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Slávnostné otvorenie rodného domu Kristy Bendovej
a jej brata Oldricha
V piatok 4. septembra 2015 sa pred budovou železničnej stanice, v rodnom dome významnej slovenskej spisovateľky pre deti a mládež Kristy Bendovej a jej brata akademika Oldricha Bendu,
konalo slávnostné otvorenie ich pamätných izieb.
Slávnosť o 15. hod. otvorila žiačka Vanda Ballonová obľúbenou básňou Bola raz jedna trieda,
ktorou všetkým oživila spomienky na školské časy.
Slávnostný príhovor predniesol a hostí
privítal starosta obce Vladimír Kapríni,
ktorý priblížil život a tvorbu Kristy
a Oldricha Bendovcov. Pripomenul uloženie urny slovenskej spisovateľky do urnového hrobu v tvare otvorenej knihy na cintoríne v Kráľovej Lehote v roku 2011 a jej
význam pre ďalšie generácie. Odovzdal
srdečný pozdrav od poslankyne NR SR za
stranu SMER – SD pani Oľgy
Nachtmanovej, ktorá našu obec navštívila
týždeň pred slávnosťou, avšak z dôvodu
zahraničnej služobnej cesty sa tejto udalosti nemohla zúčastniť.
Starosta obce poďakoval za ústretovosť Železniciam SR pri
myšlienke otvorenia pamätných izieb v rodnom dome Bendovcov,
je vlastníctvom
Vyslovil poďakovanie
Slovenskýktorý
pohár
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bolo Želmíre
na časovke
148 pretekárov
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Slovenský pohár v cestnej
cyklistike mládeže v Kráľovej Lehote sa vydaril, svedčí
o tom vyjadrenie mnohých
zúčastnených pretekárov a ich
rodinných príslušníkov, prialo
mu krásne slnečné počasie,
dobrá atmosféra, poriadok na
trati, dobre zabezpečená strava párky a guláš, aj občerstvenie v priestoroch kultúrneho
domu, o ktoré sa postarali viacerí sponzori tohto podujatia.
Poďakovanie patrí aj všetkým
usporiadateľom, hliadkam dopravnej polície OR PZ ODI
z Liptovského Mikuláša aj OO
PZ z Liptovského Hrádku,
rozhodcom, ženám pri príprave a obsluhe stravy a všetkým
sponzorom, ktorí podporili
túto akciu a ich logá boli na
oficiálnom plagáte Slovenského pohára.
Preteky Slovenského pohára boli spropagované aj v regionálnych médiách v rádiu
Liptov a Regina a týmto pod-

ujatím sa naša obec
dostala aj do povedomia širokej cyklistickej verejnosti nielen
na Slovensku, ale aj za
hranicami.
Posledné 4. ročníky
Slovenského pohára
v cestnej cyklistike
a cyklokrose sa konali
v Poprade, miestnej
časti Spišská Sobota.
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 14/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k Návrhu programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva

U z n e s e n i e číslo 15/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k bodu 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e,  ž e
1. uznesenia číslo 1/2016 až 7/2016, boli splnené, uznesenie číslo 43/2015 zo dňa 29. 10. 2015 – príprava projektov pre Programovacie obdobie rokov 2014 – 2020, zabezpečenie majetkoprávneho
vysporiadania, zamerania a vypracovania projektovej dokumentácie „MK Magdolina skala s rekonštrukciou chodníkov“ sa plní priebežne a uznesenie číslo 8/2016 - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK Magdolina skala, odkúpenie pozemkov od Lesov SR, š.p., Banská Bystrica,
rodín Teplických a zámena pozemkov s vlastníkom Jánom Pavlíkom, bytom 032 32 Východná č.
307, uznesenie číslo 9/2016 - most na ceste III/2356 v Kráľovej Lehote (ponad tok Bocianka) –
informácia o realizovaných opatreniach, uznesenie číslo 10/2016 – možnosť zamestnať v zmysle
ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti cestou ÚPSVaR
Liptovský Mikuláš znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, uznesenie číslo 11/2016 - žiadosť
Peter Sopko, Kráľova Lehota 107 – prenájom pozemku za účelom stanovišťa včelstiev, uznesenie
číslo 12/2016 - cyklistický výlet pre rodičov s deťmi a uznesenie číslo 13/2016 - letecká fotografia
obce Kráľova Lehota sa plnia priebežne.

U z n e s e n i e číslo 16/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k bodu 3. Rekonštrukcia elektrických rozvodov obecného úradu a KD Kráľova Lehota
a v nadväznosti rekonštrukcia kancelárií OcÚ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
súhlasí
1. s postupom rekonštrukcie kancelárií OcÚ Kráľova Lehota s tým, že naviac práce budú uhradené z rozpočtu obce a budú doriešené zmenou rozpočtu obce v roku 2016

U z n e s e n i e číslo 17/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016 k bodu 4.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou Magdolina skala Kráľova
Lehota, zámena pozemkov s vlastníkom Jánom Pavlíkom, bytom 032 32 Východná č. 307
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. zámenu pozemkov, ktoré sú reálne umiestnené pod telesom miestnej komunikácie Magdolina skala Kráľova Lehota, ktoré sú vedené v registri „C“ parc. č. KN 556/1, druh pozemku
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, parc. č. KN 556/2, druh pozemku záhrada o výmere 10 m2, parc. č. KN 556/4, druh pozemku zastavané plochy o výmere 3 m2, parc. č. KN
557/25, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1 m2 v k.ú. Kráľova Lehota zapísané na
LV č. 869, o celkovej výmere 86 m2 vo vlastníctve Jany Pavlíkovej rod. Lehotskej, bytom 032
32 Východná č. 307 za časť pozemku vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota, ktorý je vedený
v registri „C“ parc. č. KN 557/30, druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Kráľova Lehota,
zapísaný na LV č. 441 zo strany východnej o výmere 86 m2
B.
poveruje
1. starostu obce zabezpečením geometrického plánu, ktorým bude zobrazený záber a zámena
vyššie uvedených pozemkov pod miestnou komunikáciou Magdolina skala Kráľova Lehota
a vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k nadobudnutiu tohto majetku do vlastníctva Obce Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 18/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k bodu 5. Schválenie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
Horného Liptova do roku 2022, ktorého súčasťou je aj Obec Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do
roku 2022, ktorého súčasťou je aj Obec Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 19/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k bodu 6. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a novela zákona č. 129/2015 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zriadenie DHZ v obci a menovanie veliteľa
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
zriaďuje
1. hasičskú jednotku Dobrovoľného hasičského zboru obce Kráľova Lehota
B.
s ch v a ľ u j e
1. dňom 28. 04. 2016 Ing. Michala Libička do funkcie veliteľ hasičskej jednotky Dobrovoľného
hasičského zboru obce Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 20/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016
k bodu 7. Peter Sopko, Kráľova Lehota 107 – žiadosť o prenájom pozemku za účelom
stanovišťa včelstiev
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. prenájom časti pozemku o výmere 2220 m2, ktorý je vedený v registri „E“ parc. č. KN 1137,
druh pozemku trvale trávnaté plochy v k.ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 712 o celkovej
výmere pozemku 4441 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 389,
IČO 00315338 v spoluvlastníckom podiele 1/1 žiadateľovi Petrovi Sopkovi, 032 33 Kráľova
Lehota 107 za účelom využívania časti pozemku ako stanovišťa pre včelstvá na dobu prenájmu 5 rokov a výšku nájmu 100,00 €/rok
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U z n e s e n i e číslo 21/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 04. 2016 k bodu 8.
Návrh riešenia výmeny verejného osvetlenia v obci Kráľova Lehota za svietidlá LED v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e na v e d o m i e
1. návrh riešenia výmeny verejného osvetlenia v obci Kráľova Lehota za svietidlá LED v roku
2017 resp. 2018

U z n e s e n i e číslo 22/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k Návrhu 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 23/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 14/2016 až 19/2016 a 21/2016 boli splnené a uznesenie číslo 20/2016 sa nezrealizovalo zo strany žiadateľa

U z n e s e n i e číslo 24/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 3. Správa o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 31. 03. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. správu o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 31. 03. 2016

U z n e s e n i e číslo 25/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 4. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Kráľova Lehota za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 48 828,98 € na tvorbu
rezervného fondu

U z n e s e n i e číslo 26/2016
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A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015

U z n e s e n i e číslo 27/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

U z n e s e n i e číslo 28/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 7. Schválenie Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 29/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 8. Prerokovanie a schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Kráľova Lehota na II. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na II. polrok 2016
B.
poveruje
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle tohto plánu

U z n e s e n i e číslo 30/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 9. Správa z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne za mesiac september 2015
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 z finančnej kontroly na mieste – vedenie pokladne za mesiac september 2015 v Obci
Kráľova hlavnou kontrolórkou obce

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016 k bodu 5.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
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U z n e s e n i e číslo 31/2016

Kráľova Lehota
A.

