September 2021

Číslo 2

Ročník 17

Mimoriadna situácia v obci
V dôsledku silných dažďov s vetrom došlo 15. júla 2021 v čase 01,00 – 01,30 hod.
k vybreženiu vody z miestnych potokov, odvodňovacích kanálov a rigolov, k poškodeniu živičného krytu miestnych komunikácií a silný vietor, doslova víchrica, strhával v Kráľovej Lehote
strechy budov na Detskom domove, na budove a chatke bývalého NÚPVTOS, na železničnom
stavadle a ďalšie strechy na súkromných chatách, vyvracal stromy a betónové elektrické stĺpy,
bolo potrhané elektrické vedenie v časti ulice Potok. Z dôvodu vyvrátenia stromov bola neprejazdná aj štátna cesta III/2356 do miestnej časti obce Svarín. Starosta obce vyhlásil dňa 15. júla
2021 o 7,00 hod. na území obce Kráľova Lehota mimoriadnu situáciu a bol vyhlásený III. stupeň
povodňovej aktivity pre územie obce, ktoré bolo odvolané v ten deň o 15,00 hod.
V nočných hodinách bola na SSE a.s. nahlásená mimoriadna situácia v obci, kedy bola celá
obec bez elektriny. Dodávka elektriny bola opravená v popoludňajších hodinách a v ulici Potok
provizórne vo večerných hodinách, za čo patrí pracovníkom SSE a.s., ktorí boli v teréne za
nepriaznivých podmienok, veľké poďakovanie.
Hneď ráno za silného dažďa, ktorý trval až do obedňajších hodín, priložili ruky
k odstraňovaniu popadaných stromov, konárov a elektrických stĺpov a tým aspoň
k čiastočnému prechodu komunikácie ulice Potok obyvatelia obce, niektorí s motorovými
pílami, a to Pavel Bizub, Ján Koreň s dcérou Kristínou, Štefan Kunák ml., Ján Kunák, Miroslav
Lipták, Rastislav Sokol, Marek Lehotský (Dávidovie) aj s traktorom, Benjamín Kabzan, Vladimír
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Poliak, Dušan Španko, Jana Lehotská a ďalší, ktorým vyslovujem veľké poďakovanie za ochotu
a pomoc.
Veľkú ochotu a pomoc pri riešení mimoriadnej situácie prejavila aj vedúca odboru Krízového
riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš Mgr. Marta Kollárová s pracovníkom pánom
Kováčom.
Veľmi dobrá koordinácia odstraňovania
mimoriadnej situácie bola aj zo strany
riaditeľa Detského domova Mgr. Zdenka
Michalidesa, ktorý v nedeľu 18. júla 2021
zorganizoval dobrovoľné hasičské zbory
(DHZ) z Liptovskej Porúbky, Liptovskej
Kokavy, Malužinej a Východnej, celkom 21
dobrovoľných hasičov, medzi ktorými boli
aj členovia z Kráľovej Lehoty Zuzana Ráchelová, Lukáš Spevár, Jakub Trnka a Peter
Čimbora. Títo členovia zabezpečili
v dopoludňajších hodinách odstránenie
odtrhnutého plechu zo strechy budovy
Detského domova, ktorý silná víchrica
zaniesla až do záhrady Zdena Lehotského,
Kráľova Lehota č. 81, ktorému zničila skleník a poškodila časť oplotenia. Dobre zorganizovanou prácou za pomoci rozbrusovačiek napojených na elektrocentrály a ťažkých sekacích sekier po častiach poodnášali dobrovoľní hasiči v rukách kusy pokrivených plechov do
zadného dvora Detského domova na kopy.
Chcem sa menom svojim aj menom obce Kráľova Lehota poďakovať veliteľom i členom týchto DHZ, ktorí sa zúčastnili pri odstraňovaní mimoriadnej situácie, za preukázanú ochotu, veľkú
pomoc a charakter... lebo tak by to malo byť „V núdzi poznáš priateľa“ a nevieme, kedy ju
budeme potrebovať. Poďakovanie chcem vysloviť aj pánom starostom a pani starostke za
účasť a pomoc ich DHZ pri tejto nezávideniahodnej situácii.
Mimoriadna situácia bola odvolaná 3. augusta 2021 o 7,00 hod. na celom území obce Kráľova Lehota po splnení úloh záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo
ohrozenia života, zdravia osôb a majetku podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Obec Kráľova Lehota vypracovala a predložila písomnú žiadosť s prílohami na Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor Krízového riadenia dňa 23.8.2021 na úhradu požadovaných skutočných výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu vzniknutých s mimoriadnou udalosťou v obci
Kráľova Lehota, ktorá bola vyhlásená dňa 15.07.2021 a odvolaná dňa 03.08.2021.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 12/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
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U z n e s e n i e číslo 13/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Ing. Eva Sopková a Eva Lehotská
U z n e s e n i e číslo 14/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Matej Lehotský – člen návrhovej komisie
Peter Čimbora – člen návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 15/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. uznesenia číslo 1/2021 až 9/2021 boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia číslo
64/2020 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na
I. polrok 2021, 10/2021 – ŽSK – ponuka na odpredaj prebytočného majetku úseku
cesty III/2357 z cestnej siete v dĺžke 24 m za kúpnu cenu 1,00 Euro a 11/2021 – ŽSR
Bratislava – Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001 – A16077 – ZoVB/2021
v prospech povinného na právo uloženia inžinierskej siete SO – 02 kanalizačná prípojka
a žumpa v rozsahu vymedzeného geometrickým plánom č. 45554048 – 17/2018
U z n e s e n i e číslo 16/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kráľova Lehota
a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020
U z n e s e n i e číslo 17/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 6. Prerokovanie Záverečného účtu obce Kráľova Lehota za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce Kráľova Lehota a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020
bez výhrad
2. prevod prebytku hospodárenia z roku 2020 vo výške 45 277,95 € do Rezervného fondu
3. prevod hospodárskeho výsledku z minulých rokov vo výške 7 471,99 € do Rezervného
fondu
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U z n e s e n i e číslo 18/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 7. Hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. hospodárenie obce Kráľova Lehota k 31.03.2021
B. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 v súlade s § 14
ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U z n e s e n i e číslo 19/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 8. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol a 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 z finančnej kontroly účtovných dokladov – došlých
faktúr za mesiace november – december 2020 v Obci Kráľova Lehota
2. Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly stavu nehnuteľného majetku
Obce Kráľova Lehota a efektívnosti jeho využitia
U z n e s e n i e číslo 20/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na II. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Kráľova Lehota na II. polrok 2021
B. p o v e r u j e
1. hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Kráľova Lehota na II. polrok 2021
U z n e s e n i e číslo 21/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v y h l a s u j e
1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota, ktorá sa uskutoční dňa
20.07.2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kráľovej Lehote ( v rámci
zasadnutia obecného zastupiteľstva)
B. u s t a n o v u j e podmienky na funkciu hlavného kontrolóra obce Kráľova
Lehota (ďalej len hlavný kontrolór):
1. kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb.
- bezúhonnosť
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2.

