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Dvojnásobný výstup na Kopu
Tento rok zažila Kopa dva
organizované výstupy, na
ktorých sa zúčastnili obyvatelia Stankovian aj Rojkova. Jedným z nich bol tra-

dičný májový výstup a druhý bol špecifický tým, že sa
pod krížom na vrchole Kopy slúžila po prvýkrát svätá
omša.
» Správca našej farnosti pod krížom na Kope odslúžil svätú omšu

Vlani Podšíp, teraz Kopa. Pod
vrcholom, priamo pod krížom na Kope, odslúžil 9. júna
správca našej farnosti Miloš
Labaš, svätú omšu. Myšlienka
trávenia svätej omše v tesnom
objatí s horami a stromami sa
zapáčila mnohým ľuďom, prišlo naozaj veľa veriacich. Ich
záujem vytvára všetky predpoklady na to, aby sa aj z tohto výstupu stala milá tradícia.

Tradičný výstup
Už tradične každý rok, v poslednú májovú nedeľu, zapálení turisti sa tešia výstupu na
Kopu. A nebolo to ani v tento
rok ináč, keď pod organizačnou taktovkou lyžiarsko - turistického klubu Stankovany – Rojkov sa toto podujatie
uskutočnilo.
Organizátori už po 21-krát
spolu s ostatnými turistami
zaknihovali tento výstup, ktorý
dostal meno aj po dnes už nežijúcom vtedajšom predsedovi klubu Jozefovi Letkovi. Na
jeho počesť sa poklonili turisti
pri kríži, kde mu aj zapálili na
jeho pamiatku sviečku.
Radosť z pohybu v prekrásnej panenskej prírode a stretnutie s priateľmi rôznych vekových kategórii malo byť
akýmsi ťahákom pre nejedného z našich spoluobčanov,

ktorí dávajú tomuto športu zelenú. Aj napriek tomu, že toto podujatie bolo dostatočne
spropagované, smutno konštatujeme, že z roka na rok viac a viac odpadúva záujemcov.
Na výstupe sa zúčastnilo
viac ako 300 turistov z rôznych kútov v okolí. Veď spoluorganizátori LTK Stankovany –Rojkov a turisti Dynamo
Krpeľany mali opäť, čo obdivovať.
Účastníci dostali spomienkové darčeky a to najstarší účastník (83 ročný), najmladší, najvzdialenejší a najpočetnejšia rodina. Ostatní
dostali spomienkové diplomy.
Družná a priateľská atmosféra pri opekaní slaninky
sprevádzaná peknou pesničkou a nádherná scenéria horskej prírody pri studničke na
Kope ostanú určite na celý rok
všetkým účastníkom peknou
spomienkou.
Lúčenie turistov bolo ťažké,
no aj tak si sľúbili, že sa o rok
stretnú. Škoda, že naša mlaď
v dedine dáva prednosť iným
aktivitám a tak ich chcem , ale
aj iných povzbudiť. Poďte aj
vy, aby ste obohatili spomienky na to pekné, čo ste v krásnom prostredí zažili.
text: SZ, Vendelín Čieško

» Kázeň v netradičnom prostredí si vypočulo množstvo veriacich

» Účasť na omši na najvyššom blízkom vrchu bola vysoká
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EDITORIAL
Poslanci zakázali piť alkohol
na verejných priestranstvách
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom zakázali predávať, požívať a podávať alkohol na verejných
priestranstvách.
Týka sa to miest pri obchodných prevádzkach, v priestoroch železničnej stanice, železničnej zastávke a na autobusových zastávkach v Stankovanoch a v Rojkove, v obecnom
parku v Stankovanoch a pri
hasičskej zbrojnici v Rojkove.
Popíjajúci ľudia totiž svo-

Urbár - pozemkové spoločenstvo Stankovany
V januári 1767 bol vydaný
„milostivý urbár“. Nariadenie
Márie Terézie uvádzalo do určitého pomeru dávky a povinnosti
poddaného voči jeho zemepánovi s rozsahom pôdy, ktorú užíva.
Urbár bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúci na
poliach a lesoch panstiev.
Zásadná zmena v urbárskych
pomeroch nastala v roku 1848
v dôsledku revolučných udalostí. Poddaný sa stal z urbárskeho zaviazaného poddaného voči pozemkom ich plným vlastníkom. V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým
sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi, urbárnici sa stali i právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy.
V roku 1958 bolo v celom štáte odobrané užívanie lesa a pasienkov bývalým urbarialistom a
urbár prakticky zanikol.
Urbár - pozemkové spoločenstvo bolo znovu obnovené až v
roku 1994 za účelom pokračovania v tradícii hospodárenia s
majetkom ktorí nadobudli naši predchodcovia a bola vybudovaná pílnica s gátrom z dôvodu
lepšieho ekonomického zužitkovania dreva

jim správaním vzbudzujú verejné pohoršenie. Pohárik si
môžu dať už len v niektorom z
miestnych pohostinstiev počas
ich otváracích hodín alebo v
pokoji domova. Obec môže za
nedodržanie nariadenia udeliť
pokutu do výšky 6.638 eur.
„Ohlasy majiteliek obchodov na zákaz požívania alkoholu na verejných priestranstvách sú zatiaľ veľmi dobré.
Dlhodobo sa totiž sťažovali na
to, že niektorí ľudia si urobili
z okolia ich obchodov krčmu,
často aj toaletu a obťažovali
okoloidúcich,“ povedal starosta Rudolf Baleja.
Ľubica Kubišová, šéfredaktorka

Urbár - pozemkové spoločenstvo je nezávislou organizáciou
podielnikov, ktorého cieľom je
zastupovať a presadzovať záujmy podielnikov, zabezpečovať
ťažobnú a lesopestevnú činnosti a účelne využívať, obhospodarovať a zveľaďovať podielnicky
majetok.
Všetci podielnici pozemkového spoločenstva majú svoje práva ale aj povinnosti vyplývajúce z
členstva, ktoré sú dané v stanovách spoločenstva.
Veľkým problém pozemkového spoločenstva sú nezistení
vlastníci a nevysporiadané podiely podielnikov. Všetky podiely nezistených vlastníkov spravuje Slovenský pozemkový fond,
ktorému musí pozemkové spoločenstvo platiť.
Preto je nutné, aby si podielnici obnovili reálny výkon vlastníckych a užívateľských práv bývalých členov Urbárskeho spoločenstva a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva
a k majetku združenému podľa
spoluvlastníckych podielov.
Cieľom spoločenstva je účelne využívať, obhospodarovať a
zveľaďovať podielnicky majetok, a odpredávať produkty výroby tak, aby tieto prinášali prospech pre Urbárske združenie.
Ján Lacko
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Obecné zastupiteľstvo
zbrojnice v miestnej časti Rojkov. V hasičskej zbrojnici sa položí dlažba, nakoľko je tam rozbitá podlaha. Navrhuje aj premiestniť hasičské Avie.

Starosta obce informoval o priebehu prác na Agroturistickom centre Regiónu Stankovany – bývalý kultúrny dom. Informoval, že doteraz sa usporilo takmer 15 miliónov korún, oproti pôvodnému rozpočtu. Ďalej informoval o obecnom
parku, kde uviedol, že zadržiava
15 000,- € firme, ktorá realizovala obecný park, kde veľa drevín v zime vymrzlo a reklamoval
jazierko, ktoré sa začalo vylievať
do Váhu, pretože podkladová
fólia sa zdeformovala. Na základe reklamácie prišli zamestnanci firmy Ekofit s.r.o. Kotešová,
opraviť jazierko.
Nezamestnaní osadili rúru ku
kúpalisku na Zlej vode v miestnej časti Rojkov, treba ešte opraviť spadnutý oporný múr pri
miestnej komunikácii v Rojkove časti Laz. Momentálne na
aktivačné práce sú zamestnané
v obci tri ženy.
Starosta podal informáciu
o tom, že Ružomberská vodárenská spoločnosť a.s. informovala, o nedostatku fin. prostriedkov na dokončenie kanalizácie v miestnej časti Rojkov.
Starosta preto písomne navrhol Ružomberskej vodárenskej
spol. a.s., aby sa na pokračovanie prác využili prostriedky určené na opravy živičných krytov vozoviek narušených pozemných komunikácií, ktoré sa
opravia neskôr.
Ďalej starosta informoval,
že písomne reklamoval závady na už zrealizovanom jazierku v obecnom parčíku.
Ďalej podal informáciu
o možnosti zabezpečovať stravu pre občanov obce v školskej
jedálni.
Starosta ďalej informoval
o pripravovanej oprave hasičskej

DISKUSIA:
Michal Chomist informoval, že
na tribúne v Rojkove v zime pod
ťarchou snehu spadla strecha,
treba nejaké trámy na podporu strechy, aby sa znovu neprepadla. Milan Matejík informoval, že strecha na tribúne je síce
opravená, len treba posilniť novými stojkami strechu, aby v zime strechu znova nepreboril
ťažký sneh.
Milan Matejík ďalej informoval, že na kúpalisku Zlá voda v miestnej časti Rojkov niekto z dna vytrhol dosky, bolo by
to potrebné opraviť. Starosta
prisľúbil vykonať opravu.