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 10. Správa z finančnej kontroly na mieste – kontrola faktúr za obdobie mesiacov november
a december 2015 v Obci Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Správu z finančnej kontroly na mieste – kontrola faktúr za obdobie mesiacov november a december 2015 v Obci Kráľova Lehota hlavnou kontrolórkou obce

U z n e s e n i e číslo 32/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 10. Správa z vykonanej kontroly prijímaných uznesení Obecným zastupiteľstvom Obce
Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Správu z vykonanej kontroly prijímaných uznesení Obecným zastupiteľstvom Obce Kráľova
Lehota hlavnou kontrolórkou obce

U z n e s e n i e číslo 33/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 11. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Kráľova Lehota – žiadosť o odpredaj časti parcely č. C-KN 157/7, diely 5 v k. ú. Kráľova Lehota vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. odpredaj časti pozemku parc. číslo C-KN 157/7 diely 5 o výmere 45 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota podľa vypracovaného geometrického plánu č.
10854576-32/2007 zo dňa 4. 12. 2007, ktorý bol úradne overený Správou katastra Liptovský
Mikuláš dňa 17. 12. 2007 pod číslom 1187/2007 podľa § 9a ods. 8b zákona č. 138/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

U z n e s e n i e číslo 34/2016

A.

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 12. Návšteva družobnej obce Králova Lhota na jeseň 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
b e r i e  n a  v e d o m i e
navrhnuté termíny návštevy družobnej obce Kráľova Lhota ČR v septembri – októbri 2016
v počte 4 osoby

U z n e s e n i e číslo 35/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne a) žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Kráľova
Lehota o dotáciu z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
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schvaľuje
dotáciu z rozpočtu Obce Kráľova Lehota pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Kráľova Lehota vo výške 150,00 € na refundáciu nákladov za Pôstny koncert duchovnej
hudby a poézie

U z n e s e n i e číslo 36/2016

A.

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne c/ žiadosť Petra Sopku, Kráľova Lehota 107 o zníženie schváleného
nájomného
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
ruší
uznesenie číslo 20/2016 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného
dňa 28. 04. 2016

U z n e s e n i e číslo 37/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne c/ žiadosti Petra Sopku, Kráľova Lehota 107 o zníženie schváleného
nájomného
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. prenájom časti pozemku o výmere 200 m2, ktorý je vedený v registri „E“ parc. č. KN 1137,
druh pozemku trvale trávnaté plochy v k.ú. Kráľova Lehota, zapísaný na LV č. 712 celková
výmera pozemku 4441 m2 vo vlastníctve Obce Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39,
IČO 00315338 v spoluvlastníckom podiele 1/1 žiadateľovi Petrovi Sopkovi, 032 33 Kráľova
Lehota 107 za účelom využívania časti pozemku ako stanovišťa pre včelstvá na dobu prenájmu 5 rokov a výšku nájmu 30,00 €/rok

U z n e s e n i e číslo 38/2016

A.

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne j) Slovenský pohár v cestnej cyklistike mládeže
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
schvaľuje
spoluúčasť na organizovaní Slovenského pohára v cestnej cyklistike mládeže dňa 10. 09. 2016
v obci Kráľova Lehota a v časti obce Svarín s finančným prispením na vecné ceny a občerstvenie v súlade s rozpočtom obce

U z n e s e n i e číslo 39/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne o) - Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou Magdolina skala Kráľova Lehota, odkúpenie pozemkov od Zuzany Teplickej, 032 33 Kráľova Lehota č.
10 a Zdenka Teplického, 032 33 Kráľova Lehota č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. nadobudnutie pozemkov (formou kúpnej zmluvy) označených v ďalej uvedenom Geometric-
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kom pláne umiestnených v zastavanom území Obce: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota, pod novým parcelným číslom C KN 540/187, o výmere 2496 m2, Druh
pozemku Trvalé trávne porasty (kód spôsobu využitia pozemku 7) a číslom C KN 567/5,
o výmere 32 m2, Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria (kód spôsobu využitia pozemku
22), (spolu o výmere 2528 m2), a to z vlastníctva predávajúcej 1. menom: Teplická Zuzana, r.
Ďaláková, nar. 08. 09. 1939, 032 33 Kráľova Lehota 10, a predávajúceho 2. menom: Teplický
Zdenek, nar. 28. 05. 1930, 032 33 Kráľova Lehota 8 - do vlastníctva kupujúcej Obce Kráľova Lehota, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemnej
komunikácii a to miestnej komunikácii Magdolina skala Kráľova Lehota, ktorá prešla do
pôsobnosti Obce Kráľova Lehota podľa osobitných predpisov, znázornených Geometrickým
plánom na určenie vlastníckeho práva p.č. 540/187, 567/5, Okres: Liptovský Mikuláš, Obec:
KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota, Vyhotoviteľ: Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, Liptovský Hrádok 033 01, IČO: 45 718 946, Číslo plánu
45718946 – 20/2016, úradne overeným podľa § 9 ZÁKONA NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa 31. 05. 2016,
Číslo: 451/2016, Obec: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota, vytvorených z pôvodných parciel registra C KN a registra E KN a to: 1.) Parcelné číslo C KN 540/155,
o výmere 171 m2, a Parcelné číslo C KN 540/178, o výmere 89 m2, v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor (ďalej aj „kataster nehnuteľností“),
Okres: Liptovský Mikuláš, Obec: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Kráľova Lehota,
zapísaných na Liste vlastníctva číslo 459, v Časti „A – Majetková podstata“ ako PARCELY
registra „C“ evidované na katastrálnej mape: Parcelné číslo 540/155, Druh pozemku Trvalé
trávne porasty, o výmere 171 m2, a Parcelné číslo 540/178, o výmere 89 m2, Druh pozemku
Trvalé trávne porasty, (Umiest. pozemkov 1), a 2.) Parcelné číslo E KN 549/3, o výmere 18
m2, Parcelné číslo E KN 549/402, o výmere 150 m2, Parcelné číslo E KN 549/403, o výmere
85 m2, Parcelné číslo E KN 550/1, o výmere 5283 m2, Parcelné číslo E KN 551/2, o výmere
24 m2, Parcelné číslo E KN 551/103, o výmere 8 m2, v katastri nehnuteľností zapísaných na
Liste vlastníctva číslo 798, v Časti „A – Majetková podstata“ ako PARCELY registra „E“
evidované na mape určeného operátu: Parcelné číslo 549/3, o výmere 18 m2, Druh pozemku
Orná pôda, ďalej Parcelné číslo 549/402, o výmere 150 m2, Druh pozemku Trvalé trávne
porasty, ďalej Parcelné číslo 549/403, o výmere 85 m2, Druh pozemku Trvalé trávne porasty,
ďalej Parcelné číslo 550/1, o výmere 5283 m2, Druh pozemku Lesné pozemky, ďalej Parcelné
číslo 551/2, o výmere 24 m2, Druh pozemku Záhrady, a Parcelné číslo 551/103, o výmere
8 m2, Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, (Umiest. pozemkov 1), a to za kúpnu
cenu 5.435,20 €, z ktorej na spoluvlastnícky podiel predávajúcej 1. menom: Teplická Zuzana
o veľkosti 1/2 pripadá suma 2.717,60 €, a na spoluvlastnícky podiel predávajúceho 2. menom:
Teplický Zdenek o veľkosti tiež 1/2 pripadá suma 2.717,60 €, ktorá bude obom predávajúcim
zaplatená bezhotovostným prevodom na bankové účty predávajúcich.

