Číslo: 1/2014
Ročník : 12
15.04.2014

Vážení občania Ľubovca
a Ruských Pekľan !
Dovoľte mi informovať Vás o udalostiach v obci v 1. Q. 2014

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

a zo 17. zasadnutia OcZ Ľubovec.

Otvorenie, menovanie overovateľa zápisnice, zapisovateľa a členov návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia
Správa kontrolórky obce, plnenie rozpočtu k 15.03.2014
Poskytovanie finančných prostriedkov pre „Centrá voľného času“ v roku 2014
Petícia občanov, sťažnosť – altánok
Schválenie realizácie projektu – Zadná cesta
Schválenie členstva v MAS – OZ TRI PRÚTY
Návrh na vyhodnotenie platnosti a využiteľnosti územného plánu obce Ľubovec
Oslavy v Ruských Pekľanoch – Stretnutie rodákov – 50. výročie
Rôzne: Deň matiek, Deň detí, zájazd - Levoča, M. Haraus–Sochi, nové informácie od
posledného zasadnutia
Diskusia
Návrh na uznesenie č. 1/2014
ZÁVER

Starostka

obce
privítala
prítomných poslancov, kontrolórku obce.
Kontrolórka obce prekontrolovala
pokladničnú knihu aj pokladničné
doklady a ostatné účtovné doklady ako
faktúry a interné doklady. Zhodnotila, že
boli nakupované len najnutnejšie tovary
na bežnú prevádzku a boli dodržané
prijaté zásady hospodárnosti. Taktiež
dodala, že neboli podané zo strany
občanov žiadne sťažnosti.
Referentka
OcÚ
oboznámila
poslancov s podrobnejším hospodárením
s finančnými prostriedkami k 15.3.2014,
jednotlivé výdavky, aké sú príjmy a na
koľko percent sú zaplatené jednotlivé
vyrubené dane.

Obec Sedlice ako zriaďovateľ CVČ pri
ZŠ s MŠ Sedlice, ktorú navštevuje 12
školopovinných detí z
obce Ľubovec,
požiadala obecný úrad o poskytnutie
dotácie na mzdy a prevádzku CVČ na
kalendárny
rok
2014.
Poslanci
odsúhlasili 50,- € na žiaka.
Starostka obce prečítala poslancom
sťažnosť p. Gondovej - rušenie nočného
kľudu
a petíciu
od
občanov
za
odstránenie altánku pred pohostinstvom
v obci Ľubovec. Poslanci konštatovali, že
zrušenie altánku nevyrieši predložený
problém. Doporučili starostke obce zvolať
stretnutie komisie na ochranu verejného
poriadku a prizvať p. Gondovú, p.

Železníka a nájsť prijateľnejšie riešenie
a dohodnúť sa. Poslanci zobrali sťažnosť
a petíciu na vedomie.
Poslanci rokovali o vysporiadaní
miestnej komunikácie tzv. „Zadnej
cesty“. Je potrebný geometrický plán
a zameranie. Poslanci navrhli osloviť
aspoň troch dodávateľov na predloženie
cenových ponúk. Starostka uviedla, že
v priebehu mesiaca potom zvoláme
mimoriadne zastupiteľstvo na schválenie
najlepšej cenovej ponuky.
Starostka
obce
informovala
poslancov o výhodách vstupu obce
Ľubovec
do
verejno-súkromného
partnerstva „Občianske združenie TRI
PRÚTY“,
ktoré
zabezpečí
možnosť
čerpania finančných prostriedkov v rámci
celého združenia počas programové
obdobia 2014 - 2020. Jej cieľom je
propagovať rozvoj vidieka a vidieckych
činností medzi obyvateľmi územia MAS,
spolupracovať a podporovať spoločenské