Vyberáme z druhého
riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
obce Stankovany, ktoré sa
konalo 22. mája 2012
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch schvaľuje vypracovaný projekt na rozšírenie obecnej
cesty od križovatky miestnej komunikácie s cestou III. triedy pri
budove obecného úradu po predajňu potravín Jána Karasa smerom k železničnému priecestiu.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch berie na vedomie opatrenia Programu záchrany Močiar na parcelný stav a tento materiál schvaľuje za účelom vybavenia finančných prostriedkov
na jeho realizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch súhlasí s návrhom
ENERGO –AQUA a.s. Trenčianske Biskupice vybudovať v katastri obce Stankovany
„Malú vodnú elektráreň Stankovany“ a „Malú vodnú elektráreň Rojkov“.
Obecné zastupiteľstvo v Stankovanoch požaduje, aby prie-

Vyberáme z tretieho
riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
obce Stankovany, ktoré sa
konalo 26. júna 2012
V úvode rokovania bola predložená správa o činnosti a hospodárení Obecných lesov Stankovany. V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh záverečného účtu obce Stankovany
za rok 2011. Poslanec a predseda
finančnej komisie Joachim Fúra,
ktorý upozornil na negatívny
vývoj podielových daní, ktoré sa
neustále znižujú. K záverečnému
účtu obce predložila stanovisko
aj hlavná kontrolórka.

Obecné zastupiteľstvo doporučuje obecnému úradu prijať
účinné opatrenia na vymáhanie
nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch.
Hlavná kontrolórka predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012 a zároveň predložila výsledky vykonaných kontrol.
Ekonómka obce predložila
správu o plnení rozpočtu za I.
štvrťrok 2012. V ďalšom bode
predložila návrh na schválenie
rozpočtového opatrenia v časti
kapitálový rozpočet.
O becné
zastupiteľstvo
schvaľuje obsah návrhu Zmluvy
o nájme a prevádzkovaní vodovodu v Stankovanoch a v miestnej časti Rojkov medzi Vodárenskou spoločnosťou a obcou
Stankovany.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie rozhodnutie o udelení pokuty za priestupok za nevyhlásenie zberu nebezpečného
odpadu vo výške 200 €.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o tom,
že prebehlo výberové konanie na
riaditeľku základnej školy a o jej
vymenovaní do funkcie.
zostavila: MS,LK

Vítame medzi nami
Paulína Gallová
Adrián Kapusta
Viktória Straková

Opustili nás
Sabina Belková » apríl
Ľudmila Smoliarová » apríl
Pavol Švábik » máj

Manželstvo uzavreli
Jarmila Rošteková
a Ladislav Slaný

Spoločenská kronika

Vyberáme z druhého
mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
obce Stankovany, ktoré sa
konalo 18. apríla 2012

hradný múť bol naprojektovaný a realizovaný tak, aby bola cez tento možnosť prejazdu
motorových vozidiel s hmotnosťou min. do 3,5 tony (vozidlá záchrannej služby, zásobovanie, hasičského zboru a.p.)
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom starostu obce uskutočniť verejnú schôdzu s občanmi v novostavbe Kultúrneho
a Agroturistického centra spojenú s prehliadkou tejto stavby
v mesiaci júl 2012.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s návrhom starostu obce vypracovať anketové lístky s cieľom
zistiť názor občanov na spôsob
dofinancovania stavby Kultúrne
a Agroturistické centrum s tým,
že anketové lístky budú vložené do najbližšieho čísla obecných novín „Stankovské zvesti“
a občania zakrúžkujú odpoveď,
ktorú odporúčajú a považujú za
správnu.
Výsledok ankety bude mať
odporúčací charakter pre obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o spôsobe dofinancovania tejto stavby, s prihliadnutím na výsledok ankety.
Starosta obce zabezpečí
oznam v miestnom rozhlase, že
vyplnené anketové lístky môžu
občania odovzdať do schránky
pred poštou v budove obecného úradu.
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Cestu máme do roka a do dňa
V súčasnom období je ukončený hlavný kanalizačný
zberač z Ľubochne po čistiareň odpadových vôd v
Rojkove vrátane pretlaku
potrubia cez Váh na dolnom
konci obce. Potrebné je ešte
dokončiť technológiu štyroch prečerpávajúcich staníc za Ľubochnou, pri píle,
obecnom úrade a na dolnom
konci obce pri Váhu.
Definitívne je ukončená prístupová cesta z Ľubochne do Stankovian po budovu bývalého kultúrneho domu, čo nám starostovia závidia. Napríklad v Liptovskej Lužnej nemajú upravené cesty ani po troch rokoch výstavby kanalizácie. Nám sa to
podarilo presadiť do roka a dňa
ako sa kanalizácia začala u nás
budovať.
Teraz plánuje vodárenská spoločnosť Ružomberok upraviť

dovanie väčšieho počtu domových prípojok, ako to urobili v
roku 2012.
cestu na dolnom konci, ďalej na
V jeseni toho roku sa obec poulici od Karola Janigu po Martu kúsi v spolupráci s Vodárenskou
Laurincovú, od obecného úra- spoločnosťou Ružomberok opädu po Editu Strakovú a od ob- tovne podať žiadosť o poskytnuchodu Jána Karasa po záhum- tie financií z Environmentálenní ku kostolu. Treba však podo- ho fondu na dobudovanie katknúť, že namiesto asfaltovania nalizácie pri Váhu v Rojkove,
v Rojkove na Šiaroch vodáren- od Petra Klimu ku Františkovi
ská spoločnosť trvá na zvolenom Barbušovi a od Dušana Chorvápostupe s tým, že obec ak nebu- ta po Alojza Hella. Tak by bola
de súhlasiť s týmto riešením, odkanalizovaná celá ľavá strana
musí si uvedené cesty vyasfalto- Stankovian a pravá strana Rojvať na svoje vlastné náklady, čo kova, čo by predstavovalo odkasi samozrejme nemôžeme z fi- nalizovanie obce na 50 percent.
nančných dôvodov dovoliť.
Či sa to obci podarí, nevedVodárenská spoločnosť bu- no. O tom malo byť rozhodnuté
de pokračovať v kanalizácii v pred 3-4 rokmi, teraz treba zaRojkove v jeseni alebo začiatkom budúceho roka podľa svojich možností. Obec písomne požiadala starostov susedných obcí, aby sa vzdali finančných prostriedkov od Vodárenskej spoločnosti pre rok 2013 v
prospech Stankovian na dobu-

V

chrániť, čo sa zachrániť ešte pre
našu obec dá.
Jedno je však isté, pôvodný
schválený počet prípojok pre
našu obec, a to 66 prípojok už
teraz vysoko prekračujeme, nakoľko v Stankovanoch mal byť
popri Váhu na hlavný zberač
napojených len 60 prípojok, a
v Rojkove, kde sa stavia čistička
pre celý dolný Liptov len 6 prípojok, čo bolo absurdné.
Zvyšný počet prípojok je výsledkom mnohých stretnutí vedenia obce s novým riaditeľom
vodárenskej spoločnosti Milan
Mojšom a jeho vedúcimi pracovníkmi spoločnosti.
text: RB

Nezamestnaní výrazne pomáhajú k čistote v obci

Poďakovanie

V rámci verejno-prospešných a aktivačných práce robia pracovníci, ktorých vyčlenil okresný úrad práce, sa
v obci robí maximum.