U z n e s e n i e číslo 40/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 28. 06. 2016
k bodu 13. Rôzne p) – Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou Magdolina skala Kráľova Lehota, zámena pozemkov s vlastníkom Janou Pavlíkovou, bytom Východná
č. 307
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. výmenu pozemkov umiestnených v zastavanom území Obce: KRÁĽOVA LEHOTA, Katastrál-
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ne územie: Kráľova Lehota, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s usporiadaním vlastníckych
práv k pozemnej komunikácii - a to miestnej komunikácii Magdolina skala Kráľova Lehota,
ktorá prešla do pôsobnosti Obce Kráľova Lehota podľa osobitných predpisov, znázornených
Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p.č. 556/9 – 10, 557/37 – 38, Vyhotoviteľ:
Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, Liptovský Hrádok 033 01, IČO: 45718946,
číslo plánu 45718946 – 19/2016, úradne overeným podľa § 9 ZÁKONA NR SR č. 215/1995
Z.z. o geodézii a kartografii Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa
29. 04. 2016, Číslo: 326/2016 (ďalej len „Geometrický plán“), v Grafickom znázornení a Výkaze výmer – Časť: Nový stav Geometrického plánu označených nasledovne:
- a to pozemku označeného Geometrickým plánom novým parcelným číslom C KN 557/38,
o výmere 86 m2, druh pozemku Trvalé trávne porasty (kód spôsobu využitia pozemku 7),
ktorý výmenou v celosti nadobúda nadobúdateľ 2. PAVLÍKOVÁ Jana, r. Lehotská, nar.
20. 02. 1972, Východná 307, SR, vytvoreného z pôvodného pozemku registra C KN Parcelné číslo 557/30, Výmera 1295 m2, Trvalé trávne porasty, umiestneného v zastavanom území
obce, v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, zapísaného na Liste vlastníctva číslo 441, v Časti „A – majetková podstata“ ako PARCELA
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, Parcelné číslo 557/30, Výmera 1295 m2, Druh
pozemku Trvalé trávne porasty (umiest. pozemku 1), v Časti „B – vlastníci a iné oprávnené
osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na Obec Kráľova Lehota, 032 33
Kráľova Lehota 39, SR, Spoluvlastnícky podiel: 1/1 (teda v celosti),
- za pozemky označené Geometrickým plánom novým parcelným číslom C KN 556/9,
o výmere 10 m2, druh pozemku Záhrady (kód spôsobu využitia pozemku 4), novým parcelným číslom C KN 556/10, o výmere 75 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
(kód spôsobu využitia pozemku 18), a novým parcelným číslom C KN
557/37, o výmere 1 m2, druh pozemku Trvalé trávne porasty (kód spôsobu využitia pozemku 7), ktoré výmenou v celosti nadobúda nadobúdateľ 1. Obec Kráľova Lehota, IČO:
00315338, vytvorené z pôvodných pozemkov registra C KN Parcelné číslo 556/1, Výmera
416 m2, Zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo 556/2, Výmera 161 m2, Záhrady, Parcelné číslo 556/4, Výmera 144 m2, Zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo 557/25,
Výmera 71 m2, Trvalé trávne porasty, umiestnených v zastavanom území obce, v katastri
nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, zapísané na Liste
vlastníctva číslo 869, v Časti „A – majetková podstata“ PARCELY registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, Parcelné číslo 556/1, Výmera 416 m2, Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria (umiest. pozemku 1), Parcelné číslo 556/2, Výmera 161 m2, Druh pozemku
Záhrady (umiest. pozemku 1), Parcelné číslo 556/4, Výmera 144 m2, Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria (umiest. pozemku 1), Parcelné číslo 557/25, Výmera 71 m2, Druh
pozemku Trvalé trávne porasty (umiest. pozemku 1), v Časti „B – vlastníci a iné oprávnené
osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1. na PAVLÍKOVÚ Janu, r. Lehotskú, nar. 20. 02. 1972, Východná 307, SR, Spoluvlastnícky podiel: 1/1 (teda v celosti).
		 Toto Uznesenie číslo 40/2016 vychádza v celom rozsahu z predchádzajúceho Uznesenia
číslo 17/2016 zo dňa 28. 04. 2016 schváleného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Kráľova Lehota konaného dňa 28. 04. 2016 o schválení zámeny (výmeny) predmetných pozemkov a je celkom v súlade s ním.
		
Výmena predmetných pozemkov sa uskutočňuje z dôvodov hodného osobitného zreteľa
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade so zámerom, ktorý bol schválený Uznesením číslo 8/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Kráľova Lehota konaného dňa 29. 02. 2016 a následne
zverejnený dňa 01. 03. 2016 na webovom sídle Obce Kráľova Lehota ako povinnej osoby
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v zmysle § 5a ods. 7 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení s tým, že
Geometrický plán toho istého vyhotoviteľa, číslo plánu 45718946 – 13/2015, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa 04. 06. 2015 číslo:
405/2015 (citovaný v zámere) a v novom stave znázorňoval aj iné pozemky, ktoré nemohli byť
predmetom tohto právneho úkonu (zámennej zmluvy), bol po konzultáciách uskutočnených
na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor a pre účely uvedenej zmluvy prepracovaný a nahradený novým Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p.č. 556/9 –
10, 557/37 – 38, Vyhotoviteľ: Geodetické práce – Vrlík s.r.o., Prekážka 726/25, Liptovský
Hrádok 033 01, IČO: 45718946, číslo plánu 45718946 – 19/2016, úradne overeným podľa
§ 9 ZÁKONA NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor dňa 29. 04. 2016, Číslo: 326/2016.
Dôvod hodného osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie (usporiadanie vlastníckych práv) k jestvujúcej miestnej komunikácii (k pozemnej komunikácii) Magdolina skala
Kráľova Lehota, ktorá prešla do pôsobnosti Obce Kráľova Lehota podľa osobitných predpisov, čo sa konštatuje aj v článku VII. bod 1 zmluvy.
Výmena predmetných pozemkov sa z vyššie uvedených dôvodov uskutočňuje na návrh obce,
ktorý je v súlade s ÚPN Obce Kráľova Lehota, v súlade s článkom V. zmluvy.

U z n e s e n i e číslo 41/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k Návrhu 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 42/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 22/2016 - 33/2016, 35/2016, 36/2016, 39/2016 a 40/2016 boli splnené a uznesenia číslo 34/2016, 37/2016 a 38/2016 sa plnia priebežne

U z n e s e n i e číslo 43/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 3. Schválenie Zápisu do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. Zápis do kroniky Obce Kráľova Lehota za rok 2015 po zapracovaní pripomienok a doplnkov

U z n e s e n i e číslo 44/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 4. Správa o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 30. 06. 2016
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. správu o hospodárení Obce Kráľova Lehota k 30. 06. 2016

U z n e s e n i e číslo 45/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 5. Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. zmeny rozpočtu Obce Kráľova Lehota na rok 2016 nasledovne:
Príjmová časť:
Bežné príjmy:
2. Nedaňové príjmy
2. 15. Ostatné
- iné príjmy za reklamu
z 0,00 na 
3 000,00 €
5. Granty a transfery
5. 13. Grant na 2. vydanie monografie obce z 5 000,00 € na 
5 400,00 €
5. 15. Dotácia na „Staveb. úpravy soc. zar. MŠ Kráľova Lehota“
z 0,00 € na 
8 560,00 €
Kapitálové príjmy:
9. Granty a transfery kapitálové
9. 2. Grant „Lesy SR – oprava živ. krytu MK Potok“
z 18 600,00 € na 
9 114,00 €
Výdajová časť:
Bežné výdavky:
1. Samospráva obce
1. 45. Kancelária OcÚ – zníženie energetickej náročnosti
z 1 600,00 € na 
6 660,00 €
1. 46. Kancelária OcÚ – nábytok, stoly, stoličky z 1300,00 € na 
1 900,00 €
6. Miestne komunikácie
6. 3. Vypracovanie geom. plánu pre majetkoprávne vysporiadanie MK
z 0,00 € na 
180,00 €
14. Kultúra - KD
14. 1. Kultúrny dom – tuhé palivá zo 780 € na 
900,00 €
14. 6. Rekonštrukcia elektr. rozvodov KD (chodba, kuchyňa, sála)
zo 6 190,00 € na 
7 240,00 €
16. Ostatná kultúrna činnosť
16. 13. Autorský honorár – 2. vydanie monografie obce zo 700,00 € na 
0,00 €
19. Iné spoločenské služby a občianske združenia
19. 2. Finančný príspevok pre evan. cirkev a.v. zo 100,00 € na 
150,00 €
22. Školstvo celkom
Materská škola
22. 32. Nákup paliva na vykurovanie (drevo, uhlie) z 2 300,00 € na 
4 620,00 €
22. 44. Zakúpenie preliezok z 350,00 € na 
0,00 €
22. 45. Staveb. úpravy soc. zar. MŠ Kráľova Lehota (doplniť)
z 0,00 € na 
11 200,00 €
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Kapitálové výdavky:
24. Životné prostredie
24. 1. Projektová dokumentácia MK Magdolina skala z 3 600, € na 
24. 2. Detské ihrisko MŠ z 10 574,00 € na 
24. 6. Lesy SR – oprava živ. krytu MK Potok z 20 150,00 € na 
24. 9. Odkúpenie pozemkov MK Magdolina skala (Teplická)
zo 7 029,00 € na 
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2 150,00 €
0,00 €
15 000,00 €
5 436,00 €

U z n e s e n i e číslo 46/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 10. Rôzne – Mimoriadny fond Lesov SR, š.p. Banská Bystrica – poskytnutie dotácie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. informáciu o poskytnutej dotácii z Mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica na opravu živičného krytu MK v Kráľovej Lehote v sume 9 114,00 € s realizáciou prác
do 30. 11. 2016 a so spoluúčasťou obce v celkovej výške do 15 000,00 €

U z n e s e n i e číslo 51/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 10. Rôzne – monografia – 2. vydanie knihy „Z dejín Kráľovej Lehoty“
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. predaj knihy „Z dejín Kráľovej Lehoty“ za cenu 10,00 €/1 ks, cena zahŕňa tlač knihy a ostané
náklady súvisiace s jej prípravou

