu 17 122,00 €.
zníženie bežných príjmov o sumu 21 445,00 €.
bežné príjmy po zmene budú vo výške 339 043,00 €
navýšenie kapitálových príjmov o sumu 14 680,00 €
zníženie kapitálových príjmov o sumu 179 534,00 €
kapitálové príjmy po zmene budú vo výške 191 857,00 €
navýšenie finančných operácií – príjmov o sumu 12 530,00 €.
finančné operácie – príjmy po zmene budú vo výške 12 530,00 €
celkové príjmy oproti schválenému rozpočtu budú navýšené o 44 332,00 € (bežné
príjmy vo výške 17 122,00 €, kapitálové príjmy vo výške 14 680,00 €, finančné
operácie vo výške 12 530,00 €) a znížené o sumu 200 979,00 € (bežné príjmy vo
výške 21 445,00 €, kapitálové príjmy vo výške 179 534,00 €) čím sa znižuje celkový
rozpočet v príjmovej časti na sumu 543 430,00 €.
navýšenie bežných výdavkov o sumu 47 011,00 €
zníženie bežných výdavkov o sumu 36 370,00 €
bežné výdavky tak dosiahnu 344 120,00 €.
navýšenie kapitálových výdavkov o sumu 5 688,00 €
zníženie kapitálových príjmov o sumu 184 980,00 €
kapitálové výdavky po zmene budú vo výške 53 348,00 €
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celkové výdavky oproti schválenému rozpočtu budú navýšené o 64 338,00 €
(bežné výdavky vo výške 47 011,00 €, kapitálové výdavky vo výške 5 688,00 €
finančné operácie vo výške 11 639, €) a znížené o sumu 232 989,00 € (bežné
výdavky vo výške 36 370,00 €, kapitálové výdavky vo výške 184 980,00 €
a finančné operácie vo výške 11 639,00 €) čím sa znižuje celkový rozpočet
vo výdajovej časti na sumu 529 195,00 €.
U z n e s e n i e číslo 40/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 7. Zrušenie príspevkovej organizácie Drobná prevádzka pri Obecnom úrade Kráľova
Lehota so sídlom 032 33 Kráľova Lehota 29 v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že
práva a povinnosti s platnosťou od 01.01.2021 prejdú na zriaďovateľa obec Kráľova Lehota pod
kapitolu 0510 – Nakladanie s odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zrušenie príspevkovej organizácie Drobná prevádzka pri Obecnom úrade Kráľova
Lehota so sídlom 032 33 Kráľova Lehota 29, DIČ: 202058799, v zmysle § 21 ods. 12
Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov k 31.12.2020 s tým, že práva a povinnosti s platnosťou
od 01.01.2021 prechádzajú na zriaďovateľa: obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39, IČO: 00315338, DIČ: 2020581420, pod kapitolu 0510 – Nakladanie
s odpadmi
U z n e s e n i e číslo 41/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 8. Schválenie poskytnutia návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej
samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností z MF SR do výšky výpadku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020 pre obec Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. poskytnutie návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon
ich samosprávnych pôsobností z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmu
fyzických osôb v roku 2020 do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok
2020 pre obec Kráľova Lehota vo výške 12 530,00 € podľa podmienok stanovených
MF SR
U z n e s e n i e číslo 42/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 9. Vstup obce Kráľova Lehota do združenia Mikroregión Pod Poludnicou, sídlom
združenia je obec Liptovský Ján, ul. Jána Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján,
v súlade
so Stanovami združenia obcí zo dňa 4.7.2007, z dôvodu podania spoločného projektu žiadosti
na likvidáciu kuchynského odpadu s účinnosťou zákona o odpadoch od 1.1.2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. vstup obce Kráľova Lehota do združenia Mikroregión Pod Poludnicou, sídlom združenia
je obec Liptovský Ján, ul. Jána Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján, v súlade so
Stanovami združenia obcí zo dňa 4.7.2007, z dôvodu podania spoločného projektu
žiadosti na likvidáciu kuchynského odpadu v obciach mikroregiónu s účinnosťou zákona
o odpadoch od 1.1.2021
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U z n e s e n i e číslo 43/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 10. Zrušenie návštevy družobnej obce Králova Lhota v ČR v roku 2020 z dôvodu
zvyšujúceho sa nárastu pozitívnych na COVID - 19 u našich susedov v ČR
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. informáciu o zrušení návštevy družobnej obce Králova Lhota, ČR v dňoch
10. – 13.09.2020 z dôvodu zvyšujúceho sa nárastu pozitívnych na CVOVID–19
v Českej republike
U z n e s e n i e číslo 44/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 11. Rôzne f/ ponuka inteligentných svietidiel
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. n e s ú h l a s í
1. so zavedením inteligentného – solárneho osvetlenia na cintoríne v Kráľovej Lehote
U z n e s e n i e číslo 45/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.09.2020
k bodu 11. Rôzne g/ zvýšenie mesačného platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zvýšenie mesačného platu starostovi obce Vladimírovi Kaprínimu podľa § 4 ods. 2
zák. č. 253/1994 Z. z. na základe jeho žiadosti o 20 %, t. j. z výšky 10 % na pôvodnú
výšku 30 % s platnosťou od 01.10.2020, nakoľko zníženie navýšenia platu bolo
na základe jeho písomnej žiadosti z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, pandémie
vírusu ochorenia COVID 19 Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR dňa
15.3.2020, o 20 %, t. j. z výšky 30 % na výšku 10 % s platnosťou od 01.05.2020
do 30.09.2020
Starosta obce: Vladimír K a p r í n i
Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 11 – 22/2020 a za Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota
č. 2/2020: 4 poslanci (Zdenko Lehotský, Eva Lehotská, Matej Lehotský, Ing. Eva Sopková).
Za uznesenie č. 23 – 33: 5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora, Eva Lehotská, Matej
Lehotský, Ing. Eva Sopková).
Za uznesenie č. 34 – 45: 5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora, Eva Lehotská, Matej
Lehotský, Ing. Eva Sopková).

Koncom mája sme začali s kosením trávnatých porastov v starej časti obce a pokračovalo sa v ostatnej
časti obce. Pravidelne sa kosí horná záhrada materskej školy, cintorín, priestor okolo futbalového ihriska a ďalšie plochy v obci, stará pošta, drobná prevádzka, okolo požiarnej zbrojnice. Kosenie futbalového ihriska, priestor medzi chodníkom a rodinnými
domami po most Bocianka pravidelne, už viac rokov
robí firma Lehotský comp., Kráľova Lehota 266.