Milí rodáci!
S nádejou na stretnutie vo večnosti, sme sa 15. mája 2012
o 15.00 hod. rozlúčili s rodákom Pavlom Pečkom, ktorý
po ťažkej chorobe zomrel vo
veku 60. rokov života. Pohrebnú svätú omšu a následné pohrebné obrady na cintoríne za
účasti viacerých kňazov viedol
žilinský diecézny biskup Mons.
Tomáš Galis.
Zo srdca ďakujeme rodákom za
ústretovosť pri vybavovaní pohrebu, za účasť na pohrebe, za
prejavy blízkosti v našom smútku, za kvetinové dary a najmä za modlitby za zosnulého
Pavla. Boh, nech mu je milostivý a nech odpočíva v pokoji.
Manželka Anna, syn Pavol –
kňaz a dcéra Katarína

Nadviazali sme na minuloročnú dobrú spoluprácu s Povodím
Váhu v Ružomberku a aj tento
rok nám boli pridelení na protipovodňové aktivity 4 pracovníci na dobu 2,5 mesiace v jarných mesiacoch a 2 pracovníčky
na dobu 6 mesiacov. Urobili kus
prospešnej a poctivej práce, časť
majú ešte pred sebou.
Jednu pracovníčku máme vyčlenenú v rámci aktivačných
prác a jeden stály pracovník je
platený z obecného rozpočtu.
Títo pracovníci v prvom polroku okrem iného vyčistili potoky, vykosili ich okolie, vykosili
areál cintorína a bývalej materskej škole, kosia brehy Váhu, vyhadzujú haluzinu, starajú sa o
verejné priestranstvá a zeleň, po-

máhajú pri rôznych terénnych
úpravách a podobne.
Na území obce likvidujú nelegálne skládky. Neporiadok z
Rojkova za Kopaním odvážali
do kontajnera pri cintoríne. Po
ich práci zostal viditeľný poriadok, ktorý si pri kontrole všimli okrem iného aj pracovníci inšpekcie životného prostredia a
je potešiteľné, že nás ohodnotili
ako čistú obec.
S nezamestnanými a firmou,
ktorá stavia čistiareň odpadových
vôd v Rojkove sa nám podarilo
upraviť potok v Rojkove pri Zlej
vode, ktorý spôsoboval problémy
susedom dlhé roky, za čo sme dostali osobné poďakovanie.
Nezamestnaní tiež upratujú okolie a čistia verejné budovy ako obecný úrad a dom smútku, zabezpečili palivo pre obecný
úrad a v jeseni aj pre ZŠ a MŠ.
Je na škodu obce, že zo 14. nezamestnaných, ktorí sú v hmotnej núdzi, bola ochotná praco-

vať, a tým si prilepšiť k sociálnym dávkam, len jedna jediná
žena. Ale je to na škodu hlavne
rodín týchto nezamestnaných a
ich samotných.
Aj v druhom polroku sa bude obec snažiť urobiť všetko pre
to, aby boli takéto zmeny k lepšiemu ešte viditeľnejšie. Všímajú si to predsa domáci, chalupári
a návštevníci obce.
Nedá sa však stihnúť všetko, chýbajú ľudia, čas aj peniaze. Otázne je napríklad kto, ako
ale hlavne za čo, opäť postaviť
spadnutý múr na Laze v Rojkove, a tiež opraviť poškodený plot
Viery Dušičkovej pod Kopaním,
ktorá trvá na jeho novej výmene,
pretože s opravou nesúhlasí.
Netreba ale strácať nádej a dúfať, že vedeniu obce sa to s poslancami, členmi komisií, nezamestnanými a ochotnými ľuďmi, podarí.
text: RB
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Oporný múr bude
chrániť väčšiu
časť obce

Ď

Rozdelením úseku vznikne v regióne
diaľničná medzera

P

Problémový úsek diaľnice, ktorý má spojiť Liptov a
Turiec plánuje Národná diaľničná spoločnosť rozdeliť. Vstup do regiónu sa môže zmeniť na dopravný lievik.
Diaľničný úsek medzi Turanmi a Hubovou v dĺžke 13,5 kilometra chce Národná diaľničná spoločnosť (NDS) rozdeliť v Kraľovanoch. Aby ju mohla vláda financovať z európskych
fondov, musí ju dostavať do roku 2015.
Európska komisia ešte stále
neuvoľnila peniaze pre výhrady k dopadom na životné prostredie, najmä chránené územia v sústave Natura 2000, čo
oddiaľuje reálnu šancu dostavať
diaľnicu do stanoveného termínu.

Pre náročnosť by celý úsek
nestihli dostavať
NDS chce úsek rozdeliť na dve
menšie časti, aby mohla aspoň diaľnicu medzi Turanmi a
Kraľovanmi financovať z európskych peňazí ešte v tomto pro-

P

gramovom období. Na výstavbu ďalšej časti, s dvoma tunelmi
Havran a Rojkov, už pre trvanie prác kohézne fondy nemôže použiť.
Investičná riaditeľka NDS
Viktória Chomová vysvetlila, že
ak by Európska komisia akceptovala opatrenia Slovenska na
zníženie dopadov diaľnice na životné prostredie a dostali by sme
súhlas na realizáciu povrchového variantu s dvoma tunelmi, aj
tak by úsek Turany-Hubová nepostavili v tomto programovom
období.

Môžu využiť aj iné zdroje
financovania
„Úsek nechceme rozdeliť pre jeho konfliktnosť. Uvažujeme tak
iba preto, aby sme využili možnosti financovania z tohto programového obdobia,“ povedala
Chomová.
Stavebné práce by sa totiž
museli ukončiť do roku 2015, čo
nie je reálne, pretože ide o náročný úsek s dvoma tunelmi.
Druhý úsek, medzi Kraľovanmi a Hubovou nad ktorým vi-

Opravia most v Dierovej
Poškodená lavica cez Oravu bránila chatárom, majiteľovi rekreačného strediska
a urbáru vo využívaní svojho
majetku.
Rok trvali spory dvoch spolumajiteľov rekreačného strediska
Bystrička, ktorému jediné spojenie dvoch brehov Oravy patrí.
Jozef Pochyba lavicu rozobral,
Dušan Mikušiak ju opraví.

Výšku investície odhadol na
tritisíc eur. Jozef Pochyba očakáva pomoc chatárov aj obce.
Žaškov.
„Drevo mi dajú urbárnici zo
Stankovian, ktorým prechod
cez Oravu chýba. Žaškovčania
by mohli prispieť prácou obecných zamestnancov.“
Staronový majiteľ chce z
Bystričky urobiť oddycho-

sí environmentálny problém, sa
bude, podľa Chomovej stavať
štyri roky. Jeho financovanie by
museli posunúť do ďalšieho programovacieho obdobia alebo by
využili iné zdroje. Napriek tomu
potrebuje Slovensko na jeho výstavbu súhlas Európskej komisie. „Ten môžeme očakávať najskôr koncom leta.
„Je to veľmi ťažká hra, uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať,
uzavrela Chomová.

Zostane sedemkilometrová
diera v Liptove
Dokončením diaľnice medzi
Dubnou Skalou a Turnami v roku 2014 sa výrazne odľahčí vyťažené Strečno. Ak by sa úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdal motoristom v roku 2015,
vydýchol by si aj Ružomberok. V
diaľničnej sieti by ale zostala sedemkilometrová medzera medzi
Kraľovanmi a Hubovou.
Dopravný lievik, sprevádzaný
nehodami a častými zápchami by
sa tak mohol presunúť do Kraľovian a Rojkova.
text: SZ

Ďalšou veľkou pripravovanou investičnou akciou na
území obce je výstavba nového oporného múru na rieke Váh, ktorý bude slúžiť ako
protipovodňová ochrana hornej a dolnej časti Stankovian.
Investorom akcie je Slovenský vodohospodársky podnik.

