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Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne, pokoj,
radosť,dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvílu, ale každučký deň v roku,
nech vám stojí popri boku.Požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok.
Každý chce mať príjemne prežité sviatky. Každý z nás túži

po pokoji, radosti, šťastí. Túžime po hojnosti. Radi by sme
mali hojnosť priateľov, pokoja, lásky, istôt, zdravia. Vianočné prianie „Šťastné a veselé...“ vyjadruje naše túžby prežiť
vianočné sviatky v príjemnej atmosfére príjemne vyzdobeného príbytku. Radi by sme mali vianočné sviatky bohaté
v sociálnej oblasti, teda v oblasti medziľudských vzťahov.
Na Vianoce chceme mať všetkých doma. Chceme pohodu,
radosť a pokojnosť prežívať spolu s nimi.
Prajem všetkým vám, aby ste sa počas sviatkov ešte hojnejšie zblížili s tými, na ktorých vám záleží. Kiežby tieto sviatky boli chvíľou na odpustenie a rodinné súdržnosť.
Radi by sme mali vianočné sviatky bohaté tiež vo finančnej
oblasti. Takto to vyjadrujú ceny darčekov a dekorácií.
Prajem vám, aby ste nikdy nemali nedostatok a netrpe-

li núdzou. Radi by sme mali vianočné sviatky bohaté aj v
kultúrnej oblasti. Vianoce bez sviečok, vôňou medu a oblátok, bez Betlehemu či piesne Tichá noc by sa niekomu asi
nerátali. Zvykli sme si Vianoce prežívať s akousi potrebou
kultúrneho vyžitia.
K tejto kultúre, vďaka Pánu Bohu, patrí aj návšteva štedrovečerných bohoslužieb či polnočnej omše. Trochu tragicky však vyznie, keď na pamätný deň Kristovho narodenia
(25.12.) príde do chrámu zlomok tých, ktorí prišli v predvečer sviatku (24.12.). Potreba vianočnej kultúry a zvykov
je v nás hlboko vrytá. Možno je to spôsobené práve nevšednosťou týchto sviatkov.
Prajem vám, aby ste si držali a vychutnávali tie zvyky, pri
ktorých vnímate a poznávate, že vás privádzajú k pravej
podstate Vianoc – k narodenému Ježišovi.

A napokon, radi by sme mali vianočné sviatky bohaté aj v
oblasti duchovnej. Sme stvorení ako bytosti, ktoré majú v
sebe „zakódované“ hľadanie Boha. A bola by škoda, ak by
sme sviatky, ktoré sú kompletne celé o Pánu Bohu, vymenili za akési vyprázdnené pseudo sviatky, ktoré sa vyznačujú
pokojom, prejedaním sa a vysedávaním pred televízorom.
Vianoce sú o láske. O láske Boha k človeku.
Boha, ktorý tak veľmi miluje človeka, že posiela svojho
Syna, aby sa stal človekom a ľudí zachránil. Boh dal Syna
svetu. Preto dávame dary. Boh miluje človeka. Preto sú Vianoce presýtené láskou. Ak sa počas sviatkov sústredíme na
duchovnú podstatu Vianoc, majú Vianoce opodstatnenie.
Prajem vám, aby ste našli milujúceho Boha.
Vladimír Kunovský