Od roku 2019 kosenie trávnatých porastov od
odbočky na Magdolinu skalu (na stanici) po
križovatku ciest do starej časti obce a popri železničnej trati je zabezpečené dodávateľsky
Štefanom Kunákom AQUATRYSK, údržba zelene,
Kráľova Lehota 169, ktorý zároveň kosí aj priestor okolo viacúčelového ihriska pri Bocianke.
Podľa potreby bola viackrát vyčistená záchytná

Rozvoj obce
Práce v obci
V druhej polovici apríla 2020 sme začali po zimnom období so zametaním chodníkov, prídlažby, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v celej obci, popri materskej škole,
okolo kostola až po cintorín. Boli pozametané a vyčistené aj Nová ulica, Magdolina skala, ul.
Popri ihrisku, chodník po most Bocianka, rímsy mostného objektu, až po vstup zo št. cesty I/72.
Pokračovalo sa Starou dedinou a ul. Potok vyčistením odvodňovacieho rigola Starou dedinou.
Po vyčistení, zametení a odvezení posypového materiálu z miestnych komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev sme pripravovali pílenie palivového dreva do kotolne materskej
školy.
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šachta pri garážach v spolupráci s AGRIOU a.s. Liptovský Ondrej a následne šachty v obci pred
pomníkom padlých i pred obchodom COOP Jednota.
V júli a auguste 2020 sa znovu pokračovalo s kosením trávnatých priestorov v celej obci, následným odvozom zeleného odpadu z obce. Koksom a briketami z čierneho uhlia bola zásobená na zimné obdobie kotolňa MŠ.
V priestore pred Domom smútku za poškodenú, vyrúbanú lipu, boli obcou zakúpené
a zasadené 2 ks lipy malolistej a taktiež 2 ks pagaštana konského v hornej záhrade materskej
školy, ktoré nám zabezpečila Ing. Eva Lániová z Nižnej Boce.
V septembri obec v spolupráci s Urbárom Dovalovo zabezpečila vyštiepkovanie skládky konárov, kmeňov a odpadového dreva na chatkách a následne obec zabezpečila opravu úseku
účelovej komunikácie prechádzajúcej cez chatky na most ponad Váh do Koprovice navezením
a úpravou jám frézovaného materiálu pracovníkmi obce. Predmetná komunikácia je vlastníctvom obce Kráľova Lehota.
Práce v tomto období vykonávali pracovníci obce Jana Lehotská, Vladimír Poliak a Dušan
Španko, ktorým chcem aj cestou obecného časopisu poďakovať za odvedenú prácu.

Všetkým, ktorí položili ruku k dielu a pomohli vyčistiť komunikácie a priestranstvá od naplavenín, patrí veľké poďakovanie.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo života obce
75. výročie víťazstva nad fašizmom
Z dôvodu ochorenia coronavírusu COVID 19 a vyhláseného núdzového stavu Úradom verejného zdravotníctva SR a z dôvodu obmedzeného pohybu vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom si 75. výročie dňa víťazstva nad fašizmom
pripomenuli v piatok 8. mája 2020 vo večerných hodinách pri pomníku padlých hrdinov v obci
zapálením sviečok a modlitbou starosta obce Vladimír Kapríni a predseda ZO SZPB v Kráľovej
Lehote Milan Mrlian.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Ochotnícke divadlá v Liptove na fotografii
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, odborný metodik pre amatérske divadlo

Prívalové dažde v obci
Vo večerných hodinách v piatok 26. 6. 2020 po 18. hod. sa našou obcou prehnal silný prívalový dážď s vetrom a za 12 minút boli vody plné rigoly, jarky a po cestách tiekli potoky vody so
skalami a blatom.
Na miestnych komunikáciách zostalo väčšie množstvo naplavených nečistôt, štrku, blata siahajúceho až do výšky 10 cm. Preto starosta obce zorganizoval na sobotu ráno brigádu, ktorá
v obci vyčistila, naložila na traktorovú vlečku, zoškrabala a zamietla naplavený znečistený
materiál, blato a štrk.
Počas čistenia miestnej komunikácie od kostola ku cintorínu práve prechádzal ku svojej garáži pán F. Bizub, ktorý povedal, že na tunajšej zrážkomernej stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu nameral 62 mm vodných zrážok, čo znamená 62 litrov spadnutého dažďa na
plochu 1 štvorcového metra.
Brigády sa zúčastnili Peter Čimbora, Michal Libiček, Andrej Chovan, Pavel Bizub, Vladimír Poliak, Jana Lehotská, Pavel Lehotský ml., Radovan Šimčiak, s lopatou v ruke aj starosta obce,
pomohol aj Ján Kunák aj najmladší brigádnik Patrik Čimbora.
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a umelecké slovo PhDr. Eva Štofčíková, oslovila obce v okrese Liptovský Mikuláš i Ružomberok
o spoluprácu pri príprave výstavy o Ochotníckom divadle v Liptove vo fotografii.
Keďže ochotnícke divadlo v našej obci má hlboké korene, tak sme na obecnom úrade vyvinuli
aktivitu a pozháňali dobové fotografie z divadelných predstavení „Ulička“ z roku 1970, „Silvestrovská noc“ z roku 1973, „Čudná rodina“ z roku 1977, „Starý zaľúbenec“ z roku 1984, „Z brokovnicou na manžela“ z roku 1988, „Pytliakova žena“
z roku 2016, ktorých režisérmi boli nebohý riaditeľ ŽS
Pavel Beharka a Stanislav Gerec.
Otvorenie výstavy na počesť G.F. Belopotockého
a počesť nositeľov ochotníckej tradície pri 190. výročí
roku slovenského divadla sa konalo dňa 15. júna 2020
v Liptovskom Mikuláši, otvorením výstavy Pocta
Belopotockému pred budovou NKP Čierny orol, postupne vystúpeniami – pasážami ul. 1. mája, pred
budovou múzea Janka Kráľa otvorením letnej turistickej sezóny a skončila vernisážou výstavy Ochotníckeho divadla v Liptove vo fotografii v Dome kultúry.
Otvorenia výstavy sa za našu obec zúčastnil starosta
obce Vladimír Kapríni, Jozef Lesák, Ľudmila Lesáková
a Helena Bakošová.
Pri tejto príležitosti Liptovské kultúrne stredisko
v Liptovskom Mikuláši vydá bulletin, ktorý bude mapovať históriu – vznik ochotníckeho divadla v jednotlivých obciach.