U z n e s e n i e číslo 47/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 7. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK Magdolina skala
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. informáciu o majetkoprávnom vyporiadaní pozemkov pod MK Magdolina skala a rozhodnutiach o povolení vkladov vlastníckeho práva do vlastníctva Obce Kráľova Lehota Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom zo dňa 20. 08. 2016

U z n e s e n i e číslo 52/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 10. Rôzne – regionálny stolový kalendár Liptov 2017
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
schvaľuje
1. zabezpečenie stolového kalendára Liptov 2017 v počte 230 ks, ktoré budú darované do každej
domácnosti v obci Kráľova Lehota

U z n e s e n i e číslo 48/2016

Hlasovanie poslancov za uznesenie č. 14/2016 až č. 52/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 8. Návšteva družobnej obce Králova Lhota v októbri 2016
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
b e r i e  n a  v e d o m i e
Informáciu o návšteve družobnej obce Králova Lhota, ČR v dňoch 13. – 16. 10. 2016

za uznesenie:	5 poslancov (Mgr. Anna Cerovská, František Juha, Mária Lehotská,
Zdenko Lehotský, Jozef Lesák)
proti uzneseniu:
0 poslancov
zdržali sa hlasovania: 0 poslancov
Starosta obce: Vladimír Kapríni

U z n e s e n i e číslo 49/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 9. Spoluúčasť na organizovaní Slovenského pohára v cestnej cyklistike mládeže dňa
10. 09. 2016 v obci Kráľova Lehota a časti obce Svarín
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. informáciu o priebehu prípravy organizovania Slovenského pohára v cestnej cyklistike mládeže dňa 10. 09. 2016 v obci Kráľova Lehota a časti obce Svarín
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U z n e s e n i e číslo 50/2016

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 24. 08. 2016
k bodu 6. Správa z finančnej kontroly na mieste – kontrola poskytovania a vyúčtovania dotácie
z rozpočtu Obce Kráľova Lehota v roku 2015
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A.
b e r i e  n a  v e d o m i e
1. Správu z finančnej kontroly na mieste – kontrola poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu
Obce Kráľova Lehota v roku 2015

A.

september 2016 / číslo 2

Rozvoj obce

Aktivačná činnosť
V období máj – september 2016 bola aktivačná činnosť zameraná na kosenie, hrabanie a odvoz
trávnych porastov z verejných priestranstiev v celej obci, kosenie okolia futbalového a viacúčelového
ihriska, kosenie cintorína, kosenie záhrady materskej školy. Ďalšími činnosťami bolo zásobovanie
kotolní materskej školy a KD koksom a briketami, pílením a štiepaním dreva, ukladaním na skládku,
natieraním kontajnerov na miestnom cintoríne i kontajnerov určených na stavebný odpad, ktoré
sú umiestnené na starej pošte, úpravou priestranstiev v obci, sadenie stromkov pri viacúčelovom
ihrisku vedľa Bocianky. V hornej záhrade materskej školy boli dosadené ihličnaté stromky smreky
a jedličky a samostatne zasadené 3 brezy.
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Boli obkosené a vyčistené
odvodňovacie kanály od povrchovej vody v obci, záchytné
šachty pred obchodom COOP
Jednota. Miestny futbalisti vyčistili kanál za pohostinstvom
u Čima až po št. cestu. Vyčistené a natreté čiernou farbou
bolo vstupné oplotenie do
cintorína, boli vykosené trávne
porasty okolo účelového zariadenia obce, natretý štít a stena
zo strany západnej od obce
a vyčistené okolie. V obci aj na
cintoríne boli očistené a natreté drevené lavičky tmavým luxolom. Počas rekonštrukcie sociálnych zariadení WC a umyvární v materskej škole pomáhali
zamestnaní pri vynášaní vybúraného stavebného materiálu do
kontajnera. Pred výročím osláv SNP bol vykosený a upravený
priestor okolo pomníka SNP v Koprovici aj pred pomníkom
v obci.
Taktiež pred konaním Slovenského pohára v cestnej cyklistike mládeže v našej obci i časti obce Svarín bolo zabezpečené
opätovné kosenie trávnych porastov, zhrabávanie, odvoz trávy
i pozametanie prídlažby v celej časti starej obce aj hore Hutami
(od kostola k cintorínu).
Tieto práce vykonávajú zamestnanci obce Janka Lehotská,
Vladimír Poliak, po dlhodobej PN nastúpil od septembra Dušan Lesák. Cestou ÚPSVaR Liptovský Mikuláš na § 54 na
obdobie 9 mesiacov boli od 1. apríla 2016 prijatí pracovníci
Dušan Španko a Miriam Bartková (ÚPSVaR hradí 95% všetkých nákladov na mzdy, odvody do
poisťovní a obec má spoluúčasť 5%), na Dohodu do 30. 11. 2016 podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti s ÚPSVaR Liptovský Mikuláš bol prijatý Tibor Polhoš ml. s tým, že týždenne odpracuje
20 hodín. Aj cestou nášho obecného časopisu im chcem poďakovať za odvedenú prácu i za to, aká
je naša dedina upravená a čistá.
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elektrického zariadenia, certifikátov
a atestov od zabudovaných materiálov.
Na základe ZoD č. 1/2015 a Dodatku č. 1, zo dňa 21. 09. 2015 boli zrealizované naviac práce súvisiace s rekonštrukciou elektrických rozvodov,
vrátane vyfrézovania, vysekania a vyspravenia rozvodov v objektoch kotolne KD, pod javiskom, WC a v sobášnej sieni o náklade 2 648,00 €.
Náklady na rekonštrukciu kancelárií obecného úradu, výmena podláh,
zateplenie sklenou vatou, OSB dosky,
podlahové vykurovanie, plávajúca
podlaha, zateplenie stropu polystyrénom hr. 10 cm, minerálne omietky, nákup svietidiel do sály
a kancelárií, farby na maľovanie objektu KD a OcÚ, ako aj nábytok (stoly a polička na stenu do kancelárie pracovníčok) boli o náklade 7 187,28 €. Všetky práce súvisiace s rekonštrukciou elektrických
rozvodov a kancelárií boli uhradené z rozpočtu obce pre rok 2016.

Stavebné úpravy sociálnych zariadení v Materskej škole
(MŠ) Kráľova Lehota
Ministerstvo financií SR nám listom zo dňa 05. 08. 2016 oznámilo schválenie a poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a opravu sociálneho zariadenia v objekte Materskej školy Kráľova Lehota vo
výške 8 560,00 €, kde príjemca dotácie je povinný podieľať sa na predmetnej akcii vo výške najmenej
10 % celkových nákladov.
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky pre verejného obstarávateľa zo dňa 10. 08. 2016
dala najnižšiu cenovú ponuku vybraná firma Choma Miloš, 032 44 Liptovská Kokava 127, s ktorou
bola uzatvorená Zmluva o dielo zo dňa 23. 08. 2016 na zhotovenie stavebného diela sociálnych
zariadení 1. a 2. triedy o celkovom náklade 11 145,01 € vrátane DPH 20 %.

Rekonštrukcia elektrických rozvodov obecného úradu
a kultúrneho domu
Tak, ako ste boli informovaní v predchádzajúcom obecnom časopise, boli 4. apríla 2016 začaté
stavebno-montážne práce na rekonštrukcii elektrických rozvodov v celom kultúrnom dome, chodbe,
kuchynke, na balkóne a obidvoch kanceláriách obecného úradu. Pre budúci rok zostáva zrealizovať
rekonštrukciu elektrických rozvodov na poschodí v zasadacej miestnosti, na chodbe, v kuchynke
a pri rozhlase.
Stavebno-montážne práce boli ukončené a odovzdané do užívania firmou MK Elmontservis –
Michal Krčula, Podtureň dňa 06. 06. 2016 protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podľa projektovej dokumentácie o náklade 9 289,97 €, vrátane správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške
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Zároveň bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko pre zhotovenie stavebného diela dňa
23. 08. 2016. Predmetom realizácie stavebných prác bolo:
• odstránenie jestvujúcej podlahovej vrstvy, starých rozvodov potrubia a vybudovanie novej keramickej dlažby,
• odstránenie jestvujúcich náterov a obkladov stien, vytvorenie
nového keramického
obkladu do výšky 1,6
m, od tejto výšky vyhotovenie nových maľoviek vrátane stropu,
• výmena sanitárneho
zariadenia (WC pre
deti, pre dospelých,
umývadlá pre deti,
umývadlá pre dospelých),
• odstránenie starých
náterov dverových krídiel a zárubní a opatrenie dverí a zárubní
novými nátermi.
Kompletné stavebné práce boli zhotoviteľom ukončené dňa 19. 09. 2016.
Z uvedeného dôvodu
bola prevádzka materskej školy pre školský rok
2016/2017 posunutá o týždeň a prevádzka MŠ bola
otvorená v pondelok dňa
12. 09. 2016.
V tomto školskom roku
máme prihlásených na
dochádzku v MŠ 32 detí,
o ktorých výchovu sa postará pani riaditeľka, dve
pani učiteľky, pestúnka na
úväzok, upratovačka, riaditeľka školskej jedálne na
úväzok a pani kuchárka.