 SPRAVODAJSTVO

PRÍHOVOR STAROSTU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SAMOSPRÁVY



Vážení spoluobčania,
onedlho ukončíme prvý
volebný rok našej spoločnej práce. Nastáva
čas na jeho bilancovanie a zamyslenie sa nad
tým, čo nám v skutočnosti priniesol a čo nám
prinesie ten ďalší.
My sme pre vás v tomto vianočnom čase pripravili posledné, štvrté
vydanie obecných novín, v ktorých vás chceme opäť informovať o
fungovaní samosprávy,
výsledkoch našej práce, ako aj o udalostiach, ktoré nás v
nasledujúcom období čakajú.
Svoje zasadnutia ukončilo aj obecné zastupiteľstvo, počas tohto roka zasadlo osemkrát a prijalo celkovo 105
uznesení. Hodnotenie práce poslancov, obecného úradu,
komisií obecného zastupiteľstva prenechám vám, vážení
občania. Čo sa týka rozhodnutí prijatých na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, väčšina bola splnená. Niektoré,
časovo náročnejšie, ako dom smútku, výstavba rodinných domov v časti IBV II. v Revišnom a pri hlavnej ceste
vo Veličnej boli presunuté do nasledujúceho roku. Samospráva nezaháľala ani v poslednom štvrťroku a aj napriek
zhoršenému počasiu sa nám podarilo vybudovať časť
chodníka v zákrute smerom ku materskej škole a spriechodniť lavicu z Mrziačky ku Tománkovcom. Nepodarilo
sa nám úplne dokončiť prechod pre chodcov cez hlavnú
cestu z Mohelníc, kde je potrebné ešte osadiť osvetlenie,
značky a nastriekať pásy na cestu. Do konca roku nás
ešte čaká náročná rekonštrukcia pouličného osvetlenia,
na ktorú obec dostala finančné prostriedky v podobe
nenávratného príspevku z eurofondov vo výške takmer
258-tisíc eur. V budúcom roku plánujeme rozšíriť kapacitu materskej školy prístavbou novej triedy, na ktorú sme
dostali finančný príspevok 60-tisíc eur z ministerstva
školstva. V pláne je aj čiastočná rekonštrukcia námestia,
ktorá bude závisieť od získania finančných prostriedkov
z Environmentálneho fondu. Nezabudli sme ani na obnovu obecného kaštieľa, aj v tejto oblasti sa uchádzame
o dotáciu z ministerstva kultúry. Environmentálny fond
sme požiadali o dotáciu na začatie výstavby kanalizácie
a rozhodnutia by mali padnúť začiatkom budúceho roka.
O ďalších aktivitách našej samosprávy sa dočítate na dalších stránkach. V závere roka vám chcem, vážení občania,
poďakovať za spoluprácu pri plnení spoločných zámerov,
za vašu aktívnu účasť na spoločenských a kultúrno-športových podujatiach i za vašu celoročnú podporu.
Prajem vám šťastné a veselé vianočné sviatky a úspešný
nový rok 2016.

Výstavba kanalizácie a vývoz žúmp
Plánovaná výstavba kanalizácie v štyroch obciach dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Veličná, Or. Poruba, sa pre nedostatok finančných prostriedkov presúva do nasledujúcich rokov. Preto sa predĺžilo aj stavebné povolenie na jej výstavbu.
Pôvodný zámer Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) uskutočniť výstavbu z eurofondov stroskotal na tzv. zozname
aglomerácií, v ktorom sa Veličná ani Oravská Poruba nenachádzajú. OVS preto nemôže žiadať na tieto obce peniaze z
fondov.
Samospráva vstúpila do rokovania s OVS a po dohode prevzala projektovú dokumentáciu a všetky povolenia týkajúce sa
výstavby a podala žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Výstavba by sa mala týkať prvej etapy, teda časti starej
Veličnej a Záhumnia. O úspešnosti projektu rozhodnú kompetentné inštitúcie začiatkom budúceho roku.
Pokiaľ kanalizácia nedostane zelenú, obec sa musí vysporiadať s potrebou likvidácie fekálií. „Vstúpili sme do rokovania
s ďalším dodávateľom týchto služieb, firmou ELITCargo, ktorá bude fekálie z Veličnej likvidovať v ČOV OFZ v Istebnom,“
povedal starosta Daniel Laura. OFZ vyšla v ústrety Veličnej pri riešení pretrvávajúceho problému, ktorý sa týkal vysokých cenových sadzieb za poskytovanie týchto služieb. Po novom sa budú môcť občania obrátiť buď na OVS alebo na
novú spoločnosť.
Podmienky a časový harmonogram vývozu dodávateľom ELITCargo, s.r.o.:
Vývoz bude vykonávaný v utorok a vo štvrtok od 8. h do 15. h a v stredu od 14. h do 18. h. Občania sa môžu nahlasovať
priamo u firmy na telefónnych číslach 0918956540 a 043/5320220 alebo na obecnom úrade, ktorý bude viesť evidenciu o čerpaní jednotlivých žúmp. Cena vývozu pozostáva z ceny čerpania = 36 €/jedno čerpanie + cena za dopravu = 10
€/jedno čerpanie a ceny za likvidáciu ktorá je premenná a odvíja sa od množstva čerpania t.j. 1,4 €/m³. Dodávateľ uplatní zľavu 6 € na jeden vývoz pri pravidelnom vývoze v roku. Príklady použitia ceny sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
m

Položka
Cena za vytiahnutie

Likvidácia v čističke 1,4 €/m³
Dopravné
Spolu

Použitie ceny v závislosti od množstva v EUR

Menej
ako 9m³

Jeden plný vývoz
9m³

Dva plné vývozy
18m³

Tri plné vývozy
27m³

36

36

72

108

1,4€/m³

12,60

10

10

Podľa m³

VÝSTAVBA SUPERMARKETU

58,60

VÝDAJE
Matrika
Samospráva obce
Kontrola obce
Požiarna ochrana
Cesty
Komunálny odpad
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Gazdinská škola
Podpra športu
Kultúrna činnosť
Rlozhlas
Ostatné činnosti
Materská škola
Sociálna činnosť
Investície na rok 2016