Na úvod sme spoločne zaspievali hymnu SR, Dagmar Žišková predniesla báseň „Partizánska
jeseň“, prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni. Vo svojom príhovore povedal,
že dnešné stretnutie je prejav úcty a vďaky tým, ktorí položili svoje životy, ale aj tým, ktorí sa
dnešného dňa nedožili, nemôžu byť tu medzi nami a pričinili sa o slobodu a lepšiu budúcnosť.

Do boja proti fašistom sa aktívne zapojilo 48 občanov Kráľovej Lehoty a 6 padli v povstaní.
K prítomným sa prihovoril aj náš hosť JUDr. Ľubomír Švec, tajomník Oblastného výboru SZPB
v Liptovskom Mikuláš, ktorý vyzdvihol význam SNP pre nastávajúce generácie. Predseda ZO
SZPB v Kráľovej Lehote Milan Mrlian vo svojom príhovore pripomenul význam SNP a poďakoval
prítomným za účasť.

Spomienka na 76. výročie Slovenského národného povstania
V piatok 21. augusta 2020 sme si spoločne v našej obci pripomenuli 76. výročie od vyhlásenia SNP, z toho dôvodu, že v nedeľu 20. augusta 1944 sa na čistinke pri sútoku Bieleho
a Čierneho Váhu v Kráľovej Lehote zišli ilegálni pracovníci Horného Liptova na porade pod
rúškom gulášpartie, na ktorej boli dané posledné pokyny na povstanie a na činnosť Revolučných národných výborov. Prítomných bolo takmer 50 zástupcov obcí a jej hlavným organizátorom bol František Šoltés z Liptovského Hrádku.

Z pred obecného úradu sme sa autami presunuli ku pamätníku SNP v Koprovici, kde sme položili veniec a zapálili sviečky. Následne sme sa presunuli k pamätníku padlých v obci, kde sme
položili veniec a zapálili sviečky.
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Tohoročné oslavy 76. výročia
SNP na Podbanskom, ktoré sa
konali 30. augusta 2020 so
slávnostným
programom,
príhovormi a zapálením vatry
organizovala obec Východná.
Prítomný na oslave bol aj generál vo výslužbe Ján Iľanovský.
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Vypočuť si krásnu recitáciu prišli aj Danica Lehotská, č.d 168, tiež Zdenka Matisková st.
s dcérou Jankou, s vnučkou a pravnučkou, ktoré v súčasnosti žijú v Liptovskom Mikuláši. Okrem
hostí, sa za mesto Liptovský Mikuláš, besedy zúčastnil a prihovoril viceprimátor Rudolf Urbanovič. Bohatý program sprevádzal slovom organizátor Štefan Packa a atmosféru dotváralo
príjemné slnečné počasie a množstvo ľudí, ktorí sa besedy zúčastnili.

Veniec za našu obec Kráľovu Lehotu položili spoločne starosta obce Vladimír Kapríni, predseda ZO SZPB Milan Mrlian, evanjelická farárka Viera Mosná, Helena Bakošová, Pavel Lehotský
(Šolt.), Jozef Lesák a Zlatica Bizubová.
Po ukončení programu bol všetkým účastníkom podaný guľáš, východňanská lohaza
a občerstvenie.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Beseda s poprednou slovenskou poetkou, našou rodáčkou Jankou Bernáthovou Lehotskou
Rázusovie klub spisovateľov pripravil v stredu 26. augusta v Liptovskom Mikuláši, v letnej
čitárni, v záhrade rodného domu Martina Rázusa, besedu pod názvom „Balada purpurovej
ruže“ s našou rodáčkou, poprednou poetkou Jankou Bernáthovou Lehotskou, ktorá vydala
v súčasnosti už päť kníh. Za našu obec sa zúčastnili starosta obce Vladimír Kapríni, predsedníčka MO MS Mgr. Erika Šteučeková, za ZO JDS a MO MS Elena Bakošová a Viliam Lehotský.

Janka recitovala básne zo svojich zbierok a prednes dopĺňala jej priateľka Majka Beňová hrou
na gitare a spevom vlastných piesní. Básne z pera Janky Bernáthovej Lehotskej predniesli vo
svojom podaní aj členovia Rázusovie klubu spisovateľov Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík.
Recitácia bola pretkávaná rozhovormi, na záver diskusiou s poetkou a príhovormi hostí. Literárna kritika Janku Bernáthovú Lehotskú považuje za nasledovníčku Maše Haľamovej a Márie
Rázusovej – Martákovej.
Pred besedou a aj po nej si návštevníci mohli pozrieť expozíciu rodného domu súrodencov
Rázusovcov, v ktorom členovia Rázusovie klubu spisovateľov po skončení besedy pripravili
občerstvenie a Janka Bernáthová Lehotská mala autogramiádu, návštevníci sa s ňou fotili
a viedli rozhovory.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ
Rozlúčka s predškolákmi
Po dva a pol mesačnom prerušení prevádzky materskej školy, z dôvodu pandémie COVID 19,
sme sa konečne 1.júna vrátili do škôlky, aj keď za prísnych hygienických podmienok. Po zrušení
a uvoľnení niektorých opatrení sa mohla uskutočniť rozlúčka s predškolákmi, ktorá sa konala v
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striedkov obcí Malužiná, Nižná Boca, Vyšná Boca a Kráľova Lehota. Ďakujeme a veríme, že
hojdačky budú slúžiť deťom pre radosť.
Bc. Renáta Kováčová, učiteľka MŠ
Predškolácka maturita

Sadenie stromčeka
Fotografia na pamiatku
piatok 26. júna 2020 v materskej škole. V programe plnom piesní a básní sa predškoláci so
všetkými rozlúčili, poďakovali za starostlivosť a spoločne prežité chvíle a navyše zložili malú
predškolácku maturitu a sľub predškoláka. Ako odmenu dostali malé darčeky a od rodičov
chutnú tortu, s ktorou sa podelili so všetkými kamarátmi. Po slávnostnej rozlúčke v škôlke
odniesli predškoláci tablo na obecný úrad, kde zaspievali rozlúčkovú pieseň aj pánovi starostovi a tetám úradníčkam. Spolu s predškolákmi sme už po druhýkrát zasadili stromček v školskej záhrade, ktorý nám ich bude stále pripomínať. Všetci želáme našim budúcim prvákom veľa
chuti do učenia a úspechov v škole.
V školskej záhrade nám pribudli dve vahadlové hojdačky. Jednu hojdačku sme zakúpili z
finančných prostriedkov Rodičovského združenia pri MŠ, ktoré získavame z poukázaných 2%
daní a druhú hojdačku nám zakúpili obce na základe Zmluvy o združených finančných pro-
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Torta od rodičov