Pôvodne mala trasa oporného múru viesť medzi ihriskom
a prístupovou cestou z Ľubochne od píly až po dom Rastislava
Málika. Objekty ako sú ihrisko,
obchod Jednoty pri ihrisku, novovybudovaný park a priľahlé
okolie nemali byť pred povodňou chránené.
Keď som sa nad takýmto riešením čudoval, dozvedel som sa,
že obec o takomto návrhu vedela. Na základe náročných rokovaní a za pomoci Ing. Petra Cabana z Povodia Váhu v Ružomberku sa začalo pracovať na novom variante projektu a oporný múr bude vedený po pravom
brehu koryta Váhu. Podobný
oporný múr vybudujú aj na dolnom konci obce.
Akcia, ktorá je v štádiu spracovania, má za cieľ ochrániť
pred povodňami našu obec a
zároveň zvýšiť množstvo vôd z
Liptovskej Mary počas povodní.
text: RB

vú zónu. Využívali by ju nielen deti v táboroch, lyžiarskych
kurzoch a školách v prírode, ale
aj turisti a milovníci prírody.
„Na lúke pri Orave chceme usporiadať festivaly,“ dodal.
Keď jeho zámer vyjde, v celoročne prevádzkovanom stredisku nájde prácu desať ľudí.
text: RB

» Turisti už budú môcť vystúpiť na Šíp aj z Dierovej
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Zbierka alebo predaj
obecného majetku?
Na dostavbu kultúrneho
domu v Stankovanoch stále chýbajú peniaze. Vedenie
obce hľadá zdroje rôznymi
spôsobmi, no zaujíma sa aj
o názor občanov. Celú situáciu preto vysvetľuje starosta obce Rudolf Baleja.
Stavba bola zahájená v letných
mesiacoch v roku 2010 a s rozpočtovými nákladmi takmer 45
miliónov slovenských korún, čo
je v súčastnosti 1,5 milióna eur.
V tomto čase bola urobená hrubá stavba a strecha a tým, že
stavba bude dokončovaná podľa
finančných možností obce obce
na etapy.
Na základe uzatvorenej zmluvy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou budú obci na
stavbu nanvrátené financie vo
výške 371-tisíc eur. Podmienkou je stavbu dokončiť a skolaudovať začiatkom tretieho štvrťroka 2012. V opačnom prípade musíme financie štátu vrátiť.
Ďalšia podmienka je, že stavbu musíme využívať po dobu 5
rokov na účel, na ktorý bol povolený. Bude veľmi ťažké toto dlhé obdobie stavbu prevádzkovať.
Je nám isté a lámeme si hlavy
nad tým, ako máme tento stav
riešiť. Jediným reálnym riešením
sa ukázalo radikálne zníženie
investičných nákladov stavby.
Obec je odkázaná
na pomoc iných
Takýmto spôsobom sa nám
podarilo s dodávateľom stavby Stavoindustriou Liptovský
Mikuláš pre podpise dodatku
zmluvy znížiť doteraz náklady stavby o 500-tisíc eur, čo je
15 miliónov slovenských korún.
Stále hľadáme spôsoby a mož-

nosti ako ušetriť, aby sme obec
zadĺžili čo najmenenej.
Sme a budeme odkázaní na
pomoc iných, pretože obec v súčastnosti vyčerpala takmer všetky náklady možnosti financovania náročnej stavby. Je preto potrebné vyzdvihnúť pomoc Pozemkového spoločenstva Urbár
Stankovany, ktore nám zmluvne
požičalo 50-tisíc eur na úhradu
došlých faktúr, nakoľko dodávateľ odmietal na stavbe pokračovať. Podstúpili sme ťažké a náročné rokovania s dodávateľom
stavby. Nakoniec nám zapožičal
dokonca sám dodávateľ 13-tisíc
eur na úhradu ich vlastenj faktúry.
Verím, že obci bude poskytnutá aj prisľúbená pomoc spoločnosti Obecné lesy Stankovany vo výške do 2-tisíc eur.
Kombinácia rôznych zrojov
Ďalším možným riešením je
odpredaj nepotrebného obecného pozemku pri predajni Jednoty pri kostole.
Spotrebné družstvo ho využíva už 50 rokov, a ako sme zistili, bezplatne. V prípade, že by sa
nám to podarilo, za takto získané peniaze by sme nakúpili vybavenie do sály nového kultúrneho domu.
Boli by sme nesmierne radi,
keby sa nám podarilo opätovne uspieť v podanom projekte
Mondi SCP Ružomberok, kde
sa uchádzame o financie na výstavbu areálovej čistiarne odpadových vôd Kultúrneho a agroturistického centra, bez ktorej
nie možné stavbu skolaudovať.
Daľším zdrojom financovania
tejto stavby je aj vybavený úver
v Slovenskej sporiteľni vo výške 120-tisíc eur, ktorý čerpáme
na práve prebiehajúce práce. Z

oslovených peňažných ústavov
to bola práve spomínaná Slovenská sporiteľňa, ktorá bola
ako jediná ochotná poskytnúť
úver. Výška úveru bola limitovaná schopnosťou obce splácať
tento úver. Pritom podmienky
úveru nie sú pre obec jednoduché a obec bude mať čo robiť,
aby mohla dojednané záväzky
plniť.
Napriek všetkým spomenutým aktivitám je isté, že na úplné dokončenie stavby a jej uvedenie do prevádzky nám budú
financie chábať. Povedať s istotou, koľko to bude, nevieme.
Pri poslednom hodnotení dofinancovania stavby nám chýbalo 80-tisíc eur. Hoci sa nám podarilo toto číslo znížiť, hľadáme
stále ďalšie možnosti a musíme
počítať aj s tým, že sa vyskytne
niečo, s čím sme nepočítali a náklady na dokončenie stavby porastú.
Ako príklad uvádzam, že v
rozpočte stavby neboli uvažované náklady na spevnenie polochy, terénne práce a oplotenie,
a to bude tiež obec niečo stáť.
Pred nami je zložitá situácia,
ktorú musíme riešiť definitívne
v najbližších dňoch všetci bez
rozdielu, pretože za daný stav
zodpovedáme všetci, myslím
tým starostu obce a 9 poslancov
obecného zastupiteľstva.

Možnosti dofinancovania
stavby
1. Dohoda s dodávateľom stavby, že stavbu dokonči a dofinacuje z vlastných prostriedkov a
my to budeme podľa obmedzených možností postupne splácať
2. Odpredaj nepotrebného
obecného majetku. Do úvahy
prichádza tento odpredaj:
» budova bývalej materskej
školy v Stankovanoch, ktorá bola v posledných rokoch zapísaná
do listu vlastníctva obce. Cirkev
ju ale požadovala vrátiť s tým,
že tento objekt dá do prenájmu
obci na dobu 100 rokov za symbolické 1 Euro. S odpredajom
bývalej materskej škôlky nesú-

hlasí z toho dôvodu, aby ju obec
neodpredala súkromnej osobe
na nekalé účely. Objektívne treba tiež poznamenať, že priestory v Základnej škole s materskou školou pomaly nepostačujú.
» Budova bývalej školy, materskej školy a teraz pohostinstva a
obchodu v Rojkove, ktorého nájomníci nám avizujú, že s podnikaním v týchto priestoroch v
jesenei pravdepodobne skončia.
» verejná celoslovenská zbierka,
do ktorej by azda prispeli aj naši
rodáci, návštevníci a chalupári.
» obecná zbierka podobná
tej, ktorú sme organizovali na
opravu kostola a farskej budovy.
Žiada sa mi však podotknúť, že
v obecnej kronike som sa dočítal, že zo zbierok občanov bol
postavený aj dnes už zbúraný
kultúrny dom.
Za aký spôsob dofinancovania stavby a jej vybavenia sa rozhodneme podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Budeme rešpektovať názory spoluobčanov, no zároveň sa snažiť, aby bola stavba skolaudovaná bez predaja obecného majetku, za výdatnejšej pomoci lesov,
z prípadných zbierok, pretože je
ľahko majetok predať, ale ťažko
sa majetok zveľaďuje a buduje.
V krajnom prípade možno
však svoj poradný hlas budem
nútený zdvihnúť za vynútený
odpredaj časti obecného majetku, ale aby to nebolo v rozpore nielen zo zákonom, ale ani so
svedomím.
Urobme všetci a všetko preto, aby bola spokojnosť na strane väčšiny, lebo všetci nikdy nebudú spokojní so všetkým. Napravme to, čo bolo pokazené a
už sa nedá vrátiť späť.
Sľúbili sme všetko rozostavané dokončiť a ja som tento sľub
dal verejne, a preto Vás všetkých
prosím o pomoc a porozumenie.
Verím, že túto ťažkú a náročnú
stavbu dokončíme.
text: RB
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Ako sme vlani hospodárili
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok je schválený rozpočet, ktorý sa zostavuje v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 19.11.2010
schválilo Uznesením č. 7/2010
návrh rozpočtu obce na rok
2011 v časti „Bežný rozpočet“
vo výške 313 300 eur, ako vyrovnaný.
Príjmová časť rozpočtu obce bola splnená na 100,41%, čo
predstavuje čiastku 330 818 eur
Podstatnú časť týchto príjmov
tvorili:
1.Daňové príjmy a to 237 391
eur, čo predstavuje plnenie na
93,20%, z čoho:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sumu 213 078 eur (plnenie na
92,64%)
- daň z nehnuteľností sumu
24 312 eur (plnenie na 98.43%
pri rozpočte 24700 eur)
- daň z pozemkov – 2 317 eur
- daň zo stavieb – 6 764 eur/
- daň za psa sumu 736 eur
- daň za ubytovanie sumu 17
eur
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
sumu 14 478 eur