357518,89
3828,00
307229,00
34950,89
10500,00
1011,00
347401,00
3827,20
121396,28
3926,00
1000,00
9800,00
16600,00
10599,00
7233,00
33110,00
2273,00
17144,00
600,00
1500,00
57475,52
1717,00
59200,00

37,80

20

30

117,20

175,80

Obyvatelia sú netrpezliví a pýtajú sa, aká je situácia s výstavbou nového supermarketu vo Veličnej. „Máme dobrú správu,“ hovorí starosta Daniel Laura. „Rokovali sme s
COOP Jednota o vizualizácii stavby, prístupu a vytvorenia
parkovacích miest. Súčasťou supermarketu by mala byť aj
cukráreň s kaviarňou.“
Rokovania sa už skončili, zmluvné strany pripravujú zámennú zmluvu na zámenu vzájomných nehnuteľností. Pred
dokončením by mala byť aj investorom pripravovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Ak investor
začne s výstavbou začiatkom apríla, stavba môže byť v lete
hotová.

VÝSTAVBA OBECNÉHO DVORA

Preloženie lavice na Mrzáčke

Výstavba chodníka na zákrute ku materskej škole

VÝSTAVBA ŽELEZNIČNEJ ZASTÁVKY



Samospráva plánuje premiestniť obecný a zberný dvor
z priestorov Gazdinskej školy. Dôvodom je zámer na výstavbu supermarketu potravín, rekonštrukcia obecného
kaštieľa na jeho plné využitie a skrášlenie jeho okolia.
Obecné zastupiteľstvo sa snaží nájsť priestor, ktorý by
vyhovoval spomínaným účelom a nie je v rozpore s územným plánom obce. Jedným z riešení, ktoré prichádzali
do úvahy, bolo premiestnenie dvora do haly bývalej píly,
ktorej vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo Veličná.
Rokovania však stroskotali hneď na začiatku na nereálnych cenových podmienkach vlastníka. Samospráva preto
musela narýchlo pripraviť náhradné riešenie, aby sa
výstavba plánovaných akcií v okolí kaštieľa mohla začať.



PRÍJMY
Dotávcia na matriku
Daňové príjmy
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
Iné príjmy

25,2



Daniel Laura

ROZPOČET 2016





Po zdĺhavých, ale prospešných rokovaniach samosprávy s
predstaviteľmi ŽSR o výstavbe novej železničnej zastávky
dospeli obidve strany k vzájomnej dohode.
Rokovania o prenájme pozemku, na ktorom by mala
zastávka stáť, sú ukončené. Železnice prenajmú pozemok
obci s výmerou viac ako 2500 m² oproti materskej škole
na pätnásť rokov.
Samospráva už zmluvu podpísala. V budúcom roku bude
pracovať na projektovej dokumentácii a stavebnom povolení, ktoré vydáva ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Pekárne a cukrárne Rusina, s.r.o. Dolný Kubín prijmú na
dohodu alebo do pracovného pomeru s nástupom ihneď:

Na pozíciu
Balič/ka

Expedient/ka

Náplň práce

balenie a etiketovanie
pekárenských výrobkov

príprava výrobkov na expedovanie,
preberanie vrátených
výrobkov, príslušná evidencia,
ostatné práce nariadené vedúcim
zamestnancom

