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Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota
Obci Kráľova Lehota bola schválená žiadosť o poskytnutí NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach na
projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota
39“ Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, 815 26 Bratislava a následne bola podpísaná
dňa 07. 05. 2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220083 vo
výške oprávnených výdavkov 116 391,09 €. Ďalšie finančné prostriedky na časť objektu obecný
úrad, ktoré neboli považované za oprávnené náklady vo výške 19 181,75 € vrátane DPH bude
hradiť obec.
Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2017 s víťazným uchádzačom (zhotoviteľom) firma LESEL plus, s.r.o., 846 23 Bratislava, bol dňa 01.07.2019 podpísaný protokol o
odovzdaní a prevzatí staveniska stavby, ktorá pozostávala:
 výmena jestvujúcich starých okien a dverí v obvodových stenách budovy, ktoré sa odstránili a nahradili novými, plastovými s izolačným dvojsklom,
 zateplenie obvodových stien z vonkajšej strany certifikovaným systémom hr. 100 mm
s povrchovou úpravou, fasádnou omietkou strednozrnnou, farba žltohnedá,
 drevený strop nad posledným nadzemným podlažím, na ktorého hornej strane je doskový
záklop a škvarobetón – do vnútorného medzitrámového priestoru bola nafúkaná tepelná
izolácia – minerálna vata,
 úprava vstupného vestibulu do budovy kultúrneho domu, zhotovením novej keramickej
mrazuvzdornej protišmykovej dlažby,




úprava zatekajúceho balkóna na poschodí nad hlavným vstupom do budovy,
zhotovenie nového nerezového komína a ďalšie práce v zmysle vypracovaného projektu.
Oproti schválenému projektu bolo potrebné zabezpečiť ďalšie stavebné práce a úpravy, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a to:
 nerezový komín zo stropu vrchného podlažia nad strechou, jeho vyvložkovanie do kuchynky a zhotovenie vymetacieho otvoru,
 osekanie časti obvodového múru, zhotovenie sanačnej omietky pod javiskom,
 kompletné vyspravenie stropu a stien a maľba sály KD,
 vstupné plastové PVC dvojdvere so zárubňou do sály KD,
 brúsenie parkiet, čiastočné tmelenie a dvojnásobný voskový olejový náter podlahy sály KD
a ďalšie práce.
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1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Peter Čimbora – člen návrhovej komisie
Ing. Eva Sopková – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 16/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
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 25.02.2019 číslo 1/2019 až 9/2019 a/12/2019 boli splnené
a uznesenia číslo 10/2019 a 11/2019 sa plnia priebežne

Stavebné práce boli dodávateľom stavebných prác ukončené 26. 09. 2019, následne sa pripravujú doklady, certifikáty, revízne správy, energetický certifikát k preberaciemu konaniu,
ktoré budú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Následne pripraví obec záverečnú žiadosť o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru Bratislava o refundáciu nákladov
na projekt „Zníženie energetickej náročnosti KD a obecného úradu Kráľova Lehota 39“.
Zrekonštruovaný a zateplený kultúrny dom bude slúžiť niekoľko ďalších desaťročí našim obyvateľom pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, ale aj návštevníkom obce.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 13/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
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 14/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
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 a Matej Lehotský

A.

U z n e s e n i e číslo 15/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
vol í
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U z n e s e n i e číslo 17/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly vedenia pokladne za mesiace
október – december 2018 v Obci Kráľova Lehota
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 finančnej kontroly vedenia pokladne za mesiace
október – december 2018 v Obci Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 18/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 6. ŽSR, Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina – návrh Zmluvy
o zriadení vecného bremena na časť parcely číslo C KN 491/14 v k. ú. Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na časť parcely číslo C KN 491/14, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota medzi zmluvnými
stranami: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava a Obcou Kráľova Lehota v zmysle geometrického
plánu č. 76/2018 zo dňa 5.9.2018, úradne overeného Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 21.9.2018 pod č. 910/2018 vymedzeného
na zaťaženom pozemku parc. číslo C KN 491/20, druh pozemku zastavaná plocha
v k. ú. Kráľova Lehota v rozsahu 19,00 m2
U z n e s e n i e číslo 19/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 7. Program rozvoja vidieka SR, Opatrenie 7.4 Zníženie energetickej náročnosti
kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39 - schválenie prijatia preklenovacieho
úveru od VÚB a.s. za účelom spolufinancovania oprávnených nákladov projektu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. prijatie preklenovacieho úveru od VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš do výšky 116 391,00 €
(NFP) za účelom spolufinancovania oprávnených nákladov projektu: „Zníženie
energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39“ so
splatnosťou úveru do 31.03.2020
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2. zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísanie
Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a VÚB, a.s.
U z n e s e n i e číslo 20/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 8. Schválenie prijatia terminovaného úveru od VÚB, a.s. za účelom spolufinancovania
nákladov projektu Program rozvoja vidieka SR, Opatrenie 7.4 Zníženie energetickej náročnosti
kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. prijatie termínovaného úveru od VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš do výšky 19 182,00 €
za účelom spolufinancovania nákladov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti
kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39“ so splatnosťou úveru
do 31.03.2021
2. zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísanie
Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a VÚB, a.s.
U z n e s e n i e číslo 21/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 9. Operačný program Kvalita životného prostredia „Výstavba zariadení využívajúcich
biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení
na báze fosílnych palív v objekte kotolne MŠ Kráľova Lehota“ - informácia o príprave projektu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. pokračovanie prípravy projektu v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív v objekte
kotolne MŠ Kráľova Lehota“ a podanie žiadosti o NFP v stanovenom termíne
U z n e s e n i e číslo 22/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.04.2019
k bodu 10. Rôzne h/ MAS Horný Liptov, výzva – Opatrenie 7.2.4 na rozvoj chodníkov a ciest
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s prepracovaním časti projektovej a rozpočtovej dokumentácie výstavby chodníka
a osvetlenia od križovatky so štátnou cestou III. triedy smer Magdolina skala v dĺžke
cca 150 m cez Miestnu akčnú skupinu Horný Liptov Liptovský Hrádok v roku 2019
U z n e s e n i e číslo 23/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
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 24/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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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 25/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
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 26/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
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 25.04.2019 číslo 13/2019 až 18/2019 boli splnené, uznesenia číslo
19/2019 až 22/2019 sa plnia priebežne, taktiež uznesenia číslo 10/2019 a 11/2019
zo dňa 25.02.2019 sa plnia priebežne
U z n e s e n i e číslo 27/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 5. Prerokovanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova
Lehota na II. polrok 2019
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 2019
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 2019
U z n e s e n i e číslo 28/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
za rok 2018
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 2018
U z n e s e n i e číslo 29/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 7. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Kráľova Lehota za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
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A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018
bez výhrad
2. použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 3 736,09 € na tvorbu rezervného
fondu
U z n e s e n i e číslo 30/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 8. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.03.2019
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 31.03.2019
U z n e s e n i e číslo 31/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 9. Zmena rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 – navýšenie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovne:
Navýšenie bežných príjmov:
Zdroj
Ekon. klas.
Názov
Zmena v EUR
111
312001
Transfer zo ŠR prídavky na deti
49,00
111
312001
Dotácia na stravu detí MŠ predškoláci
2 506,00
111

312012

Transfer na voľby
SPOLU

892,00
3 447,00

Navýšenie bežných výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

111
111
111

01 600 – voľby
01 600 – voľby
01 600 – voľby

111
111
111
111

01 600 – voľby
01 600 – voľby
01 600 – voľby
09 601 – školská
jedáleň
10 400 – rodina a
deti

111

Ekon.
klas.
611
620
632

Názov

Zmena v EUR

633
634
637
637

Mzda
Odvody do poisťovní
Poštové a telekomunikačné
služby
Všeobecný materiál
Prepravné
Všeobecné služby
Stravovanie detí - predškoláci

637

Rodinné prídavky
SPOLU

120,00
47,00
21,00
98,00
19,00
587,00
2 506,00
49,00
3 447,00

U z n e s e n i e číslo 32/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 9. Zmena rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2019
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 – presun v súlade
s ods. 2 písmena a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Presun bežných výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