2. Nedaňové príjmy tvoria celkom 13 452 eur, čo predstavuje plnenie na 122.29%, z čoho:
- príjem z podnikania a vlastníctva majetku sumu 10 150
eur (príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov, z prenajatých pozemkov OL s.r.o. a príjem z NDS).

4. Granty a transfery obec za
rok 2011 prijala v celkovej výške 60 409 eur (pre OcÚ, školstvo, CO a i.)
Kapitálové príjmy k
31.12.2011 vykázali plnenie na 100.86%, čo predstavuje 103 885 eur. Jedná sa o nenávratný finančný príspevok zo
štátneho rozpočtu a z EÚ na
„KD“.
Príjmové finančné operácie k 31.12.2011 vykázali plnenie na 100.03%, čo predstavuje
272 497 eur
Ich špecifikácia je nasledovná:
100 000 eur - úver (zostatok z
r. 2010)
50 000 eur - pôžička (Pozemkové spoločenstvo Urbár Stankovany)
13 000 eur- návrat.finanč.výpomoc (Stavoidustria a.s. Lipt.
Mikuláš)
84 341 eur - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
(NDS a.s.)
4 320 eur - zostatok prostriedkov z r. 2010 (život. prostredie)
20 836 eur - preúčtovanie z rezervného fondu.
Výdavkový časť rozpočtu sa
čerpala na 84.33 %, čo pred-

stavuje 352 095 eur (10 607 tis.
Sk), keď v tejto čiastke je zahrnutých 84.341 eur (ochrana život. prostredia - dreviny NDS).

Kapitálové výdavky sa čerpali na 131,72%, čo predstavuje 242 106 eur a v plnej hodnote
sa týkajú „Rekonštrukcie Kultúrneho domu“ (úhrada dodávateľovi stavebných prác - STAVOINDUSTRIA a.s. Lipt. Mikuláš).

Výdavkové finančné operácie dosiahli k 31. 12. 2011 celkom 113 000 eur, čo predstavuje 109,71% ( splatenie úveru – 100 000 eur – Dexia banka a splatenie finanč. výpomoci - 13 000 eur – Stavoindustria
a.s. Lipt. Mikuláš).

li pohľadávky z daňových príjmov sumu 1 043,86 eur (daň z
nehnuteľností, TKO a za psa) a
pohľadávky z nedaňových príjmov (nájom za nebytové priestory a za hrobové miesta) sumu
880 eur.

Záväzky obce
k 31. 12. 2011
Stav dlhodobých záväzkov
predstavuje celkom 50 082 eur,
z čoho sumu 50 000 eur predstavuje pôžička, ktorú obci poskytlo Pozemkové spoločenstvo Urbár Stankovany v auguste 2011 na úhradu vykonaných
prác na inv. akcii „Rekonštrukcia budovy KD“ so splatnosťou
do 31. 07. 2015.
Stav krátkodobých záväzkov
predstavuje celkom 162 727 eur,
z čoho sumu 145 004 eur predstavujú finančné prostriedky
poskytnuté NDS a.s. Bratislava v roku 2008 v celkovej sume
7 420 700 Sk

Výsledok hospodárenia obce
Majetok obce
Obec Stankovany podľa účtovnej evidencie spravovala k
31. 12. 2011 neobežný majetok v celkovej obstarávacej cene 1 802 536 eur a v celkovej
zostatkovej cene 1 320 502 eur.

Z rekapitulácie čerpania rozpočtu obce za rok 2011 vyplýva, že celkový príjem predstavoval 707 201 eur, celkové výdavky predstavovali 707 201 eur, a
tak výsledok hospodárenia obce
je vyrovnaný - nulový.

Pohľadávky obce
k 31. 12. 2011

Tento výsledok nedovoľuje
obci vytvárať žiadne rezervy.

Celkový objem pohľadávok je
1 857 eur, z čoho predstavova-

text: Mária Straková

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2011
Sumy uvádzame
v EURÁCH

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
hospodárenie obce

Bežné príjmy

313 300

900

330 818,57

Bežné výdavky

313 300

417 520

352 095,68

Bežný rozpočet

0

88 620

21 277,11

Kapitálové príjmy

-

103 000

103 885,17

Kapitálové výdavky

-

800

242 105,90

Kapitálový rozpočet

0

80 800

138 220,73

3. Ostatné príjmy tvorili cel-

Príjmové finančné operácie

-

272 420

272 497,84

kom 19 565 eur (výťažky lotérií, preplatky za el.energiu,
ŠKD, MŠ, sponzor. príspevky,
Povodie Váhu.

Výdavkové finanč. operácie

-

0

113 000,00

Finančné operácie

0

+ 169.420

+159 497,84

Príjmy celkom

313 300

704 320

707 201,58

Výdavky celkom

313 300

704 320

707 201,58
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Vydarené spoločné stretnutie seniorov
Rok 2012 nazvala Európska
únia rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej
solidarity. Z tohto dôvodu sa aj naša miestna organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska ( JDS) snaží toto
smerovanie napĺňať a našu činnosť zamerať na aktivity, ktoré potešia naše telo
a obohatia nášho ducha.
Ako príklad môžeme uviesť
akciu základnej organizácie
z piatka 25. mája 2012, keď sa
v areáli bývalej Materskej školy v Stankovanoch na dolnom
konci uskutočnilo celookresné stretnutie členov z jednotlivých klubov Jednoty dôchodcov okresu Ružomberok. Zároveň sa tu uskutočnilo aj zasadnutie predsedov ZO JDS
tohto okresu.
Zasadnutiu predsedal Jozef
Bukna a ako hosť sa ho zú-

častnil Michal Kotian, predseda krajskej organizácie v Žiline. Na podujatie prijal pozvanie aj starosta obce Rudolf Baleja, i napriek svojmu náročnému programu tento deň, aby
mohol vidieť atmosféru tejto
akcie.
Priebehu celého podujatia
sa venovala veľká pozornosť
a obetavosť zo strany výboru
na čele s predsedníčkou Martou Fúrovou a všetkých členov
organizácie.
Od založenia našej organizácie pred 5-timi rokmi
(r.2007) išlo o zorganizovanie
najdôležitejšej a najnáročnejšej akcie, v rámci ktorej bolo potrebné pripraviť celý areál a sídlo organizácie, pozvanie
účastníkov, príprava programu,
varenie gulášu, zaistenie hudby a pod., čomu predchádzalo uskutočnenie dvoch schôdzí pred samotným podujatím.