3.

4.

5.

ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť
vo voľbe:
- prax vo verejnej správe
- počítačové znalosti: štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet
- odborné znalosti: najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich
sa činnosti územnej samosprávy a jej hospodárenia
náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje (mailová
adresa a číslo telefónu)
- overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia
a odbornej praxe
- čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce
Kráľova Lehota
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra
podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:
- pracovný pomer bude uzavretý na 0,10 úväzok základného pracovného času (16,00
hodín mesačne)
- funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne 2. augusta 2021 – presný dátum bude
uvedený v pracovnej zmluve
termín a spôsob odovzdania prihlášky:
- termín ukončenia prihlášok: do 06.07.2021 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum
doručenia do podateľne obecného úradu osobne alebo prostredníctvom pošty)
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku s požadovanými
dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra
– NEOTVÁRAŤ“ doručiť na adresu: Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova
Lehota 39
proces voľby hlavného kontrolóra:
- voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a odst. 3 zákona
č. 369/1990 Zb.
- na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom
a uznesením obecného zastupiteľstva
- každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5minút
- prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí obecné
zastupiteľstvo pred samotnou voľbou

U z n e s e n i e číslo 22/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 12. Rôzne j/ Komunikácia Magdolina skala – objekt živičná úprava komunikácie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. realizáciu živičnej úpravy časti komunikácie Magdolina skala podľa vyhodnotených
cenových ponúk firmou RILINE s.r.o. Ružomberok vo výške 10 823,12 € s DPH
z Rezervného fondu obce
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U z n e s e n i e číslo 23/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. zámer zámeny majetku obce podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. – pozemku z pôvodnej parcely číslo E-KN 765, vymedzený
podľa geometrického plánu číslo 35162431-64/2021 zo dňa 1.6.2021 vyhotoviteľom
Jaroslav DURIŠ, geodetické a kartografické práce, Matúškova 556, LIPT. HRÁDOK,
na parcelu číslo C-KN 765/2, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 6,00 m2
v k. ú. Kráľova Lehota zapísaný na LV číslo 712, v podiele 1/1 obec Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338 za pozemok žiadateľa Miroslava Liptáka,
032 33 Kráľova Lehota 91 z pôvodnej parcely číslo C-KN 770, vymedzený podľa
geometrického plánu číslo 35162431-64/2021 zo dňa 1.6.2021 vyhotoviteľom
Jaroslav DURIŠ, geodetické a kartografické práce, Matúškova 556, LIPT. HRÁDOK,
na parcelu číslo C-KN 770/2, druh pozemku TTP, o výmere 5,00 m2 v k. ú. Kráľova
Lehota zapísaný na LV číslo 188, v podiele 1/1 Miroslav Lipták, 032 33 Kráľova
Lehota 91.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku oplotenia rodinného
domu žiadateľa Miroslava Liptáka, 032 33 Kráľova Lehota 91 do účelovej cesty vedúcej
do lokality Opáleniská – Belienec.

A.
1.
2.

U z n e s e n i e číslo 24/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 07.06.2021
k bodu 12. Rôzne n/ zoznamy kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
schvaľuje
zoznam kníh Obecnej knižnice v Kráľovej Lehote zaradených do prírastkového
záznamu za rok 2020
zoznam kníh zaradených do prírastkového zoznamu Obecnej knižnice v Kráľovej
Lehote za rok 2020

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľova Lehota č. 2/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy Materskej školy v Kráľovej Lehote a Školskej jedálne pri MŠ v Kráľovej
Lehote, na správu budovy MŠ a ŠJ pri MŠ Kráľova Lehota 82 a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času a záujmových krúžkoch základných škôl
Obecné zastupiteľstvo obce Kráľova Lehota v súlade s § 6, ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznieslo všetkými 5 hlasmi prítomných poslancov na Všeobecne záväznom nariadení obce Kráľova Lehota č. 2/2021 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy Materskej školy v Kráľovej Lehote a Školskej jedálne pri MŠ v Kráľovej
Lehote, na správu budovy MŠ a ŠJ pri MŠ Kráľova Lehota 82 a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času a záujmových krúžkoch základných škôl pričom bola
splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
U z n e s e n i e číslo 25/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 1. Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s ch v a ľ u j e
1. program rokovania obecného zastupiteľstva
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U z n e s e n i e číslo 26/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. b e r i e na v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky zápisnice Dagmar Žišková
2. určenie overovateľov zápisnice Matej Lehotský a Ing. Eva Sopková
U z n e s e n i e číslo 27/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení:
Zdenko Lehotský – predseda návrhovej komisie
Matej Lehotský – člen návrhovej komisie
Ing. Eva Sopková – členka návrhovej komisie
U z n e s e n i e číslo 28/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. k o n š t a t u j e, že
1. že uznesenia číslo 12/2021, 13/2021, 14/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021
a 24/2021 boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia číslo 15/2021 – kontrola plnenia
uznesení (10/2021 – ŽSK – ponuka na odpredaj prebytočného majetku úseku cesty
III/2357 z cestnej siete v dĺžke 24 m za kúpnu cenu 1,00 Euro a 11/2021 – ŽSR
Bratislava – Zmluva o zriadení vecného bremena č. 001 – A16077 – ZoVB/2021
v prospech povinného na právo uloženia inžinierskej siete SO – 02 kanalizačná prípojka
a žumpa v rozsahu vymedzeného geometrickým plánom č. 45554048 – 17/2018),
20/2021 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľova Lehota na II.
polrok 2021, 21/2021 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota,
22/2021 – Komunikácia Magdolina skala – objekt živičná úprava komunikácie
a 23/2021 – zámer zámeny majetku – pozemku obce Kráľova Lehota za pozemok
vlastníka Miroslava Liptáka
U z n e s e n i e číslo 29/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota v zmysle § 18a ods. 2 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. v o l í
1. PhDr. Desanu Stromkovú, trvale bytom Veterná Poruba 67, 031 04 Liptovský Mikuláš,
do funkcie hlavného kontrolóra obce Kráľova Lehota s pracovným úväzkom 0,10
(16 hodín mesačne) na obdobie 6 rokov od 01.08.2021 do 31.07.2027
B. u d e ľ u j e
1. súhlas PhDr. Desane Stromkovej, trvale bytom Veterná Poruba 67, 031 04 Liptovský
Mikuláš, hlavnej kontrolórke obce Kráľova Lehota na výkon podnikateľskej a inej
zárobkovej činnosti
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U z n e s e n i e číslo 30/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej Lehote, konaného dňa 20.07.2021
k bodu 6. Miroslav Lipták, 032 33 Kráľova Lehota 91 – zámena pozemkov v majetku obce za
pozemok vo vlastníctve žiadateľa v k. ú. Kráľova Lehota – predloženie žiadosti
o zámenu pozemku podľa geometrického plánu č. 35162431-64/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote
A. s c h v a ľ u j e
1. podľa § 11, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. v súlade
s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp. podmienky
zámeny majetku obce – pozemku z pôvodnej parcely číslo E-KN 765, vymedzený
podľa geometrického plánu č. 35162431-64/2021 zo dňa 1.6.2021 vyhotoviteľom
Jaroslav DURIŠ geodetické a kartografické práce, Matúškova 556, LIPT. HRÁDOK, na
parcelu číslo C-KN 765/2, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 6,00 m2 v k. ú.
Kráľova Lehota zapísaný na LV číslo 712, v podiele 1/1 obec Kráľova Lehota,
032 33 Kráľova Lehota 39, IČO 00315338, za pozemok žiadateľa Miroslava
Liptáka, 032 33 Kráľova Lehota 91, z pôvodnej parcely číslo C-KN 770,
vymedzený podľa geometrického plánu číslo 35162431-64/2021 zo dňa
1.6.2021 vyhotoviteľom Jaroslav DURIŠ geodetické a kartografické práce,
Matúškova 556, LIPT. HRÁDOK, na parcelu číslo C-KN 770/2, druh pozemku
TTP, o výmere 5,00 m2 v k. ú. Kráľova Lehota zapísaný na LV číslo 188,
v podiele 1/1 Miroslav Lipták, 032 33 Kráľova Lehota 91
B. p o v e r u j e
1. starostu obce vykonaním všetkých právnych úkonov potrebných k zámene
uvedeného majetku – pozemku z vlastníctva obce Kráľova Lehota za pozemok
žiadateľa Miroslava Liptáka, 032 33 Kráľova Lehota 91
Starosta obce: Vladimír K a p r í n i