Oprava miestnej komunikácie ulice Potok
Obci Kráľova Lehota bola schválená žiadosť o poskytnutie príspevku z Mimoriadneho fondu
Lesov SR, š.p. Banská Bystrica vo výške 9 114,0 € na opravu miestnej komunikácie – položením
živičného asfaltového krytu AB hr. 6 cm, šírky 3,8 m.
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Vzhľadom k tomu, že pre tento
rok boli sprísnené kritériá poskytovania príspevku a nebola schválená požadovaná výška finančného
príspevku, Obec Kráľova Lehota
vyčlení z rozpočtu obce pre rok
2016 na túto akciu v rámci spoluúčasti prostriedky do výšky 15 000,0
€ vrátane DPH 20%.
Stavebné práce budú zrealizované vybratým zhotoviteľom
Cestnými stavbami Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. v termíne do 10.
októbra 2016, kde 1. etapa bude
od napojenia z MK do starej časti
obce v dĺžke cca do 200 m vrátane
výškovej úpravy poklopov a vyspravenia ryhy po kanalizácii živičnými zmesami OKH hr. 10 cm.

Majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie (MK)
Magdolina skala
Po viac ako 36 rokoch sa obec pustila do majetkoprávneho vysporiadania jestvujúcej miestnej
komunikácie Magdolina skala od rodiny Teplickej, Lesov SR, š.p., Banská Bystrica a zámeny pozemkov od J. Pavlíkovej, Východná 307 z dôvodu, aby sa mohla v budúcnosti po vyhlásení príslušných
operačných programov z finančných prostriedkov EÚ uchádzať o podporu projektu a schválenie
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.
Na základe vypracovaného geometrického plánu, predchádzajúcich rokovaní a uzatvorenej Kúpnej zmluvy zo dňa 17. 06. 2016 s predávajúcimi Zuzanou a Zdenkom Teplickým Kráľova Lehota
a Zámennej zmluvy zo dňa 17. 06. 2016 s účastníkom Janou Pavlíkovou, Východná 307 bol rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru, dňa 20. 08. 2016 povolený vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti k nehnuteľnostiam v prospech obce Kráľova Lehota
pozemky registra C-KN, parc. číslo 540/187, trvalé trávne porasty o výmere 2 496 m2 a pozemok
registra C-KN 567/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 v podiele 1/1. Cena bola znaleckým posudkom stanovená na 2,15 €/m2. Taktiež rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
katastrálneho odboru zo dňa 20. 08. 2016 bol povolený vklad vlastníckeho práva na základe Zámennej zmluvy s Janou Pavlíkovou, Východná 307 v prospech Obce Kráľova Lehota v podiele 1/1
na pozemok C-KN parc. číslo 556/9, záhrady o výmere 10 m2, pozemok C-KN parc. číslo 556/10,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 a pozemok C-KN parc. číslo 557/37, trvalé trávne
porasty o výmere 1 m2.
S Lesmi SR, š.p., Banská Bystrica má obec uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. ZML 237/2016 zo dňa
18. 03. 2016 na pozemok vo vlastníctve SR, v správe prenajímateľa, pozemok parc. č. C-KN 567/3,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2 zapísané na LV č. 89 pre k.ú. Kráľova
Lehota na dobu neurčitú.
Na základe súhlasu obecného zastupiteľstva bolo zabezpečené výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov a vypracovaná projektová a rozpočtová dokumentácia na „Rekonštrukciu MK
Magdolina skala“ vybraným projektantom DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský
Mikuláš, zodpovedným projektantom Ing. Jánom Mudríkom v termíne 05/2016.
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Celková dĺžka úpravy od napojenia na št. cestu (oproti garážam na stanici) po rodinný dom rodiny Fodorovej je 465 m, pozostáva zo stavebných objektov SO 01 – rekonštrukcia MK s asfaltovým
povrchom, SO 02 – chodníka zo zámkovej dlažby a SO 03 – verejné osvetlenie o celkovom rozpočte
191 834,0 € vrátane DPH 20%.
Vladimír Kapríni
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javskom chráme a z úst zborového farára Mgr. Samuela Mišiaka sme si vypočuli bohatú históriu
cirkevného zboru. Duchovne obohatení sme sa autobusom presunuli do Brezovej pod Bradlom
a zhromaždili sme sa pri pamätníku majstra Jana Husa. Tento pamätník, venovaný vernému svedkovi Ježiša Krista, ktorý bol pre pravdu evanjelia ochotný trpieť, aj ako mučeník zomrieť, je jediným

Zo života obce

Zborový výlet
V dňoch 15. – 16. júla 2016 zorganizoval Cirkevný zbor ECAV Kráľova Lehota autobusový zájazd
do krásneho kraja pod Bradlom. Cieľom našej cesty bolo moje predchádzajúce pôsobisko v Brezovej pod Bradlom, návšteva rodiska gen. M.R. Štefánika – Košariská a zároveň aj miesta jeho posledného odpočinku na Bradle. Chceli sme tak zároveň odplatiť návštevu brezovským cirkevníkom,

ktorých sme privítali v Kráľovej Lehote 15. septembra 2011.
Plní očakávania a túžby vidieť podbradliansky kraj, ktorý ešte väčšina účastníkov zájazdu nemala
možnosť spoznať, sme v piatok popoludní opúšťali Kráľovu Lehotu. Našou prvou zastávkou sa stala
Biofarma Charolais na Podkylave. Po farme nás ochotne previedol správca pán Ivan Ďurkovič, ktorý
nám porozprával o jej histórii, aj súčasnosti. Keďže sme mali za sebou dlhú cestu z Liptova, dobre
nám padla večera v Agropenzióne Adam, ktorý patrí ku farme. Medzi naše spoločenstvo zavítal aj
majiteľ farmy pán Ing. Vojtech Tĺčik, ktorý každému z nás podaroval pohár domáceho slivkového
lekváru. Po večeri sme pokračovali na Myjavu, kde sme sa stretli s pani farárkou Mgr. Jaroslavou
Mišiakovou, ktorá nás zaviedla na miesto nášho ubytovania. Hneď ráno sme sa zhromaždili v My-
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pamätníkom na Slovensku. Tu sme sa stretli s predsedníctvom brezovského cirkevného zboru a po
spoločnej pobožnosti, zaspievaní piesne „ Smieť žiť pre Krista “ a položení venca ku pamätníku,
sme išli do Národného domu M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde nás už očakával pán
Matúš Valihora. Veľmi pútavo nám porozprával o živote a diele architekta Dušana Jurkoviča, tvorcu
mohyly na Bradle. Jeho výklad bol doplnený hodnotnou výstavou, ktorú sme si mohli poprezerať.
V závere nám bol premietnutý dokument z pohrebu gen. Milana Rastislava Štefánika. Dozvedeli
sme sa mnoho nových informácií a sme vďační za túto exkurziu. Po nej už naše kroky smerovali
do majestátneho brezovského evanjelického kostola. Pán farár Mgr. Ján Lichanec nás oboznámil
s históriou cirkevného zboru a pani farárka Mgr. Lívia Lichancová nám porozprávala o tom, čím žije
cirkevný zbor dnes. Mala som možnosť si opäť zahrať na organe, ktorý je prvým dielom známeho
organára, brezovského rodáka Martina Šašku. Nostalgicky som si tak zaspomínala na gymnaziálne
štúdiá, keď som v brezovskom cirkevnom zbore pôsobila ako kantorka. Po návšteve kostola sme prijali pozvanie na brezovskú faru, kde nás v zborovej sieni čakalo príjemné posedenie pri prestretých
stoloch. Aj keď sa nám nechcelo odísť a opustiť milú spoločnosť, po obede a vzájomných rozhovoroch, vystrojení nielen pekným slovom, ale aj občerstvením do autobusu, pobrali sme sa na Bradlo.
Trochu nás sklamalo počasie. Silný vietor a dážď však niektorých odvážnych neodradil a s pietou
postáli na mohyle, odfotili sa, zaspievali hymnickú pieseň… Po položení venca s vďakou vernému synovi našej cirkvi, aj národa, sme opúšťali Brezovú pod Bradlom a pokračovali k poslednému miestu
nášho výletu a tým bola rodná obec generála Štefánika, Košariská. Tu v Múzeu generála Štefánika,
na niekdajšej evanjelickej fare, kde Štefánik vyrastal, sme si najprv prezreli hodnotnú expozíciu,
spojenú s výkladom o jeho živote, cestách, i tragickej smrti a potom sme prešli do evanjelického
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kostola, ktorý sa nachádza
hneď vedľa múzea. Zborová farárka Mgr. Zuzana
Durcová nás srdečne privítala, porozprávala nám
históriu cirkevného zboru
a všetkým účastníkom zájazdu podarovala propagačné materiály a pohľadnice Košarísk.
Mali sme za sebou náročný, no krásny a duchovne bohatý program. Na
cestu domov sme sa vydávali plní zážitkov, nových
vedomostí, s hrdosťou na
vzácnych ľudí, ktorí tvorili
históriu nášho národa. Som vďačná Pánu Bohu, že sa nám podarilo uskutočniť tento zborový výlet,
a že sa ho zúčastnili aj mládežníci. Zároveň v modlitbách ďakujem za všetkých, ktorí nám ho spríjemnili svojou pohostinnosťou a starostlivosťou. Na požehnané chvíle nášho zborového výletu do
kraja pod Bradlom budeme dlho spomínať.
Mgr. Viera Mosná, zborová farárka
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Ranč YFC Svarín je už známy tým, že sa tu raz za rok koná jeden z najväčších festivalov na
Slovensku Campfest a trvá 4 dni. Na festivale okrem rôznych seminárov vystupujú rôzne slovenské
a zahraničné kapely s kresťanskými piesňami.
V dňoch 4. – 7. augusta 2016 sa uskutočnil 18. ročník tohto podujatia a zúčastnilo sa ho do 6,5
tisíc návštevníkov.
Organizátorom je ako každý rok nezisková organizácia Mládež pre Krista, ktorá má mnoho dobrovoľníkov, prevažne stredoškolských a vysokoškolských študentov a títo pomáhajú pri stavaní stanového mestečka a ďalších potrebných prácach.
Mgr. Erika Šteučeková