Začiatok nového školského roka
Nový školský rok sa aj v našej materskej škole začal v stredu 2. septembra 2020 za prísnych
bezpečnostno – epidemiológických opatrení, ktorých cieľom je ochrana zdravia detí, zamestnancov aj rodičov v čase druhej vlny ochorenia COVID-19. Pokyny a opatrenia sú podrobne
rozpísané na webovej stránke našej MŠ www.ms.kralovalehota.sk V školskom roku 2020/21 je
do MŠ zapísaných 27 detí. Z celkového počtu je 16 detí z Kráľovej Lehoty, 2 deti z Nižnej Boce,
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2 deti z Vyšnej Boce, 2 deti z Liptovského Hrádku, 2 deti z Hýb, 1 dieťa z Čierneho Váhu, 1 dieťa
z Demänovskej doliny a 1 dieťa z CPDaR v Kráľovej Lehote. Výchovno-vzdelávací proces budú
zabezpečovať tri kvalifikované učiteľky vrátane riaditeľky. Pani učiteľka Mgr. Zuzana Juhová
bude v tomto školskom roku triednou učiteľkou II. triedy – staršie deti. V I. triede – mladších
detí bude triedna učiteľka Bc. Renáta Kováčová. Riaditeľka MŠ Zuzana Jurčová bude spolu s
riadiacimi a organizačnými záležitosťami vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť striedavo
v obidvoch triedach. Pani Kvetoslava Lehotská bude na čiastočný pracovný úväzok

So svojimi učiteľkami

Predškoláci s rodičmi

zabezpečovať dozor počas odpočinku mladších detí. Tak ako v predchádzajúcom školskom
roku sa o poriadok bude starať pani upratovačka Eva Petrovičová a o prípravu chutných jedál
pani kuchárka Alena Hybenová. Funkciu riaditeľky školskej jedálne bude vykonávať pani Eva
Schlégerová.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
Návšteva našej obce

S tablom na obecnom úrade
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V júli 2020 navštívil našu obec bývalý riaditeľ ŽSR Oblastného riaditeľstva Žilina Ing. Pavol
Oravec, toho času je na dôchodku, a prednosta železničnej stanice Liptovský Mikuláš Ing. Peter
Roštek, pod ktorého pôsobnosť patrí aj železničná stanica v Kráľovej Lehote.
V sprievode starostu obce navštívili aj cintorín, kde pri urnovom hrobe Kristy Bendovej zapálili sviečky.
Vladimír Kapríni
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Sobáše v obci
Obec Kráľova Lehota je v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách aj matričným úradom.
Matričný úrad v Kráľovej Lehote vykonáva okrem iných činnosti aj uzavretie manželstva.