Kosenie trávnych porastov od odbočky k ihrisku po vstup do starej časti obce a okolie viacúčelového ihriska zabezpečuje obec cez firmu AQUATRYSK Štefan Kunák, Kráľova Lehota č. 97.
V mesiaci máj 2021 boli pred pamätníkom padlých v 1. a 2. svetovej vojne navŕtané
a osadené hliníkové stĺpiky, ktorých oprava bola zabezpečená vo forme InterTechnic, s.r.o.,
Liptovský Mikuláš.

Hlasovanie poslancov
Za uznesenie č. 12 – 24/2021 a za Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2021 hlasovali 5 poslanci Zdenko Lehotský, Peter Čimbora, Eva Lehotská, Matej Lehotský a Ing. Eva Sopková. Za
uznesenie č. 25 – 30/2021 hlasovali 3 poslanci Zdenko Lehotský, Matej Lehotský a Ing. Eva
Sopková.

Rozvoj obce
Práce v obci
V druhej polovici mesiaca apríl 2021 bolo ukončené zametanie a čistenie MK priestranstiev
a chodníkov v obci po zimnom období od posypového materiálu a ostatných nečistôt. Odvážali
sa orezané konáre z ovocných, ihličnatých a listnatých stromov na určenú skládku s vlastníkmi
pozemkov do Starej doliny, ktoré budú následne zoštiepkované. Pílilo, štiepalo a ukladalo sa
drevo v dolnej záhrade MŠ do kotolne pre nasledujúce vykurovacie obdobie 2021/2022.
Bol pokosený od buriny odvodňovací rigol z čadičových kociek v starej časti obce a následne
vykonaný postrek proti burine v rigoloch.
V polovici mesiaca máj sme začali s kosením trávnych porastov v obci, najprv v starej časti
obce, pokračovalo sa ulicou popri škôlke po cintorín, Nová ulica, Magdolina skala, ul. popri
ihrisku, popri chodníku až po vstup do obce zo št. cesty I/72, následne ulica Potok a cintorín, aj
pomedzi hrobové miesta. Pravidelne v intervaloch 2 – 3 týždne sa kosí horná záhrada materskej školy, ktorá je vzorne udržiavaná.
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V mesiacoch júl – august sa popri ďalšom kosení trávnatých porastov čistil odvodňovací systém, rigoly, priekopy a záchytné šachty v križovatke a pred obchodom COOP Jednota. Vyčistil
a vykopal sa odvodňovací kanál spoza obchodu COOP Jednota (parkovisko za obchodom a pred
bývalým pohostinstvom) až po križovatku pri vtoku, kde voda priepustom popod cestu a žel.
trať vteká do vodného toku Váh
Po dažďovej smršti a veternej kalamite po polnoci, v čase 01,00 – 01,30 hod. dňa 15. júla
2021, kedy došlo k vyvaleniu betónových stĺpov elektrického vedenia, popadaniu, polámaniu
a vyvráteniu borovíc na jestvujúce elektrické vedenie a v spodnej časti ul. Potok, bola činnosť
zamestnancov obce zameraná na odstraňovanie kalamity, pílením popadaných stromov,
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Do kotolne v materskej škole boli odpratané 2 autá uhlia – čiernych brikiet a koksu, nakoľko
sme čakali či nám schvália podanú žiadosť na Environmentálnom fonde Bratislava na rekonštrukciu kotolne v materskej škole na biomasu.

Za odvedenú prácu sa chcem pracovníkom obce poďakovať cestou nášho obecného časopisu
a popriať im pevné zdravie, pohodu, veľa síl a spokojnosti do prichádzajúceho zimného obdobia.
Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala
Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Bratislava zo dňa
07.09.2020 a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y767 zo dňa
14.04.2021 v rámci Opatrenia 7.-Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach vo
výške 25 659,60 € boli dňa 26.5.2021 vybratým zhotoviteľom firmou RILINE, s.r.o., Štiavnická
5140, 034 01 Ružomberok začaté stavebné práce na Rekonštrukcii chodníka Magdolina skala.