Medzinárodný deň detí a Ukončenie prázdnin

Campfest 2016
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V sobotu 27. augusta 2016 Obec Kráľova Lehota v spolupráci s komisiou pre kultúru, školstvo,
šport a cestovný ruch pripravila pre deti z našej obce vo veku do 14 rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1. jún) a ukončenia prázdnin spoločnú akciu – športové dopoludnie plné rôznych
hier. Hry sa uskutočnili na parkovisku pri Pohostinstve u Čima. 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, v lovení rybičiek, hádzaní loptičiek do koša, hádzaní šípok na terč, skákaní vo vreci, kopaní
lopty do bránky, požiarnej zdatnosti. Panovala dobrá nálada, ku ktorej prispelo aj veľmi pekné a slnkom zaliate počasie. Pre víťazov všetkých kategórii boli pripravené ceny, ale aj všetky ostatné deti
boli odmenené darčekmi. Po ukončení súťaží bolo občerstvenie - párky, chlieb, malinovky a ovocie,
ktoré financovala Obec Kráľova Lehota.
Popoludní sa konali sprievodné akcie pre deti a to maľovanie na tvár, vozenie detí na koníkoch
a prišli aj hasiči s penou, v ktorej sa deti do sýtosti vyšantili. Tieto sprievodné akcie zabezpečil Peter
Čimbora s rodinami Čimborovou a Libičkovou, Zdenko Lehotský a ďalší ochotní občania, za čo im
patrí poďakovanie ako aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli na plynulý priebeh sobotnej slnečnej
akcie.
Dagmar Žišková

Oslavy 72. výročia SNP
Oslavy 72. výročia SNP sa konali v sobotu 27. augusta 2016 v spolupráci Obce Kráľova Lehota
a ZO SZPB v Kráľovej Lehote. Za Oblastný výbor SZPB Liptovský Mikuláš sa oslavy zúčastnil
tajomník Ing. Ján Machovič. Účastníci osláv sa zišli pred Obecným úradom v Kráľovej Lehote
a potom spoločne prešli k Pamätníku padlým v Kráľovej Lehote, kde položili veniec, zapálili sviečky
a poklonili sa padlým. Potom sa na osobných autách prepravili do Koprovice ku Pamätníku SNP,
kde oslavy 72. výročia pokračovali položením venca, zapálením sviečok a uctili si pamiatku SNP.
Prítomní na úvod osláv zaspievali slovenskú štátnu hymnu. Slávnostný príhovor predniesol Vladimír Kapríni, starosta obce. V úvode príhovoru privítal hostí a všetkých prítomných občanov. Poukázal na význam udalostí SNP, spomenul aj niektoré historické fakty, občanov obce, ktorí bojovali
v povstaní a svoje životy položili za lepší život nás všetkých. Uviedol, že povstanie navždy zostane
významným medzníkom slovenských dejín, symbolom slobody, demokracie a mieru. Poďakoval
všetkým za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.
Potom sa prítomným prihovoril Milan Mrlian, predseda ZO SZPB v Kráľovej Lehote. Vo svojom
príhovore zdôraznil význam stále si pripomínať udalosti SNP a prenášať odkaz SNP predovšetkým mladým generáciám. Nasledoval príhovor Ing. Jána Machoviča, tajomníka Oblastného výboru
SZPB v Liptovskom Mikuláši. Po príhovoroch predniesla Dagmar Žišková báseň od Andreja Plávku: „Spomienka“.
Na záver osláv sa Milan Mrlian, predseda ZO SZPB poďakoval všetkým za účasť, odovzdal im
lístky na občerstvenie – pečenú klobásu alebo párky a kofolu alebo pivo v Pohostinstve u Čima
v Kráľovej Lehote, ktoré zabezpečil Peter Čimbora.
Dagmar Žišková
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sledne po uchopení prúdnic, ich
rozvinutie na vzdialenosť 55 m
(ženy na vzdialenosť 40 m)
a položenie prúdnic na gumenú
podložku. Následne súťažiaci
prekonávali 2 m vysokú bariéru
ľubovoľným spôsobom (ženy
bariéru obchádzali). V tretej
disciplíne sa súťažiaci popasovali so zmotávaním 2 hadíc
typu B. Po ich zmotaní a uložení do boxu nasledovala ďalšia
v poradí už štvrtá disciplína.
Tu museli súťažiaci uchopiť dva
rebríky a oprieť ich o už pripravené lešenie, ktoré predstavovalo ďalšiu z disciplín. Pretekári museli na lešenie vyliezť po rebríku
a následne naň vytiahnuť dve zmotané hadice typu B (ženy jednu
hadicu). Po zdolaní veže súťažiaci opäť uchopili rebríky, ktoré už
opreli o lešenie a vrátili ich na pôvodné miesto. Týmto zdolali
aj šiestu disciplínu tohto náročného preteku, čím sa prebojovali k hamerboxu. Hamerbox, tak ako aj v minulosti, prekonávali
muži 50 údermi a ženy 30 údermi a pokyn rozhodcu ich posunul
už na ôsmu disciplínu, kde ich čakal pripravený kanister a tunel.
Pretekári museli s kanistrom prekonať tunel a vrátiť ho na pôvodne vyznačené miesto. Deviata disciplína spočívala v rozvinutí 10
metrovej hadice typu C a následne pripojenie prúdnice a rozdeľovača. V okrúhlej desiatej disciplíne si súťažiaci opäť potrápili
svoje ruky. Každý totiž musel prekonať prekážku vo výške 0,7 m s 2 kanistrami o hmotnosti 20 kg
(ženy 10 kg). V predposlednej disciplíne potrápila koncentráciu každého pretekára prúdnica, na
ktorú museli naskrutkovať hubicu, čo v danej časti preteku už vôbec nebolo jednoduché. Na záver
sa každý popasoval s figurínou, ktorú ťahali po vyznačenej dráhe až do cieľa.