Uzavretie manželstva sa vykonáva prevažne v obradnej miestnosti, no môže sa vykonať aj
mimo obradnej miestnosti v interiéri aj exteriéri, v prírode v katastrálnom území obce Kráľova
Lehota. V roku 2020 boli zatiaľ uzatvorené na Matričnom úrade v Kráľovej Lehote tri manželstvá. To posledné bolo uzavreté v sobotu 5. septembra 2020 v prírode na Ranči YFC vo Svaríne
v katastrálnom území obce Kráľova Lehota, časť obce Svarín.
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
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Bociany opäť hniezdia v Kráľovej Lehote
Po dlhých rokoch opäť zahniezdili bociany biele v našej dedine. Túto jar, v podvečer 19. apríla, krúžilo nad dedinou 5 bocianov, ktoré akurát prileteli zo zimoviska v Afrike. Z nich jeden pár
bocianov tu zostal. Niekoľko dní si hľadali vhodné miesto, potom začali stavať hniezdo
z konárov na stožiari železničného trolejového vedenia č.
27 vedľa 7. koľaje oproti Fóglovie domu.
Po tejto vedľajšej koľaji sa vagónmi len posunuje
a hniezdo na stožiari nezasahuje do časti trolejového
vedenia, ktoré je pod elektrickým napätím. Ako bývalý
železničný elektrotechnik a revízny technik elektrických
zariadení môžem prehlásiť, že toto bocianie hniezdo
nenarušuje plynulosť a bezpečnosť železničnej dopravy.
Hniezdo mali bociany hotové 4. mája a od 7. mája už
samička a samček v ňom striedavo sedeli na vajciach.
Vyliahli sa 2 bociančatá. Spolu s rodičmi odleteli 28.
augusta na zimu do Afriky. Keď sa na jar vrátia, hniezdo
nájdu neporušené. Lebo k žiadosti nášho obecného
úradu na zachovanie tohto bocianieho hniezda sa kompetentné železničné elektrotechnické zložky vyjadrili
kladne.
Bociany sú okrasou našej dediny a každý, kto naozaj
miluje prírodu, sa z nich a ich hniezda teší.
František Bizub
Poučný príbeh z Kráľovej Lehoty
Motto: Z jaskyne pod Hradom v Liptovskom Hrádku vedie
tajná chodba až do Liptovského Jána.
Ľudové rozprávanie.
Pri doplňovaní informácií do Národnej databázy jaskýň, ktorá sa vedie v Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, sme narazili aj na
informáciu o existencii jaskyne v masíve vrchov Mních južne od Kráľovej Lehoty, ktorá tu nebola evidovaná. Okrajovo sa o jej existencii zmieňuje František Bizub v obecnom časopise Kráľova
Lehota z augusta 2009 v článku Šírenie kresťanstva na hornom Liptove. Z tohto dôvodu sme sa
vybrali dňa 14. 7. 2014 P. Laučík, P. Laučík st. a P. Holúbek túto lokalitu hľadať. Neboli sme
úspešní, iba sme blúdili medzi popadanými stromami a dolomitovými skalami, bralami
a vežami. Potom táto myšlienka, ako mnoho iných pomaly upadla do zabudnutia.
Pri stretnutí s F. Bizubom v marci 2019 sme sa k tejto nevyriešenej lokalite vrátili a dohodli
sa, že o pár dní ju pôjdeme spoločne hľadať. F. Bizub nám pred akciou cez email poslal fotografiu vchodu do jaskyne z 10. 4. 2009 ktorý našiel, keď so synovcom Jozefom Bizubom ml. v
týchto vrchoch hľadali pozostatky po mníchoch z 10. – 11. storočia. Poslal tiež sken turistickej mapy z roku 1993, na ktorej je neďaleko kóty Sekanice zakreslená jaskyňa. Teoreticky sme
všetko zvládli a vo štvorici (F. Bizub, jeho syn Peter, P. Vaněk a P. Holúbek) sme išli na istotu.
F. Bizub hovoril, že sme mali mať so sebou horolezecké lano, pretože je to priepasť. Niekoľko
hodín sme sa motali po skalnatom reliéfe, ale okrem troch takmer bezvýznamných dier (Brloh
v Sekaniciach, dl. 3 m, Trhlina v Sekaniciach, dl. 2 m, Portál v Sekaniciach, dl. 3 m) sa nám nič
nepodarilo nájsť. V sedle Prieslop sa naše hľadanie ukončilo a analyzovali sme situáciu. F. Bizub
si bol istý, že miesto kde sme hľadali je správne a hneď v ten istý deň večer nám poslal aj
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mapku s vyznačenou oblasťou, kde by sa jaskyňa mala nachádzať. Táto situácia nám nedala
pokojne spávať a 11. apríla 2019 sme boli v tejto oblasti opäť. Márne sme hľadali otvor, za
ktorým by mal byť klesajúci priestor. Našli sme iba Puklinovú jaskyňu v skalnej veži s dĺžkou 3
metre, ktorá v žiadnom prípade nemohla byť hľadanou jaskyňou. V upresňujúcom telefonáte
nás F. Bizub uistil, že si pamätá, že jaskyňa bola pod kótou s pozostatkami drevenej triangulačnej veže. Tak sme sa vybrali hľadať triangulátor. Na vrchole kóty 1150 Mních, severne od
miesta jaskyne vyznačenej na turistickej mape, sme našli geodetický bod a stĺpik a po pozornom pátraní sme našli aj drevené pozostatky po triangulátore. Po nedlhom hľadaní sme hneď
pod vrcholom tohto najvyššieho dominantného vrchu jaskyňu našli. No na naše prekvapenie
išlo o tesnú dieru korózno-kryogénneho charakteru ktorá stúpala, hoci sme podľa opisu hľadali
klesajúcu dieru.
F. Bizub predpokladal, že
na spomínanej turistickej
mape je zakreslená poblíž
kóty Sekanice tá jaskyňa,
ktorej vchod v roku 2009
našiel, pričom sa do jej otvoru z opatrnosti nenahol
a ponad sutinu skál sa mu
tmavý priestor javil ako
priepasť. F. Bizubovi nemožno nič vyčítať, len mu poďakovať za to, že vchod do
jaskyne našiel, na ňu nás
upozornil a pomohol obohatiť Národnú databázu jaskýň
o novú lokalitu. Zaujímavou
a poučnou
skutočnosťou
v tomto prípade je rozpor
medzi
skutočnosťou
a ľudskou predstaviteľnosťou, tiež s nesprávnymi
údajmi na mapách, s čím je
treba počítať pri všetkých
takýchto
informáciách
o podzemných priestoroch.
Jaskyňu Mních pod vrchom
Mních zmapovali a detailne
preskúmali 30. apríla 2020 jaskyniari Z. Jurík, D. Jančovič a P. Holúbek. Ide o fragment staršieho
podzemného priestoru vytvoreného v dolomite triasového veku (viac ako 200 miliónov rokov),
ktorého otvor juhovýchodnej orientácie sa nachádza v nadmorskej výške 1103 metrov, čiže 47
metrov pod vrcholom kóty 1150 Mních. Dĺžka jaskyne je 7 metrov pri prevýšení medzi najvyšším a najnižším bodom 3,5 metra. Dno je tvorené dolomitovou suťou, pieskom a opadanými
balvanmi. Jaskyňa končí v úzkom neprieleznom stúpajúcom komíne. Našli sme tu kosti
z netopiera a zimujúci hmyz. Jej pokračovanie je problematické, hoci tu je hypotetická možnosť
odstraňovania balvanov na dne a hľadanie cesty do hĺbok masívu kóty 1150, no v okolí Kráľovej
Lehoty sú aj lepšie lokality na objav nových jaskynných priestorov.
Veríme, že zaujímavých jaskýň sa v okolí Kráľovej Lehoty nachádza viac a počet v tomto článku uvedených 5 kratších lokalít zaregistrovaných v Národnej databáze jaskýň sa v budúcnosti
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rozšíri o významnejšiu jaskyňu či priepasť.
Podmienky na to v okolí sú, treba len aktivitu
na správnom mieste a v správny čas.
Okrem tejto skúsenosti z Kráľovej Lehoty
máme aj poznatky z hľadania jaskyne
s miestnymi znalcami na Dubnej skale pri Vrútkach, či v masíve Suchého v Krivánskej časti
Malej Fatry. Z rozprávania poľovníkov o veľkých
jaskyniach sme prešli ku konfrontácii priamo na
mieste. Spoločnou terénnou pochôdzkou sa
však žiadna pozoruhodná opisovaná lokalita
nenašla. Ich veľké jaskyne boli bezvýznamné
diery a previsy, kde na ich prieskum netreba ani
lampáš. Pozoruhodná bola aj skúsenosť so
Zdenkom Juríkom z Važca. Miestny lesník a
poľovník Milan Kováč nás informoval o diere,
kde hodená skalka padá údajne až 10 sekúnd.
Po lokalizácii tejto jaskyne sme zistili, že dno
úzkej diery možno dosiahnuť rukou. Kde sa
Vchod do jaskyne Mních, 10. 4. 2009
zobrala informácia o padaní skalky dlhú dobu
Foto F. Bizub
nie je jasné. Poučná je aj skúsenosť s hľadaním
závrtu neďaleko Liptovského Hrádku pri Borovej Sihoti v masíve Kujkovej, ktorá sa na mapách nesprávne uvádza ako Kolková. Náš člen,
skúsený poľovník a jaskyniar Dušan Jančovič si po rokoch v podvedomí zamenil dolinku a aj
masív. Pri neúspešnom hľadaní tejto lokality sme však neboli sklamaní, pretože sme našli nové,
dovtedy neevidované jaskyne. Skúsenosť máme aj s kopaním na hrade v Liptovskom Hrádku.
Miestny nadšenec vo veku okolo 60 rokov nám tvrdil, že hneď za vchodom do podzemia bola
hlboká priepasť, pretože tam ako dieťa s kamarátmi spúšťali do diery šnúru na sušenie bielizne
a tá klesala poriadne hlboko. Nedal si vysvetliť, že tam vertikálny priestor nemôže existovať,
pretože hladina spodnej vody je totožná s hladinou neďalekého jazera, ktoré je asi iba 2 metre
pod vchodom do jaskyne. Niekoľko dní s nami kopal a nepripúšťal možnosť, že tam ten priestor
nie je. Keď bolo jasné, že sa mýlil, tak sme ho už na akcii nevideli, hoci by sme sa s ním radi