111
111
111

01 300 - matrika
01 300 - matrika
06 200 – rozvoj obce

Ekon.
klas.
612
610
641

41

06 200 – rozvoj obce

641

41
41
41
41
41

01 110 - obec
01 110 - obec
01 110 - obec
01 110 - obec
01 110 - obec

611
629
611
642
642

41
41

06 200 – rozvoj obce
06 200 – rozvoj obce

611
612

41
41
41
41
41
41

06 200 – rozvoj obce
08 200 – kultúrne služby
08 200 – kultúrne služby
09 111 – materská škola
09 111 – materská škola
09 111 – materská škola

611
611
611
611
611
633

41
41
41

09 111 – materská škola
09 111 – materská škola
09 111 – materská škola

633
637
637

41
41
41

09 601 – školská jedáleň
09 601 – školská jedáleň
10 200 – sociálne služby

611
611
637

41

10 200 – sociálne služby

637

41

10 200 – sociálne služby

611

Názov
Osobný príplatok
Mzda matrika
Spoločný obecný úrad Liptovský Hrádok
Spoločný obecný úrad Liptovský Hrádok
Mzda – daň zo mzdy
Príspevky DDS
Mzda
JDS
Príspevky pre organizácie v
obci
VPP daň zo mzdy
VPP príplatky nadčas, soboty,
nedele
VPP mzda
Daň zo mzdy kúrenie KD
Mzda kúrenie KD
Daň zo mzdy
Mzda
Všeobecný materiál – kotolňa
MŠ
Všeobecný materiál – MŠ
Všeobecné služby
Všeobecné služby – MŠ internet
Daň zo mzdy
Mzda
Všeobecné služby – odmeny
a príspevky (dohoda
o vykonaní práce)
Všeobecné služby – nemocenské dávky
Mzda opatrovateľka
SPOLU
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Zmena v
EUR
+315,00
-315,00
+650,00
-650,00
+8 600,00
+40,00
-8 640,00
+250,00
-250,00
+4 830,00
+920,00
-5 750,00
+234,00
-234,00
+8 412,00
-8 552,00
+50,00
-50,00
+360,00
-220,00
+2 282,00
-2 282,00
+65,00

+53,00
-118,00
+27 061,00
-27 061,00

U z n e s e n i e číslo 33/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 11. Ján Petrovský s manželkou, 032 33 Kráľova Lehota 101, žiadosť o odkúpenie
pozemku parc. číslo C-KN 232/1, druh pozemku záhrady o výmere 400 m2
v k. ú. Kráľova Lehota so zriadením vecného bremena práva prechodu pre obec
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ú h l a s í
1. s predajom majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 232/1 o výmere 400 m2, druh
pozemku záhrady 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 Jánovi Petrovskému s manželkou, trvale
bytom 032 33 Kráľova Lehota 101, za účelom scelenia pozemkov, nakoľko uvedený
pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľov, ktorí ho užívajú ako vstup a prechod
k svojmu rodinnému domu a pozemku so zriadením vecného bremena práva prechodu
pre Obec Kráľova Lehota s tým, že kupujúci predložia znalecký posudok na určenie
ceny pozemku a ďalšie potrebné doklady k prevodu majetku do katastra
nehnuteľností
U z n e s e n i e číslo 34/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.06.2019
k bodu 12. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu kvalita životného prostredia v rámci výzvy na opatrenie 4.1.1. projektu:
„Rekonštrukcia kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu“
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
kvalita životného prostredia v rámci výzvy na opatrenie 4.1.1. projektu: „Rekonštrukcia
kotolne v Materskej škole Kráľova Lehota na biomasu“ podľa vypracovanej
projektovej a rozpočtovej dokumentácie o rozpočtovom náklade 161 768,98 €
so spoluúčasťou obce 5 % vo výške 8 088,45 €
2. s vypracovaním žiadosti pre poskytnutie NFP firmou Premier Consulting EU,
spol. s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno v cene 1 500,00 € + DPH
3. po schválení žiadosti projektu v zmysle Zmluvy o dielo odmenu vo výške 3 %
zo schváleného finančného príspevku + DPH
U z n e s e n i e číslo 35/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
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 36/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
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 Ing. Eva Sopková

9

U z n e s e n i e číslo 37/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Matej Lehotský – predseda návrhovej komisie
Eva Lehotská – členka návrhovej komisie
Zdenko Lehotský – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 38/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
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 25.06.2019 číslo 23/2019 až 34/2019 boli splnené
U z n e s e n i e číslo 39/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 30.06.2019
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 30.06.2019
U z n e s e n i e číslo 40/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 6. Zmena rozpočtu obce Kráľova Lehota na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – navýšenie
rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovne:
Navýšenie bežných príjmov:
Zdroj
111
111
11T1
1172

Ekon. klas.
312001
312012
312001
312001

Názov
Transfer zo ŠR prídavky na deti
Transfer na voľby
Transfer ÚPSVaR § 50j ESF
Transfer ÚPSVaR § 50j ŠR
SPOLU
Navýšenie bežných výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

111
111
111

01 600 – voľby
01 600 – voľby
01 600 – voľby

Ekon.
klas.
611
620
632

Názov
Mzda
Odvody do poisťovní
Poštové a telekomunikačné služby
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Zmena v EUR
+ 146,00
+ 1 462,00
+ 4 295,00
+ 758,00
+ 6 661,00
Zmena v
EUR
+ 180,00
+ 78,00
+ 26,00

111
111
111
111
11T1
11T1
1172
11T2

01 600 – voľby
01 600 – voľby
01 600 – voľby
10 400 – rodina a
deti
06 200 – rozvoj
obce, ÚPSVaR § 50j
06 200 – rozvoj
obce, ÚPSVaR § 50j
06 200 – rozvoj
obce, ÚPSVaR § 50j
06 200 – rozvoj
obce, ÚPSVaR § 50j

633
634
637
637

Všeobecný materiál
Prepravné
Všeobecné služby
Rodinné prídavky

+ 162,00
+ 29,00
+ 987,00
+ 146,00

611

Mzda + daň zo mzdy

+3 183,00

620

Odvody do poisťovní

+ 1 112,00

611

Mzda + daň zo mzdy

+562,00

620

Odvody do poisťovní

+196,00

SPOLU

+ 6 661,00

2. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 – presun
rozpočtových prostriedkov v súlade s ods. 2 písmena a) §14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovne:
Poníženie výdavkov:
Zdroj
Funkčná klas.
41
06 200 – rozvoj obce
Navýšenie výdavkov:
Zdroj
Funkčná klas.
41
41
41

06 200 – rozvoj obce,
ÚPSVaR, § 50j
06 200 – rozvoj obce,
ÚPSVaR, § 50j
06 200 – rozvoj obce,
ÚPSVaR, § 50j

Ekon. klas.
611

Názov
VPP mzda
SPOLU

Zmena v EUR
1 894,00
1 894,00

Ekon. klas.