odvetvovaním, odvozom konárov na skládku a dreva ku kotolni MŠ. Po dažďovej smršti
museli byť na ulici Huty k cintorínu odstránené veľké nánosy blata a štrku z miestnej komunikácie, podobne aj na ulici Potok.
K odstraňovaniu veternej kalamity bola zabezpečená aj technika – Avia plošina Straka
s pilčíkom, traktorový nakladač z firmy DyhaTech Kráľova Lehota, obecný traktor s vlečkou
a samozrejme pilčík Vladimír Poliak a pracovité ruky Dušana Španku a Janky Lehotskej (o vyhlásení mimoriadnej situácie informujeme v úvodnom článku časopisu).
V mesiaci august – september sa pokračovalo v kosení trávnatých porastov v celej časti obce,
odvoze zeleného odpadu na kompostovisko, nakladaní a odvoze konárov zo záhrad, dočisťovaní odvodňovacích rigolov, veľkej záchytnej šachty pod hospodárskym dvorom AGRIA (pri
garážach) a v potoku.
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Celková dĺžka úpravy rekonštrukcie chodníka je 156,0 m so začiatkom od št. cesty III/2356 po
rod. dom Miroslava Lehotského. Šírka chodníka je 1,5 m s osadením nových betónových cestných obrubníkov, vjazdov zo zámkovej dlažby Klasiko hr. 60 mm, vo svahu bol zhotovený po
čelnej strane zárubový múrik z „City palisád“ v dĺžke 76,0 m.
Súčasťou tohto projektu bolo aj vybudovanie nového verejného osvetlenia vedľa chodníka
v dĺžke 175,0 m v počte 5 ks svietidiel typu LED 15 W, IP 65, ktoré bolo napojené na zdroj
elektriky z jestvujúceho stĺpa pred radovými domami.
Nakoľko rozvody verejného osvetlenia boli uložené do podkladnej vrstvy chodníka, došlo
k väčšej dĺžke úpravy chodníka až po radové rodinné domy a tieto naviac práce boli uhradené
z rozpočtu obce v sume 2 883,60 €.

Stavebno-montážne práce na rekonštrukcii chodníka Magdolina skala a verejného osvetlenia
boli dodávateľom ukončené dňa 12.07.2021 protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. Náklady
na vybudovanie objektu verejného osvetlenia dodávateľom RILINE s.r.o. Ružomberok boli
v sume 7 836,31 € uhradené z rozpočtu obce pre rok 2021.
Žiadosť o refundáciu platby zo strany obce Kráľova Lehota so všetkými požadovanými dokladmi a prílohami bola zaslaná na PPA Bratislava dňa 12.08.2021 na celkovú schválenú sumu
25 659,60 €.
Oprava živičného krytu miestnej komunikácie v obci Kráľova Lehota
Obec predložila písomnú žiadosť dňa 10. 06. 2021 o poskytnutie finančného príspevku
z Mimoriadneho fondu Lesov SR pre rok 2021 na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Podľa možností
a výšky poskytnutých finančných prostriedkov pre rok 2021 sa bude realizovať oprava narušeného krytu miestnej komunikácie ešte túto jeseň na základe predložených cenových ponúk na
výber zhotoviteľa diela.
Vladimír Kapríni, starosta obce

Zo života obce
Výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS)
V utorok 10. augusta 2021 sa za účasti 18 členov, z celkového počtu 32, konala v zasadacej
miestnosti obecného úradu Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej Kráľova
Lehota. Stretli sme sa takto spoločne po dvoch rokoch, keďže v roku 2020 sme výročnú členskú
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schôdzu kvôli koronavírusu COVID 19 nemohli uskutočniť. Na úvod schôdze sme si minútou
ticha uctili pamiatku nášho člena Dušana Brezinu. Zaspievali sme pieseň „Slovensko moje“.

Schôdzu otvorila predsedníčka Erika Šteučeková, ktorá privítala členov MO MS a z Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši predsedu Krajskej rady MS Milana Stromku. Zhodnotili
činnosť miestneho odboru v rokoch 2019 a 2020 a schválili plán činnosti na rok 2021.
Prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni aj predseda Krajskej rady pán Milan
Stromko, ktorý informoval o dianí v MS a jej plánovaných akciách na rok 2021. Na záver schôdze si všetci zaspievali pieseň „Kto za pravdu horí“.
Mgr. Erika Šteučeková, predsedníčka MO MS
Navštívil hrob svojej matky
23. júla 2021 navštívil našu obec syn Kristy Bendovej
Michal Kostra, ktorý žije
v nemeckom Düsseldorfe.
Stretli sme sa na miestnom
cintoríne, kde sme zapálili
sviečku k urnovému hrobu
jeho matky a potom sme
navštívili pamätnú izbu na
železničnej stanici, ktorú
ešte nevidel.
Mgr. Erika Šteučeková

príhovor jeden z hlavných
rečníkov, Slavo Poloha. Vyrozprával
biblický
príbeh
o Jozefovi. To, že ho bratia
predali do otroctva so zlým
zámerom, obrátil Boh na dobré. Rovnako tá najhoršia vec,
smrť Božieho syna Ježiša na
kríži, sa obrátila na veľké víťazstvo. „Bol Boh zaskočený Jozefovou alebo Ježišovou zlou
situáciou? Bol Boh dobrý?“ –
pýtal sa Slavo Poloha premočeného publika.
Rečníci hlavných doobedňajších a večerných programov
prinášali povzbudenie mladej
generácii, ktorá v poslednom
roku prešla veľmi ťažkým obdobím. Ťažoba, ktorú bolo cítiť vo
vzduchu viac, ako po iné roky, sa
postupne premieňala na nádej
a radosť. V piatok vyšlo slnko
a kaviarničky
s oddychovými
zónami sa naplnili vravou priateľov, ktorí sa dlho nevideli. Semináre so zaujímavými rečníkmi
odhaľovali témy osobnej integrity

CampFest 2021 – Čo teraz?
Aj tento rok sa v Kráľovej Lehote, časť obce Svarín, uskutočnil kresťanský festival CampFest.
V čase covid opatrení sa usporiadatelia rozhodli zorganizovať rovno dva CampFesty, v dvoch
predĺžených víkendoch za sebou, 29. 7. – 1. 8. a 5. – 8. 8. 2021.
Téma tohtoročného CampFestu mala názov „Čo teraz?“ Práve táto otázka zrejme preblesla
hlavou mnohým, ktorí prišli hneď na začiatok druhého CampFestového víkendu. Vo štvrtok
podvečer, práve pred zahájením programu, začalo zúrivo liať. Mokré boli stany, spacáky, aj
batohy so všetkými vecami. Po areáli najskôr pobehovali, potom už len odovzdane kráčali
veľmi mokrí ľudia. „Je Boh zaskočený dažďom? Je Boh zaskočený koronou?“ – takto začal svoj
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(Z chlapca kráľom, Dobre už vraj bolo, Čo ťa Instagram (ne)naučí o chodení a sexe, Hanba)
a tiež aktuálne spoločenské témy (Fakenews vs. Prauda, Ekologická kríza – a čo ja s tým?).
Semináre Základný balíček prežitia a Nechce sa mi modliť – čo teraz? hovorili o témach duchovného života – o modlitbe, spoločenstve, čítaní Biblie, službe. Novinkou tohtoročného
CampFestu boli diskusie mladých ľudí s názvom Youth Talk, v ktorých partia priateľov veľmi
otvorene a úprimne rozprávala o pálčivých témach – sex, pretvárka vs. autenticita vo viere,
sociálne siete a iné.