5. ročník súťaže železný hasič o putovný pohár obce
Kráľova Lehota
Piatemu ročníku Železného hasiča o putovný pohár obce Kráľova Lehota patrila tento krát posledná augustová sobota (27. 8. 2016) a ako to už býva zvykom, miestom konania bolo parkovisko
pri Pohostinstve u Čima.
Súťaž odštartovala prvá súťažiaca o trinástej hodine. Všetci pretekári museli zdolávať náročnú
trať. Prvá disciplína spočívala v pripojení hadicových spojok dvoch hadíc typu B na stojan a ná-
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Trať nebola vôbec jednoduchá a aj napriek tomu na nej o Putovné poháre obce Kráľova Lehota
zabojovalo 36 mužov a 12 žien. Všetci súťažiaci podali skvelé výkony a veríme, že v boji o Putovný
pohár budú pokračovať aj nasledovné ročníky. Tento rok súboj o Putovný pohár v ženskej kategórií
vyhrala Lenka Ľubelanová z MHZ Liptovského Hrádku s výborným časom 5:25,50 a v mužskej
kategórií Tomáš Bobiš z DHZ Hodruša – Hámre tiež s vynikajúcim časom 4:07,25. Nasledovali ich
na druhom mieste Jana Tubusová z DHZ Vikartovce s časom 5.30,03 a Miroslav Melich z DHZ
Hybe s časom 4:18,41. Na treťom mieste sa umiestnila v ženskej kategórií Kristína Dubská z DHZ
Kráľova pri Senci s časom 5:30,03 a v mužskej kategórii náš domáci pretekár Miško Libiček s časom 4:26,94. Tento rok boli odmenené aj takzvané miesta zemiakových medailí. Na štvrtom mieste
v ženskej kategórií s minimálnym časovým odstupom od tretieho miesta skončila Katka Ilavská
z DHZ Hybe s časom 5:30,78 a v mužskej kategórií Eduard Fedorco z DHZ Volica s pekným časom 4:47,47. Cenu starostu obce si tento rok odniesol každoročný účastník Ján Kunák a v ženskej
kategórií Monika Zuberecová.
Všetci súťažiaci boli ako zvyčajne odmenení medailou, certifikátom a taškou s prekvapeniami od
sponzorov súťaže. Veľmi nás teší, že súťaže sa začína zúčastňovať čoraz väčšie množstvo súťažiacich
z rôznych kútov Slovenska, o čom svedčia aj výsledky súťaže.
Výborné počasie a dobrá organizácia pomohla, aby aj piaty ročník súťaže Železný hasič o Putovný pohár obce Kráľova Lehota prebehol bez väčších komplikácií. Celú súťaž spestrovali aj sprievodné akcie ako rôzne ukážky, či súťaže pre deti i dospelých. Bodku za vydarením dňom ukončila
zábava až do samotného nedeľného rána.
Ďakujeme všetkým sponzorom, súťažiacim a organizátorom za pomoc a hladký priebeh preteku
a celého dňa a veríme, že 6. ročník súťaže Železný hasič o Putovný pohár obce Kráľova Lehota bude
rovnako vydarený a úspešný.
Bc. Janka Michalidesová

Návšteva rektora zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre 15. júla 2016

Zľava: Predseda PD Smrečany Ing. Ján Janíček, podpredseda AGRIE, a.s., Liptovský Ondrej
Ing. Jozef Zajac, prof. Jozef Bulla, starosta obce Vladimír Kapríni, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. Peter Bielik, predseda AGRIE, a.s., Liptovský Ondrej Ing. Ján Paciga
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Vyšlo 2. vydanie knihy Z Dejín Kráľovej Lehoty
Na podnet starostu obce Vladimíra Kapríniho a po schválení obecným zastupiteľstvom som sa
podujal na napísanie 2. vydania knihy Z dejín Kráľovej Lehoty. Lebo od roku 2006, kedy vyšlo 1.
vydanie, sme našli veľa dokumentov, ktoré odhaľujú dávne dejiny Kráľovej Lehoty. Objavením hradiska, ktoré má svoje počiatky pred 3 rokmi v neskorej bronzovej dobe, sa otvorila doteraz neznáma
kapitola dejín obce. Zistenie, že toto hradisko bolo v 12. – 13. storočí prvým sídliskom uhorských
stráží v tejto časti Slovenska, prepisuje doteraz známe dejiny horného Liptova.
Uvedenie knihy do života sa konalo na zasadnutí obecného zastupiteľstva 24. 8. 2016. Knihu
symbolicky poliali starosta obce Vladimír Kapríni a autor knihy František Bizub vodou z potoka
Belienec. Okolo tohto potoka sa rozprestieralo dávne hradisko, na ktorom boli začiatky terajšej
Kráľovej Lehoty. Po príhovoroch starostu obce a autora knihy sa všetci prítomní podpísali do vodou
poliateho výtlačku knihy.
Kniha sa skladá z: I. Prírodné pomery (Poloha a rozloha obce, Podnebie, Rastliny, Živočíchy,
Vodstvo, Potoky v terajšom chotári obce, Vodomerné stanice, Zrážkomerné stanice, Minerálne pramene v dolinách Čierneho Váhu a Malužinskej doline, Chránené územia a prírodné výtvory), II. Od
najstarších čias a v stredoveku (Nálezy z mladšej bronzovej doby, Hradisko, Osada Mogiorfolu na
hradisku pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu, Darovacia listina Ondreja II. z r. 1230 na územie Mogiorfolu, Stredoveké strážne hrádky na Vachtárovej,
Podzemné základy stavieb
na hradisku, Lehotský
Zámček, Stopy po dávnych
domoch v ulici Potok, Osada Hybe ako kráľovský majetok v listine Bela IV. z r.
1239, Les medzi potokom
Hybica a Spišskou stolicou
podľa donácie Bela IV. z r.
1269, Zameranie hraníc
medzi osadou Hybe a comesom Bohumírom Spišskou Kapitulou v r. 1274,
Vznik osád Hybe, Važec,
Štrba, Šuňava, Východná,
Dovalovo a Kokava a hradu Hrádok na území od potoka Boca a rieky Belá po
Spiš, Pôvod a vznik rodu
Lehotský, Darovacia listina Ľudovíta I. z r. 1361 pre predkov rodu Lehotský, Potvrdzujúca listina
Žigmunda Luxemburského z r. 1390 pre predkov rodu Lehotský, Spory o územie Boce medzi Svätojánskymi a Lehotskými v r. 1386 – 1422), III. V novoveku (Vznik kráľovských baní na Boci, Poddanské mestečká a osady hradu Hrádok do pol. 16. storočia, Násilnosti hradu Hrádok voči okoliu,
Násilnosti hradu Hrádok voči Kráľovej Lehote za Alžbety Bátoriovej v r. 1551 – 1553, Nová donácia
Ferdinanda I. z r. 1552, Násilnosti hradu Hrádok voči Kráľovej Lehote za Balašovcov v r. 1554 –
1587, Potvrdzujúca listina Spišskej Kapituly z r. 1559, Potvrdzujúca listina kráľa Maximiliána II. z r.
1563, Násilnosti hradu Hrádok voči Kráľovej Lehote za Magdalény Zai v r. 1601 – 1629, Arbitrážna
dohoda o odobratí územia Čierneho Váhu a pravej časti Boce z chotára Kráľovej Lehoty ku hradu
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Kniha je vo formáte A5, vyhotovená v tvrdej väzbe s farebnou obálkou a predsádkami. Má 522
strán. Vydala ju Obec Kráľova Lehota o náklade 800 výtlačkov. Knihu možno zakúpiť za 10 € na
Obecnom úrade v Kráľovej Lehote.
František Bizub

Významní rodáci

Pred 160 rokmi sa narodil sochár Alojz Štróbl
Pred 160 rokmi, 21. júna 1856, sa na dolnom okraji Kráľovej Lehoty v usadlosti Frischfeuer (teraz
Červený Kút), v obytnej časti administratívnej budovy železiarne narodil Alojz Štróbl.

Hrádok v r. 1629, Kráľovolehotský majer, Odobratie územia Malužinej z chotára Kráľovej Lehoty ku
hradu Hrádok v r. 1767, Zemianske a poddanské obce na hornom Liptove podľa urbára z r. 1771, Register rodových dokumentov Lehotských, Začlenenie čiernovážských dolín do chotára Východnej
v r. 1866, Preradenie čiernovážských dolín do chotára Kráľovej Lehoty v r. 1960, Odčlenenie čiernovážských dolín do chotára Východnej v r. 2000, Zoznam dôležitých listín týkajúcich sa Kráľovej
Lehoty), IV. Zemiansky rod Lehotský (Prímenia príslušníkov rodu, Rodové spoločenstvo Família
Lehotská, Erb rodu, Materinská reč, Kaštiele a kúrie, Pôsobenie a majetky Lehotských mimo Kráľovej Lehoty, Stoličné voľby, Oblečenie zemanov, Zánik zemianstva), V. Vo víre udalostí (Od 14. stor.
do 1. svetovej vojny, 1. svetová vojna, Vojaci v 1. svetovej vojne z Kráľovej Lehoty, V prvej Česko –
Slovenskej republike, V prvej Slovenskej republike, 2. svetová vojna, Slovenské národné povstanie,
Oslobodenie Kráľovej Lehoty sovietskou armádou, Padlí v 2. svetovej vojne a v SNP z Kráľovej
Lehoty, V obnovenej Československej republike, V druhej Slovenskej republike), VI. Život v obci
(Obyvatelia, Obydlia, Názvy obce, Správa obce, Obecný erb, pečať a vlajka, Strava, Oblečenie),
VII. Hospodárstvo (Poľnohospodárstvo, Lesné hospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo, Včelárstvo,
Remeslá a priemysel, Trhy, hostince a obchody, Pošta, telefón a internet, Pltníctvo, Cesty a cestná
doprava, Železnica, Považská lesná železnica, Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh, Rekreačné zariadenia), VIII. Kultúra (Evanjelická cirkev, Katolícka cirkev, Kaplnka na Čiernom Váhu,
Školy, Hasiči, Športovci, Slovenský Červený kríž, Iné spoločenské organizácie, Ľudové zvyky a tradície, Spev a muzika, Divadlá, Knižnice, Kiná, Rozhlas a televízia, Ľudová tvorba, Obecný časopis,
Družobná obec Králova Lhota v Čechách, Kráľova Lehota v literatúre, filmových, televíznych a rozhlasových dokumentoch, Kultúrne pamiatky), IX. Významní rodáci a osobnosti (42 životopisných
údajov rodákov a osobností, Pamätné tabule významným rodákom, Pamätné izby Kristy Bendovej
a Oldricha Bendu), X. Jaskyne v okolí Kráľovej Lehoty, XI. Farebná obrazová príloha.