Názov

Zmena v EUR

610

+ 956,00

614

Mzda + daň zo
mzdy
Odmeny

621

Odvody

+ 488,00

SPOLU

+ 450,00

+ 1 894,00

U z n e s e n i e číslo 41/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 9. Anton Sibyla a Ing. Beáta Sibylová, Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina, žiadosť
o odkúpenie časti pozemku z parcely č. C-KN 272/7 vo vlastníctve obce, podľa vypracovaného
geometrického plánu zo dňa 13.06.2019 novovytvorená parcela č. C-KN 272/9 o výmere 71 m2
za účelom vstupu k rodinnému domu č. 215
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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
2
prevodu majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 272/9 o výmere 71 m , druh
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pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441,
vo vlastníctve obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338,
v podiele 1/1, žiadateľom Antonovi Sibylovi a Ing. Beáte Sibylovej, trvale bytom
Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina, za kúpnu cenu 6,05 €/m2 podľa
vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctva, odhad hodnoty
nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom
U z n e s e n i e číslo 42/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 10. Ľuboslav Leško, Ivana Stodolu 2220/54, 060 01 Kežmarok, žiadosť o odpredaj časti
pozemku parcela č. C-KN 272/7 vo vlastníctve obce, podľa vypracovaného geometrického
plánu zo dňa 13.06.2019 novovytvorená parcela č. C-KN 272/8 o výmere 71 m2 za účelom
prístupu k rodinnému domu č. 59 a 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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 272/8 o výmere 71 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441,
vo vlastníctve obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338,
v podiele 1/1, žiadateľovi Ľuboslavovi Leškovi, Ivana Stodolu 2220/54,
060 01 Kežmarok, za kúpnu cenu 6,05 €/m2 podľa vypracovaného znaleckého posudku
znalcom z odboru stavebníctva, odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom
U z n e s e n i e číslo 43/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 11. Ján Petrovský s manželkou, 032 33 Kráľova Lehota 101, žiadosť o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce parc. číslo C-KN 232/1, druh pozemku záhrady o výmere 400 m2
v k. ú. Kráľova Lehota so zriadením vecného bremena práva prechodu pre obec
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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
prevodu majetku obce – pozemku parc. č. C-KN 232/1 o výmere 400 m2, druh
pozemku záhrada v k. ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 441, vo vlastníctve obce
Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338, v podiele 1/1, žiadateľom
Jánovi Petrovskému s manželkou, 032 33 Kráľova Lehota 101, za kúpnu cenu
6,12 €/m2 podľa vypracovaného znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctva,
odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Petrom Krivošom, so zriadením vecného bremena
práva prechodu pre obec Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 44/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 27.08.2019
k bodu 12. Rôzne a/ Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu
Kráľova Lehota č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktorým sa schvaľuje použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 6 980,00 € na úhradu naviac nákladov na realizáciu projektu: „Zníženie
energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39“
a navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu zníženie energetickej náročnosti KD
a OcÚ o sumu 6 980,00 €
Všeobecne záväzné nariadenie obce:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 2/2019, ktorým vydáva Prevádzkový
poriadok pre pohrebisko – cintorín v obci Kráľova Lehota
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. 2/2019, ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín v obci Kráľova Lehota, pričom bola splnená zákonná
podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

Začiatkom mesiaca mája boli práce zamerané na čistenie pôjda kultúrneho domu, vynášanie
starého stavebného materiálu, starých drevených kulís a rôzneho prebytočného uloženého
materiálu, ktorý tam bol uskladnený niekoľko desaťročí. Uvedené práce sa realizovali
z dôvodu, že obci boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho
domu. Následne boli vyčistené aj
niektoré zanesené odvodňovacie
rigoly
v obci
od
naplavenín
a nečistôt. V druhej polovici mája
a v mesiaci jún sa začalo s kosením
záhrady materskej školy i verejných
priestranstiev a následne sa postupne kosili trávnaté porasty v celej

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 3/2019 o určení výšky príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kráľova Lehota
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. 3/2019 o určení výšky príspevku
na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kráľova Lehota, 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. 13, 15, 16, 18 – 22/2019 5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora,
Matej Lehotský, Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková)
Za uznesenie č. 23, 25, 26, 27/2019
5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora,
Matej Lehotský, Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková)
Za uznesenie č. 35, 37 – 44/2019
5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora,
Matej Lehotský, Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková)
Za Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 2/2019, ktorým vydáva Prevádzkový
poriadok pre pohrebisko – cintorín v obci Kráľova Lehota
5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora,
Matej Lehotský, Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková)
Za Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 3/2019 o určení výšky príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kráľova Lehota 5 poslanci (Zdenko Lehotský, Peter Čimbora,
Matej Lehotský, Eva Lehotská, Ing. Eva Sopková

Rozvoj obce
Práce v obci
V mesiacoch máj a jún 2019 verejnoprospešné práce v obci vykonávali pracovníci Jana Lehotská, Dušan Španko a cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš na §50j
Lukáš Mrlian. Pracovníci Dušan Lesák bol na dlhodobej práceneschopnosti (PN) a Vladimír
Poliak bol tiež na dlhodobej PN, do práce nastúpil až 18. 6. 2019.
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Vyčistenie autobusovej zástavky nad drevárskou
továrňou a vykosenie jej okolia

obci, vrátane okolia ihriska, cintorína, plochy za obchodom COOP
Jednota, ulica Potok a ďalšie priestranstvá. Priebežne sa odvážal
zelený odpad v intervaloch 2 – 3
týždne na kompostovisko, pílili sa
bunty dreva a ukladali pri kotolni
v materskej škole.
V auguste a septembri sa pokračovalo v kosení trávnych porastov
v obci a odvozom zeleného odpadu
od obyvateľov, ktorého bolo veľa.
Veľký časový priestor sa venoval
priebežnému upratovaniu priestorov
v kultúrnom dome, sobášnej miestnosti, okolo kultúrneho domu počas
realizácie stavebných prác na znížení
energetickej náročnosti kultúrneho
domu a obecného úradu.
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Zabezpečovali sme zemné úpravy pri osadení spodnej stavby detského ihriska v hornej záhrade MŠ a
oprave dreveného oplotenia betónových stĺpikov.
V mesiaci september sme začali postupne s čistením
odvodňovacích kanálov a rigolov od ulice Potok po
detský domov, následne popri št. ceste až po skalku.
Pri vyvážaní zeleného odpadu z obce bol vždy
ochotný sadnúť do traktora náš dôchodca Ján Ďurica,
za čo mu patrí poďakovanie.
Poďakovanie vyslovujem, aj všetkým našim zamestnancom za odvedenú prácu pri čistení rigolov, pri
kosení, hrabaní a čistení obce, pri upratovaní a čistení
budovy kultúrneho domu.
Chcem sa cestou nášho obecného časopisu poďakovať nášmu dlhoročnému zamestnancovi obce
Dušanovi Lesákovi, ktorý k 31. augustu 2019 ukončil pracovný pomer v obci a nastúpil na zaslúžený starobný dôchodok. Ďakujem Ti Dušan za dlhoročnú odvedenú prácu v obci,
v materskej škole a želám Ti, aby si v pokoji, pohode a spokojnosti užíval dni na dôchodku.
Označenie smeru ku sútoku Bieleho a Čierneho Váhu

Na základe písomnej otázky v okresných novinách MY Liptov ešte v minulom roku ohľadom možnosti prístupu k miestu sútoku Bieleho a Čierneho Váhu sme po spoločných úvahách na obecnom úrade pristúpili k označeniu
tohto miesta drevenou informačnou tabuľou.
V júli 2019 sme s pracovníkmi obce vyčistili
a rozšírili samotný príchod k sútoku cez jestvujúci vŕbový porast.
V auguste sme za železničným priecestím
(na rampách) osadili drevenú informačnú
tabuľu s označením smeru a dĺžky k sútoku
Bieleho a Čierneho Váhu, ktorú zhotovil živnostník Ľudovít Frniak.
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Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Kráľova Lehota 51
Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1/2017 zo dňa 28.08.2017 s víťazným uchádzačom
Miloš Choma, 032 44 Liptovská Kokava 127 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko dňa
02.07.2019 na rekonštrukciu: Interiérové stavebné úpravy, stavebné úpravy strešného plášťa
a výmena výplní otvorov (okien, dverí a vrát).
Stavebné práce boli ukončené a odovzdané Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela dňa
09.09.2019, keď celková cena stavebných prác bola 24 176,15 €
vrátane DPH.
Na rekonštrukciu budovy hasičskej
zbrojnice bola poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom
Ministerstva vnútra SR vo výške
25 519,18 € so spolufinancovaním
obce vo výške min. 5%.
Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica
bude
slúžiť
súčasným
i nasledujúcim generáciám dobrovoľných hasičov v obci pri ich činnosti v ochrane majetku v obci

Detské ihrisko v Materskej škole Kráľova Lehota
Na základe predloženej žiadosti obce a schválenej dotácie z Ministerstva financií SR pre rok
2019 vo výške 11 390,00 € obec zaslala výzvu na predloženie cenových ponúk na výber zhotoviteľa diela detského ihriska, ktorým sa stala firma s najnižšou cenou ENERCOM s.r.o.,
949 05 Nitra o náklade 12 198,96 € vrátane DPH. Zemné práce, odkopanie a vyrovnanie podkladu terénu v hornej záhrade MŠ, zhutnenie, podkladnú vrstvu z makadamu fr. 64 – 80 mm,
geotextíliu proti burine a následne dopadovú plochu z kameniva fr. 4 -8 mm vrátane dopravy
zabezpečila obec.
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Dodávka a montáž detského ihriska bola odovzdaná zhotoviteľom dňa 11.09.2019, keď cena
diela bola vo výške 12 198,96 € vrátane DPH. Spoluúčasť obce bola vo výške 2 167,00 € a obec
pripravila pekný darček našim deťom i deťom z okolitých obcí navštevujúcich materskú školu
na začiatku školského roku.