Najväčším problémom vydarenej akcie bola obava o počasie a kde, v prípade nepriaznivého počasia, umiestniť bezmála 120 očakávaných účastníkov, ktorí avizovali svoju
účasť na podujatí a tiež dopravu, nakoľko sa práve v tom čase robila asfaltová cesta v Ľubochni a cesta do Stankovian
bola uzatvorená. Dopravu aj
bezpečnosť všetkých sme napokon k spokojnosti zvládli.
Správnu náladu od 11.00
hodiny už zabezpečovala živá
hudba, ktorá na pripravenom
pódiu pod stanovým prístreškom vyhrávala staršie i modernejšie melódie, spievala a tak zapojila do zábavy aj
všetkých účastníkov. Tí sa nedali zahanbiť, lebo ešte pred
podávaním výborného gulášu,
ktorí pripravovali Peter Bartoš
st. a Hieroným Fúra, sa pustili do zábavy a tanca. A veru sa

» JDS v Stankovanoch má za sebou dosiaľ najväščiu akciu

Vodohospodársky prieskum
ukázal, že v liptovskomikulášskom okrese ich je do 60 a v ružomberskom 140.
Nie každá obec dokáže ekonomicky ťažiť z toho, že na jej
území vyvierajú minerálne pramene. Ich využitie sa odvíja od
výdatnosti, zloženia alebo teploty.
Baštami využívania minerálnych prameňov v Liptove sú

Bešeňová, Lúčky, Liptovský Ján
a Korytnica.
Rozsiahly vodohospodársky
prieskum ale ukázal, že v Liptove sú obce, ktoré majú oveľa
viac minerálnych prameňov, no
nie sú také výdatné, aby dokázali, napríklad, neustále napĺňať
bazény.

Najviac prameňov je
v Bešeňovej
Rekordérom v počte prameňov
je v rámci celého regiónu Bešeňová. Na jej území sa nachádza
33 prameňov, z ktorých mnohé majú vysokú teplotu. Vďaka
termálnym prameňom vyrástol
v Bešeňovej akvapark. Termálna

text: Peter Straka,
Marta Fúrová

» Seniori sa výborne zabavili

Z podzemia vyviera kompletná prírodná lekáreň
Liptov je vraj ako špongia nasiaknutá minerálnymi a termálnymi prameňmi.
Niektoré obce tekuté zlato
preslávilo po celej krajine,
iné ľudia ešte len objavujú.

bolo na čo pozerať. Za tanečné výkony a spev na školskom
dvore sa seniorky a seniori nemuseli hanbiť.
Ani sme sa nenazdali a prišiel čas návratu domov ku svojim blízkym.
Na organizáciu, zabezpečenia priebehu náročného podujatia a tým aj propagáciu našej obce, prítomní hostia vyjadrovali len slová chvály a poďakovania.
Na záver treba poďakovať aj
sponzorom, ktorí sa zaslúžili o
vydarenú akciu a to OcÚ Stankovany, Danke Salvovej, Mirke
Karasovej, Daniele Gašperovej,
Ing. Petrovi Strakovi, Antonovi Chorvátovi, COOP Jednote
Lipt. Mikuláš a OO JDS Ružomberok.
Spoločne sa budeme tešiť na
podujatie, ktoré pripraví niektorá iná organizácia na budúci rok.

voda pomáha pri problémoch s
dýchacím a pohybovým ústrojenstvom, lieči urologické choroby a má priaznivé kozmetické účinky.

Nachádzajú sa
v chránených územiach
V tesnom závese za Bešeňovou
sú s počtom prameňov Stankovany. V katastri máme 32 minerálnych prameňov, zväčša mädokýšov, ich voda napĺňa dve
prírodné kúpaliská.
V minulosti boli v Stankovanoch malé kúpele, ktoré vyhľadávali ľudia s kožnými chorobami. Pitie minerálnej vody z
miestnych prameňov zas napo-

máha pri žalúdočných a črevných ochoreniach.
„Naše pramene sa nedajú komerčne využívať, pretože väčšina z nich sa nachádza v územiach s vysokým stupňom ochrany. Obľúbili si ich nielen ľudia z obce, no zastavujú
sa aj ľudia z celého Slovenska,
ktorým voda pomáha. O čistotu prameňov sa naozaj príkladne starajú miestni ľudia,“ povedal starosta Rudolf Baleja.
O čistotu prameňov a studničiek sa starajú ľudia z obce, ktorí
ich okolie pravidelne udržiavajú,
pretože ich nevyužívajú iba ľudia, ale slúžia aj ako zdroj vody
pre lesné a hospodárske zvieratá.
text: SZ
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Dlhoročná riaditeľka základnej školy
opúšťa svoje kreslo
Kedysi sa hovorilo, že najdôležitejšími ľuďmi obce
sú richtár, kňaz a rechtor
(kantor). Dnes tomu nie je
inak. Neodmysliteľnou súčasťou našej školy bola jej
riaditeľka, Marta Gašperová. Po viac ako dvoch
desiatkach rokoch praxe v
riadiacej funkcii sa rozhod-

la konečne si oddýchnuť a
prenechať svoje kreslo niekomu inému.
Celé generácie Stankovcov
naučila písať a čítať, deti
kresala svedomitou dôslednou výučbou na vzdelaných
ľudí. Kvôli tomu, že žije v
Stankovanoch, pozerá na
svoje deti inak, ako len z

katedry, pretože ich pozná
dôverne. Aj vďaka tomu
hovorí, že s deťmi kontakt
nestratí.

Ako dlho ste pôsobili vo
funkcii riaditeľky školy
v Stankovanoch?

Nakoľko patrím medzi občanov Stankovian, mám možnosť i osobného stretávania
sa. Teším sa, keď niektorí bývalí žiaci našej školy dokazujú
svojim životom, že sú to slušní i dobrí ľudia.

nom úsilí sa podarilo reálne
previesť rekonštrukciu školy. Veď prevádzka školy nezodpovedala ani po stránke
hygienickej i bezpečnostnej
(poškodené vodovodné potrubie od roku 1935, nevyhovujúca elektroinštalácia , lokálne vykurovanie pecami na
pevné palivo atď.).
Celý školský rok sme vyučovali v zasadačke Obecného
úradu v Stankovanoch .
Občania, predovšetkým rodičia, odpracovali množstvo
hodín zdarma pri čistení budovy školy a priestorov školskej jedálne, kopaní kanála na
elektrický prívod, sťahovaní nábytku a inventára školy. Brigády boli organizované
v mesiacoch jún, júl a august.
Rok po ukončení rekonštrukcie na vlastnú žiadosť
som bola preložená len ako
učiteľka na základnej škole
v Ružomberku.
Na podnet mnohých rodičov zo Stankovian som sa po
troch rokoch vrátila na tunajšiu školu.

Nespokojná som, že aj napriek zaslaniu kompletnej dokumentácie na výmenu pôvodných okien a rekonštrukciu strechy školy neboli zriaďovateľovi školy poskytnuté finančné prostriedky. Krajský školský úrad v Žiline posúdil skutočnú potrebu finančných prostriedkov
a 26.07.2011 predložil na riešenie MŠVVaŠSR.

6.Mali ste niekedy chuť zavesiť svoju prácu na klinec?

V mene redakčnej rady a vedenia obce chceme Marte
Gašperovej úprimne poďakovať za roky strávené vzdelávaním detí, trpezlivosť a
cenné rady do života, vďaka
ktorým sa z nich mohli stať
lepší ľudia. Zároveň jej želáme príjemné a zaslúžené
chvíle oddychu na dôchodku.

Veľmi som si obľúbila moju
prvú pani učiteľku Annu Luttyovú, ktorá ma učila v prvom
ročníku ešte v škole v Rojkove. Aj v ďalších rokoch základnej školy, okrem mojich
rodičov, najväčším vzorom pre
mňa boli práve učitelia.
I mne bolo dopriate stať sa
učiteľkou. Do riadiacej funkcie som bola vymenovaná ako
32 ročná.
Práca riaditeľa školy je
značne náročná. Od riaditeľa
školy sa vyžadujú kompetencie nielen v pedagogickej oblasti, ale aj v oblasti personálnej, organizačnej i finančnej.
Prioritou je predovšetkým
zodpovednosť. Prácu riaditeľky školy som vykonávala
22 rokov.

2. Vychovali ste niekoľko
generácií miestnych ľudí.
Čo je najkrajšie na opätovnom stretnutí s nimi? Zaujímate sa o svojich žiakov aj
vtedy, keď prestanú byť Vašimi žiakmi?
Práve práca učiteľa na prvom stupni je veľmi dôležitá.
Každý pedagogický zamestnanec by mal byť profesionál nielen v odovzdávaní vedomostí, ale i v oblasti lásky
k deťom, ku žiakom, v dávaní nádeje a dôvery. Výsledky
možno badať až neskôr.