takých kúskov je po Slovensku a v Českej republike niekoľko stovák.“ – vysvetlil z pódia Štefan
Beňa, riaditeľ CampFestu. „A spoločne tvoríme jeden veľký obraz Božích hrdinov.“
Tohtoročného CampFestu sa v súlade s protipandemickými opatreniami zúčastnilo počas
dvoch víkendov takmer 2000 ľudí. Festival tak svojou malou časťou dopomohol preklenúť
náročné obdobie v životoch mnohých mladých ľudí. Zostáva dúfať, že ďalší rok už bude možné
stretnúť sa opäť vo väčšom počte.
Lucia Šmelíková
Organizátorom CampFestu je o.z. Mládež pre Krista – Slovensko v spolupráci so Združením
kresťanských spoločenstiev mládeže. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Podujatie tiež finančne podporil Žilinský samosprávny
kraj.
Stretnutie futbalistov

Na CampFestoch spoločne odohralo svoje koncerty a chvály 31 slovenských a českých interpretov. Spestrením tradičných worshipových žánrov boli vystúpenia rapperov z formácií Tow
Meot a Isaac Records, ktorí spoločne s mladým publikom vytvorili výnimočnú atmosféru. Rôznosť žánrov rozšírili An(dž)elino s tvrdšou rockovou hudbou alebo dievčatá z formácie G.O.D.‘s,
ktoré interpretovali známe piesne amerického gospelu. Chválové zoskupenia eSPé, Timothy,
Piar Music, BCC Worship, Tretí deň, Lámačské Chvály, Martindom Worship a ďalší priniesli
atmosféru hlbokého uctievania a modlitby.
Dôležitou súčasťou CampFestu bolo aj tento rok Poradenské centrum, v ktorom pôsobili vyškolení kresťanskí poradcovia. V osobných rozhovoroch tu účastníci mohli hľadať odpovede na
dôležité otázky osobného a duchovného života, hľadať riešenia problémov vo vzťahoch alebo
povzbudenie v časoch duševnej tiesne.
Na príprave oboch CampFestových víkendov sa spolu podieľal široký tím dobrovoľníkov. Okrem prác na festivale dobrovoľníci pokosili a upravili verejné priestranstvá v okolitých obciach
Kráľova Lehota a Východná a zlikvidovali nelegálne vyvezený odpad v blízkosti areálu. Zaujímavosťou je, že viac než polovica zodpovedných vedúcich v organizačnom tíme tiež pracuje na
príprave festivalu v rámci svojho voľného času bez nároku na odmenu.
Posledný večer sa niesol v téme „Zobuďte hrdinov“ a bol povzbudením byť „hrdinom“ vo
svojom každodennom živote a prinášať jednoduchý vplyv lásky, múdrosti, pokoja, trpezlivosti a
nádeje do svojich rodín, škôl, na pracoviská, do dedín a miest. Na záver sobotného programu
boli účastníci vyzvaní, aby si z veľkého obrazu puzzle vzali na pamiatku jeden kúsok skladačky.
„Keď sa pozriete na ten váš kúsok skladačky na kľúčenke alebo prívesku, spomeňte si, že
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V auguste 2021 sa v penzióne Larion v Kráľovej
Lehote konalo spoločné stretnutie zástupcov a hráčov futbalových klubov Hybe a Kráľova Lehota, ktorého sa zúčastnili starostovia obcí a súčasný poslanec Národnej rady SR bývalý výborný futbalový
reprezentant a úspešný tréner Dušan Galis.

Pri návšteve našej obce poslanec NR SR
Dušan Galis zapálil sviečku na urnovom hrobe
Kristy Bendovej.
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77. výročie Slovenského národného povstania
V sobotu 28. augusta 2021 sme sa zúčastnili na spomienkovom podujatí 77. výročia SNP, ktoré sa každoročne koná na Partizánskej lúke na Podbanskom. Tento rok podujatie organizovalo
mesto Vysoké Tatry. Podujatia sa za našu obec zúčastnili starosta obce Vladimír Kapríni, evanjelická pani farárka Mgr. Viera Mosná, pracovníčka Mgr. OcÚ Erika Šteučeková, členovia miestnych organizácií Helena Bakošová a Jozef Lesák. Program začal štátnou hymnou v podaní Podtatranských Alexandrovcov zo Svitu. Nasledovalo kladenie vencov ku pamätníkom, pri ktorých

mali čestnú stráž členovia Klubu vojenskej histórie zo Svitu. Prítomným sa prihovorili zástupca
organizátora podujatia viceprimátor Vysokých Tatier, predsedovia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade a v Liptovskom Mikuláši a tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovenku. V prejavoch poďakovali hrdinom, ktorí povstali
proti útlaku a padli v boji za našu slobodu, ale aj veteránom, ktorých je čoraz menej. Odsúdili
neonacizmus a extrémizmus, ktorý aj dnes vidíme okolo seba. Na záver oficiálnej časti zapálili
partizánsku vatru. Po oficiálnej časti bol všetkým prítomným podávaný guľáš a občerstvenie.
Svojim spevom spríjemňovali atmosféru Alexandrovci zo Svitu.

V popoludňajších hodinách o 15 hod. sme si pripomenuli 77. výročie SNP aj v našej obci.
Stretli sme sa pred obecným úradom a spoločne sme prešli ku pamätníku padlých, kde sme
položili veniec vďaky a zapálili sviečky. Na úvod sme zaspievali štátnu hymnu, Erika Šteučeková
predniesla báseň Partizánska jeseň. Prítomným sa prihovoril starosta obce Vladimír Kapríni, prihovorila a pomodlila sa pani farárka Viera Mosná, na záver predseda ZO SZPB Milan
Mrlian poďakoval prítomným za účasť.
V piatok 27. augusta sme o 14 hod. boli položiť veniec vďaky a zapáliť sviečky pri pamätníku
v Koprovici.
Mgr. Erika Šteučeková
Nový školský rok v materskej škole
Pred nedávnom sme sa lúčili s našimi predškolákmi a už sú z nich prváci. Lucasko Lehotský,
Lejka Ilavská, Maťko Španko, Martinka Michalidesová z Kráľovej Lehoty a Lukáško Lehotský z
Hýb sa v júni slávnostne rozlúčili s pani učiteľkami, tetou kuchárkou, tetou upratovačkou a so
všetkými kamarátmi na rozlúčkovej slávnosti spojenej so „škôlkárskou maturitou“, kde všetkým prítomným prezentovali svoje vedomosti a schopnosti získané v materskej škole. Všetci
sme si pochutili na výbornej torte, ktorú pri tejto slávnostnej príležitosti zabezpečili rodičia
predškolákov. Už tradične sme v školskej záhrade zasadili stromček, ktorý bude, tak ako naši už
terajší prváci, silnieť a rásť do krásy. Samozrejme nechýbalo tablo, ktoré sme spolu s piesňou a
poďakovaním zaniesli na obecný úrad. Keď niečo končí, niečo nové začína a na túto skutočnosť
poukázali aj lúčiaci sa predškoláci, ktorí nám na rozlúčku zaspievali: „Milé pani učiteľky nemusíte plakať, už v septembri nové deti budú Vám tu skákať. Veľká škola už nás volá v septembrový
čas, premení sa na školáka každý jeden z nás.“
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Čas plynie veľmi rýchlo a po
voľných letných dňoch sme
sa opäť vrátili do materskej
školy plní očakávania a tí
najmladší, spolu s mamičkami aj s obavami, čo ich v tej
škôlke, čaká ako si zvyknú na
nové prostredie, na neznámych ľudí a režim materskej
školy. My, zamestnanci, sa
snažíme čo najviac uľahčiť
novoprijatým deťom adaptáciu najmä láskavým prístupom a rodičov uisťujeme, že
dôslednosť,
jednotnosť
a trpezlivosť sú tým najlepším a zaručeným spôsobom
ako dosiahnuť spoločný cieľ.
V
školskom
roku
2021/2022 sa personálne
obsadenie v materskej škole