Zo života obce
30. Snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave
V dňoch 22. – 23. mája 2019 sa v Komplexe Incheba Bratislava konal 30. snem Združenia
miest a obcí Slovenska, ktorého sa zúčastnili aj delegovaní starostovia a primátori z Liptova.
Našu obec zastupoval starosta obce Vladimír Kapríni, ktorý je členom Rady Združenia miest
a obcí Liptova (ZMOL).

Na tohoročnom sneme ZMOS bola aj voľba nového predsedu ZMOS a členov Kontrolnej komisie ZMOS.
Za nového predsedu ZMOS na obdobie 4 rokov bol zvolený primátor mesta Liptovský Hrádok
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Výstup na Vachtárovu
Na rok 2019 mali členovia Miestneho odboru Matice slovenskej naplánovaný výstup na horský hrebeň Vachtárova za účelom výmeny slovenskej zástavy. Zástava vplyvom počasia
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nevydrží dlho a preto si členovia MO MS tento štátny symbol vzali do svojej starostlivosti.
Počasie v júni bolo ustálené a slnečné a tak sme sa v pondelok 24. júna v popoludňajších hodinách vybrali spolu s členmi ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku a budúcimi Mladými matičiarmi vymeniť poškodenú, roztrhanú zástavu za novú pod názvom akcie „Jánsky pochod na
Vachtárovu“. Tento symbol Slovenska sa týči nad našou obcou od roku 1993, kedy ju prvý krát
osadil Vincent Jančiga so synom Ivanom a v roku 1995 k nej pribudol dvojkríž, o ktorý sa starajú mládenci z našej obce.

Príjemné, teplé a slnečné počasie nám umožnilo kochať sa nádherným výhľadom na našu
obec a okolie. Pri vymenenej slovenskej zástave sme si potom zaspievali matičnú pieseň „Slovensko moje, otčina moja“ a hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“. Pri Štróblovej vile nás
čakali členovia, ktorí si netrúfli na strmý výstup na Vachtárovu, tí založili ohník, aby sme si
spoločne opiekli špekáčiky. V príjemnej, veselej a družnej spoločnosti sme zotrvali až do večerných hodín.
Mgr. Erika Šteučeková, predsedníčka MO MS
8. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce Kráľova Lehota
V sobotu 29. júna 2019 sa
v našej obci uskutočnil už
8. ročník súťaže ŽELEZNÝ
HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR
OBCE KRÁĽOVA LEHOTA.
Súťaž železný hasič o putovný
pohár obce Kráľova Lehota je
modifikácia súťaží typu TFA
(Toughest firefighter alive),
ktorá simuluje zásahovú
činnosť hasičov. Súťaž je
určená pre širokú verejnosť,
nie len pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Je to
súťaž jednotlivcov rozdelená
do dvoch kategórií (mužov a
žien bez rozdielu veku).
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Tento rok sa na súťaži zúčastnilo 28 súťažiacich. V ženskej kategórii bojovalo o putovný pohár 9 žien a v mužskej kategórii 19 mužov. Trať pozostávala z dvanástich po sebe nasledujúcich
disciplín. V ženskej kategórii si najlepšie poradila s traťou Jana Bednáriková (Janík Fire Team).
Na druhom mieste sa umiestnila Ľubica Hliničanová (DHZ Hybe) a na treťom mieste Daniela
Pitoňáková (DHZ Lipt. Teplička). V mužskej kategórii už tretí rok po sebe zvíťazil Lukáš Fridman
(DHZ Šuňava). Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Melich (DHZ Hybe) a na treťom mieste
Pavol Štrba (DHZO Valaská).