28

Študoval na Umelecko-priemyselnej škole a na Výtvarnej akadémii vo Viedni. Po skončení štúdii
sa v jeseni 1881 presťahoval do Budapešti. Už v roku 1884 tvoril bustu cisára Františka Jozefa I.
a v roku 1885 bol poverený založením prvého uhorského sochárskeho oddelenia na Výtvarnej akadémii. Keď sa zo sochárskeho oddelenia vytvorila sochárska škola, stal sa jej profesorom a od roku
1887 riaditeľom až do svojej smrti. V ateliéri sochárskej školy vytvoril diela, ktoré ho rozsahom
a najmä kvalitou vyniesli na najpoprednejšie miesto uhorského sochárstva. Významné miesto v sochárstve zaujal aj z celoeurópskeho hľadiska. Ako pedagóg vychoval aj najvýznamnejšie osobnosti
nasledujúcej generácie slovenského sochárstva.
Alojz Štróbl na svoje rodisko nezabudol. V roku 1891 kúpil rodný dom spolu s územím zaniknutej klinčiarne. Keď na prelome storočia získal za svoje sochy väčšiu sumu peňazí, venoval ich na
rozsiahlu prestavbu rodného domu. Sám vypracoval projekt a sadrový model prestavby. Na južné
priečelie veže, pod sochu kráľa Ľudovíta I. s harfou, ktorý v roku 1361 daroval predkom Lehotských
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Model prestavby rodného domu na vilu.
Pred ním erb Lehotských z Kráľovej Lehoty

Kráľ Ľudovít I., pod ním
rodový erb Lehotských
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veľké územie medzi Váhom a Bociankou až po Kráľovu hoľu, vytvoril erb zemianskeho rodu Lehotských (tento erb zhotovil aj do
evanjelického kostola v Kráľovej Lehote).
Stavať začali v novembri 1905 a v máji 1906 už bola hrubá
stavba budovy a veže hotové. Umelec mal svoj ateliér v prízemí
veže, nad ním na prvom poschodí bol maliarsky ateliér jeho sestry Žofie. Aj keď Alojz Štróbl dosiahol v Budapešti významné postavenie, ocenenie a slávu, rodisko ostalo pre neho vždy miestom
načerpania nových síl a inšpirácii. Tu často skicoval a modeloval
návrhy na portréty a sochy.
Maliarskych a sochárskych diel od Alojza Štróbla je vyše 600.
Najviac jeho diel je v Budapešti (galérie, bazilika, hrad, opera,
parlament, kostoly, významné budovy, námestia, parky, cintoríny).
V Maďarsku sú ďalej v Miškovci, Segedíne, Debrecíne, Ostrihome,
Jágri a Šoproni. Na Slovensku zdobia jeho sochy a busty Kráľovu Lehotu, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Topoľčianky,
Bratislavu, Betliar, Prešov, Spišské Podhradie, Poprad a Rimavskú
Sobotu. Sú aj v rumunskom Nagykereši, srbskej Subotici, bavorskom Coburgu a anglickom Stantede, tiež v mnohých súkromných
zbierkach v Belgicku, Kanade a USA.
Keďže časť jeho významných diel mala korene na Slovensku,
s ktorým nikdy neprerušil kontakty a v rodnom dome na Liptove
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aj tvoril, treba ho brať
aj ako umelca slovenského a pokladať ho za
jedného zo zakladateľov
našej sochárskej tradície. Jeho život a dielo
sú spracované v knihe
Alojz Štróbl, tvorca
sôch zvierat a poľovník,
ktorú vydali Lesy SR
v roku 2009 a ktorá je aj
v elektronickej podobe
na webovej stránke obce
Kráľova Lehota. Je to
jediná kniha o umelcovi
v slovenčine.
Na počesť Alojza
Štróbla stojí v Budapešti pri vchode do Vysokej
Štróblova busta v Panteóne
Socha Naša matka
školy výtvarných umení
v Segedíne
pri Štróblovej vile, jún 2006
jeho busta, jeho busta
je aj v Národnom panteóne v Segedíne, v Budapešti je po ňom pomenovaná ulica. Jeho meno je
na pamätnej tabuli významných rodákov na priečelí Obecného úradu v Kráľovej Lehote. Alojza
Štróbla ako svojho rodáka uvádzajú aj Liptovský
Hrádok a Hybe. Pri výročiach a podujatiach však
naň zabúdajú. Aj tohtoročné 160. výročie jeho narodenia prešlo bez povšimnutia zo strany slovenských
kultúrnych inštitúcií, celoslovenských aj regionálnych médií. Bohužiaľ na Slovensku je to tak, často
si nevieme vážiť naše významné osobnosti a vzdať
im úctu. Od jari 2016 už pri Štróblovej vile nestojí
slávna umelcova socha Naša matka, už nie je kde
ani kyticu, či venček položiť…
František Bizub

Pamätníky, pamätné tabule, kaplnky a kríže

Mramorový náhrobník na cintoríne
Pri plote v ľavej časti cintorína, kde sú pozostatky
krížov a náhrobníkov zo zrušených najstarších hrobov, leží unikátny mramorový náhrobník. Na ňom
je latinský text: PERILLUSTRI AC GROSO DOMINO OUILIELMO THEODORO LEHOTZKY
DE KIRALY - LEHOTA NATO DIE 5 NOVEMBR
1817 DE NATO 2 FEBR 1842 FILIO CARISSIMO
MOESTI POSUERE PARENTES. Po slovensky:
Osvietenému a veľkomožnému Qilielmovi (Viliamo-
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vi) Teodorovi Lehotskému z Kráľovej Lehoty, narodenému 5. novembra 1817 a zomrelému 2. februára 1842, synovi slávnych trúchliacich rodičov. V spodnej časti náhrobníka je lebka so skríženými
hnátmi (symbol smrti).
Podľa Ing. Pavla Tomka z Vrútok, ktorý dlhodobo pracuje na genealógii rodu Lehotských, Viliam
Teodor Lehotský je z vetvy Bartolomej – Šimúnovie, ktorá patrila v tej dobe k najbohatším zemanom v obci.
Treba nájsť spôsob ako tento náhrobník opäť postaviť na cintoríne ako kultúrnu pamiatku, nakoľko je cenným historickým dokumentom obdobia kráľovolehotských zemanov.

František Bizub

Spoločenská rubrika Apríl – September 2016
Narodili sa: September – Mária Lacová
Uzavreli manželstvo: Apríl – Jaroslav Ráchel a Zuzana Lorenčíková – občiansky sobáš
Milan Brtáň a Zuzana Kustrová (cirkevný v Lipt. Mikuláši)
Jún – Martin Hiľovský a Lýdia Terifajová (cezpoľní, cirkevný Bratstvo
jednoty Baptistov na Ranči vo Svaríne)
Júl – Jozef Ľalík a Viktoria Medveďová – občiansky, (cezpoľní)
August – Ing. Ivan Brtáň a Ľudmila Hybenová (cirkevný v Liptovskom Mikuláši)
Jubileá:
50 rokov Apríl – Matej Lehotský č.d. 65, Milan Chovan, Božena Žatkuľáková
Júl – Jozef Cibuľa, Marián Lipovský
55 rokov Apríl – Eva Tomková, Dagmar Németová, Danica Lehotská č.d. 168
Máj – Helena Pirožeková
Jún – Eva Lesáková
Júl – Ing. Ľudovít Pitoňák
August – Bernardína Pichnarčíková
60 rokov Apríl – Dušan Lesák
Máj – Jaroslav Vrlík
Jún – Janka Lehotská č.d. 171, Martin Lehotský č.d 171
August – Milan Ďurica
September – Jaromír Német, Ludvik Libiček
65 rokov Máj – Jozef Bakoš, Zdeno Lesák, Ľubomíra Javornická
August – Baltazár Mrlian
September – Mária Královenská
75 rokov Máj – Zdenka Lehotská č.d. 192
September – Viliam Lehotský č.d. 113
80 rokov Jún – Pavla Lehotská č.d. 71
90 rokov August – Vilma Lorenčíková

Dagmar Žišková
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