porozprávali o tom, ako vznikol tento omyl. Medzi obyvateľmi Liptovského Hrádku je doteraz
živá legenda, že z hradu vedie chodba do Liptovského Jána a dokonca až do 30 kilometrov
vzdialenej Likavky...
Táto naša skúsenosť môže byť pre jaskyniarov poučná, že nie každá informácia o existencii
jaskyne musí odrážať realitu. Čas a ústne podanie môže zmeniť nielen lokalizáciu, ale aj veľkosť
a charakter podzemných priestorov. Iný príklad je hľadanie priepasti na Veľkom boku v Nízkych
Tatrách, ktorú sme hľadali 20 rokov. V štádiu beznádeje sme ju nakoniec v rojnici na jaskyniarskom týždni v Malužinej našli. Rozprávanie pána J. Šulka z Heľpy, ktorý hádam po 50 rokoch
opísal dieru na lúke, sa ukázalo ako správne a presne opisujúce realitu.
Každú informáciu o nových lokalitách však treba preveriť, pretože môže priniesť objav novej
jaskyne, alebo poodhaliť tajomstvo starej bane, úkrytu, bunkra či pivnice.
Literatúra: BÁRTA, J., 1978: Zabudnutá jaskyňa Oko pri Vrútkach. Slovenský kras, 16, 121 – 123.
BIZUB, F., 2009: Šírenie kresťanstva na hornom Liptove II. Kráľova Lehota, Obecný časopis, 5, 3, 7 – 9.
HOLÚBEK, P. – JURÍK, Z., 2007: Objaviteľský (ne)úspech vo Važeckom krase. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 38, 3, 22 – 23.
HOLÚBEK, P., 2014: Stratená priepasť v Nízkych Tatrách. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti,45, 3, 6 – 8.
Ing. Peter Holúbek, Slovenská speleologická spoločnosť SK Nicolaus
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Z histórie obce
Ako je to s hranicami dávnej osady Mogiorfolu ?
S vodnými tokmi, ktoré ohraničovali územie osady Mogiorgolu v roku 1230, si niektorí historici nevedia dať rady. Preto, že osadu Mogiorfolu chcú stotožniť s obcou Uhorská Ves.
Listinou z roku 1230 kráľ Ondrej II. obdaroval za verné služby Beucha, Haucha a Polka (quod nos fidelibus nostris, Beucha videlicet, Hauch, Polko, pro sius fidelibusserviciis contulimus)
časťou voľnej zeme nachádzajúcej sa na území Liptova (quandam terram vacantem in territorio
de Lyptou sitam). Túto zem mala kedysi osada ľudovo nazývaná Mogiorfolu (que quondam
terra fuerat ville, que vulgo Mogiorfolu vocabutor), ktorej zem z územia Liptova vydeľovali
prudký tok Boca (Bocianka) a prudký tok ľudovo nazývaný Belá, ktoré vtekajú do Váhu (quam
dividit a terra Lyptou torrens nomine Beuchna et torrens nomine qui vulgo dicitur Feirpotok,
qui in fluvium Wag cadunt).1 V listine sa neuvádzajú východné hranice územia. Tvorila ich
hranica so Spišom. Potvrdzuje to hraničná listina vydaná v roku 1260 opátstvu v Spišskom
Štiavniku. Hranica opátstva išla k západnej hranici štítmi vrchov ku zasneženému končiaru
volanému Polta, iným menom Golicha, terajšia Kráľova hoľa (deinde venit versus dictam plagam occidentalem per cacumina mocium in silva ad summitatem mocium niveorum Polta, alio
nomine Golicha vocatorum). Odtiaľ hranica viedla priamo na sever cez hory a lesy ku prameňu
rieky Poprad nachodiacom sa v zasnežených vrchoch, terajších Vysokých Tatrách (inde reflectitur directe ad plagam septemtrionalem, per montes et silvas venit ad originem fluvii Poprad
vocati in montibus niveis existentem).2
Nikto sa doposiaľ nezaoberal tým, že na listine z roku 1230 jeden z obdarovaných má meno
Beucha (nie Beuch) a jeden potok, ktorý darované územie ohraničoval, má meno Beuchna. Je
pravdepodobné, že potok Beuchna je pomenovaný po osobe menom Beucha.
V listine kráľa Bela IV. z roku 1239 je, že jeho otec kráľ Ondrej II. dal Polkovi bývajúcemu
v osade Mogiorfolu (napísané v tvare Mogorfolu) dve zeme osád v Liptove, a to Hýb
a Mogorfolu (terras duarum villarum in Lyptow Hiba scilicet et Mogorfolu). Belo IV. touto
listinou osadu Hybe odobral ku svojmu kráľovskému majetku aj s jej zemami a osadu Mogorfolu ponechal Polkovi a jeho dedičom v jej všade zreteľných hraniciach (villam Hiba cum terra
ipsam pertinenti ad usum nostrum recepimus, villam vero Mogorfolu predicto Polku et sius
heredibus heredumque successoribus iure perpetuo duximus relinquendam, certis metis undi3
que distinctam).
V regestoch (stručných obsahoch listín) Liptovského a turčianskeho registra z roku 1391,
vydaného v roku 1902, je už Mogiorfolu z listiny z roku 1230 prepísané na Magyerfalu
a Mogorfolu z listiny z roku 1239 prepísané na Magierfalu vo význame Uhorská Ves.4
Názov osady Mogiorfolu, Mogorfolu je slovenský, z praslovanského slova mohyla (mogila,
mogyla), ku ktorému neskoršie uhorská administratíva pridala maďarskú koncovku folu, falu vo
význame osada, dedina. V Šomodskej župe v Maďarsku benediktínski mnísi rádu sv. Hypolita v
kláštore v osade Mogorfalu na území Pribinovho a Koceľovho slovenského kniežatstva pri
Balatóne dali meno osade Ipoltfalu a v Liptovskej župe na Slovensku benediktínski mnísi v
kláštore v osade Mogorfolu (terajšej dedine Kráľova Lehota) dali meno osade Ipolt (terajšej
osade Čierny Váh). Od týchto mníchov pochádza aj názov vrchu Polta – Golicha (terajšia Kráľova hoľa), vrchu Ipolt (terajší Veľký bok), aj potoka Ipoltica, prameniaceho vo Veľkom boku
1
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a vtekajúceho v osade Čierny Váh do rieky Čierny Váh. Pôvod názvov Mogor a Ipolt je
z obdobia pred Uhorskom.5 Jazykovedec Nicolae Draganu v roku 1933 publikoval, že názov
Ipolt vznikol skrátením slova Hippolytus = Hippolitus v súvislosti s pôsobením benediktínskych
mníchov rádu sv. Hypolita v týchto miestach. Z tohto slova vznikli názvy Ipolt na Slovensku
v Liptovskej župe a v Maďarsku Ipoltfalu v Šomodskej župe. Napísal, že názov Ipolt, Ipoltica
u nás na Čiernom Váhu má určité etické spojenie s názvom Mologica (mohyla).6
Historik Ján Koperdan v rukopise z roku 1961 napísal, že v dolinách horného toku rieky Váh
a v údolí potoka Boca zásluhou benediktínov prúdil kultúrny život už v 11. storočí. Podľa neho
títo mnísi mali svoj stánok v úbočí Pod Mních pod vrchom Mních nad Kráľovou Lehotou a išlo
tu o starú mníšsku cirkevnú správu, lebo tie miestne názvy ostali po mníchoch.7
O darovacej listine kráľa Ondreja II. z roku 1230 na územie osady Mogiorfolu publikoval
v roku 1890 liptovský podžupan a historik Vojtech (Béla) Majláth. Názvy vodných tokov písal
Beuchna a Feirpotok (napísané v tvare Feierpatak), pričom osadu Mogiorfolu považoval
za terajšiu Uhorskú Ves. Podľa neho Beuchna bola Boca (Bocianka), Feierpatak bol Biely Váh
a zem Mogiorfolu medzi nimi bola už mimo Liptovskej stolice a patrila do Spišskej stolice.8 To
odporuje listine z roku 1230, kde je uvedené, že Beucha, Hauch a Polko boli obdarovaní časťou
voľnej zeme nachádzajúcej sa na území Liptova, odporuje tiež listine z roku 1239, kde sa píše,
že dve zeme osád, Hýb a Mogorfolu, sú v Liptove.
Historik Imre Szentpétery v roku 1923 publikoval celý latinský text listiny z roku 1230, ale
namiesto vodného toku Beuchna napísal Reuchna.9 Je to nesprávne, lebo na origináli listiny je
názov Beuchna. V slove Beuchna má prvé písmeno B jasne viditeľné spodné bruško (fotografiu
tejto časti listiny z roku 1230 som publikoval v roku 201910), takže ho nemožno zamieňať
s písmenom R.11
Od Szentpéteryho názov Reuchna prevzal historik Vladimír Šmilauer. Bolo treba nájsť vodný tok, ktorého pomenovanie by sa podobalo názvu Reuchna. Šmilauer v roku 1932 našiel
potok (riuulum) Reuenize nad osadou Stojiza (Stošice) v listine z roku 1297, ktorou kráľ Ondrej
III. dal Okoličné Petrovi, synovi Serafína. Táto listina je ale falošná a preto je nepoužiteľná.
Napriek tomu, že Šmilauer vedel o nepravosti listiny, názov Reuchna prirovnal k osade Revišné
na Orave (Revissnye in Arva). A takto vymyslený názov Revišné vložil do mapy vodných tokov
Liptova ako pomenovanie hornej časti Stošianky. Ešte bolo treba nájsť miesto pre Feirpotok.
Šmilauer Feirpotok nepovažoval za prudkú (torrens) rieku Belá, ale za potôčik Belá (správne je
Biela) vo Svätojánskej doline, ľavostranný prítok do potoka Štiavnica pretekajúceho cez Liptovský Ján. Ku koncu knihy si sám Šmilauer odporoval, keď Feirpotok už nebol potôčik Biela vo
Svätojánskej doline, ale Beliansky potok pod Važcom.12
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Historik Alexander Húščava v roku 1930, tak ako Majláth, v listine z roku 1230 vodný tok
Beuchna považoval za potok Boca, Feirpotok za Biely Váh a Mogiorfolu za Uhorskú Ves.13