nezmenilo. Výchovno-vzdelávaciu činnosť
zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky Zuzana Jurčová, Mgr. Zuzana Hellebrandtová a
Bc. Renáta Kováčová. Adriana Beňová pracuje na úväzok ako pestúnka, kuchárkou je
Alena Hybenová a upratovačkou Eva Petrovičová. Riaditeľkou MŠ je Zuzana Jurčová
a vedúcou školskej jedálne Eva Schlégerová.
V súčasnosti navštevuje našu MŠ 30 detí. Z
celkového počtu je 17 detí z Kráľovej Lehoty.
Od 1. 9. 2021 je predprimárne vzdelávanie
podľa § 28a ods. 1 školského zákona povinné pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta
(vrátane) dovŕši päť rokov veku a z tejto
skutočnosti vyplývajú pre rodičov nové
povinnosti. Zákonný zástupca je povinný
dieťa prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a dieťa pravidelne
denne dochádza do materskej školy a to
najmenej štyri hodiny denne (okrem času
školských prázdnin). Neprítomnosť dieťaťa

je rodič povinný oznámiť triednej učiteľke a písomne ho ospravedlniť, alebo predložiť lekárske
potvrdenie pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ. Ak rodič nebude dbať o riadne plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka školy bude povinná oznámiť to úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.
Prajem všetkým deťom, zamestnancom aj rodičom úspešný štart do nového školského roka,
aby sme si vzájomne dôverovali a zároveň sa rešpektovali a riešili len príjemné veci.
Zuzana Jurčová, riaditeľka MŠ
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Ďalšie poznatky z prieskumu jaskýň v chotári Kráľovej Lehoty
Vápence a dolomity v chotári Kráľovej Lehoty, kde sa vyskytujú jaskyne, sú v úzadí oproti neďalekým významným lokalitám v Jánskej či Demänovskej doline. Aj z tohto dôvodu tu speleologický výskum nemá dlhšiu tradíciu a donedávna tu žiadna jaskyňa nebola evidovaná. Praktický speleologický výskum tu inicioval František Bizub v roku 2019, keď sme spolu s jeho synom
Petrom a Petrom Vaňkom hľadali podzemný priestor v kóte Mních (1150 m n. m.). Z tohto
obdobia výskumu sa zaregistrovalo v Národnej databáze jaskýň v Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 5
lokalít v tejto oblasti v k. ú. Kráľova Lehota
(Brloh v Sekaniciach, dl. 3 m; Trhlina
v Sekaniciach, dl. 2 m; Portál v Sekaniciach, dl.
3 m; Puklinová jaskyňa v skalnej veži, dl. 3 m;
Mních, dl. 7 m). Ďalší impulz k prieskumu oblasti v Starej doline opäť priniesol F. Bizub nálezom
otvoru v kóte Milkovo (1251 m n. m.) v roku

Jaskyňa Bizubova diera

Prieskum jaskyne Neprístupná diera
2020, ktorý nepreskúmal. Informáciu o tejto
skutočnosti odovzdal Dušanovi Jančovičovi a 1.
6. 2020 sme sa do tejto oblasti vypravili na
speleologický prieskum. V priebehu niekoľkých
akcií sme s Petrom Vaňkom, Mirom Kudlom
a Dušanom Jančovičom zaregistroval v tejto
oblasti ďalších 12 lokalít (Brloh v Starej doline,
dl. 2 m; Milkovo 1, dl. 2 m; Milkovo 2, dl. 2 m;

