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Vynášanie Moreny je jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným
počasím a privolať teplé lúče slnka.
V piatok 22. marca sme sa aj my rozlúčili
so zimou a to vynesením Moreny z dediny
a prinesením Vesny do dediny. Morenu
sme si zhotovili zo slamy, ktorou sa obalil
drevený kríž a obliekli sme ju do ženských

Zo života materskej školy
December je obdobím, na ktorý sa najviac tešia tí najmenší. Začína sa Mikulášom a končí vianočnými sviatkami. Pre mnohých dospelých je 6. december len klasický obyčajný deň, no pre
našich najmenších je to deň plný očakávania čo si asi nájdu vo svojich čižmičkách. Aj tento rok
navštívil našu škôlku starý pán s bielou bradou Mikuláš, ktorý otvoril veľkú knihu dobrých
a zlých skutkov a nadeľoval spolu s čertíkom všetkým deťom sladkosti a drobnôstky. Deti sa za
darčeky odvďačili básničkami a pesničkami, ktoré si spolu s pani učiteľkami pripravili. Druhá
časť mesiaca sa niesla prípravou na Vianoce, písaním a kreslením listu Ježiškovi a rozhovormi
o detských želaniach.
V januári sa v škôlke už tradične organizuje lyžiarsky kurz, ktorého sa zúčastnili všetky deti
druhej triedy. Začiatočníci získavali základné schopnosti zjazdom z mierneho svahu, pokročilejší lyžiari si svoje lyžiarske schopnosti upevňovali a zlepšovali na väčšom svahu, kde využívali
sedačkovú lanovku. Lyžiarsky kurz ukončili deti výletom na Chopok a svoje lyžiarske zručnosti
prezentovali na záverečných pretekoch. Všetci lyžiari boli odmenení diplomom, omaľovánkou,
odznakom a pexesom.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom
medzi zimným a jarným obdobím. V tomto čase prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a
zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangu v našej materskej škole je karneval, na ktorom
deti predviedli krásne masky, ku ktorým sa nepridali iba pani učiteľky, ale aj niektorí rodičia
a starí rodičia. Celé dopoludnie vládla v škôlke veselá zábava, spev a nechýbal ani tanec, hry
a samozrejme ani malé občerstvenie. Najveselšie obdobie roka strieda 40 – dňový pôst, ktorý
začína dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda.
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený starosta obce Vladimír Kapríni zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
U z n e s e n i e číslo 62/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Peter Čimbora, Eva Lehotská,
Matej Lehotský, Zdenko Lehotský, Ing. Eva Sopková zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva

šiat, ktoré deti vlastnoručne vyzdobili ľudovými motívmi. Aj takýmto spôsobom zachovávame
a približujeme ľudové zvyky a tradície najmladšej generácii.
uč. MŠ Bc. Renáta Kováčová
Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 59/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Matej Lehotský a Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 60/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 61/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
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U z n e s e n i e číslo 63/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. vystúpenie novozvoleného starostu obce
U z n e s e n i e číslo 64/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
B. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Ing. Eva Sopková – člen návrhovej komisie
Peter Čimbora – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 65/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 8. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. z r i a ď u j e
1. komisie obecného zastupiteľstva nasledovne:
- komisia finančná a správy obecného majetku
- komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru, šport a cestovný ruch
B. v o l í
1. predsedov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení:
- komisia finančná a správy obecného majetku: Matej Lehotský
- komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru, šport a cestovný ruch: Zdenko Lehotský
2. členov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení:

4

- komisia finančná a správy obecného majetku: Ing. Eva Sopková, Zdenko Lehotský
- komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru, šport a cestovný ruch: Peter Čimbora,
Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 66/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. z r i a ď u j e
1. komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B. v o l í
1. predsedu komisie: Ing. Eva Sopková
2. členov komisie: Matej Lehotský, Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 67/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa
04.12.2018
k bodu 10. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. p o v e r u j e
1. poslanca Mateja Lehotského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
U z n e s e n i e číslo 68/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 11. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a schválenie sobášnych dní
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. poverenie sobášiacich pre toto volebné obdobie:
Vladimír Kapríni, starosta obce
Zdenko Lehotský, poslanec OZ
B. u r č u j e
1. sobášne dni nasledovne: štvrtok a sobota

A.
1.

U z n e s e n i e číslo 69/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 12. Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
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B.

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný
plat starostu obce Vladimíra Kapríniho nasledovne:
- priemerná mesačná mzda pracovníka NH podľa ukazovateľov ŠÚ SR za určené
obdobie je 954,00 €
- krát koeficient pre primátorov a starostov miest a obcí podľa počtu obyvateľov
(501 – 1000) 1,83 t.j. 1.745,82 €, zaokrúhlené na celé € nahor: 1.746,00 €
schvaľuje
zvýšenie mesačného platu starostovi obce Vladimíra Kapríniho podľa § 4 ods. zák. č.
253/1994 Z. z. vo výške 30 % t. j. 523,80 €, zaokrúhlene na celé € nahor: 524,00 €
s platnosťou od 05.12.2018

U z n e s e n i e číslo 70/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 13. Oboznámenie novozvolených poslancov OZ s Rokovacím poriadkom Obecného
zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u je
1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
A. b e r i e na v e d o m i e
1. oboznámenie poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva s Rokovacím
poriadkom obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 71/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 14. Oboznámenie novozvolených poslancov so Zásadami odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kráľova Lehota
B. b e r i e na v e d o m i e
1. oboznámenie poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva so Zásadami
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
U z n e s e n i e číslo 72/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Kráľova Lehota za školský rok 2017/2018
U z n e s e n i e číslo 73/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I. polrok 2019
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na I. polrok 2019
poveruje
hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle schváleného Plánu kontrolnej
činnosti
U z n e s e n i e číslo 74/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 17 Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota k rozpočtu obce na rok 2019
A.
1.
B.
1.

U z n e s e n i e číslo 75/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 18 Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. rozpočet Obce Kráľova Lehota na rok 2019
U z n e s e n i e číslo 76/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 19. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. návrhy rozpočtov Obce Kráľova Lehota na roky 2020 a 2021
U z n e s e n i e číslo 77/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 20. Rôzne a/ určenie zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zástupcu starostu obce Kráľova Lehota, ktorým je Zdenko Lehotský, poslanec
obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 78/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 20. Rôzne b/ odvolanie Márie Lehotskej, bývalej poslankyne OZ z člena Rady školy pri
MŠ Kráľova Lehota a voľba poslanca OZ za nového člena Rady školy pri MŠ Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. o d v o l á v a
1. Máriu Lehotskú, bývalú poslankyňu OZ z člena Rady školy pri MŠ Kráľova Lehota
B. v o l í
1. Petra Čimboru, poslanca OZ za člena do Rady školy pri MŠ Kráľova Lehota
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U z n e s e n i e číslo 79/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 20. Rôzne c/ schválenie používania obecného motorového auta starostom obce na
súkromné účely
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. používanie obecného osobného motorového vozidla Fabia Com Ambie 1,4
e. č. LM 646 BL starostom obce aj pre súkromné účely v zmysle zákona č. 283/2002
Z. z., § 35 o cestovných náhradách s určením mesačného paušálu vo výške 70,00 €
od 05.12.2018 počas nasledujúceho volebného obdobia
U z n e s e n i e číslo 80/2018
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote,
konaného dňa 04.12.2018
k bodu 20. Rôzne d/ žiadosť MUDr. Stanislava Žiarana, Miletičova 893/68, 821 08 Bratislava
o zmenu a doplnenie ÚPN-O Kráľova Lehota, časť obce Svarín, Zmeny a doplnky č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. žiadosť o zmenu a doplnenie ÚPN-O Kráľova Lehota, časť obce Svarín, Zmeny
a doplnky č. 2 za účelom pripravovaného investičného zámeru budúcej výstavby
súboru 8 – 10 rekreačných stavebných objektov s prístupovou komunikáciou
a príslušným inžinierskymi sieťami žiadateľa MUDr. Stanislava Žiarana,
Miletičova 893/68, 821 08 Bratislava, ktorý Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN-O bude
financovať
U z n e s e n i e číslo 1/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
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 2/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
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 Ing. Eva Sopková a Peter Čimbora
U z n e s e n i e číslo 3/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
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
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Eva Lehotská – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
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 29.10.2019 číslo 49/2018 až 54/2018 a 57/2018 až 58/2018 boli
splnené a uznesenia číslo 55/2018 a 56/2018 sa plnia priebežne, uznesenia zo dňa
04.12.2018 číslo 59/2018 až 79/2018 boli splnené a uznesenie číslo 80/2018
sa plní priebežne
U z n e s e n i e číslo 5/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 5. Hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. hospodárenie Obce Kráľova Lehota k 31.12.2018
U z n e s e n i e číslo 6/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 6. Schválenie výsledkov inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
U z n e s e n i e číslo 7/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 7. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
prijatých uznesení OZ 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. Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ Kráľova
Lehota za rok 2018

B. b e r i e na v e d o m i e
1. oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva so Zásadami odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote
U z n e s e n i e číslo 10/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 10. 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. b e r i e na v e d o m i e
1. informáciu o Návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena na časť parcely číslo C KN
491/14 v k. ú. Kráľova Lehota
U z n e s e n i e číslo 11/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 11. Rôzne b/ Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. v súlade s § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v z.n.p. preskúmalo schválený Územný plán obce Kráľova Lehota zo dňa
22.08.2007 a ÚPN-O Kráľova Lehota Zmeny a doplnky č. 1 zo dňa 10.08.2011
a je potrebné obstarať jeho zmenu v súlade s citovaným zákonom z dôvodu
záujmu o rozšírenie rekreačnej a turistickej výstavby v časti obce Svarín
a rozšírenie pozemkov pre IBV v obci
U z n e s e n i e číslo 12/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 11. Rôzne c/ Operačný program Kvalita životného prostredia • Výstavba zariadení
využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
na báze fosílnych palív – príprava projektu vykurovania Materskej školy Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. vypracovanie tepelno-energetického auditu budovy Materskej školy v Kráľovej Lehote
2. zmenu rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:

U z n e s e n i e číslo 8/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti 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 o kontrolnej činnosti v obci Kráľova Lehota za rok
2018

Navýšenie kapitálových výdavkov:

U z n e s e n i e číslo 9/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 25.02.2019
k bodu 9. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote

Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 64 – 73, 75, 78 – 80/2018 5 poslanci (Peter Čimbora, Eva Lehotská,
Matej Lehotský, Zdenko Lehotský, Ing. Eva Sopková)
Za uznesenie č. 1, 3, 4, 9, 11, 12/2019
5 poslanci (Peter Čimbora, Eva Lehotská,
Matej Lehotský, Zdenko Lehotský, Ing. Eva Sopková)
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Zdroj
41

Funkčná klas.
09 111
– materská škola

Ekon. klas.
716

Názov
Tepelno-energetický audit
budovy Materskej školy

SPOLU

Zmena v EUR
2 280,00

2 280,00
Starosta obce: Vladimír K a p r í n i
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Chcem cestou nášho obecného časopisu poďakovať za odvedenú prácu a zodpovedný prístup našim zamestnancom, ako aj pracovníkom, ktorí vykonávajú práce v obci cestou ÚPSVaR.

Rozvoj obce
Práce v obci
Po vianočných sviatkoch začalo intenzívne sneženie, ktoré pretrvávalo viac ako dva týždne
a preto boli práce v obci zamerané na plúženie a odpratávanie snehu z miestnych komunikácií
(MK), chodníkov, verejných priestranstiev, vstupov do obchodov a cintorína. V zmysle zákona,
ktorým prešla údržba chodníkov a verejných priestranstiev na mestá a obce sme sa intenzívnejšie starali o schodnosť chodníkov očistením od snehu a posypom inertným posypovým
materiálom. Pravidelne boli presypané križovatky, zákruty a stúpania na MK v obci (pred zimným obdobím boli navozené samoobslužné skládky posypového materiálu) a pri vytváraní
poľadovice nám pomohli posypové vozidlá Správy a údržby ciest. Pri ustálenom počasí boli
dopĺňané palivovým drevom kotolne materskej školy, kultúrneho domu a zabezpečovali sa
nevyhnutne potrebné práce pre činnosť v obci.
Pri ustálení a oteplení počasia v polovici mesiaca
marec sme sa pustili do
čistenia obce, zametania po
zimnej údržbe. Boli pozametané a vyčistené všetky
miestne komunikácie v obci,
chodníky, verejné priestranstvá a plochy, aby bola
dedina čistá a pripravená na
Veľkonočné sviatky.
Následne bol vyčistený aj
celý odvodňovací dlažobný
kanál v starej časti obce
a vyhrabaný celý cintorín (aj
medzi hrobmi) od lístia.
V utorok 9. apríla 2019 sa
brigády zúčastnili aj členky
MS SČK v Kráľovej Lehote,
za čo im patrí poďakovanie.
Práce v obci v tomto období vykonávali zamestnanci obce Jana Lehotská, Dušan Španko a do 16. januára
2019 Vladimír Poliak, ktorý
je od vtedy dlhodobo práceneschopný.
Dlhodobo
práceneschopný je od 21.
11. 2018 ďalší zamestnanec Dušan Lesák.
Od februára 2019 cez ÚPSVaR Liptovský Mikuláš v rámci § 10 zákona č. 417/2013 Z.z na
20,00 hod. týždenne chodí Rómska spoluobčianka Žaneta Polhošová. Na § 50j sme cez ÚPSVaR
Liptovský Mikuláš zamestnali na dohodu od 1. apríla 2019 na dobu 9 mesiacov nášho dlhodobo
nezamestnaného občana Lukáša Mrliana s tým, že minimálnu mzdu a odvody do poisťovní vo
výške 80% hradí ÚPSVaR a 20% obec.
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Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice Kráľova Lehota
Našej obci bola Ministerstvom vnútra SR na základe predloženej žiadosti schválená
a poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 25 519,18 Eur na Rekonštrukciu budovy
hasičskej zbrojnice s tým, že spoluúčasť obce bude vo výške min. 5%.
V mesiaci apríl 2019 bude odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných prác firme Miloš
Choma, 032 44 Liptovská Kokava 127 s tým, že rekonštrukcia bude podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo so zhotoviteľom ukončená do júla 2019.
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota
V zmysle vyhláseného opatrenia 7.4 a predloženej žiadosti obce v roku 2018 nám Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Bratislava rozhodnutím zo dňa 22.02.2019 oznámila schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 116 391,09 Eur s tým, že náklady na
zníženie energetickej náročnosti na časť budovy, v ktorom je obecný úrad vo výške 19 181,75
Eur uhradí obec.
Projekt rieši výmenu vstupných dverí, všetkých okien, zateplenie celej budovy s novou vonkajšou fasádou a vstupnú chodbu.
V súčasnom období prebiehajú prípravy a konzultácie ohľadom podpísania zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa PPA Bratislava.
Vybudovanie detského ihriska v materskej škole Kráľova Lehota
Obec Kráľova Lehota predložila v januári 2019 žiadosť na Ministerstvo financií SR
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na vybudovanie detského ihriska v hornej záhrade
MŠ vo výške 11 390,00 Eur s tým, že spoluúčasť obce bude min. 10% vo výške 1 300,00 Eur.
Oprava živičného krytu komunikácie Kráľova Lehota
V marci 2019 bola obcou predložená žiadosť na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica o poskytnutie
finančného príspevku z mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. na opravu živičného krytu miestnej
komunikácie (pokračovanie úpravy z r. 2018 na novej ulici od rod. domu č. 131 Pavel Lehotský
v smere k materskej škole).
Požadovaný finančný príspevok je 32 580,00 Eur so spoluúčasťou obce 20% pre rok 2019.
Úprava spoločenskej miestnosti v budove kultúrneho domu Kráľova Lehota
Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2019, predložila obec písomne dňa 28.03.2019 žiadosť
o poskytnutie dotácie na „Úpravu spoločenskej miestnosti“ v budove kultúrneho domu
v požadovanej sume 2 800,00 Eur so spolufinancovaním obce vo výške 730,00 Eur z rozpočtu
obce.
Projekt rieši vhodnú úpravu spoločenskej miestnosti kuchynky na prízemí pre voľno časové
aktivity a vytvorenie podmienok pre ich rozvoj, ktorá je počas roka využívaná miestnymi spolkami v obci.
Výzva na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie energetických zariadení na báze fosílnych palív
– rekonštrukcia kotolne Materskej školy Kráľova Lehota
Na základe operačného programu „Kvalita životného prostredia“ v rámci výzvy na opatrenie
4.1.1 vyhláseného Ministerstvom životného prostredia SR sme pristúpili k príprave
a zabezpečeniu možnosti rekonštrukcie kotolne materskej školy a časti rozvodov potrubia
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vykurovania objektu. Pôvodný zámer rekonštrukcie vykurovania vonkajšími jednotkami tepelných čerpadiel KT (vzduch-voda) sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva zamietli,
nakoľko je účinný v zimnom období len do teploty – 15 °C a následne by bolo potrebné riešiť
ešte ďalší zdroj na dokurovanie objektu a teplej vody.
Obecný úrad objednal vypracovanie ekonomického zhodnotenia nákladov na vykurovanie
objektu materskej školy u Ing. Antona Hollého autorizovaného stavebného inžiniera pre
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ktorý posúdil objekt budovy MŠ a vo
svojom zhodnotení nákladov zo dňa 12.03.2019 uviedol jasnú nevýhodnosť použitia tepelného
čerpadla na vykurovanie objektu NKP Kaštieľ, sídla MŠ.
Následne obec objednala u firmy Hlina s.r.o. Liptovský Mikuláš vypracovanie energetického
auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a vyhlášky č. 179/2015 Z.z. na zníženie energetickej
náročnosti objektu materskej školy v obci Kráľova Lehota, ktorý je zároveň súčasťou povinných
príloh k žiadosti na MŽP SR o poskytnutie dotácie v rámci príslušného operačného programu.
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Kráľova Lehota
Obec oznamuje, že sa otvára Územný plán obce Kráľova Lehota formou zmeny a doplnku
č. 2 k ÚPN-O na základe predloženej písomnej žiadosti investora o riešenie pozemkov, zapísaných na LV č. 957 v časti obce Svarín, k.ú. Kráľova Lehota na investičný zámer výstavby súboru
rekreačných objektov.
Pri spracúvaní zmeny a doplnku č. 2 je možné riešiť prípadné návrhy a zmeny schváleného
ÚPN-O v zastavanej časti našej obce.
Spracovateľom zmeny a doplnku č. 2 k ÚPN-O je Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný
architekt na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. UP-03/2019 zo dňa 27.03.2019 s termínom
predloženia na schválenie do obecného zastupiteľstva 10/2019.
Obstarávateľom (obstarávateľskú činnosť) na základe zmluvy o dielo č. 1/2019 zo dňa
08.04.2019 bude vykonávať Ing. arch. Zuzana Ištoková.
Vladimír Kapríni, starosta obce
Zo života obce
Koncert Timothy „Premena“
V sobotu 12. januára 2019 vo večerných hodinách sa v sále kultúrneho domu za dobrovoľné
vstupné konal koncert hudobnej skupiny Timothy zo Svarína pod názvom „Premena“, na ktorý
prišlo viac ako 200 ľudí zo všetkých kútov Slovenska a tiež aj z našej obce. Vo vestibule kultúr-
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neho domu ľudí vítali dobrovoľníci z Misijného centra Svarín a každému účastníkovi dali darček v podobe knihy a DVD. Okrem tohto si mohli záujemcovia zakúpiť rôzne ponúkané predmety a knihy s cirkevnou tematikou. Vo vestibule bolo pripravené aj občerstvenie vo forme
punču, koláčikov a keksov. Koncert sa niesol v príjemnej duchovnej atmosfére spolu
s duchovným slovom a piesňami, ktoré príjemným hlasom spieval Marian Lipovský so svojou
kapelou. Duchovné slovo a pozdrav mali evanjelickí a rímskokatolícki farári, prihovorili sa starosta obce, riaditeľ Detského domova a ďalší hostia. Koncert bol spestrený rôznymi sprievodnými aktivitami a na záver si mohli ľudia pred kultúrnym domom rozžhaveným ohnivkom
vypáliť do pripravených drevených doštičiek názov koncertu „Premena“, čo návštevníkov
celkom zaujalo. V preplnenej sále kultúrneho domu sa koncert účastníkom páčil a viackrát
odmenili účinkujúcich vrelým potleskom.
Mgr. Erika Šteučeková
Spomienka na spisovateľku, rodáčku Kristu Bendovú
a uvedenie básnickej zbierky „Nádej na dne slzy“
V piatok 27. januára 2019 sme si spoločne
pripomenuli 96. výročie narodenia a 31.
výročie úmrtia našej rodáčky spisovateľky
Kristy Bendovej. V dopoludňajších hodinách
sme boli zapáliť na urnovom hrobe spisovateľky sviečky a potom sme sa presunuli do
pamätnej izby Kristy Bendovej na železničnej
stanici.
Okrem spomienky na spisovateľku sme privítali v našej obci našu rodáčku poetku Janku
Bernáthovú Lehotskú, ktorá sa pri tejto príležitosti rozhodla v našej obci uviesť verejnosti
po prvý krát svoju novú básnickú zbierku
s názvom „Nádej na dne slzy“. Program začal
v pamätnej izbe o 11,00 hodine dopoludnia
príhovorom starostu obce Vladimírom Kaprínim, ktorý privítal prítomných hostí z našej
obce,
členov
z miestnych
spolkov
a organizácií, starostu obce Hybe Ing. Karola
Pavlíčka s pracovníčkou OcÚ Vierkou Rajniakovou a hostí z Liptovského Hrádku Vladimíra
Škutu s manželkou, ktorí celú akciu zachytávali fotoaparátom. Starosta vo svojom príhovore porozprával o živote, diele a o vzniku pamätnej izby spisovateľky Kristy Bendovej, nakoľko
práve tento deň sme si pripomenuli výročie
narodenia a úmrtia spisovateľky. Prihovoril
sa Janke a poďakoval jej, že si vybrala práve
svoju rodnú obec pre prvé uvedenie básnickej zbierky verejnosti. Prítomným sa prihovorila aj pani farárka Mgr. Viera Mosná,
ktorá rovnako vrúcne privítala Janku v našej
obci, popriala jej veľa tvorivých myšlienok pri
písaní novej poézie a vyslovila vďaku za jej
doterajšiu tvorbu, v ktorej nikdy nechýba
spomienka na jej rodnú obec a rodákov.