Historik Ján Beňko v roku 1985 tvrdil, že v listine z roku 1230 územie Mogiorfolu ohraničoval od západu potok Revúca (Reuchna), dnešná Stošianka a z východu Feirpotok, dnešný Belanský potok medzi Važcom a Východnou, čo podľa neho znamenalo, že darované územie
Mogiorfolu ležalo len na pravom severnom brehu Váhu, kde musela byť aj terajšia Uhorská
Ves.18
V zachovanom odpise listiny z roku 1230 v listine kráľa Ladislava IV. z roku 1283 Marsina
správne čítal Beuchna. Toto som potvrdil v roku 2019 fotografiou originálu listiny. Názov Reuchna vznikol v roku 1923 Szentpéteryho nesprávnym čítaním tejto listiny. Od neho názov
Reuchna prevzal v roku 1932 Šmilauer a na základe falošnej listiny ho umiestnil do hornej časti
potoka Stošianka ako potok Revišné. Od Šmilauera Stošianku ako Revišné prevzal v roku 1975
Ratkoš a po ňom ďalší historici. Ratkoš v roku 1975 v pripomienke ku Marsinovi tvrdil, že
Feirpotok nie je rieka Belá, ale Beliansky potok pod Važcom a od Ratkoša to okrem Varsíka
prevzali ďalší historici. V listine z roku 1230 sa pritom uvádza, že obidva prudké (torrens) vodné
toky, Beuchna aj Feierpotok, vtekajú do Váhu. Beliansky potok nie je prudký a nevteká do
Váhu, ale do Bieleho Váhu.
Z uvedeného vyplýva, že podľa darovacej listiny kráľa Ondreja II. z roku 1230 pre Beucha,
Haucha a Polku, hranicami územia osady Mogiorfolu boli zo západu potok Boca (Bocianka)
a rieka Belá, zo severu hrebene terajších Vysokých Tatier, z východu Spišská stolica a z juhu
hrebene terajších Nízkych Tatier. Osada Mogiorfolu bola nad horným koncom terajšej Kráľovej
Lehoty na severnej terase prehistorického hradiska, poblíž zaniknutého benediktínskeho kláštora z 10. – 11. stor.
František Bizub