Všetci súťažiaci boli ako zvyčajne odmenení tričkom, medailou, certifikátom a taškou s prekvapeniami od sponzorov súťaže. Najlepší v jednotlivých kategóriách boli navyše odmenení
pohármi a ďalšími vecnými cenami. Veľmi nás teší, že súťaže sa zúčastňujú súťažiaci z rôznych
kútov Slovenska.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne
sponzorom, ktorí podporili našu súťaž. Dúfame, že o rok sa znova stretneme na 9. ročníku
súťaže.
Ing. Michal Libiček
Futbal v obci
V tomto roku futbal v našej obci oslavoval 90. výročie prvej futbalovej jedenástky. Na počesť
výročia sa v sobotu 20. júla 2019 uskutočnil futbalový turnaj za účasti piatich mužstiev a to
Veterná Poruba, L. Ondrašová, Pribylina a dva mužstvá z našej obce, kde A. mužstvo sa skladalo z bývalých hráčov a B. mužstvo zo súčasných. Víťazom sa stalo mužstvo Pribyliny, na druhom
mieste L. Ondrašová o skóre pred B. mužstvom z Kráľovej Lehoty. Počas turnaja sa konali aj
rôzne zábavno – súťažné hry pre mládež nielen z obce. Podávalo sa občerstvenie, guláš a pre
najmenších bol postavený aj nafukovací hrad.
Turnaj bol aj zároveň začiatok prípravy do novej sezóny, do ktorej sme po konzultáciách so
susedným futbalovým klubom z Hýb vstúpili pod názvom TJ Tatran Hybe B. – K. Lehota
a prihlásili sa do 8. ligy Liptovského futbalového zväzu. Všetci sme mali obavy či je to dobrý
nápad, ale teraz odstupom času môžeme vyhodnotiť prvých osem kôl. Po zlúčení líg Ružomberského a Mikulášskeho okresu vznikla jedna 8. liga, kde je štrnásť mužstiev a naše sa momentálne nachádza na peknom 4. mieste zo skóre 25:10 a 18 bodmi. Na prvé miesto strácame
4. body. Trénerom ostal Ján Ďumbala a výhodu spojenia vidím vo vzájomnej pomoci hráčov A.
aj B. mužstva, kde naši hráči sa stali neodmysliteľnou súčasťou základnej zostavy A. mužstva,
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ktoré je v 7. lige na deviatom mieste. Zvýšila sa aj účasť divákov, nakoľko môžem povedať, že
zápasy B. mužstva sú veľkým lákadlom aj pre hybských obyvateľov, bodaj by aj nie, keď B.
mužstvo už osem zápasov za sebou doma neprehralo a v jeseni ešte nestratilo ani bod doma.
Netreba zabudnúť ani na najmenších, keďže máme spoločné mužstvo U-11 K. Lehota – Hybe,
kde máme zastúpenie v štyroch hráčoch: Adamko ILAVSKÝ, Tomáško LACO, Janko KUNÁK
a Emmka Čimborka Čimborová. Po odohratí štyroch kôl sú na štvrtom mieste z dvanástich zo
skóre 22:6 a deviatimi bodmi.
V kategórií U-15 máme zastúpenie v Adamkovi Lehotskom a občas pomôžu aj hráči z U-11.
Náš klub sa môže pochváliť aj slovenským reprezentantom do 17. rokov , ktorý vyšiel z našej
liahne. Reč je o Adriánovi Lehotskom a za klub mu želám veľa úspechov.
Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomôžu pri chode športu v obci,
rodičom čo podporujú svoje deti a pozývam všetkých na nielen domáce zápasy mužov, ale aj
na zápasy žiackych mužstiev.
Ivan Čimbora, predseda FK
Medzinárodný deň detí
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V sobotu 20. júla 2019 Obec Kráľova Lehota v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo,
šport a cestovný ruch pripravila pre deti z našej obce vo veku do 15 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1. jún) športové dopoludnie plné rôznych hier. Hry sa uskutočnili na
futbalovom ihrisku a na priestranstve pred penziónom Larion. Športové hry boli rozdelené do
kategórií podľa veku detí. V nich si deti preverili svoju zručnosť a zdatnosť či to už pri kreslení
na asfalt, skákaní vo vreci, hádzaní granátom na cieľ, kopaní lopty do bránky, streľbe zo vzduchovky na cieľ, požiarnej zdatnosti. Pre víťazov všetkých kategórii boli pripravené hodnotné
ceny a všetky ostatné deti boli odmenené darčekmi, ktoré financovala obec Kráľova Lehota.
Športové hry spestrili sprievodné akcie pre deti a to maľovanie na tvár a skákací hrad,
v ktorom sa deti do sýtosti vyšantili. Tieto sprievodné akcie zabezpečil Peter Čimbora.
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
Halušky z Kráľovej Lehoty
Sila okamihu. Nečakaného a neplánovaného. A o to silnejšieho. Okamihu, keď sa z obyčajnej
soboty troch sestier a jedného muža, stala sobota s príchuťou nevšedného zážitku. Bolo to
pred rokom v júli, keď tri liptovské halušky plus jeden gazda získali 2. miesto na Majstrovstvách
Slovenska a Európy vo varení bryndzových halušiek v malebnej obci Turecká.
Tento rok, 20. júla 2019
sa v Tureckej konal jubilejný 25. ročník Majstrovstiev Slovenska a Európy
vo varení bryndzových
halušiek a halušiek tisícich chutí.
Tento
raz
trošku
plánovane, ale bez pachuti vidiny výhry. Tri
liptovské sestry z našej
obce, Jana Lehotská,
Alena Frtúsová, Anna
Čupániová a samozrejme
ten, ktorý stál a stojí za
zrodom tejto ich osobnej
tradície Miroslav, sa opäť rozhodli urobiť si
z obyčajnej soboty neobyčajnú spomienku.
A podarilo sa. S rodinou po boku a pár priateľmi
z našej Kráľovej Lehoty, rozkrútili varešky, zakúrili pod kotol a predviedli ako sa robia chutné
halušky u nás na Liptove. Keď varia šikovné
ruky, vedené čistým srdcom a umocnené radosťou z toho čo robia, nemôže to dopadnúť inak
než úspechom. S hrdosťou obhájili svoj vlaňajší
úspech a tešili sa z 2. miesta. Domov však odišli
bez diplomu a ocenení patriacich k danému
miestu. Prečo? Zodpovedať túto otázku by mal
organizátor podujatia. V snahe podporiť medzinárodnú úroveň súťaže boli uprednostnení
súťažiaci zo zahraničia, snáď s čistým úmyslom
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o to, aby sa ich o rok zúčastnilo viac. Hoci medaila nehriala na hrudi, v hrudi hrialo a hreje
niečo hodnotnejšie. Sesterská láska. A prázdne misky po haluškách a mnohé ,, Ďakujem!“ od
,,ochutnávačov“, bola ich výhra. A tú im nikto nevezme.
Epilóg
Kde bolo, tam bolo, na Veľkej Morave, v 9. storočí žilo raz múdre, mocné a bohaté knieža.
A to knieža malo troch synov. Áno, bol to Svätopluk. Na smrteľnej posteli sa snažil svoju múdrosť preniesť na synov prostredníctvom podobenstva troch prútov. Čo sa stalo po jeho smrti
všetci vieme. Z dejepisu...
V 20. storočí, keď už Veľká Morava bola len súčasťou našej histórie a prešli sme aj obdobím
Rakúsko – Uhorska, sa na území horných Uhrov, rozumej Liptov, narodil tiež múdry muž. Nebol
knieža. Nebol bohatý. A nemal ani troch synov. Volal sa František. A mal tri dcéry. Janu, Alenu
a Annu. Na svojej smrteľnej posteli im nemusel odovzdávať silu podobenstva troch prútov. On
ich v tej sile vychoval. Dnes sa určite usmieva z miesta, kde už nič nebolí na svoje tri dievčatá.
A môže sa právom hrdo usmievať, pretože ony tri sú vzájomne prepletené a držia spolu pevnejšie než tie Svätoplukove. Sú to Františkove nezlomné prúty.
Ing. Lenka Dideková (Frtúsová)
139. výročie narodenia a 100. výročie úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika
Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 – 1918 bol v službách francúzskej
armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom
Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu.

v ktorom slúžil Štefánikov otec, nás sprevádzala mama tamojšej pani farárky, ktorá nám porozprávala o vtedajšom živote v Košariskách, o postavení evanjelického kostola, o pôsobiacich
farároch až do súčasnosti. Navštívili sme aj evanjelickú faru, v ktorej sa narodil a vyrastal M. R.
Štefánik so svojimi rodičmi a súrodencami. Dnes je v nej múzeum. V šiestich miestnostiach tu
múzejne dokumentujú Štefánikovu životnú dráhu, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenskú,
diplomatickú a politickú činnosť. Expozíciu otvorili na
jeseň 2005 a jej súčasťou je viac ako 200 osobných
predmetov a artefaktov, ktorých sa Štefánik denne
dotýkal, patrili k jeho interiéru a ktoré sa dodnes zachovali.
V Liptovskom Hrádku 3. septembra 2019 pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika
odhalili slávnostne jeho bronzovú bustu, ktorú osadili
na pôvodné miesto v Sadoch M. R. Štefánika.
Na osobnosť akou bol M. R. Štefánik by sme mali byť
právom hrdí, veď politikom, diplomatom, letcom a
astrológom v jednej osobe a to po všetkých odborných
stránkach nemá vo svojej histórii žiadny iný národ.
Osobitne treba vyzdvihnúť Štefánikove sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov
i prostriedkov pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po pravde a poznaní.
Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť –
Milovať – Pracovať“ a on skutočne tak žil. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála
Milana Rastislava Štefánika.
Mgr. Erika Šteučeková, predsedníčka MO MS
CampFest 2019 - KROK VPRED
Aj toto leto sa už tradične v Kráľovej Lehote v časti obce Svarín organizoval 21. ročník festivalu CampFest. Od 1. do 4. augusta 2019 zaznela hudba, slovo, či divadlo a ľudia mali možnosť
zažiť festivalovú atmosféru v nádhernom prostredí.

Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra
1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri
Udine do lietadla Caproni 450, cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave, lietadlo
však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste
mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.
Predsedníčka MO MS Erika Šteučeková v nedeľu 14. júla 2019, týždeň pred oficiálnymi oslavami na Košariskách, navštívila Mohylu na Bradle a jeho rodnú obec. Evanjelickým kostolom,
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Návštevníkom sa z hlavného pódia prihovorili predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurinová a starosta obce Kráľova Lehota Vladimír Kapríni.

Slovenské formácie Timothy, ESPE, Tretí deň, Maranatha, James Evans, BCC Worship, LCH
Live, alebo Piar sú zasa neoddeliteľnou súčasťou CampFestu, nie len po hudobnej stránke, ale
často aj po organizačnej.
Vyše 600 detí si prišlo samozrejme tiež na svoje. Niekoľkokrát počas festivalu bol stan naplnený na prasknutie pri chválach LCH kids a Fil3. Medzitým mali animátori pripravený interaktívny program s posolstvom. Pre tých kreatívnejších boli k dispozícii dielničky, a kto mal ešte
stále dosť energie, mohol si ju vybiť na sprievodných aktivitách – skákacích hradoch, vodnom
futbale a inom.