14

Slovenský poľovnícky zväz poľovnícke združenie Stará dolina
Ako každý rok, aj v tomto roku sa vo februári konala výročná členská schôdza, kde sa hodnotila činnosť a práca združenia za rok 2018. V roku 2018 zasadal výbor poľovného združenia 4krát. Na zasadnutiach rokoval o potrebách a problémoch združenia v priebehu celého roka.
Účasť na výborových a členských schôdzach je dokladovaná na prezenčných listinách.
V rámci združenia sa uskutočnili dve brigády. Na prikrmovanie bolo pripravené krmivo: objemové 11 902 kg, jadrové 2 840 kg, dužinové 6 126 kg a soľ 98,6 kg.
Členskú základňu tvorí 19 členov. Plocha poľovného revíru je 2 000 hektárov. Máme štyroch
poľovne upotrebených psíkov. Plán odstrelu bol splnený, čo bolo konštatované aj na chovateľskej prehliadke. Členovia sa zúčastňujú na okresnom prebore v streľbe z guľovej zbrane. Celá
činnosť je sústredená na zveľaďovanie poľovného revíru, údržbu a opravu poľovníckych zariadení. Výbor poľovného združenia pracuje v zložení: predseda Viliam Lehotský, tajomník Ján
Pavlík, poľovný hospodár Ján Jurík, finančný hospodár Ing. Ján Matula, strelecký a kynologický
referent Jozef Strapoň, revízorom je Ján Jurčo.
Činnosť združenia sa riadi plánom práce ako aj stanovami slovenského poľovníckeho zväzu
a prevádzkovým poriadkom poľovníckeho združenia.
Viliam Lehotský, predseda PZ
Prihovoril sa aj predseda MO Matice slovenskej
Jaroslav Baran, okrem iného poďakoval starostovi obce, že pomáha nášmu Miestnemu odboru
Matice slovenskej zveľaďovať a udržiavať pamätný dom Kristy a Oldricha Bendovcov.
Celé stretnutie bolo vnímané veľmi citlivo,
presne tak, ako vypovedajú autorkine básne
a nejednému z nás vyhŕkla aj slza dojatia, keď
nám ich sama autorka prednášala. Janka má
veľké, prajné a citlivé srdce, plné pokory
a presne také sú aj jej básne. Porozprávala nám
ako vznikali fotografie do básnickej zbierky a
zážitky pri ich fotení.
Na záver slávnosti Janka svoju básnickú zbierku záujemcom, ktorí si ju zakúpili, podpisovala aj
s osobným venovaním. Hostia si medzitým mohli
poprezerať pamätné izby Kristy Bendovej a jej
brata akademika Oldricha Bendu a pre všetkých
bolo pripravené pohostenie koláčikmi, kávou,
čajom a aj prípitkom.
Jankina kniha „Nádej na dne slzy“ bola zaradená do súťaže Kniha Liptova 2018 o najkrajšiu
knihu regiónu v kategórii beletrie pre dospelých
a pre deti a mládež, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Hlasovali sme aj my, občania Kráľovej Lehoty
a podporili jej novú zbierku. Vo štvrtok 25. apríla 2019 bolo v Liptovskej knižnici G.F. Belopotockého vyhodnotenie a Jankina kniha sa umiestnila na krásnom 3. mieste, za čo jej bol udelený diplom. Janke k tomuto úspechu srdečne gratulujeme.
„Najväčší efekt v poézii dosiahne básnik vtedy, keď sa mu podarí prekvapiť človeka niečím
známym“ (Ivo Andrič)
Mgr. Erika Šteučeková
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Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota
Komposesorát a urbariát Pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota (KUPS) bol opäť založený
dňa 24. 6. 2005. Jeho predsedom bol do roku 2017 Miroslav Lehotský, č. d. 86. Komposesorát
tvoria pozemky bývalej šľachty – zemanov a urbariát pozemky bývalých poddaných.
Nový výbor Komposesorátu a urbariátu PS Kráľova Lehota od roku 2018 pracuje v zložení:
predseda Baltazár Mrlian, podpredsedníčka Zuzana Ráchelová (rod. Lorenčíková), členovia
výboru Mgr. Juraj Baran, Jozef Spevár a Peter Lehotský č. d. 119, dozorná rada v zložení: predseda Dušan Ilavský, Miriam Bizubová a Milan Lehotský č. d. 168. Komposesorát a urbariát PS
Kráľova Lehota obhospodaruje lesné pozemky v k.ú. Kráľova Lehota o výmere 170,74 ha, pozemky súkromných majiteľov lesa v k.ú. Kráľova Lehota o výmere 56,49 ha, v k.ú. Malužiná
o celkovej výmere 51,12 ha, evanjelická cirkev v k.ú. Kráľova Lehota a k.ú. Malužiná o výmere
38,29 ha, rímsko-katolícka cirkev v k.ú. Kráľova Lehota a Malužiná o výmere 9,7 ha, celkovom o
výmere 326,34 ha.
Baltazár Mrlian, predseda KUPS
Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
V stredu 20. marca 2019 sa za účasti 23 členov, z celkového počtu 30, konalo v zasadacej
miestnosti obecného úradu Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej (MO
MS) Kráľova Lehota. Na úvod sme si minútou ticha uctili pamiatku našej členky Ľubice Gerecovej. Dagmar Žišková zarecitovala báseň
od Milana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“ a členovia MO MS spoločne zaspievali pieseň „Slovensko moje“.
Valné zhromaždenie otvoril predseda Jaroslav Baran, ktorý privítal členov
MO MS a prítomného hosťa z Domu
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milana Stromku.
Vo voľbách boli na obdobie rokov
2019 – 2022 zvolení predsedníčka
Mgr. Erika Šteučeková, podpredseda
Jaroslav Baran, členovia výboru Dag-
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mar Žišková, Pavel Lehotský a Zdenko Lehotský a Dozorný výbor predsedníčka Ing. Blažena
Mosná, členovia Viliam Lehotský a Ľudmila Lesáková.
Za predsednícku činnosť v rokoch 2015 – 2019 Jaroslavovi Baranovi srdečne ďakujeme
a veríme, že budeme aj naďalej aktívne spolupracovať pri spoločných prípravách a aktivitách
nášho MO MS.