Vchod do Sovej jaskyne
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Rysia diera, dl. 3 m; Sovia
jaskyňa, dl. 5 m; Tunel pod
oknom, dl. 5 m; Kratšia jaskyňa, dl. 2 m; Diery v šikmej
pukline, dl. 2 m; Bizubova
diera, dl. 5 m; Diera na poruche, dl. 2 m; Diera nad oknom, dl. 2 m; Nízka diera, dl.
8 m). Dve lokality v údolí
Bocianky (Komín v skalnom
uchu, dl. 4 m; Rozsadlina
v stráni, dl. 3 m) našiel
a zaregistroval na jar v roku
2021 pracovník Slovenského
múzea
ochrany
prírody
a jaskyniarstva Peter Laučík.
V oblasti Milkova sme v stene zaregistrovali aj otvor,
ktorý nebol dostupný. Tento
preskúmali dňa 12. 5. 2021 P.
Holúbek s E. Farkašovskou
s pomocou lanovej techniky.
V tejto iba 3 metre dlhej lokalite (Neprístupná diera) sme
zaregistrovali hniezdo výra
skalného. Z odobratej vzorky
určil
kosti
Ján
Obuch
z Botanickej záhrady Univerzity Komenského so sídlom
v Blatnici. On determinoval aj
vývržky, ktoré sa našli v 5
metrov dlhej Sovej jaskyni.
Podľa jeho vyjadrenia ide
o denný úkryt sovy obyčajnej.
Dňa 27. 4. 2021 nám F. Bizub ukázal v oblasti medzi
Vyšnou a Nižnou dolinou
v Korbelyho grúni zaujímavú
lokalitu. Vo vápencovom
masíve je vytvorený gravitačný zosuv a následne sa tu
vytvorili dve rozsadlinové
jaskyne. V nižšie položenej
(Diera v Korbelyho grúni
v Nižnej doline) vidno ďalšie pokračovanie, len je nutné vyčistiť otvor a vplaziť sa do podzemia.
V druhej lokalite (Diera v Korbelyho grúni vo Vyšnej doline) sú stopy po výkopových prácach,
jej hĺbka dosahuje 2 metre. Predpokladáme že poľovníci tu pracovali za účelom vykopania
jazveca. Tieto lokality treba navštíviť v zime.
Speleologický prieskum v okolí Kráľovej Lehoty priniesol zaujímavé výsledky. Zaregistrovali
Kráľova Lehota, zbery kostí zo Starej doliny
Druhy
Lokality
Slovenské mená
Latinské mená
1
2
jež svetlý
Erinaceus roumanicus
3
krt obyčajný
Talpa europaea
3
1
piskor obyčajný
Sorex araneus
1
piskor malý
Sorex minutus
1
piskor vrchovský
Sorex alpinus
2
dulovnica väčšia
Neomys fodiens
2
netopier veľký
Myotis myotis
1
uchaňa čierna
Barbastella barbastellus
1
1
ucháč svetlý
Plecotus auritus
1
zajac poľný
Lepus europaeus
3
plch obyčajný
Glis glis
2
5
plch záhradný
Eliomys quercinus
2
pĺšik lieskový
Muscardinus avellanarius
2
3
myšovka vrchovská
Sicista betulina
1
ryšavka žltohrdlá
Apodemus flavicollis
4
4
ryšavka obyčajná
Apodemus sylvaticus
6
ryšavka malooká
Apodemus microps
2
ryšavka tmavopása
Apodemus agrarius
1
hrdziak hôrny
Myodes glareolus
2
hryzec vodný
Arvicola amphibius
23
hraboš poľný
Microtus arvalis
26
hraboš močiarny
Microtus agrestis
2
1
lasica obyčajná
Mustela nivalis
1
tchor tmavý
Mustela putorius
1
Cicavce
Mammalia
88
20
sokol kobec
Falco columbarius
1
jariabok hôrny
Tetrastes bonasia
1
prepelica poľná
Coturnix coturnix
1
sluka hôrna
Scolopax rusticola
1
holub hrivnák
Columba palumbus
1
škovránok poľný
Alauda arvensis
2
drozd plavý
Turdus philomelos
1
1
Vták, mláďa
Aves sp. juv.
1
Vtáky
Aves
9
1
skokan hnedý
Rana temporaria
124
4
hady
Serpentes sp.
1
pstruh potočný
Salmo trutta
1
Obojživelníky,
Amphibia, Reptilia, Pisces
126
4
plazy, ryby
Suma jedincov:
223
25
Lokality:
1 – výr skalný Bubo bubo, Kráľova Lehota, máj 2021, Stará dolina,
Neprístupná diera
2 – sova obyčajná, Strix aluco, Kráľova Lehota, február 2021, Stará
dolina, Sovia jaskyňa

24

sme v oblasti Milkova dva ponory
povrchových vôd do podzemia.
Ich výver nepoznáme, predpokladáme, že tečú po zlomoch
hlboko do údolia Čierneho Váhu.
V oblasti Milkova je pravdepodobne vytvorená rozsiahlejšia
jaskyňa. Usudzujeme tak na
základe
reliéfu
terénu
a fragmentov jaskýň. V Nízkej
diere vidno že tesný priestor
pokračuje ďalej, bolo by tu zaujímavé kopať v sedimentoch.

Rôzne

Tok v Milkove s výdatnosťou cca 20 litrov za
sekundu ktorý sa ponára do vápencového masívu
V oblasti Milkova je členitý skalný reliéf a je možné, že
v neprístupných miestach sú vytvorené
ďalšie
jaskyne.
V speleologickom prieskume sa
plánuje pokračovať a snáď bude
objavená v Kráľovej Lehote aj
zaujímavá a rozsiahla jaskyňa.