organizácie
smerujúce
k rozvoju
a obnove
vidieka,
spolupracovať
s miestnou samosprávou pri príprave
projektov. Členský príspevok obce je 50,€ ročne. Poslanci jednohlasne schválili
vstup obce do OZ TRI PRÚTY.
Poslanci na podnet
p. Daniela
Karoliho, Ľubovec č. 14, hlasovali za
podanie
žiadosti
o vyhodnotenie
platnosti a využiteľnosti územného plánu
obce.
Starostka obce pripomenula, že
8.2.2014 uplynie 50 rokov od pričlenenia
obce Ruské Pekľany k obci Ľubovec.
Preto navrhla, aby sme v júli – konkrétne
12.7.2014 – kedy sa bude konať aj
odpustová
slávnosť
pri
príležitosti
narodenia
blahoslaveného
biskupa
mučeníka
Pavla Petra
Gojdiča
–
pripravili ako sprievodnú akciu stretnutie rodákov po 50-tich rokoch
v Ruských Pekľanoch v areáli Kaštieľa.

DÔLEŽITÉ OZNAMY
 v rámci jarného upratovania máte možnosť nosiť dreviny
a konáre ku kompostovisku
 v 18. týždni 2014 zabezpečíme zoštiepkovanie tejto drevnej
hmoty
 kto má veľké množstvo drevín, zabezpečíme zoštiepkovanie na
vlastnom pozemku
 v mesiaci máj 2014 - výmena papiera za hygienické potreby
 Prosíme občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov skladovali odpad
ktorý tam patrí...
 Nie sklenené fľaše, plastové fľaše a bežný komunálny odpad !!!

!!! VOĽNE SA POHYBUJÚCE PSY !!!
Opätovne upozorňujeme na voľne pohybujúcich sa psov po obci a na dôkladnejšie
dodržiavanie zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov a VZN obce.

!!! VODA !!!
Od 1.1.2014 je cena vody za 1 m3 0,40.- centov

STRETNUTIE RODÁKOV po 50-tich rokoch
v Ruských Pekľanoch v areáli Kaštieľa 12.07.2014.
 prosíme občanov, aby už teraz pozvali svojich príbuzných a známych
 pani Sabína Rapavá, Jozef Guman a Eva Drábová zostavujú zoznam občanov
a ich predkov, ktorí sa narodili v Ruských Pekľanoch
 kto má vedomosť o takýchto občanoch, môže im to nahlásiť, prípadne aj na
OcÚ Ľubovec

Pozývame Vás na Deň matiek ,
ktorý sa uskutoční
dňa 18. mája 2014 o 15.30 hodine
v kultúrnom dome Ľubovci.
Kultúrny program, darčeky a občerstvenie určite nebudú chýbať.
Ženám z Ruských Pekľan zabezpečíme dopravu.
Tešíme sa na Vás všetkých.

Pre všetky deti z Ľubovca a Ruských Pekľan
pripravujeme športové popoludnie
v areáli ZŠ s MŠ Ľubovec.
Príďte sa zabaviť 1.6.2014 od 15.00 hodiny.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať
manželom Alžbete a Jossovi Ram za sponzorský dar škole na
zakúpenie a výmenu vchodových dverí do tried.

D H Z
18.5.2014 sa uskutoční okrsková súťaž
dobrovoľných hasičov v obci Rokycany...

Narodenie:
 Jurek Martin, Ruské Pekľany 27
o 09.01.2014

Jubilanti:
Lech Ján, Ľubovec č. 46
Dančáková Anna, Ľubovec č. 75

oslávil 85. rokov
oslávila 80. rokov
Srdečne blahoželáme!

Zomreli:
Jurek Jozef, Ruské Pekľany 27

16.01.2014

VEĽKONOČNÝ VINŠ
...radujte sa ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte!
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ, Aleluja spievajte!
Prijmite náš pozdrav krátky na tieto VEĽKONOČNÉ
SVIATKY. V dobrom zdraví ich prežite, pohody a
radosti si užite. Dobrú šibačku a kúpačku aj s
výslužkou vo vačku Vám želá
starostka obce a obecné zastupiteľstvo

__________________________________________________________________________
Mgr. Jozefína Štofanová starostka obce
Mgr. Zuzana Rapavá, Ing. Miroslava Vašková
051/7796 235, 0907 999 412, e-mail:obeclubovec@ocu.sk, www.lubovec.sk