Valné zhromaždenie ďalej viedla novozvolená predsedníčka, informovala členov
o vypracovanom a zaslanom projekte na MS v Bratislave, ktorým sa snažíme získať finančné
prostriedky na spoločný autobusový zájazd na Duklu, do Svidníka a Bardejova, spoločne sme
schválili rámcový plán činnosti na rok 2019.
Prítomným sa prihovoril hosť z Domu MS v Liptovskom Mikuláši pán Milan Stromko, ktorý
zablahoželal novozvolenej predsedníčke a jej predchodcovi poďakoval za doterajšiu spoluprácu. Informoval tiež o dianí v MS a jej plánovaných akciách na rok 2019. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Vladimír Kapríni, ktorý poďakoval Jaroslavovi Baranovi za doterajšiu činnosť
v MO MS a zablahoželal novozvolenej predsedníčke. Vyzdvihol spoluprácu s Domom MS
v Liptovskom Mikuláši, poďakoval riaditeľovi DMS Bc. Marekovi Nemcovi za ústretovosť pri
získavaní finančných prostriedkov na aktivity nášho MO MS.
Na záver VZ si členovia MO MS zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí“.
Mgr. Erika Šteučeková, predsedníčka MO MS
Z činnosti Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža (MS SČK) v Kráľovej Lehote
Dňa 16. februára 2019 o 17. hod. sa konala výročná členská schôdza. Zúčastnilo sa na nej 18
členov a pán starosta Vladimír Kapríni, Milan Mrlian a Erika Nazarejová.
Výbor MS SČK : Predsedníčka Elena Lehotská, podpredsedníčka Mária Lehotská, pokladníčka
Miriam Bizubová, kronikárka Miroslava Lacová, BDK Elena Lehotská, členovia výboru Janina
Majdiaková, Dáša Šimčiaková, Eva Lesáková, Eva Lehotská a predsedníčka revíznej komisie
Mária Sopková.
V našej obci sa už dlhé roky členky Červeného kríža starajú o to, aby fašiangy nezanikli.
V iných obciach fašiangové pochôdzky po domácnostiach pripravujú divadelníci alebo hasiči,
v našej obci ich pripravujú členky červeného kríža v spolupráci s obecným úradom.
V kultúrnom dome v Kráľovej Lehote bolo v sobotu 2. marca 2019 už od rána živo. Do sprievodu masiek sa pripravovalo 13 ľudí, hudbou n a harmonike ich sprevádzal Milan Mrlian.
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Stanislav Gerec a členky červeného kríža varili kapustnicu. Celý kultúrny dom a obecný úrad
v jednej budove voňal touto dobrotou aj veselou zábavou.
Fašiangový sprievod masiek prechádza od domu k domu, od dverí k dverám, všade ich vítajú
koláčmi, šiškami, pálenkou, niekde vytiahnu peniaze. Pochod po dedine trvá až do popoludňajších hodín, potom sa každá maska vracia do civilu.
„Kým chodia masky po dedine, basa spí,“ prebúdzame ju až pred polnocou, aby sme ju mohli
pochovať. O polnoci ju pochováme a to je signál, že začína pôst. Do rána však pokračuje tradičná zábava pri živej muzike s bohatou tombolou, veď fašiangy sa končia až v utorok.
Členky MS SČK sa v utorok 9. apríla 2019 v popoludňajších hodinách zúčastnili brigády pri
vyhrabávaní lístia na našom cintoríne v hojnom počte. Elena Lehotská, predsedníčka MO SČK
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Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru.
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Kráľova Lehota sa konala 8.
februára 2019 v zasadačke obecného úradu. Zástupcom územnej organizácie Dobrovoľnej
požiarnej ochrany bol okrskový preventivár Pavol Tomčík. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 13 členov. Náš zbor má v súčasnosti 36 členov z toho 32 mužov a 4 ženy.
Aktuálne zloženie výboru: predseda František Juha, veliteľ Ing. Michal Libiček, tajomník Peter
Čimbora, preventivárka Diana Fedorova, rod. Juríková, strojník Pavel Lehotský, referent mládeže Andrej Chovan a členka výboru Lucia Čimborová.
V roku 2018 sme v našej obci vykonali preventívne prehliadky v 135 rodinných domoch a 5
malých prevádzkach. Počas kontroly neboli zistené závažnejšie nedostatky. Niektoré domy sú
neobývané, prerábajú sa, alebo sa majitelia nenachádzali doma a preto sa v týchto domoch
vykonajú prehliadky dodatočne.
V obci bol v minulom roku jeden požiar strechy neobývaného rodinného domu. Pri požiari
zasahovala profesionálna hasičská jednotka z Liptovského Hrádku a naši dobrovoľní hasiči.
V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je naša DHZ zaradená do kategórie C,
podľa čoho jej bola aj pridelená finančná dotácia. Z tejto dotácie bolí zakúpené trojdielny 10 m
výsuvný rebrík, kombinované prúdnice „C“, prechod „B“ na „C“, autonabíjačka, autobatérie,
pneumatiky a ďalšie náhradné diely na auto AVIA.
Okrem dotácie bol našej DHZ pridelený aj prívesný protipovodňový vozík, s ktorým sme sa
zúčastnili taktického cvičenia v Liptovskom Hrádku pri rieke Belá. Súčasťou prívesného protipovodňového vozíka je kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie,
povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia.
Ing. Michal Libiček, veliteľ DHZ
Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Kráľovej Lehote.
Pred rokom 13. marca sa konala hodnotiaca členská schôdza našej ZO, na ktorej sa zo zdravotných dôvodov svojich funkcií vzdali predsedníčka Blažena Mosná i podpredsedníčka Anna
Cerovská. Výbor menovaný na schôdzi mal za úlohu na tieto uvoľnené miesta získať náhradu.
V priebehu celého roka sa to však nepodarilo. Nikto z oslovených sa týchto postov nechcel
dobrovoľne ujať. Na stretnutí výboru dňa 12. decembra 2018 sa rozhodovalo, či činnosť našej
ZO bude pokračovať. Viacerí členovia komisie vyslovili túžbu túto doteraz dobre fungujúcu
organizáciu seniorov v našej obci zachovať.
Keď sa dňa 13. marca 2019 blížila pätnásta hodina popoludní, s obavami som očakávala, ako
po roku „nečinnosti ZO“ naši členovia zareagujú na pozvánku. Zasadačka obecného úradu sa
postupne zapĺňala a zo štyridsiatich členov prišli takmer všetci. Radosť bolo pozerať na všetky
tie rozžiarené tváre. Pozvanie prijali naši pravidelní hostia Dr. Michal Kotian, predseda OO a KO
JDS, pán starosta Vladimír Kapríni i domáca pani farárka Vierka Mosná.
Na úvod Miladka Ružiaková zarecitovala báseň od Zlatice Oravcovej Matka a deti. Obsah tejto krásnej básne nám naznačil, že do rámca schôdze bude opäť okrem pracovnej časti
a pozdravenia jubilantov patriť aj oslava MDŽ.
Po privítaní hostí a všetkých prítomných bola VČS otvorená. Minútou ticha sme si uctili pamiatku Zuzky Teplickej, ktorá vo veku takmer 80 rokov naše rady opustila 8. februára 2019.
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Návrh a voľbu predsedu a podpredsedu našej ZO JDS vykonal predseda volebnej komisie Viliam Lehotský. Do funkcie predsedníčky bola po svojom dôkladnom zvažovaní jednomyseľne
zvolená Ing. Blažena Mosná. Za podpredsedu bol navrhnutý a tiež jednomyseľne zvolený Jaro-

slav Baran. Päťčlenný výbor našej ZO
JDS tvoria okrem predsedníčky
a podpredsedu aj na vlaňajšej hodnotiacej členskej schôdzi zvolené Elena
Bakošová – pokladníčka, Milada Ružiaková – predsedníčka revíznej komisie a Veronika Lehotská – členka
revíznej komisie.
Všetci traja pozvaní hostia sa našim
matkám a starým i prastarým matkám
prihovorili pri príležitosti sviatku MDŽ
milými slovami so želaním zdravia, lásky od svojich najbližších a hojnosti Božieho požehnania.
Pán starosta k blahoželaniu ako vždy doteraz, naše dámy obdaroval peknou červenou kvetinkou.
Návrh a schválenie plánu aktivít ZO na rok 2019 vykonal podpredseda Jaroslav Baran.
S návrhom rozpočtu nás oboznámila Jarmila Jurášová. Rozpočet na rok 2019 bol schválený
všetkými prítomnými.
Nasledovala diskusia, v ktorej okrem predsedu OO a KO JDS Dr. Michala Kotiana vystúpil aj
náš pán starosta. Členov ZO oboznámil s niektorými dôležitými úlohami, ktoré plánuje v tomto
roku realizovať naša obec. Prekvapil nás aj dobrou správou o plánovanom autobusovom zájazde do Bardejova a Svidníka.
S prihliadnutím na skutočnosť, že činnosť našej ZO v roku 2018 stagnovala, pristúpili sme
k pozdraveniu jubilantov, ktorí dovŕšili svoje jubileum už v minulom roku. Darčekom, za ktorý
touto cestou ďakujem p. starostovi a kytičkou sme pozdravili jubilantov Pavlínu Šteučekovú 70 rokov, Helu Lehotskú - 90 rokov, Jaroslava Barana - 65 rokov, Samuela Lehotského - 80
rokov, Miladu Ružiakovú - 70 rokov a Dušana Brezinu - 70 rokov. Pre svoj zdravotný stav sa VČS
nemohol zúčastniť Ing. Dušan Lehotský, ktorý sa 10. júla 2018 dožil 80 rokov. Jubilanta plánujeme osobne navštíviť. Blahoželanie pre našu ďalšiu jubilantku Elenku Lehotskú, ktorá sa 31.
10. 2018 dožila požehnaného veku 90 rokov, sme zaslali poštou do Martina, kde Elenka žije pri
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svojej dcére Janke. V roku 2019 sa životného jubilea dožili Zlatica Bizubová 70 rokov, Marta
Lehotská 80 rokov a Daniel Kunaj 75 rokov.
Všetkým jubilantom sme zaspievali zdravicu a zaželali sme im veľa pevného zdravia, spokojnosti a Božej pomoci do ďalších rokov života. Pohostili sme sa pripravenými párkami
a chutnými koláčikmi, ktoré nám ako vždy doteraz priniesli naši jubilanti. Na záver VČS predsedníčka poďakovala milým hosťom i všetkým prítomným za účasť. Pánovi starostovi patrí naša
vďaka za ústretovosť prejavenú vo forme pomoci od obce, ktorou je dotácia na činnosť našej
ZO na rok 2019 vo výške 250 € a tiež za kvietky k sviatku MDŽ pre všetky naše členky.
Ing. Blažena Mosná, predsedníčka ZO JDS
12. ročník stolnotenisového turnaja