Festival CampFest naštartoval tretiu dekádu svojho pôsobenia. Má za sebou 21-ročnú cestu,
ktorú začínal v r. 1999 na amfiteátri vo Východnej s témou „Urob svoj krok vpred!“ Vlak
s názvom CampFest sa rozbehol a počas svojej histórie krok po kroku sprevádzal, povzbudzoval, mobilizoval, zjednocoval, a možno aj burcoval a zobúdzal mladú generáciu v našej krajine.
Na CampFeste sa udialo množstvo dôležitých krokov, ktoré niekam posunuli, usmernili ale aj
zmenili životy jednotlivcov. Po dvadsiatich rokoch mal CampFest znovu názov hlavnej témy
„Krok vpred“. Krok vpred tu nie je iba pre tých čo sú pozadu, ale je to pozvanie pre každého
jedného posunúť sa ďalej, nezastať, nezaspať.
Okrem tradičnej rančovej kaviarničky ponúkli občerstvenie, kávu či koláče priestory informačného stanu CF HOME a aj literárna kaviareň PORTA & TAVERNA.
O pohodlie, poriadok a bezpečnosť sa postaralo približne 200 dobrovoľníkov, ktorí obetovali
10 dní prázdnin na pomoc pri organizovaní CampFestu. O duchovnú a duševnú stránku účastníkov sa starali kresťanskí poradcovia v PORADENSKOM STANE.
Dvadsiaty prvý ročník festivalu CampFest navštívilo vyše 6 500 účastníkov, no už dnes vás
pozýva na ďalší – 22. ročník – rezervujte si preto kalendár na 6. – 8. augusta 2020!
Štefan Beňa, organizátor CampFestu

Program podujatia sa odohrával na piatich pódiách, kde si účastníci mohli vyberať zo širokej
ponuky účinkujúcich zo Slovenska, Čiech, Poľska, ale aj z Veľkej Británie či USA. Hudobné telesá
ako Hillsong London, Lindy Conant (USA), Pyramid Park (UK), OWCA (PL), priniesli nie len
kvalitnú hudbu a produkciu, ale aj silné posolstvo, či odkaz pre mladých ľudí na Slovensku.
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Spomíname a ďakujeme...
„ Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie... a napodobňujte ich vieru. “ Žid 13,7
V nedeľu 11. augusta t.r. sme v Kráľovej Lehote spomínali na
evanjelického farára, konseniora Liptovského seniorátu Jána
Dérera. Spomienka sa konala pri 40. výročí jeho odchodu z tejto
časnosti. Program sa začal slávnostnými službami Božími
v evanjelickom kostole o 10. hod. Keďže rodiskom brata farára
a zároveň aj miestom jeho posledného odpočinku je Liptovský
Peter, rozhodli sme sa túto spomienku na niekdajšieho duchovného pastiera nášho cirkevného zboru organizovať v spolupráci s
evanjelickým cirkevným zborom a obcou Liptovský Peter.
Na službách Božích sme si vypočuli slávnostnú kazateľku sestru farárku Mgr. Danielu Mikušovú z Lipt. Petra, ktorá vo zvesti
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Božieho slova zdôraznila, že služobník Boží, ktorý stojí v službe Pánovi má zostať verný Pánu
Bohu v každom čase. Má dokázať pre svoju vieru aj trpieť. Cez obraz Božieho služobníka, ako
nám ho podáva Písmo sväté, sme si počúvaním kázne uvedomovali podobnosť so životom
brata farára Jána Dérera. V našom cirkevnom zbore v Kráľovej Lehote požehnane pôsobil
úctyhodných 56 rokov. Od rokov svojej mladosti až do smrti.
Vy, ktorí si na neho ešte pamätáte a my, ktorí sa
o ňom čo to dozvedáme z kníh, vieme, že brat farár
to nemal v živote ľahké. Jeho život a zápasy pripomenula vo svojom príhovore aj sestra zborová
farárka. Statočne bojoval proti krivde a útlaku počas
SNP a boril sa aj s osobnými ťažkosťami, ktoré vyplývali z politických pomerov 50- tych rokov.
Domáca sestra farárka oznámila, že pri oprave
organa, počas jeho rozoberania, bola nájdená korešpondencia, listy a telegramy zaslané bratovi
farárovi pri príležitosti jeho 60. narodenín. Sú v nich
okrem úprimných želaní zdravia, šťastia a Božieho
požehnania, aj mnohé vyjadrenia obdivu, že napriek
toľkým ťažkostiam, ktorými v živote prechádzal,

dokázal všetko prekonať. Vždy totiž dôveroval Pánu Bohu a On chránil jeho život. Život, ktorý
venoval službe Bohu aj ľuďom v Kráľovej Lehote. So svojimi veriacimi zdieľal radosti, aj ťažkosti
a prežil tu vlastne celý svoj kňazský život. Od 6. mája 1923, keď si ho konventuáli cirkevného
zboru Kráľova Lehota na volebnom konvente jednomyseľne zvolili za svojho farára, až do svojej
smrti 9. augusta 1979.
Korešpondencia nájdená pri oprave organa je veľkým prínosom v dokreslení osobnosti
a charakteru brata farára Jána Dérera. Nikdy sa neoženil. No fara v Kráľovej Lehote mala vždy
otvorené dvere. Tak pre cirkevníkov, ako aj pre členov jeho rodiny. S láskou v nej vítal súrodencov, a tiež aj ich deti. Na fare doopatroval oboch svojich rodičov.

27

Starosta našej obce Vladimír Kapríni vyzdvihol veľkú záľubu brata farára v gazdovaní. Vo svojom príhovore pripomenul, že popri práci kazateľa sa aktívne podieľal aj na osvete v obci
a písal obecnú kroniku. Založil Včelársky spolok pre Horný Liptov so sídlom v Kráľovej Lehote
a bol jeho predsedom. Spomenul aj zásluhy pána farára v SNP a tiež čestné vyznamenanie,
ktoré bolo bratovi farárovi udelené in memoriam pri príležitosti 645. výročia prvej písomnej
zmienky o obci za šírenie osvety obce Kráľova Lehota a pomoc v povstaní.
Starostka obce Vyšná Boca Ľubica Trégerová sa prihovorila za cirkevníkov z tejto našej filiálky, ale aj vo svojom mene. Podelila sa s nami o svoje vďačné spomienky na brata farára ako na
svojho prísneho, ale zároveň láskavého učiteľa náboženskej výchovy.
Služby Božie svojím vystúpením duchovne obohatil aj zborový spevokol zaspievaním piesne
Ty mojou silou si.

Program spomienky pokračoval popoludní o 15. hod na cintoríne v Liptovskom Petre pri hrobe brata farára, ktorý sa nachádza hneď vedľa miesta posledného odpočinku jeho rodičov. Po
akte položenia kvetov náš zborový spevokol spolu s prítomnými veriacimi zaspieval pieseň
Smieť žiť pre Krista. Príležitostnú báseň zarecitovala Ing. Blažena Mosná. Za rodnú obec brata
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farára sa prihovorila starostka obce Anna Papajová, ktorá poukázala aj na to, ako jeho ďalší
život ovplyvnila rodičovská výchova. Vyrastal v zbožnej rodine učiteľa a aj on sa v živote vzdelával a ku životu v múdrosti, láske a pravde privádzal tých, ktorí mu boli zverení.
Brat farár bol obdarený mnohými talentmi, ktoré dostal od Pána Boha. To vo svojom príhovore pri jeho hrobe zdôraznila sestra farárka Mosná. O jeho láske k hudbe a zručnosti v hre na
organ porozprával brat Milan Mrlian, dozorca a zároveň kantor nášho cirkevného zboru.
Modlitbou, požehnaním a spoločným zaspievaním piesne Slovensko moje, bol program spomienky na brata farára Jána Dérera ukončený. Spomíname však na neho aj naďalej
a v modlitbách ďakujeme Pánu Bohu za všetku službu, ktorú vykonal počas dlhých rokov pôsobenia v našom cirkevnom zbore, aj v našej obci. Vďaka patrí tiež všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto dôstojnej spomienke, ktorá sa konala pri 40. výročí jeho smrti.
Prosíme, nech aj pri ňom náš Pán, Darca večného života vyplní slová svojho zasľúbenia: „ Kde
som ja, tam bude i môj služobník.“ J 12,26
Mgr. Viera Mosná, evanjelická farárka
Spomienka na 75. výročie Slovenského národného povstania
Tohoročné oslavy 75. výročia
Slovenského národného povstania na Podbanskom, ktoré sa
konali 29. augusta 2019 so
slávnostným
programom
a zapálením vatry organizovala
obec Pribylina. Veniec za našu
obec Kráľovu Lehotu položili
spoločne starosta obce Vladimír
Kapríni, evanjelická farárka
Mgr. Viera Mosná, predseda ZO
SZPB Milan Mrlian a Helena
Bakošová.