3. Utkvel Vám v pamäti
nejaký príjemný zážitok,
ktorí ste zažili s deťmi?
Deti sú bezprostredné. Zážitkov bolo dosť nielen príjemných ale aj nepríjemných.

4. Aké sú deti dnes a aké
boli, keď ste začínali učiť?
Deti sú vždy len deťmi. Dnešné deti v porovnaní s minulosťou dostávajú oveľa viac informácií aj prostredníctvom
médií a internetu. Avšak často mnohokrát si nevedia vybrať tie správne informácie,
v dôsledku toho často zlyháva
ich pozornosť aj vo výchovno-vzdelávacom procese.
Podľa môjho názoru niektoré deti sú viac obklopené
matériou a absentuje u nich
citová výchova, čím sa vlastne
vytráca úcta, skromnosť, porozumenie a slušná komunikácia.
Veľkou devízou pre deti je
predovšetkým dobrá rodinná
výchova.

5. Čo bolo pre Vás za dlhé
roky práce v Stankovanoch
najťažšie?
Veľmi náročný bol školský
rok 1990/1991. Po dlhoroč-

Zaujímalo nás, ako vníma
deti kedysi a dnes, čo bolo v
jej práci najťažšie, čo ju trápi a ako bude tráviť jeseň
svojho života.

Áno. Ako riaditeľka školy som vykonávala množstvo urgentných administratívnych úloh. Veľkou posilou
pre mňa boli práve žiaci, ku
ktorým cítim spolupatričnosť
a pocit zodpovednosti. To, že
som veľmi rada učila mi pomohlo zdolávať záťaže a prekážky.

7.Za čím Vám bude najviac
smutno?
Nakoľko bývam v Stankovanoch mám možnosť i naďalej
sa stretávať so všetkými.
Aj v mojom živote nastáva
jeseň života a preto čas odísť
do dôchodku je uvítaním.

8.Čomu sa budete teraz venovať?
Nič si nemôžeme plánovať.
Som vďačná a spokojná, že
som pracovala len v školstve
a učila som 37 rokov.
Všetkým, ktorí so mnou
spolupracovali ďakujem.

text: SZ
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Nové miestne dane
a poplatky
Obecné zastupiteľstvo schválilo
na svojom rokovaní 14. decembra 2011 pre územie obce Stankovany Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2011 s účinnosťou od 1. januára 2012, za ktoré
zahlasovali všetci poslanci. Pripomienky k predloženému návrhu VZN počas jeho zverejnenia neboli od občanov obce podané.
Z tohto všeobecne záväzného
nariadenia vyberáme:

Daň z pozemkov
Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy na
0,10€ za 1 m2.
- Ročná sadzba dane z pozemkov podľa zákona o miestnych
daniach a poplatku je 0,25% zo
základu dane.
- Ročnú sadzbu dane z pozemkov
v obci správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda na 0, 30% zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty na
0,40% zo základu dane,
c) záhrady na 0,40% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy na 0,80% zo
základu dane,
f ) zastavané plochy a nádvoria
na 0,40% zo základu dane,
g) stavebné pozemky na 0,40%
zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,70% zo základu dane.

Daň zo stavieb
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa zákona o miestnych
daniach a poplatku je 0,033 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb
správca dane zvyšuje v obci pre:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,09 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu na 0,30€
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f ) ostatné stavby neuvedené v
písmenách a) až f ) na 0,90 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
3.) Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok
za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia u:
a) stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
b) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu v sume
0,44 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia,
e) ostatných stavieb neuvedených v písmenách a) až d) v sume 0,44 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Vyrubená daň z nehnuteľností
je splatná naraz a to do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Daň za psa
Daňovník je povinný písomne
oznámiť správcovi dane vznik
daňovej povinnosti v lehote do
30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti.
Správca dane určuje sadzbu
dane 6,00 € za jedného psa a ka-

lendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Daň za psa je splatná naraz.

Daň za ubytovanie
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,70 € na osobu a prenocovanie.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a) Pre fyzické osoby paušálny
poplatok 0,0384,-€ za osobu a
kalendárny deň za komunálne
odpady, okrem elektroodpadov
a drobné stavebné odpady
b) pre právnické osoby a podnikateľov pri zavedenom množstvovom zbere 0,0305 € za jeden
liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
1) Povinnosť platenia poplatku
vzniká pre:
a) fyzickú osobu dňom jej
prihlásenia v obci do evidencie
obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať bytovú budovu, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
b) právnickú osobu - dňom
vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c) podnikateľa - dňom vzniku
oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
2) Povinnosť platenia poplatku
zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce,
b)pre fyzickú osobu, právnickú
osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť.

1) Poplatník je povinný písomne
ohlásiť správcovi dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30
dní odo dňa vzniku povinnosti
platenia poplatku na predpísanom tlačive.
Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Pri využívaní množstevného
zberu, právnické osoby a podnikatelia platia správcovi dane poplatok jedenkrát ročne.

Podklady na zníženie alebo
odpustenie poplatku
Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi podľa zákona o miestnych daniach a poplatku na základe predložených
podkladov:
a) potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie,
c) 50 % u občanov a rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi – potrebné doložiť aktuálne
potvrdenie z ÚPSVaR Ružomberok,
d) 50 % študenti - po predložení potvrdenia o ubytovaní na internáte.

Prípady zníženia alebo
odpustenia poplatku
Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v prípade, že ide o poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – potvrdenie o ubytovaní alebo čestné prehlásenie.
Poznámka: úplné znenie VZN
je k nahliadnutiu na webovej
stránke obce ako aj na Obecnom úrade.
text: Rudolf Baleja
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Aká bola futbalová
sezóna 2011/2012?

S

S končila sa ďalšia futbalová sezóna, v ktorej sme mali v okresných súťažiach dvojnásobné zastúpenie v podobe
mužstva dospelých a družstva
mladších žiakov.
Pri hodnotení učinkovania „A“
mužstva v III.A triede, v ktorej sme skončili na 5.mieste so
ziskom 21 bodov, musíme hneď
na úvod konštatovať, že sme
čakali viac. A to aj s ohľadom na
predchádzajúcu sezónu, oproti
ktorej sme získali o 3 body menej.
Očakávaný progres napredovania mužstva sa nekonal. Naopak, došlo k poklesu výkonnosti, ktorý priniesol hlavne v jarnej
časti niektoré neočakávané výsledky, ktoré nás v tabuľke zosunuli po jeseni z 3.miesta na konečné 5.miesto. Fanúšikovia odchádzali po viacerých stretnutiach rozčarovaní.
Sotva sa nazbieralo
jedenásť hráčov
Na tomto mieste musíme však
objektívne poznamenať, že
v kádri mužstva dochádzalo počas jari k vynúteným posunom,
čo malo určite negatívny dopad na herný prejav a výkonnosť. V podstate celú jar (až na
dva zápasy ) sme odohrali s náhradným brankárom, Maťom
Strakom. Tomu nemôžeme nič
vytknúť, svojej úlohy sa zhostil
dobre. Chýbal však ako hráč.
Zo zdravotných dôvodov absentovali viacerí hráči. Brankár,
Laurinec Majo musel vynechať
celú jar. Gašper Majo, najlepší
strelec mužstva vynechal 6 stretnutí, Juro Matejík štyri, Mišo
Jankov tri, Fúra Miki dve stretnutia. Hrajúci tréner Zrník Fero to zabalil po svojom vylúčení v druhom jarnom zápase.
Z pracovných dôvodov absentoval ďalší brankár Čieško Roman a tiež Bražina Rudo.