V sobotu
23.marca
2019 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil
12. ročník stolnotenisového turnaja o putovný
pohár starostu obce
Kráľova Lehota neregistrovaných
hráčov. Tohtoročného 12.
ročníka sa zúčastnilo 16
hráčov, z toho len 7
hráčov z Kráľovej Lehoty. Hralo sa v štyroch
vylosovaných skupinách, z ktorých postúpili všetci štyria hráči a nasledoval vyraďovací systém
„pavúk“. Turnaj bol ukončený vyhlásením výsledkov, odovzdaním hodnotných cien
a putovného pohára zástupcom starostu obce Zdenkom Lehotským a organizátorom Petrom
Čimborom. Víťazom 12. ročníka stolnotenisového turnaja sa stal Jozef Frčo, ktorý vo finále
zdolal Milana Hellebrandta, ktorý skončil na 2. mieste, na 3. mieste skončil Slavo Horváth,
ktorý v zápase o 3. miesto zdolal Petra Čimboru, ten skončil na 4. mieste. V príjemnej atmosfére dominovala pohoda a dobrá nálada, športový duch a tradičné občerstvenie (dobrý boršč
a šišky). Za organizáciu a zabezpečenie turnaja vyslovujeme organizátorom poďakovanie.
Ing. Michal Libiček
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Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konali: I. kolo 16. marca 2019
a II. kolo 30. marca 2019 v čase od
07.00 hod. do 22.00 hod. v sále kultúrneho domu v Kráľovej Lehote.
V I. kole volieb prezidenta SR boli vo
volebnom okrsku číslo 1. v Kráľovej
Lehote výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov 499, počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní 302, počet
voličov, ktorí odovzdali obálku 302,
počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov 301. Účasť voličov 60,52 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. 87 hlasov, 2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 58 hlasov, 3. Štefan Harabin, JUDr. 52 hlasov, 4. Marian Kotleba, Ing., Mgr. 47 hlasov, 5. František Mikloško, RNDr. 31
hlasov, 6. Béla Bugár, Ing. 8 hlasov, 7. Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 8 hlasov, 8. Milan
Krajniak, Bc. 5 hlasov, 9. Róbert Švec, Mgr. 2 hlasy, 10. Martin Daňo 1 hlas, 11. Robert Mistrík,
Dr., Ing. 1 hlas, 12. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 1 hlas, 13. József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0 hlasov,
14. Bohumila Tauchmannová, Ing. 0 hlasov, 15. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. 0 hlasov.
V II. kole volieb prezidenta SR boli vo volebnom okrsku číslo 1. v Kráľovej Lehote výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 469, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
216, počet voličov, ktorí odovzdali obálku 216, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 214. Účasť voličov 46,05 %.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 112 hlasov, 2. Zuzana Čaputová, Mgr. 102 hlasov.
Dagmar Žišková, zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie
Evka Lehotská o svojej láske ku športu a skvelých výsledkoch v ňom
Žijem v našej obci Kráľova Lehota od svojho narodenia, preto si myslím, že sa nemusím
špeciálne predstavovať. Niektorí ma poznáte viac, iní menej, no to čo ku mne neodmysliteľne
patrí a s čím si ma všetci (okrem mojej práce ) spájate je
šport. Často ma vídate behať, bicyklovať, či jazdiť na kolieskových lyžiach. Mnohí si isto myslíte, že mi je doma dlho
tak sa idem vyvetrať alebo niečo podobné, no je za tým aj
niečo iné... Trénujem aj pretekám vo svojom voľnom čase.
Milujem šport a aj keď to veľa ľudí nechápe, oddýchnem si
pri ňom. Každú svoju voľnú chvíľu trávim na horách, či už
na lyžiach alebo ako turista. Je to môj život, je to, čo ma
napĺňa a robí šťastnou.
Vo svojich siedmich rokoch, keď som začala navštevovať základnú školu, som sa prihlásila do lyžiarskeho krúžku
v Hybiach. Bolo to krásne obdobie na ktoré často rada
spomínam (ťarbavé začiatky na bežkách, soplík pod noštekom, zamrznuté nohy, ruky a kopec nových kamarátov).
Tréningy a preteky v žiackych kategóriách boli viac menej
hravou formou a to ma samozrejme ako každé dieťa bavilo.
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No postupom času ako
som rástla a môj vek
zodpovedal dorasteneckým kategóriám som
z hravej formy prešla
k zodpovednosti, ktorá sa
dotýkala nielen tréningov
ale aj zodpovednosti
samej k sebe a k spôsobu
života. Musela som si
stanoviť priority a ciele,
ktoré som sa snažila vždy
plniť na 100%. Nebolo to
vždy jednoduché, najmä
keď som videla svojich
rovesníkov ako sa zabávajú, chodia na diskotéky
a ja som musela, teda
chcela som, ísť na tréning. Šport ma naučil
disciplíne, zodpovednosti,
cieľavedomosti a preto
nikdy nebudem ľutovať,
že som sa vybrala touto cestou, ktorá bola veľa krát ťažká a náročná, no každý takýto tréning
ma posúval dopredu, či už po fyzickej alebo aj po psychickej stránke.
Šport sa stal dennodennou a neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Pred každou sezónou
som si stanovila reálny cieľ, ktorý som sa samozrejme snažila dosiahnuť a splniť, pretože inak
by moje snaženie nemalo zmysel. No vždy som to brala tak, že každý úspech, každý dosiahnutý
výsledok bol výsledkom môjho snaženia a mojej driny a bolo to pre mňa a stále je takým zadosťučinením toho, že to čo robím, má zmysel.
Moje prvé úspechy sa dostavili v dorasteneckej kategórií bežeckého lyžovania, kde som bola

víťazom Slovenského pohára a Bielej stopy na 25 km, taktiež som bola trojnásobným víťazom
Martinských holí a Majstrovstiev Slovenskej republiky. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky
sa mi tiež podarilo získať trikrát striebro a trikrát bronz a po prechode do juniorskej kategórie
som sa umiestnila dvakrát na treťom mieste na Majstrovstvách Slovenskej republiky.
Tieto úspechy mi priniesli nemalú radosť a zároveň ma motivovali k dosahovaniu ďalších
výsledkov, no prišlo vážne zranenie a moje plány som musela neplánovane odložiť. So spomínaným zranením prišiel čas aj na ukončenie strednej školy s čím súvisela aj príprava na úspešné
skončenie maturitného ročníka a nasledovala dilema čo ďalej?
Po asi piatich rokoch som sa opäť dostala späť na športovú dráhu, no už ako člen policajného
zboru Slovenskej republiky, kedy som sa začala pohrávať s myšlienkou vrátiť sa späť do pretekového kolotoča, no už nie v behu na lyžiach, ale v biatlone! Vyšlo to, i keď návrat bol veľmi
bolestivý a náročný. Začala som sa zúčastňovať rôznych súťaží v rámci policajného zboru na
ktorých som si pripísala vynikajúce výsledky, ktoré ma opäť motivovali k tomu aby som na sebe
neprestávala stále tvrdo pracovať. A čo sa týka biatlonu? Stal sa pre mňa vášňou a úplne si ma
podmanil. Za vrchol svojho snaženia som si určila Majstrovstvá sveta v Kanadskom Quebecu,
príprave ktorej som obetovala všetko čo som mohla a moje snaženie sa vyplatilo! Z Kanady
som si priniesla striebro a tri zlaté kovy, čo považujem za svoje najväčšie úspechy.
Športovať chcem a budem pokiaľ mi bude zdravie slúžiť. Bola by som šťastná, keby sa mi
podarilo motivovať mladých ľudí k tomu, aby športovali a milovali naše nádherné hory aspoň
tak ako ja 
Obec na dobových fotografiách