Nízka diera v Milkove

Jaskyňa Diera v Korbelyho
grúni vo Vyšnej doline
Malá vzorka potravy sovy obyčajnej je ukážkou lesnej fauny, ktorá sa
tam
vyskytuje
v súčasnosti.
Z drobných cicavcov sú to 3 druhy
piskorov, 2 druhy plchov, krt, ryšavka žltohrdlá a hraboš močiarny.
Vzorka potravy výra skalného sa
však značne líši od tej, ktorú sme
zistili
na
hornom
Liptove
za posledných 20 rokov. Je to hlavne
veľkým počtom skokanov hnedých.
Podobný, ale oveľa väčší zber máme
z hniezda výra pod Malužinou, vzdialeného od tohto v Starej doline len 3
km. Oba sú z obdobia pred viac ako
100 rokmi, keď okolité svahy boli
odlesnené
a spásané
ovcami.
Kosti zvierat z hniezda
S pastierstvom sa rozšírila do hôr aj
výra skalného
ryšavka malooká, plch záhradný,
z vtákov
napríklad
prepelica
a škovránok. Výr dokázal uloviť aj pstruha potočného. V Starej doline sme vyzbierali z hniezda
výra len časť kostí, zvyšok spracujeme neskôr.
Pre periodikum obce Kráľova Lehota napísali P. Holúbek, D. Jančovič a J. Obuch
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Včely nie sú ovce
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo vyhlášku č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhláška ukladá v § 45, ods. 1 písm. b,
umiestnenie hospodárskych zvierat, včelstiev a včelárskych zariadení za elektrickým ohradníkom. Ináč štát neposkytne chovateľovi náhradu škody spôsobenej živočíchmi určenými podľa §
44 tejto vyhlášky.
Od 1. 1. 2023 má vstúpiť do platnosti aj ods. 3 § 45 v znení: Elektrický ohradník podľa odseku
1 písm. b) musí byť uzemnený a pozostávať aspoň zo štyroch vodičov so zdrojom elektrického
napätia 12 V, výkonom 4000 – 6000 W a minimálnou pulznou silou 7 J, pričom najnižšie umiestnený vodič musí byť vo výške 10 cm až 25 cm nad zemou a ďalšie vodiče musia byť umiestnené tak, že rozpätie medzi nimi smerom zospodu nahor je 30 cm, 40 cm a 45 cm a najvyššie
umiestnený vodič je vo výške aspoň 140 cm.
Z tohto znenia vidno, že ho navrhli neodborníci. Lebo zdroj elektrického napätia pre generátor impulzov ohradníka je nielen z batérie 12 V, ale aj z elektrickej siete 231 V . Ani údaj
o výkone generátora 4000 – 6000 W nie je správny, lebo sa neudáva vo W (watoch), ale v J
(jouloch). Návrh znenia nepredložili na pripomienkovanie Slovenskému zväzu včelárov a včely
zaradili medzi ostatné hospodárske zvieratá. Ale včely nie sú ovce. Včelstvá je potrebné chrániť
ohradníkom len proti medveďom a nie aj proti vlkom, rysom a ďalším predátorom určeným v §
44 a vymenovaným v prílohe č. 39 vyhlášky. Elektrické vodiče na oplôtku včelnice stačia tri, od
zeme a od seba vzdialené 35 cm. Zabránia vniknúť do ohrady malým aj veľkým medveďom.
Potvrdzujú to moje dlhoročné skúsenosti s týmto oplôtkom, používam ho od roku 1986.
O ochrane včelstiev proti medveďom som publikoval v časopise Včelár č. 10/1992, č. 11/1992,
č. 12/1992, č. 9/1996, č. 4/2013 a č.
10/2020.
Generátor impulzov o výkone 7 J je
pre dlhé pasienkové ohrady. Pri kontakte tela (zvieraťa alebo človeka), ktoré
predstavuje 500 ohmový odpor (Ω),
s vodičom ohrady nesmie napätie na
ohrade prevýšiť 5000 V. Pri výkone
generátora 7 J je výstupné napätie pri
500 Ω až 7500 V. Od roku 2013 používam generátor o výkone 2,6 J, stále
prítomné medvede z okolitých hôr ani
raz neprekonali oplôtok našej včelnice, nezničili nám ani jedno včelstvo. Požadované napätie
najviac 5000 V pri 500 ohmovom odpore spĺňajú len generátory o výkone do 2 J, ten o výkone
2 J pri 500 ohmovom odpore má napätie 4800 V.
Niet pádneho dôvodu nariaďovať pre včelnice oplôtok zo štyroch vodičov a výške 140 cm
a s generátorom o výkone 7 J. Náklady na nový oplôtok a generátor elektrického ohradníka
finančne zaťažia včelára. Generátor o výkone 7 J prekračuje o 2500 V bezpečné hodnoty
napätia. Medvede sú premnožené, vchádzajú aj do záhrad a dvorov ľudských obydlí a tam
postavené ohradníky s veľkým výkonom predstavujú nebezpečenstvo úrazu najmä pre deti.
Navrhujem vo vyhláške č. 170/2021, § 45 takéto znenie odseku 3: Elektrický ohradník pre
včelstvá a včelárske zariadenia musí pozostávať z oplôtka aspoň 3 vodičov, najnižšie umiestnený vodič musí byť vo výške 35 cm nad zemou a ďalšie vodiče tak, že rozpätie medzi nimi
je 35 cm, pričom najvyššie umiestnený vodič je vo výške 105 cm. Generátor vysokonapäťových impulzov musí mať minimálny výkon 2 J.
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Predsedovi Slovenského zväzu včelárov Ing. Milanovi Rusnákovi som zaslal list
s pripomienkami k vyhláške č. 170/2021. On požiadal redakciu magazínu Halali, aby na našej
včelnici v Kráľovej Lehote natočila reláciu s touto problematikou. Slovenská televízia ju pod
názvom Medvede a včely odvysielala prvý septembrový víkend. Šéfredaktor magazínu Halali
Mgr. Ľubomír Kľúčik mi v maile napísal: „Sledovanosť relácie je veľmi dobrá, pohybuje sa okolo
čísla 100 tisíc divákov. Verím, že odvysielaná reportáž pomôže k objektívnemu pohľadu verejnosti na problémy a starosti včelárov“. Reláciu si môžete pozrieť na internete na
https://youtu.be/-FKCC4KsL6g
František Bizub
Oznam pre nájomcov hrobových miest
V zmysle § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ pohrebiska t. j. obec Kráľova Lehota musí uzatvoriť s nájomcom hrobového miesta
nájomnú zmluvu.
Na základe schváleného zákona a kontroly z Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote dňa 27.08.2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kráľova Lehota č. 2/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko –
cintorín v obci Kráľova Lehota s účinnosťou od 11.09.2019.
Podľa VZN č. 2/2019, Čl. 8 Užívanie hrobového miesta odst. 2 – Právo na užívanie hrobového
miesta sa preukazuje nájomnou zmluvou a potvrdením o úhrade nájomného (poplatku za
hrobové miesto).
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a poplatok za hrobové miesto sa uhrádza na
10 rokov. Nakoľko obec Kráľova Lehota doteraz neuzatvárala nájomné zmluvy a cintorínsky
poplatok vyberala len raz pri vzniku hrobového miesta (úmrtí občana) a nie každých 10 rokov,
preto od septembra 2021 postupne začala uzatvárať nájomné zmluvy s nájomcami a vyberať
poplatok za hrobové miesto po uplynutí najmenej 10 rokov. Nájomcovia hrobových miest
(pozostalí po zomrelých) budú obecným úradom vyzvaní na podpis nájomných zmlúv
a uhradenia poplatku za hrobové miesto, prípadne môžu prísť na obecný úrad v stránkové dni
aj bez vyzvania.
Cenník poplatku za hrobové miesto na cintoríne v Kráľovej Lehote na 10 rokov:
Jednohrob 10,00 €
Trojhrob 30,00 €
Urnový hrob 10,00 €
Dvojhrob 20,00 €
Štvorhrob 40,00 €
Detský hrob 10,00 €
Dagmar Žišková

Obec na dobových fotografiách

Na fotografii zhotovenej po roku 1930 je ulica pred kostolom. Pre vodu z potôčika tečúceho z
doliny Kalište a pre dažďovú vodu nebol kanál, tá stekala dolu ulicou.
František Bizub

Spoločenská rubrika za maj – september 2021
Uzavreli manželstvo:
Máj – Tomáš Hellebrandt a Mgr. Zuzana Juhová
Júl – Peter Piovarči a Katarína Vechterová (manželstvo uzavreté vo Východnej)
Jubileá: 50 rokov Jún – Mgr. Mária Trnková
55 rokov Máj – Monika Lehotská, Viera Petrovská
Júl – Jozef Cibuľa, Marián Lipovský September – Mgr. Tatiana Lehotská
60 rokov Máj – Helena Pirožeková Jún – Eva Lesáková Júl – Ing. Ľudovít Pitoňák
August – Mária Mrlianová, Bernardína Pichnarčíková
65 rokov Máj – Jaroslav Vrlík Jún – Jana Lehotská čís. 171, Martin Lehotský čís. 171
August – Milan Ďurica September – Ludvik Libiček, Jaromír Német
70 rokov Máj – Jozef Bakoš, Ľubomíra Javornická, Zdeno Lesák
Jún – Baltazár Mrlian September – Mária Královenská
80 rokov Máj – Zdenka Lehotská čís. 192 September – Viliam Lehotský
85 rokov Jún – Pavla Lehotská
Zomreli: Júl – Eduard Majdiak, 67 ročný
September – Lucia Floriancová, 36 ročná (zomrela v Žiline)
Dagmar Žišková, pracovníčka OcÚ
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