V zostave sa muselo improvizovať, viackrát sme museli tŕpnuť či nás bude aspoň 11. V L.
Osade nás bolo 10 aj s brankárom. Až na niekoľko výnimiek
sa v jarnej časti nedalo vôbec
hovoriť o tréningovom procese,
čo vrhá zlé svetlo na samotných
hráčov, ktorí nemajú záujem na
sebe pracovať. Česť výnimkám.
Na základe týchto skutočností
sa dostala na pretras aj zásadná
otázka. Prihlásiť, či neprihlásiť
„A“ mužstvo do súťaže v novom
ročníku? Mimoriadna hráčska
schôdza odpoveď nepriniesla.
Až následne výborová schôdza nakoniec prihlášku odobrila,
berúc na zreteľ záujem samotných hráčov, taktiež berúc do
úvahy už vytvorené podmienky
a tiež v neposlednom rade záujem obce. Teraz záleží len od
hráčov, ako sa k tomuto postavia. Chlapci, ste na ťahu.
Žiaci dohrali
prvú sezónu
Pri hodnotení učinkovania
družstva mladších žiakov platí
to, čo sme konštatovali už po jesennej časti. Je to ich prvá sezóna, sú na začiatku cesty. Vekový
priemer je najnižší zo všetkých,
čo je v tejto kategórii dôležitý
faktor. Družstvo je vo fáze tvorenia, vytvárania si základných
pohybových a futbalových návykov. Všetko má svoj čas.
Na jar získalo družstvo svoj
prvý bod za remízu v domácom
stretnutí s Dúbravou. Musíme
sa na vec pozerať reálne. Nemáme možnosť výberu ako napr.
Ružomberok, kde si talenty môžu vyberať zo širokej základne.
Bez ohľadu na výsledky a postavenie v tabuľke sa cieľ podarilo dosiahnuť. Podarilo sa deti
pritiahnuť k športovaniu a k pohybu. Len treba veriť, že im to
vydrží čo najdlhšie.
text: Pavol Škuta
foto: Pavol Škuta

» Stankovské Áčko

»Konečná tabuľka III.A triedy sezóny 2011-2012
Družstvo

zápasy

výhry remízy

prehry skóre

body

1. Lúčky

16

14

2

0

67: 14

44

2. V.Dubová

16

10

3

3

49:25

33

3. Hrboltová

16

8

4

4

46 : 49 28

4. Kalameny

16

7

2

7

25 : 33 23

5. Stankovany

16

6

3

7

40 : 27 21

6. Ivachnová

16

5

2

9

24 : 40 17

7. L.Vlachy

16

5

1

10

31 : 45 16

8. L.Osada

16

4

2

10

27: 43

9. Gôtovany

16

3

1

12

21 : 54 10

14

» Družstvo žiakov v akcii

» Konečná tabuľka, mladší žiaci – Kormanov pohár
zápasy

výhry

remízy prehry skóre

1 L.Teplá

Družstvo

16

15

0

1

97 : 10 45

body

2 L.Lúžna

16

11

2

3

53 : 24 35

3 Ružomberok 6

11

1

4

91 : 33 34

4 L.Sliače

16

8

3

5

38 : 30 27

5 Ľubochňa

16

6

3

7

46 : 56 21

6 Kalameny

16

6

0

10

31 : 53 18

7 Dúbrava

16

5

1

10

33 : 68 16

8 Lisková

16

4

1

11

41 : 56 13

9 Stankovany

16

0

1

15

10:110 1
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Nikola obhájila titul juniorskej
majsterky sveta

Deň matiek
Druhá májová nedeľa v roku
je na celom Slovensku venovaná všetkým našim matkám
pri príležitosti ich sviatku.
Aj obecný úrad v spolupráci s komisiou pre kultúru, mládež a šport venoval dostatočnú
pozornosť tomuto podujatiu.
Tak ako každý rok aj tento boli
matky pozvané na obecný úrad
na slávnosť venovanú matkám.
Tento raz to boli matky ktoré od 10.mája 2011 priniesli na
svet svoje ratolesti.
Pri peknom programe, ktorý pripravili členovia komisie, slávnostnom príhovore starostu a pohostenosti bolo vidno na tvári matiek úsmev a spokojnosť. Samozrejme nezabudlo
sa ani na ostatné matky v obci ,
na ktoré si spomenul v slávnostnom príhovore cez rozhlas starosta obce.

D

Na 12. majstrovstvách sveta
IPCA ťažko telesne postihnutých športovcov v šachu
obhájila hráčka Šachového
klubu Ružomberok Nikola
Konkoľová zlato a zároveň
Nuž drahé naše matky, všetštvrtým miestom v kategórii
ky si Vás nesmierne vážime, veď
žien potvrdila, že patrí medste nositeľkami potomstva, najzi telesne postihnutými žepríjemnejším teplom domova,
máte najkrajšie povolanie – po- nami k absolútnej svetovej
volanie matky, ktoré nikto ne- špičke. A to má len 15 rokov.
nahradí.
Prajeme Vám všetkým naozaj
len to dobré, veľa zdravia, šťastia, radosti z detí a zo života.

Korene sviatku
V Anglicku v 16. storočí mamám ďakovali na Nedeľu matiek (Mothering Sunday). Sviatok, ako ho poznáme dnes slávime až od roku 1914.
Zásluhou Anny Jarvisovej sa
stala druhá nedeľa dňom verejného vyjadrenia lásky a úcty
matkám. Jej samotnej sa nedostalo pocty, akú by si žena jej
kvalít zaslúžila. Zomrela bez
peňazí a opustená v starobinci.
text: Vendelín Čieško

Majstrovstvá sveta IPCA sa
konali v chorvátskom Splite od
18. do 26. júna 2012.
Týmto výsledkom si upevnila
pozíciu a právo reprezentovať
IPCA na najväčšom šachovom
sviatku a to šachovej olympiáde, ktorá bude už o 2 mesiace
v tureckom Istanbule. Okrem
deviatačky zo Základnej školy
v Ľubochni budú družstvo IPCA reprezentovať tri ruské šachistky a jedna z Indie.
„Na šachu je prekrásne deliť sa s blízkymi a kamarátmi
o radosť!“ hovorí Nika a ďalej
dodáva:„ Hrala som už na tretích majstrovstvách sveta, oficiálne som získala už druhú

zlatú juniorskú medailu. Tento rok som bola len horším pomocným hodnotením medzi
ženami na štvrtom mieste. Na
budúci rok chcem už medailu
aj medzi ženami!“ končí svoje
hodnotenie a víziu Nika.
V 9-kolovom turnaji, kde
hralo 27 šachistov z 8 krajín,
uhrala krásne 4 body. Vo svojej juniorskej kategórii nenašla
premožiteľku a tak jej právom
platí titul juniorská majsterka
sveta pre rok 2012. Medzi juniorkami si ďalšie medaily odviezli do Ruska Sergeeva Anna
a Alekseeva Ksenia.
V ženskej kategórii pred Nikou skončili len silné Rusky.
Ešte mesiac pred majstrovstvami sveta bol štart Nikoly neistý, ale vďaka generálnemu partnerovi KIA MOTORS
SLOVAKIA a partnerom HAKOM s.r.o. Martin, Základnej školy Ľubochňa, Šachového klubu Ružomberok, RoKo
Zákamenné, Obce Stankovany
a Obce Ľubochňa sa stal skutočnosťou.
text: Emil Konkoľ

Stretnutie s kenským biskupom
Dňa 12.mája sme sa zúčastnili Misijnej púte detí , ktorá sa konala ako každý rok
v Levoči.
Už od pol ôsmej naša dvadsaťčlenná skupinka zo Stankovian a Rojkova čakala na zástavke na svoj autobus, ktorý smeroval na toto pútnické miesto. Našu cestu sme si
spríjemňovali piesňami, vtipmi
a rôznymi hádankami.
Témou tohtoročnej púte bol
KOSTOL a prostredníctvom
aktivít, ktoré sme robili počas výstupu na Mariánsku horu, sme rozoberali jeho význam,
hodnotu a dôležitosť pre náš
kresťanský život.
Okrem zábavného programu, o ktorý sa postarali ani-

mátori z celej Spišskej diecézy,
sme mali možnosť stretnúť sa
s kenským biskupom. Jeho slová smerovali najmä ku koledníkom Dobrej noviny, ktorým
ďakoval, že počas vianočných
sviatkov myslia viac na druhých ľudí najmä na ľudí z tretieho sveta.
Po jeho zaujímavom príhovore sme spolu s ním slávili svätú omšu , ktorú celebroval
náš biskup Mons. Štefan Sečka. Po sv. omši nás čakalo veľké
prekvapenie.
Navštívili sme Spišskú Kapitulu – katedrálu a seminár. Plní nových zážitkov a duchovného obohatenia sme sa vrátili
domov v plnom počte. A už teraz sa tešíme, keď si tento skvelý pocit zopakujeme o rok.
text: Radka Lasáková

» Misijnej púte sa zúčastnilo množstvo Erkárov zo Staankovian