Na fotografii z okolo roku 1970 sú ženy oddychujúce pri hrabaní sena na pravej strana potoka Belienec, v mieste nedávnej skládky tuhého komunálneho odpadu. Vzadu vidno severnú
stranu Bartošovie kúpeľov. V nich sa v drevených kadiach vo vode zelenkavej od mladých
výhonkov smrekov a borovíc okolo roku 1900 kúpavali hostia. Spomína sa, že bola fotografia
týchto kúpeľov z južnej strany aj so ženami v dobovom oblečení. Ak túto fotografiu niekto má,
radi ju uverejníme.
František Bizub
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Z histórie obce
Nové poznatky z dejín Horného Liptova
Cez internet je dnes možné bádať priamo v origináloch listín v Maďarskom národnom archíve
v Budapešti. Teda nie sprostredkovane cez rôzne zborníky a knihy. To mi umožnilo študovať aj
stredoveké listiny týkajúce sa Horného Liptova. Získané poznatky upresňujú to, čo bolo publikované doteraz.
Kráľ Belo IV. vo Zvolene 25. októbra 1269 daroval českému kráľovskému hosťovi Bohumírovi
pustý les medzi vodou Hybe (inter aquam Gybe) a hranicou so zemou Spišského opátstva
(terra Abbatis de Scepus), v ktorom boli lesná lúka Turie Pole (sylua pratum Turapola), lúka
Východná (pratum Vyhodna) a potok Važec (riuulus Vanych), teraz Biely Váh. Kráľ povolil, aby v
tomto Bohumírovom lese usadení ľudia boli 10 rokov oslobodení od daní.1 Z darovacej listiny
vyplýva, že les na východ a juh od potoka Hybe (Hybica) patril Bohumírovi.
Bohumírovi 25. mája 1273 kráľ Ladislav IV. vydal potvrdzovaciu listinu na les medzi kráľovskými hosťami v Hybiach (Hospites nostros de villa Hybe) a hranicou opátstva na Spiši. V ňom
bola lesná lúka Východná (Sylva pratum Vichodna), potok Biely Váh (rivulus Vasuch) a územie
patriace kráľovi Turie Pole (campus Turapolya nominatus existut regie collationi). Kráľ Bohumírovým ľuďom, ktorí boli v tomto lese, alebo sa mali v úmysle v ňom usadiť, povolil odvádzať
desiatok nie kráľovi, ale svojim kňazom.2 V tejto listine sa už spomínajú kráľovskí hostia
v Hybiach, tie sú už menovite uvedené ako osada.
Kráľ Ladislav IV. poveril 12. mája 1274 Spišskú Kapitulu vytýčením presných hraníc lesa medzi kráľovskými hosťami v Hybiach a lesmi opátstva v Spiši. V tomto lese patriacom Bohumírovi
bol potok Biely Váh (Wazuch) a územie patriace kráľovi Turie Pole (campus Thurapolya nominatus existunt, regiae collationi pertinentem). Na základe tohto poverenia Spišská Kapitula 11.
júna 1274 vydala hraničnú listinu. Hranica medzi Hybami a Bohumírovou zemou bola od vtoku
potoka Boca do Váhu, ďalej hore Váhom, potom hore Bielym Váhom, z neho vystúpila do
nemenovaného malého potôčka (paruo fluuio), teraz Beliansky potok, z neho išla smerom na
západ cez veľkú cestu (magma via), dolu touto cestou vošla do potoka Hybica (fluuium Hibe)
a hore ním do Vysokých Tatier (tenderet ad alpes Tarchol) až ku prameňu (in capite) rieky
Poprad. Bohumírova zem mala na východe hranicu so Spišom od prameňa dolu riekou Poprad,
potom na juh dolu terajším Červeným potokom (Vöröspatak vocatum), ku prameňu rieky
Hornád (ad caput fluuvii Harnad), odtiaľ do vysokých hôr (de ipsis alpibus), po nich ku potoku
Boca (in fluuium Bocha) a dolu týmto potokom zostúpila do rieky Váh (caderet in fluuium
Wagh).3 Pri tomto vytýčení hraníc sa zem Hýb na východe zväčšila po terajší Beliansky potok a
na juhu po Biely Váh. Vtedy sa lúka Východná dostala do hybského chotára.
Bohumír s bratom Serafínom prišli v roku 1283 ku kráľovi Ladislavovi IV. a ukázali mu 53 rokov starú listinu na zem a osadu Mogiorfolu (napísané v tvare Mogyorfolu) a žiadali ho, aby im
ju potvrdil. V listine je uvedené, že kráľ Ondrej II. v roku 1230 daroval za vojenské služby Beuchovi, Hauchovi a Polkovi voľnú zem (terram), ktorú kedysi mala osada (ville) Mogiorfolu. Túto
zem od územia Liptova vydeľovali prudké vodné toky (torrens) Boca (Beuchna) a Belá (Feir
potok), ktoré vtekajú do Váhu. Kráľ Ondrej II. obdarovaným udelil povolenie konať na tejto
zemi trh oslobodený od daní a poplatkov. Na základe toho im kráľ Ladislav IV. vydal novú listinu, v ktorej listinu z roku 1230 v doslovnom prepise potvrdil.4 Podľa tejto listiny bola osada

Mogiorfolu na východ od prudkých vodných tokov Boca a Belá, čo dokazuje, že to nebola
terajšia Uhorská Ves. Pôvodná listina z roku 1230 sa nezachovala.
Na origináli listiny z roku 1283 je názov Beuchna vo význame Boca správny. U slova Beuchna
má prvé písmeno B jasne viditeľné spodné bruško, takže ho nemožno zamieňať s písmenom R,
ako to urobili niektorí historici. Aj Feir potok je tam vo význame Belá správny a nemožno ho
pripisovať terajšiemu Belianskému potoku medzi Važcom a Východnou. Ten nevteká do Váhu
a v tej dobe nemal pomenovanie, v hraničnej listine z roku 1274 je uvedený len ako malý potôčik (paruo fluuio).