Separovanie odpadu

Historik Richard Marsina, ktorý bol v rokoch 1961 – 1969 vedúcim výskumného pracoviska
Slovenskej akadémie vied v Budapešti, publikoval listinu z roku 1230 v slovenskom diplomatári.
Beuchna bola potok Boca (Bocianka) a Feirpotok bola rieka Belá.14 Za toto v roku 1975 historik
Peter Ratkoš vzniesol voči Marsinovi pripomienku, že urobil chybu v nesprávnom čítaní začiatočného písmena potoka ako B(euchna) a vyžadoval opravu, lebo že územie Mogiorfolu siahalo
od potoka Reuchna (Stošický potok) po Beliansky potok na pravej strane Bieleho Váhu
a v poznámke pod čiarou sa Ratkoš odvolával na už v tomto článku spomínané knihy Szentpé15
teryho z roku 1923 a Šmilauera z roku 1932.
Historik Branislav Varsik v roku 1984 napísal, že západnú hranicu územia Mogiorfolu tvorili
Feirpotok (rieka Belá) a Beuchna (potok Boca, Bocianka). Podľa neho v roku 1230 dostali Beu16
cha, Hauch a Polko len nezaľudnenú zem a nedostali terajšiu Uhorskú Ves. To odporuje, lebo
terajšia Uhorská Ves leží na dávnom území Wezueres a v listine kráľa Bela IV. z roku 1263 na
území Wezueres nie je uvedená žiadna osada.17
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Od 1.1.2021 podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká nová povinnosť pre samosprávy vytvoriť podmienky a zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Medzi BRKO okrem nespracovaných zostatkov
surovín, neskonzumovaných zostatkov pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu, ktoré vznikli pri stravovaní sú aj kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
potraviny po dobe spotreby alebo potraviny inak znehodnotené. Kuchynský odpad je zakázané zneškodňovať skládkovaním, t.z. vyhadzovať do kuka nádoby!!!
V súčasnosti ešte platia na zber kuchynského odpadu legislatívne výnimky, ktoré si môže
uplatniť väčšina samospráv. Aktuálne platné výnimky v povinnosti zaviesť a zabezpečovať
vykonávanie triedeného zberu BRKO sa nevzťahuje pre obec, ktorá, preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje odpad vo svojich domácich kompostoviskách.
Obec Kráľova Lehota do konca roka 2020 pripraví čestné prehlásenia pre každú domácnosť,
ktorá má vlastné kompostovisko, že BRKO zo svojej domácnosti kompostuje na svojom kompostovisku.
V prípade, že by niektorí obyvatelia nepristúpili na domáce kompostovanie, obec zabezpečí
pravidelný zber BRKO, avšak všetky náklady spojené s týmto zberom budú rozrátané dotyčným
obyvateľom v poplatku.
Veríme, že v našej obci nebudeme musieť zatiaľ zaviesť takýto zber odpadu a k triedeniu
všetkých komunálnych odpadov pristúpite zodpovedne.
Obec Kráľova Lehota v našej obci bezplatne zabezpečuje vývoz zeleného odpadu zo záhrad,
t.j. tráva, burina, lístie a drobné konáre. Bezplatne môžete odovzdať na obecnom úrade šatstvo, železný odpad, elektrospotrebiče, bielu a čiernu techniku.
Mgr. Erika Šteučeková
18
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Ako správne separovať plastový odpad, čo do žltého kontajnera patrí a čo nepatrí:

DO PLASTOV:

DO PLASTOV:
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DO PLASTOV:

Ako správne separovať sklo, čo do zeleného kontajnera patrí
a čo nepatrí:

DO SKLA:
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Miestna akčná skupina (MAS) vznikla ako partnerstvo subjektov z verejného, občianskeho
a súkromného sektora v roku 2008. V súčasnosti má 53 členov, z toho 25 obcí, ktoré tvoria
územie MAS Horný Liptov. Do roku 2015 bolo prostredníctvom MAS podporených 66 projektov v celkovej výške viac ako 2 milióny EUR.
O aktuálnych výzvach sa môžete informovať na www.hornyliptov.sk alebo osobne
v kancelárii MAS, v budove MsÚ v Liptovskom Hrádku na Hviezdoslavovej ulici 170.
Tešíme sa na vaše projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity nášho regiónu a kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov!

Dobová fotografia Štróblovej vily

Spoločenská rubrika za máj – september 2020

Na fotografii z roku 1910 je sochár Alojz Štróbl s rodinou nad svojou vilou. V pozadí vľavo je
píla na Šmýkanci. Porubské polia sú zarastené kríkmi, na terajšiu podobu ich v rámci združstevňovania poľnohospodárstva upravovali okolo roku 1965.
MAS Horný Liptov opäť vyhlasuje výzvy na získanie finančného príspevku

Európska únia
Európske štrukturálne a investičné fondy
MAS Horný Liptov v programovom období 2014-2020 získala už po druhý krát „štatút MAS“,
ktorý ju oprávňuje vyhlasovať výzvy na podporu rozvojových projektov v území Horného Liptova.
O podporu sa tak môžu uchádzať podnikatelia z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poľnohospodári, lesníci ale aj obce. Formou grantov vo výške od 2 - 50 tisíc EUR bude v regióne
Horného Liptova prerozdelených viac ako 900 tisíc EUR z PRV SR 2014-2020. Ďalších 600 tisíc
EUR je plánovaných na prerozdelenie z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020. Táto podpora bude určená pre podnikateľov, obce ale aj neziskové organizácie
pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
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Narodili sa: Máj – Matej Lehotský, Jún – Sára Spevárová, Júl – Adam Macek
Uzavreli manželstvo: Jún – Lukáš Spevár a Ivana Priebojová
August – Jozef Firický a Kristína Kokavcová, manželstvo uzavreté v Hlohovci
September – Michal Kotian a Michaela Chupáčová, cezpoľní
Zomreli: Jún – Adriana Polhošová, 11 ročná
Júl – Alica Lehotská, 84 ročná
August – Mária Hubová, 85 ročná
September – Stanislav Gerec, 67 ročný
Jubileá:
50 rokov Máj – Ľubica Chovanová
Júl – Hubert Červeňák
September – Tatiana Vechterová
55 rokov Máj – Lenka Čupániová,
Jún – Anna Michalidesová,
Júl – Miroslav Piovarči,
August – Ing. Soňa Pitoňáková,
September – Mgr. Dušan Sabaka
60 rokov Júl – Zdenka Čenková
August – Lýdia Misálová
Viera Čimborová, Elena Lehotská
č.d. 170, Jozef Jurík,
September – Jozef Harman
65 rokov Jún – Agneša Liptáková,
August – Ján Harman
70 rokov Máj – Ing. Blažena Mosná
August – Zdena Lehotská č.d. 81
75 rokov August – Gizela Fiamínová
80 rokov Máj – Anna Kučíková
85 rokov September – Ema Lehotská
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
Prameň potoka Belienec v severnom
svahu Sekaníc, 896 m n. m., júl 2020
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: 220 kusov. Nepredajné. Tento časopis je v elektronickej podobe na: www.kralovalehota.sk

36