V piatok 30. augusta 2019 sme si spoločne v našej obci pripomenuli 75. výročie vyhlásenia
Slovenského národného povstania. Pred obecným úradom sa stretli o 16. hod. členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Kráľova Lehota, starosta obce Vladimír
Kapríni, evanjelická farárka Mgr. Viera Mosná, za Oblastný výbor SZPB Liptovský Mikuláš tajomník Ján Machovič, pracovníčky OcÚ a občania našej obce. Spoločne sme sa autami presunu-
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li ku pamätníku SNP v Koprovici, kde sme položili veniec vďaky a zapálili sviečky. Na úvod sme
spoločne zaspievali hymnu SR, Dagmar Žišková predniesla báseň od Andreja Plávku „Spomienka“ a prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni. Vo svojom príhovore povedal, že
dnešné stretnutie je prejav úcty a vďaky tým, ktorí položili svoje životy pre našu slobodu. Ťažké
boje prebiehali aj v okolí našej obce a do boja sa zapojili aj naši občania a niektorí padlí sú
pochovaní v skupinovom hrobe na cintoríne. Prítomným sa prihovoril aj predseda miestneho
SZPB Milan Mrlian.

Potom sme sa presunuli ku pamätníku padlých v obci, kde sme rovnako položili veniec vďaky
a zapálili sviečky. Dagmar Žišková predniesla báseň „Kladiem si ohník na Ďumbieri“ od Andreja
Plávku. Prítomným sa prihovoril tajomník Oblastného výboru SZPB Ján Machovič, v príhovore
vyjadril vďaku, že ani v našej obci sa nezabúda na tento významný medzník slovenského národa. Pani farárka sa prihovorila so slovami citovanými z Evanjelia podľa Jána „Nik nemá väčšiu
lásku, ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“, slová ktorých odkaz by sme si mali
uvedomovať v dnešnej dobe. Je potrebné pripomínať si a určite aj oslavovať hrdinské činy
našich predkov. Pre mladú generáciu je to možnosť uvedomiť si, že mier nie je samozrejmosť
a musíme si ho vážiť a chrániť ho, na záver príhovoru sa pomodlila. Milan Mrlian sa prítomným
poďakoval za účasť na spomienke. Po skončení oficiálnej časti starosta obce pozval prítomných
na pripravené občerstvenie v urbárskom dome, kde sa podával chutný guľáš, ktorý pripravili
v penzióne Larion.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ
Nový školský rok otvoril brány materskej školy
Prázdniny ubehli a nám sa zdá ako by to bolo len pred pár dňami, keď sme sa lúčili s predškolákmi, ktorí opustili materskú školu a v septembri zasadli do školských lavíc prvej triedy. 26. jún
2019 sa zapísal do knihy spomienok našich 9 predškolákov veľkými písmenami. Rozlúčkový
deň bol plný vedomostí, krásy a emócií. Úspešným zvládnutím „škôlkárskej maturity“, ktorej
súčasťou bol aj kultúrny program pre rodičov, zamestnancov a kamarátov zo škôlky, naši predškoláci dokázali, že okrem zážitkov, nových kamarátov, získali v materskej škole aj veľa vedomostí, poznatkov a zručností, ktoré budú ďalej rozvíjať v škole. Neubránili sme sa slzám dojatia, veď niekoľko rokov, ktoré sme spolu prežili z nás všetkých navzájom urobilo akoby jednu
veľkú rodinu. Mnoho krásnych slov plných vďaky adresovaných zamestnancom materskej školy
za rodičov predniesla pani Lenka Dideková. Ani tento rok nechýbala v tento významný deň
torta a tiež návšteva obchodov a obecného úradu s tablom za sprievodu spevu detí. Ale predsa
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nám naši predškoláci zanechali
niečo, čo nám ich bude stále
pripomínať. Spolu s rodičmi a
pani učiteľkami zasadili v školskej záhrade strom – dub a
každý z prítomných pri jeho
sadení vyslovil svoje želanie.
Všetko má svoj začiatok a
rovnako aj koniec. Posledné
podanie ruky, milé slová, poďakovania. Prajeme Vám veľa
šťastia v škole, MILÍ PRVÁCI!
Rušno na školskom dvore
bolo aj v auguste z dôvodu
výstavby detského ihriska.
Veľkú zásluhu na zrealizovaní
nášho veľkého sna má pán starosta Vladimír
Kapríni, za čo mu v mene všetkých detí ďakujeme. Ale aj niektorí rodičia si našli čas a posledný augustový týždeň maľovali preliezky,
kolotoč, vymieňali prehnité šindle na streche
nad pieskoviskom, výmenou dosiek a náterom
dali starým lavičkám nový vzhľad, rozpadávajúci sa stôl a lavice v tieni veľkej lipy vymenili za

nové. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k
skrášleniu prostredia, v ktorom deti trávia
väčšinu času. Tak ako na všetkých školách aj
u nás sa brána materskej školy po letnom
oddychu otvorila 2. septembra 2019. Našich
už bývalých predškolákov nahradili nové
deti. Prvé dni sme sa nevyhli plaču tých
najmladších detí a tiež slzičkám mamičiek. Je
to prirodzený prejav adaptácie. Vstup do MŠ
je pre dieťa výraznou zmenou v jeho živote.
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Odlúčenie dieťaťa od
matky, rodičov, rodiny
a adaptácia na prostredie znamená pre
dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na
túto zmenu veľmi
citlivo reagujú. Adaptácia dieťaťa, prispôsobovanie sa novým
sociálnym podmienkam je zložitý proces
tak pre dieťa, ako aj pre jeho rodiča, ale aj pre učiteľa. Každé dieťa adaptáciu zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné, ale nakoniec ich každé dieťa zvládne. Pokiaľ sa
dieťa teší do materskej školy, je v pohode, včleňuje sa do činnosti, má kamarátov, ľahko sa lúči
s rodičom, je aktívne, rešpektuje dohodnuté pravidlá a denný poriadok, znamená to, že na
prostredie MŠ je už adaptované.
V školskom roku 2019/2020 je do materskej školy zapísaných 27 detí. Z celkového počtu je
17 detí z Kráľovej Lehoty, 3 deti z Centra pre deti a rodinu v Kráľovej Lehote, 1 dieťa z Malužinej, 3 deti z Nižnej Boce, 1 dieťa z Vyšnej Boce, 1 dieťa z Liptovského Hrádku a 1 dieťa z Čierneho Váhu – Východnej. V personálnom obsadení nenastali žiadne zmeny. Aj v tomto školskom roku mali možnosť rodičia zapísať svoje deti na krúžok „Angličtina hrou“, ktorý bude
viesť pani Adriana Beňová a na krúžok náboženskej výchovy pod vedením miestnej evanjelickej
pani farárky Mgr. Viery Mosnej.