Aj keď sa v listine z roku 1230 neuvádzajú východné hranice zeme Mogiorfolu, tvorila ich
hranica Liptova so Spišom. Dokazuje to hraničná listina vydaná v roku 1260 kráľom Belom IV.
opátstvu v Spišskom Štiavniku.5
Zem ani osada Moriorfolu z listiny z roku 1230 sa nespomína v listinách z rokov 1263, 1269,
1273 a 1274. To dokazuje, že pred tým zanikla. Bola v roku 1241 zničená Tatármi, ktorí prenikli
zo Spiša. Kráľ Belo IV. túto zem Moriorfolu daroval v roku 1269 českému kráľovskému hosťovi
Bohumírovi, aby ju znova osídlil. Vtedy Tatári vyplienili aj susednú osadu Hybe a kráľ Belo IV. ju
po roku 1269 znova osídlil nemeckými kráľovskými hosťami.
Vo Zvolene 11. septembra 1285 kráľ Ladislav IV. listinou potvrdil Bohumírovi vlastníctvo zeme (terre) Trstené (Nadast), Vezveres a Mogorfolu.6
Ku kráľovi Ladislavovi IV., ktorý bol na Spiši, prišli Bohumír a Serafínovi synovia Ondrej
a Mikuláš s prosbou, aby ich vyňal z radov kráľovských hostí. Kráľ listinou z 8. mája 1286 povýšil medzi šľachticov konajúcich kráľovskú službu Bohumíra so synmi s ich zemami a osadami
(terris et possessionibus) Trstené (Nadast), Vezueres, Magorfolu, Bobrovec (Bobrouch), Važec
(Wazych) a Štrba (Churba) a Serafínových synov s ich zemami a majetkami Liptovský Peter
(Scentpeter), Liptovský Mikuláš (Scentmiclos) a Liptovská Ondrášová (Howkfolua).7 V tejto
listine nie je rozlíšené, čo bolo darované ako zeme a čo ako osady. Listina z roku 1285 napovedá, že Vezveres a Mogorfolu boli zeme.
Na Bohumírovu žiadosť mu 3. augusta 1287 kráľ Ladislav IV. v Bude vydal povolenie na hľadanie a ryžovanie zlata vo vodách a potoku Boca (in agua et fluvio Bacha vocato aurum gurere
vel lavare).8
Keď kráľ Ondrej III. navštívil Zvolen, Turiec a Liptov, požiadali ho šiesti Bohumírovi synovia
z Liptova (de Liptou), aby im bola vrátená odcudzená zem Wezueres medzi potokmi Boca, Váh
a Ploštínka, ktoré ich otcovi pred 60 rokmi v roku 1263 daroval kráľ Belo IV. Kráľ Ondrej III.
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vydal listinu 21. marca 1293, ktorou im túto zem potvrdil.9 V tejto listine nie je na zemi Wezueres uvedený terajší Liptovský Ján ani terajšia Uhorská Ves, čo dokazuje, že v roku 1293 ešte
neexistovali. Bohumírovi potomkovia na zemi Wezueres vtedy nebývali. Keby tam bývali,
nemohli by im ju odcudziť. Pôvodná listina z roku 1263 sa nezachovala.
Na juh od osady Štrba vznikla osada Šuňava (ville Schonaw). Spomína sa v listine z 12. novembra 1298, v ktorej na príkaz kráľa riešila Spišská Kapitula hranice medzi Bohumírovými
synmi a opátstvom na Spiši.10 Bohumírov syn Dionýz vstúpil do kartuziánskeho kláštora na
Skale útočišťa na Spiši. Jeho bratia mu zo spoločného majetku vydelili Šuňavu a on ju testamentom daroval svojmu kláštoru. Listinu o tom vydala Spišská Kapitula 22. septembra 1321.11
Touto listinou sa chotár Šuňavy dostal z Liptovskej stolice do Spišskej stolice.
Podľa listiny vydanej 23. mája 1327 na Vyšehrade, sa Bohumírovi synovia sťažovali u kráľa
Karola Róberta a na Turčianskom konvente, že im z kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý mali vo
svojej osade, ukradli pohár, knihy, cirkevné oblečenie a výsadnú listinu od kráľa Ladislava IV.
Neuviedli osadu kde kostol stál, iba že sú šľachtici z Liptova.12 V listine z roku 1349 je uvedené
len, že Bohumírovmu potomkovi Bodovi patrí cirkev s kostolom sv. Jána Krstiteľa (Bodo Eclesia
Beati Joannis Baptista templiare).13 V ostatných listinách z pred roka 1360 Bohumírovi synovia
uviedli, že sú z Liptova (de Lyptou).14 To dokazuje, že nebývali v terajšom Liptovskom Jáne, ten
vtedy stále ešte neexistoval a teda tam nebol ani terajší kostol sv. Jána Krstiteľa. Bývali v osade
Liptov. Lebo latinské „de Lyptou“ je označenie osady, kde dotyční bývali a nie označenie územia.
O dávnu zem Mogiorfolu sa hlásili desiati Detrichovi vnuci, ktorí žili v terajšej Uhorskej Vsi
(de dicta villa Magyarfolu). Tí prišli ku kráľovi Karolovi Róbertovi na Vyšehrad so 101 rokov starou listinou z roku 1239, ktorou kráľ Belo IV. odobral v roku 1239 zo zeme Mogiorfolu
(napísané v tvare Mogorfolu) ku kráľovskému majetku osadu Hybe, pričom osadu Mogiorfolu
Polkovi ponechal. Kráľa žiadali, aby im túto listinu potvrdil. Kráľ Karol Róbert im vo sviatok sv.
Mikuláša roku 1340 vydal novú listinu, v ktorej v prepise listinu z roku 1239 potvrdil, čiže zem
Mogiorfolu im daroval, ale len v zníženom rozsahu (redigi faciemus).15 V tejto listine z roku
1340 sa prvý raz spomína terajšia Uhorská Ves. Pôvodná listina z roku 1239 sa nezachovala.
V Hybiach 23. júna 1342 sa richtár Hýb Cristianus a siedmi prísažní dohodli s Bohumírovými
potomkami na trvalom dolovaní zlata na Boci. Pritom museli z čistého zlata odovzdať Bohumírovým potomkom jednu osminu (a latere iuxta ipsos, ubi eisdem successoribus Bogomerii
16
magis utile videbitur, sub forma octave partis permittant super auro perpetue laborare).
Satelitná snímka z roku 2003 na hradisku povyše Kráľovej Lehoty odhalila podzemné základy
budov (snímka je aj teraz na webovej stránke Google Earth). Na snímke vidno pozemné základy viacerých domov. Najväčšie sú obdĺžnikové základy budovy (približne 36 x 11 m) s hranatým
päť, alebo šesťuholníkovým tvarom (vežičkou?) vo východnej časti základu múru a polygonálne
základy veľkého kostola (približne 32 x 14 m). Tam, pri sútoku Bieleho a Čierneho Váhu, na
križovatke starých obchodných ciest, bola pôvodná osada Mogiorfolu z listín z rokov 1230
a 1239. Je možné, že sú to základy kostola sv. Jána Krstiteľa.
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To by znamenalo, že tam bývali Bohumír a jeho potomkovia. V širšom okolí hradiska
v Kráľovej Lehote v súčasnosti objavujeme ďalšie stopy po dávnom osídlení. Možno, že tam
bolo územie patriace kráľovi Turie Pole z listín z rokov 1273 a 1274 neskoršie premenované na
osadu Liptov, ktorú si Bohumírovi potomkovia udávali ako svoje bydlisko.
Cesta z osady Mogiorfolu do osady Hybe išla popri sútoku Čierneho a Bieleho Váhu, cez brod
pri meandri (ohybe) v Bielom Váhu, potom hore závozom cez les, kde zárezy tejto cesty aj časti
dlažby z kameňov okrúhliakov poznať doteraz. Poblíž cesty, tam kde končí les a začína pole
Kráľova, sú na homoľovom kopci doteraz zachované tri zemné terasy strážneho opevnenia.
Cesta pokračovala cez pole Kráľova do Hýb.
Táto cesta, ktorá sa ohýbala na Bielom Váhu, sa spomína ako stará kupecká cesta.17 Pravdepodobne toto bola veľká cesta z Liptova na Spiš. Neviedla cez hrad Liptovský Hrádok a osadu
Dovalovo, tie vtedy ešte neexistovali. O veľkej ceste (magma via) v úseku Liptovský Mikuláš –
Hybe nie sú z 13. storočia písomné údaje, len nad Hybami z roku 1274 a na hranici Liptova so
Spišom v roku 1298.18
Na území medzi riekou Váh, riekou Čierny Váh, hrebeňom Nízkych Tatier a potokom Boca,
ktoré predtým patrilo Bohumírovi, mal v polovici 14. storočia svoj poľovný revír kráľ Ľudovít I.
V ňom vznikla kráľovská osada jeho služobníkov, ktorí sa o poľovný revír starali a strážili ho.
Za to im dal kráľ úľavu na daniach – lehotu.19 Z toho vznikol názov osady. Vtedy sa južná hranica chotára Hýb posunula po rieku Čierny Váh.
Kráľ Ľudovít I. kráľovské zeme a lesy (Terram et Silvam nostram Regal) medzi riekou Váh,
riekou Čierny Váh, hrebeňom Nízkych Tatier a potokom Boca, daroval na zámku v Slovenskej
Ľupči 28. júna 1361 za verné služby preukázané pri kráľovských poľovačkách Mikulášovmu
synovi Egidovi (Egidii filii Nicolai) a jeho synom Barnabášovi (Barnabe), Kristiánovi (Cristani)
a Jánovi (Ganh).20
Mykov syn Egid požiadal 5. novembra 1380 kráľa Ľudovíta I. o vytýčenie chotára terajšej
Uhorskej Vsi (possessionem Magyarfalua). Kráľ listom 8. novembra 1380 z Vyšehradu tým
poveril Spišskú Kapitulu. V Uhorskej Vsi sa 14. decembra 1380 zišli za účasti kanonika Mikuláša
zo Spišskej Kapituly a kráľových zástupcov, jedným z nich bol Ján, syn Egida (Johannes filius
Egidii). Bol to pravdepodobne Ján z listiny kráľa Ľudovíta z roku 1361. Prítomní šľachtici jednej
zúčastnenej strany boli z Detrichovej Vsi (Detrechfalu) a Liptovského Ondreja (Zenth Andras) a
druhej strany z Trsteného (Nadast), Smrečian (Zemerchen) a Liptovského Jána (Zentyuan).
Hraničnú listinu Uhorskej Vsi pre Mykovho syna Egida a jeho bratov vydala Spišská Kapitula 20.
decembra 1380.21 V tejto listine je prvý raz uvedený Liptovský Ján. Vtedy bol určená hranica
medzi chotármi Liptovského Jána a Uhorskej Vsi.
Magister Ján, syn Egida (filli Egidy), podžupan (vicecomes) Liptovskej stolice, ten z listiny kráľa Ľudovíta z roku 1361, a štyria stoliční sudcovia 3. januára 1386 v spore o územie Boce medzi
Egidovým synom Barnabášom, ktorý býval ako kráľovský hosť na Boci (Barnabae de Bocha
Hospites) a Vavrincom, Sebastiánom a Petrom zo Sv. Jána (de Sancto Johanne baptista) dohodli, že ruda, ktorá ešte nebola vydaná, aj seno z hornej časti po Zabrez ponechajú Barnabášovi
a seno z dolnej časti od Váhu po Zabrez bude patriť Vavrincovi a jeho súrodencom. Zaviazali sa,
že strana, ktorá začne nový spor, bude pred začatím sporu povinná zložiť desať mariek okrem
22
čiastky patriacej sudcom.
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Listinou vydanou 1. júla 1390 na zámku v Slovenskej Ľupči kráľ Žigmund potvrdil Egidovým
synom Barnabášovi a Jánovi (Barnabae et Hanhonis Filior Aegidii) kráľovské zeme a lesy, ktoré
im v roku 1361 daroval kráľ Ľudovít I.23
V roku 1410 pred Spišskou Kapitulou Peter, syn Lamperta z Liptovského Jána (de Zentywan),
protestoval proti tomu, aby z Lehoty (de Lehotny) Egidov syn Ján a Barnabášov syn Gregor
(vnuk Egida) využívali lesy, banské výkopy a hrádze.24 V tejto listine je už menovite uvedená
Kráľova Lehota.
Listiny z rokov 1386 a 1410 dokazujú, že predkovia Lehotskovcov bývali aj na Boci a mali tam
bane na rudu. V rokoch 2016 a 2018 sme na viacerých miestach v okolí hradiska v Kráľovej
Lehote našli veľké množstvo trosky z tavby železa.
Syn Egida Ján, syn Barnabáša Gregor a syn ich sestry Mikuláš požiadali kráľa Žigmunda, aby
im daroval osadu Lehota (Lehotta). Proti tomu pred Spišskou Kapitulou 8. decembra 1417
protestovali Svätojánskovci (de Zenthywan), ktorí tvrdili, že Lehota je ich osada.25 To, že si
robili nárok na osadu Lehota podporuje, že Bohumírovi potomci predtým bývali v osade Mogiorfolu, ktorá mala neskoršie názov Liptov a potom Kráľova Lehota. Z tejto listiny tiež vyplýva,
že v roku 1417 osada Kráľova Lehota ešte patrila kráľovi. To vysvetľuje, prečo neboli jej listiny
preverované v súpise listín Liptovského a turčianskeho registra v roku 1391. Nevieme, či v roku
1417 bola osada Kráľova Lehota hore na hradisku, alebo už v mieste terajšej obce.
Spory o osady Boca (Bocha) a Kráľova Lehota (Kiralelhotha) na príkaz kráľa Žigmunda ukončil
v roku 1422 Turčiansky konvent, ktorý určil hranice medzi zemou Svätojánskovcov a zemou
Lehotskovcov potokom Boca.26
František Bizub
Familiárny mlyn na potoku Boca
Mlyn zemianskeho rodového spoločenstva Família Lehotská sa nachádzal na potoku Boca
(Bocianka). Od stredu dediny bol vyše dva kilometre vzdialený. Cesta ku mlynu viedla z dediny
cez Vyšné pole. Potom strmo schádzala do údolia potoka Boca.
Mlyn je zakreslený na mape prvého vojenského mapovania z roku 1785. Je aj na mape druhého vojenského mapovania z roku 1869.
Na potoku Boca bola hať.
Z nej tiekla voda vpravo do
mlynského kanála. Kanál
bol 1120 metrov dlhý,
z toho prívod vody do mlyna mal 640 metrov. Pozostatky mlynského kanála
poznať doteraz. Poznať aj
miesto vodnej nádrže slúžiacej ako zásobáreň vody
v prípade nedostatku prítoku vody. Pramene vody zo
svahov vrchu Mních zabraňovali zamŕzaniu mlynského kanála v zime. Z najsilnejšieho prameňa prúdi teraz voda do
obecného vodovodu. Pred mlynom z mlynského kanála viedol bočný kanál, ktorý odvádzal
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vodu do potoka Boca, keď bolo mlynské koleso zastavené. Zachovali sa aj časti kamenných
múrov mlyna.
V roku 1788 mal mlyn v prenájme Pavol Kriška. Mlynárom v roku 1796 bol Jano Haluška.
Vtedy menili mlynské kamene a opravovali vodné koleso. Keď ho dvíhali, potrebovali k tomu
siedmych chlapov. V roku 1815
dostal mlyn do prenájmu Ján
Kriško, keď ho žid Marek Bren po
exekúcii zanechal. V roku 1821 sa
spomínajú Koreňovci z mlyna.
V roku 1831 v ňom mlynárčil
Pavel Čajka.
Rodové spoločenstvo Família
Lehotská si v roku 1834 dalo
zhotoviť stavebné plány na nový
murovaný mlyn. Mlyn mal mať tri
vodné kolesá a obytná časť dve
izby, kuchyňu a komoru. Nový
mlyn ale nepostavili.
V roku
1867
mal
mlyn
v prenájme Ondrej Čáni, v roku
1874 Ján Krno a okolo roku 1895
Michal Kubínsky z Hýb. Posledným mlynárom bol v rokoch 1911
až 1920 Matej Holécy. Potom
mlyn zanikol.
Videofilm o mlyne je prístupný
na internete, link: https://youtu.be/76tGvT7YWtk
František Bizub
Jaskyňa Líščia diera
vo Vachtárovej
O jaskyni nad tokom Váhu
v stráni hneď oproti dedine
Kráľova Lehota v masíve
Vachtárovej sme mali informáciu niekoľko rokov, no
preskúmali sme ju až začiatkom februára roku 2017.
O jej existencii sme sa dozvedeli od pána, ktorého sme
odviezli zo Svarína do Kráľovej Lehoty. Pri rozhovore o
bežných veciach si spomenul
aj na jaskyňu, kde sa chodili
ako deti hrávať. Jej existenciu nám potvrdili aj Jaroslav
Baran a František Bizub
z Kráľovej Lehoty. Niekoľkokrát sme ju boli s kamarátom
Petrom Vaňkom hľadať, no
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neboli sme úspešní, aj keď sme prechádzali systematicky všetky skalné útvary v tejto oblasti.
Až na podľa rád Milana Ďuricu z Kráľovej Lehoty sme našli jej vchod v skalnom rade.
Ide o fragment riečnej chodby s dĺžkou 9,5 metra. Do jaskyne sa dá dostať cez jej tesný otvor
iba plazením. Jej podzemné priestory využíva líška ako občasný úkryt, pri prieskume sme cítili
jej charakteristický štipľavý zápach. Koniec jaskyne sa
nachádza tesne pod povrchom, sú tu korene zo stromov, kopaním by sa iba otvoril nový vchod. Pokračovanie tejto lokality teda už neexistuje.
Keďže sme sa nedozvedeli jej názov, pretože ju
miestni volajú iba Jaskyňa, tak sme ju do Národnej
databázy jaskýň, ktorá sa vedie v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši,
zaevidovali podľa okolností ktoré sme mali pri prieskume ako Líščia diera vo Vachtárovej.
Je tu však otázka či v okolí tejto jaskyne sa nachádzajú aj iné lokality a či v masíve Vachtárovej je vytvorená väčšia jaskyňa. Odpoveď na túto
otázku môže dať podrobnejší výskum a šťastná náhoda. Masív Vachtárovej je tvorený druhohornými dolomitmi ktoré nie sú také vhodné na tvorbu jaskýň ako vápence napríklad
v Demänovskej doline, ale tok Váhu tu v minulosti mohol vytvoriť pozoruhodné podzemné
priestory. Takže indície sú tu, len treba chodiť po Vachtárovej s otvorenými očami a hľadať
súvislosti...
Ing. Peter Holúbek
Oznam obecného úradu
Informácia o zvýšenom poplatku obce za uloženie komunálneho odpadu
na skládke TKO v Liptovskom Hrádku
Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Pre obce
a mestá prinášajú nové právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočet. Nové
právne predpisy zvýhodňujú tie obce a mestá, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov v roku 2019 viac ako 30%. Na základe uvedeného zákona sme museli uskutočniť výpočet
úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018, v ktorom bolo 130,08 tony
tuhého komunálneho odpadu, 4,3 t objemového odpadu a 18,88 t drobného stavebného
odpadu, čo je spolu 153,26 t/rok. Celkom bolo vytriedeného separovaného odpadu, do ktorého patrí papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, vyradené el. zariadenia a iné v celkovom množstve
50,578 t/rok. Pri prepočte podľa vzorca nám výsledné percento triedenia vyšlo 24,81 %, čím sa
poplatok za uloženie TKO na skládke v Liptovskom Hrádku zvýšil z pôvodných 5,17 € na 10,0 €
za tonu, to znamená, že od 1. marca 2019 naša obec platí za uloženie 1 tony TKO o takmer
5,0 € viac oproti predchádzajúcim rokom. Tento poplatok sa podľa nových predpisov zvyšuje
alebo znižuje podľa výšky percenta triedenia odpadov. Čím vyššie percento triedenia sa v našej
obci dosiahne, tým bude nižší poplatok za uloženie TKO na skládke a obec môže pristúpiť k
zníženiu poplatku od občanov. Naopak, ak bude percento triedenia v našej obci nízke, obec
môže pristúpiť k zvýšeniu tohto poplatku.
Komunálny odpad je odpad, ktorý vzniká pri bežnom živote v domácnosti. Tento odpad by
mal byť už v domácnosti vytriedený a nemal by obsahovať separovateľné druhy, ktoré patria
do nádob na to určených. Do kuka nádob patrí iba taký odpad, ktorý už nie je možné vytriediť.
Tiež je dôležité uvedomiť si, že ak je v nádobe na triedený zber dosiahnutá hodnota znečistenia
45%, náklady na spracovanie takto silne znečisteného odpadu znáša obec a nie zberová spoločnosť, ktorá nám tento separovaný odpad vyváža. Rovnako neefektívne je, keď zberová
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spoločnosť odváža namiesto odpadu vzduch, to platí hlavne pri plastovom odpade. Už iba
takým jednoduchým úkonom, akým je stláčanie odpadov ušetríme 40 – 50% obsahu nádob na
triedený odpad. Toto všetko ovplyvňuje poplatky, ktoré obec vynakladá na odpady zo svojho
rozpočtu.
Vážení občania, obraciame sa preto na Vás so žiadosťou, aby ste dôsledne pristupovali
k separovaniu komodít odpadov, aby sa docielilo znižovanie množstva TKO vyvezeného na
skládku do Liptovského Hrádku, čím by sa znížili celkové poplatky za uloženie TKO na skládke.
V našej obci môžete vytriediť rôzne odpady, nie len tie, na ktoré sú po obci rozmiestnené
zberné nádoby. Stačí sa informovať na tunajšom obecnom úrade a pracovníci Vám radi povedia, ako a kde sa dajú odpady uložiť.
„BEZ VAŠEJ POMOCI A VAŠEJ AKTÍVNEJ ÚČASTI PRI SEPAROVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU
SA NÁM ZMENY NIKDY NEPODARÍ DOSIAHNUŤ “.
Vladimír Kapríni, Mgr. Erika Šteučeková
Spoločenská rubrika za mesiac január – apríl 2019
Narodili sa: Február – Matej Macek
Apríl – Karolína Michalidesová
Uzavreli manželstvo: Február – Marián Hlavna a Eva Lištiaková, cirkevný, cezpoľní
Marec – Radoslav Moravčík a Veronika Lukášová, cirkevný, cezpoľní
Apríl – Viktor Mirga a Simona Polhošová, občiansky
Zomreli: Február – Zuzana Teplická 79 ročná, Samuel Lehotský, Kr. Lehota 222, 61 ročný
Apríl – Vilma Lorenčíková 92 ročná
Jubileá: 50 rokov Január – Vladimír Poliak
Apríl – Zdenka Lehotská, Kr. Lehota 214
55 rokov Apríl – Oľga Halušková
60 rokov Február – Eva Lehotská, Kr. Lehota 222
Apríl – Soňa Ďuricová, Dana Koreňová
65 rokov Január – Dušan Lehotský, Kr. Lehota 188 Február – Libuša Miháliková
Marec – Mária Sopková
70 rokov Január – Zlatica Bizubová
Február – Ľubomír Lehotský, Ján Pavlák
Marec – Viera Jančigová
75 rokov Apríl – Jarmila Jurášová, Daniel Kunaj
80 rokov Marec – Marta Lehotská
Štatistické údaje k 31. 12. 2018
Počet obyvateľov 609, z toho muži 295, ženy 314.
Prisťahovalo sa 11, z toho muži 3, ženy 8.
Narodilo sa 13, z toho muži 8, ženy 5.
Odsťahovalo sa 9, z toho muži 3, ženy 6 .
Zomrelo 4, z toho muži 3, ženy 1.
Počet domov 195, z toho 140 rodinných, 6 bytových a 49 neobývaných.
Chaty a rekreačné zariadenia 14, stavby na ostatné účely 16, rozostavané domy 2.
V Kráľovej Lehote v časti obce Svarín je 25 domov, z toho 10 rodinných a 15 chát. Rozostavaný
je 1 rodinný dom a 1 stavba na ostatné účely.
Dagmar Žišková
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