Najväčším prekvapením pre deti bolo nové detské ihrisko, ktoré „vyrástlo“ na našom školskom dvore. Radosť, ktorá sa odrážala v ich očkách a šťastie, ktoré sme cítili z ich slov sa nedá
opísať. Po odovzdaní ihriska dodávateľom nám už nič nebránilo prestrihnúť pásku, za ktorú
sme týždeň nemohli vstúpiť a to si určite viete predstaviť tú úprimnú a nespútanú radosť, ktorá
potom vypukla. Tak nech nám bezpečne slúži dlhé roky.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ

32

Rôzne
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa konali dňa 25. mája 2019 v čase od 07.00 hod. do 22.00
hod. v sále kultúrneho domu v Kráľovej Lehote.
Vo volebnom okrsku číslo 1. v Kráľovej Lehote boli nasledovné výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
501
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
162
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
162
Počet platných odovzdaných hlasov:
157
Účasť voličov:
32,33 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. SMER – sociálna demokracia 47 hlasov, 2. Kresťanská únia 31 hlasov, 3. Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko 22 hlasov, 4. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 14 hlasov, 5. Slovenská národná strana 8 hlasov, 6. SME RODINA – Boris Kollár 7
hlasov, 7. OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 7 hlasov, 8. Sloboda a Solidarita 5
hlasov, 9. Kresťanská demokracia - Život a prosperita 3 hlasy, 10. Kresťanskodemokratické
hnutie 3 hlasy, 11. DOPRAVA 2 hlasy, 12. Strana zelených Slovenska 2 hlasy, 13. DOBRE DOMA
2 hlasy, 14. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce 2 hlasy, 15. KOREKTÚRA – Andrej Hryc 1 hlas, 16. HLAS ĽUDU 1 hlas.
Dagmar Žišková, zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie

odpad alebo sa v nádobách nachádza odpad, ktorý tam nepatrí, napr. oblečenie, elektroodpady, obaly s farbami, s motorovými obalmi a najväčší problém sú zvyšky jedla a uhynuté zvieratá a ich zvyšky. Takýto stav navyše ohrozuje zdravie ľudí pracujúcich na triediacej linke VPS,
ktorí tento odpad dotrieďujú. Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa zakazuje ukladať do
zberných nádob určených na triedený odpad zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je
nádoba určená. Ak znečistenie nádob na separovaný odpad presiahne znečistenie 45%, zberová spoločnosť má právo takýto odpad nevyviesť alebo náklady s vývozom vyúčtovať obci. Preto
žiadame občanov, aby zodpovedne pristupovali k triedeniu odpadu, pred vyhodením komodít
treba porozmýšľať, ako s odpadom naložiť a kam patrí. Záleží predsa aj nám na lepšom životnom prostredí a zlepšovaní životných podmienok obyvateľov obce. Pre všetky komodity existuje správny kontajner alebo miesto, kde sa môže uskladniť.
Mgr. Erika Šteučeková, pracovníčka OcÚ
Včelárske ocenenie

Parkovanie áut v obci
Majitelia osobných i nákladných automobilov, ktorí majú svoje autá zaparkované na miestnych komunikáciách pred svojimi rodinnými domami by mali takéto parkovanie zvážiť. Autá sú
zaparkované blízko seba na jednej aj druhej strane komunikácie (často v protismere)
a vytvárajú tak prekážku na plynulé prechádzanie idúcich vozidiel či už osobných a zvlášť nákladných. Pre vlastnú bezpečnosť a ochranu osobného majetku by si mali majitelia vozidiel
rozmyslieť, či nie je bezpečnejšie parkovať autá vo svojich dvoroch alebo garážach. Začína
zimné obdobie a keď napadne sneh budú sa cesty odhŕňať a pri takto zaparkovaných autách
nebude možné zabezpečiť plynulú zimnú údržbu miestnych komunikácií a môže dôjsť
k poškodeniu vozidiel.
Separovanie odpadu
V auguste nám Verejnoprospešné služby (VPS)
Liptovský Mikuláš zaslali
mail s fotografiami zo zberu
plastového odpadu z našej
obce, ktorý sa realizoval
30. 7. 2019. Následne nám
zaslali list s upozornením, že
znečistenie
plastového
odpadu inými komoditami
presiahlo 45%. To znamená,
že v zberných nádobách sa
nachádzajú odpady, ktoré
poškodia
celý plastový

Pri príležitosti 100. výročia
založenia Zemského Ústredia
včelárskych spolkov na Slovensku schválil Výkonný výbor
Slovenského zväzu včelárov
v Bratislave udelenie Čestného
členstva a uvedenie do Siene
slávy Slovenského zväzu včelárov 10 osobnostiam. Poradie
udeľovania bolo stanovené
podľa zásluh. Ako štvrtému
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bolo udelené Františkovi Bizubovi z Kráľovej Lehoty za dlhoročnú rozsiahlu publikačnú činnosť
v knihách, zborníkoch a brožúrach a článkoch v časopisoch a novinách zo včelárskej histórie, v
odborných článkoch v časopisoch zo včelárskej praxe a za dlhoročnú prácu vo včelárskych
funkciách.
Udeľovanie ocenení sa konalo na oslavách včelárskej storočnice 17. augusta 2019
v historickom areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.
Vladimír Kapríni

Wittenmayer 14. divízie SS Galizien zloženej z vojakov ukrajinskej národnosti na slovenskú
povstaleckú armádu obranného úseku Kosatec v Kráľovej Lehote.
František Bizub

Z histórie obce
Aj na Horných lúkach bolo hradisko
V lete 2018 sme zistili, že v Kráľovej Lehote okrem hradiska na Opáleniskách a na Dieli, žili
v dávnych dobách ľudia aj na Horných lúkach.
Pod vrchom Cúdzenica je na sever vybiehajúci kopec, ktorý má nadmorskú výšku 763 m. Po
jeho obvode je umelo vytvorená zemná terasa. Terasa má šírku okolo 20 m, na východnej
strane kopca miestami až 40 m.
Naprieč cez priestor kopca obohnaný zemnou terasou
sú v dĺžke približne
100 m vápencové
kamene. Zrejme sú
to pozostatky opevnenia, ktorými si
neskoršie
ľudia
vyznačili
medze
svojich lúk.
V severnej časti
terasy je vodou
naplnené kalisko, to
využíva lesná zver.
Zdroj pitnej vody
poskytuje potôčik,
ktorý pramení vo
vrchu
Cúdzenica
v nadmorskej výške
asi 850 m a tečúci
dolu popri hradisku
z východnej strany, aj prameň vody západne od hradiska. Zachoval sa okolo 120 m dlhý zárez
dávnej cesty vedúcej ku hradisku hore dolinou južne od kopca. Zárez tejto cesty je miestami až
1,5 m hlboký a 2,5 až 3 m široký. Na hradisko vedie zo západnej strany aj dávny chodník, jeho
kľukatý zárez poznať doteraz.
František Bizub

Nemecký pancierový vlak v železničnej stanici Východná, začiatok novembra 1944

Spoločenská rubrika za máj – september 2019
Narodili sa: Máj – Jakub Gejdoš
Júl – Sofia Mirgová
August – Filip Fedorco, Miroslav Lehotský, č.d. 265, Matej Michalides
Uzavreli manželstvo:
Máj – Marian Florianc a Miroslava Matzová, manželstvo uzavreté v Lipt. Mikuláši
Lukáš Chrast a Bc. Denisa Bizubová – cirkevný
Miroslav Lipták a Ivana Strapoňová – manželstvo uzavreté v Lipt. Hrádku
Zomreli: Máj – Maroš Polhoš 16 ročný, Helena Lehotská č.d. 103, 90 ročná
Júl – Tomáš Német, 39 ročný, do roku 2012 náš občan
August – Ondrej Lehotský, č.d. 105, 89 ročný
Jubileá: 50 rokov Júl – Ing. Dušan Lehotský, č.d. 192
55 rokov Jún – Ivan Capko, Ján Brantál, Anna Španková
September – Miroslav Lorenčík, Peter Lehotský č.d. 72
60 rokov Máj – Miroslav Frtús, Júl – Alena Frtúsová, August – Milan Lehotský, č.d. 168,
September – Pavel Lehotský, č.d. 131
65 rokov Máj – Marta Ďuricová, Júl - Ján Gašperčík
70 rokov Máj – Magdaléna Mešková, Jaroslav Lehotský č.d. 270
Jún – Jozef Lesák
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ

Dobová fotografia zo Slovenského národného povstania (SNP)
Pancierový vlak č. 62 (Panzerzug 62) nemeckej armádnej skupiny Henrici stojaci v železničnej
stanici Východná začiatkom novembra 1944. Počas SNP v októbri 1944 delá tohto pancierového vlaku z Koprovice nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu podporovali útok bojovej skupiny
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