pomocná pekárka výroba parených výrobkov

Kontakt: 0910 685 545, pam@rusina.sk

 UDIALO SA

RÍNOK OPÄŤ ZAPLNENÝ

ŠKÔLKA MÁ NOVÚ RIADITEĽKU



V piatok 11. novembra obecný rínok zaplnili trhovníci, ktorí prišli prezentovať svoje výrobky na prvých vianočných trhoch.
Zorganizoval ich obecný úrad v spolupráci s komisiou kultúry a dobrovoľným hasičským zborom. Inšpiráciu uskutočniť
v dedine aj druhý trh v roku podnietili historické pramene Veličnej, v ktorých sa uvádza, že panovník Ferdinand II. už v
roku 1635 udelil Veličnej výsadu, podľa ktorej sa v obci mohli konať slobodné trhy (vtedy to boli prevažne trhy na dobytok
a poľnohospodárske produkty) a to až päťkrát v roku. Na obnovenie tradície sa podujal poslanec Ján Šuvada, podporili
ho členovia kultúrnej komisie a obecné zastupiteľstvo. Prípravy trvali takmer dva mesiace, fyzická práca – stavba tribúny
a vstupnej brány, stavba stánkov, elektrická inštalácia a kompletná vianočná dekorácia priestorov štyri dni. Ruku k dielu
priložili aj stáli aktívni dobrovoľníci Štefan Vankúš s mladými hasičmi, Ján Šaliga a Jaro Krajčovič. Veľké poďakovanie patrí
šestici žien p. Šuvadovej, p. Dudášovej, Bombovej, Drobuľovej, Hanušniakovej a Laurovej, ktoré pripravili výzdobu priestorov na námestí. Pozvanie na Vianočné trhy prijalo štyridsať slovenských remeselníkov a drobných pestovateľov. Pokojnú
vianočnú atmosféru spríjemňovali svojím programom vystúpenia škôlkarov, detí evanjelickej cirkvi, kostolného zboru
katolíckej cirkvi, žiakov ZUŠ Ivana Balu z Dolného Kubína, veličnianskych speváckych skupín Čečina a Studnička, Matúša
a Mareka Janigovcov. Návštevníci mohli ochutnať vianočné špeciality a nápoje. Keďže predvianočné trhy sa vo Veličnej
konali prvý raz, organizátori uvítajú akékoľvek postrehy, názory, pocity, odporúčania, návrhy a vylepšenia na telefónnych
číslach 0911 756 977, 043/588 22 01 alebo na mailovej adrese obec@velicna.sk, prípadne na facebooku Veličnej.



Škôlkari privítali prvého decembra novú riaditeľku Ivanu Drobulovú. Tá v tejto funkcii nahradila doterajšiu
riaditeľku Danielu Šenšelovú, ktorej skončil mandát a
rozhodla sa ukončiť svoju prácu oddychom na dôchodku.
Paradoxom je, že obidve bývajú vo Veličnej na Mrziačke.
Ivana Drobulová sa stáva po p. Hubovej, p. Líškovej
a Šenšelovej už štvrtou riaditeľkou z tejto ulice. Obecný
úrad vo Veličnej ďakuje odchádzajúcej riaditeľke Daniele
Šenšelovej za jej dlhoročnú, obetavú a záslužnú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní veličnianskych detí,
ktorým sa venovala viac ako 32 rokov, z toho 23 rokov ako
riaditeľka. Do ďalšieho života jej prajeme pevné zdravie,
radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Novej riaditeľke želáme veľa trpezlivosti v práci s deťmi, veľa kreatívnych
nápadov a čo najviac spolupracujúcich rodičov.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM



Keď sa pominú letné dni a prichádza chladnejší október,
len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá
začne hýriť najkrajšími farbami – zlatožltá, červená, hnedá. Pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy. Tak nejako sa i človeku
míňa rôčik za rôčikom, až nastáva jeseň života. Je to čas
na spomínanie. Spomienky sú pestré ako tá príroda na
jeseň. Nájdu sa v nich šťastné chvíle a najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. V tomto uponáhľanom svete nám nedá zabudnúť na našich najstarších,
ktorých každoročne v októbri pozývame na podujatie,
aby si trošku zaspomínali v kruhu svojich vrstovníkov.
Pri príležitosti úcty k starším starosta privítal v októbri
dôchodcov. Na úvod sa predstavili deti z materskej školy.
Príjemnú náladu rozprúdil svojimi pesničkami spevák
Samuel Lorinčík. Jubilejní dôchodcovia zvečnili svoj podpis do pamätnej knihy obce.

PODPORA STARŠÍCH OBČANOV

BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA



V snahe poskytnúť pred zimou pomoc starším, nevládnym
občanom pripravil obecný úrad v spolupráci so sociálnou
komisiou drevo na kúrenie. Pomocnú ruku priložili aj mladí hasiči, ktorí drevo popílili a porúbali.
Takto pripravené drevo zaviezol obecný traktor ľuďom
priamo do domov. „Starkí ocenili pomoc slzami dojatia a
my sme radi, že sme im aspoň takto mohli byť nápomocní,“
povedal starosta Daniel Laura.



Koncom októbra sa sála kultúrneho domu zaplnila detským
oblečením. Burzu zorganizovali mamičky z Revišného. Záujem o predaj vecí bol veľký, prišlo približne šesťdesiat predávajúcich. V budúcnosti sa akcia určite opäť zopakuje.

POSEDENIE DÔCHODCOV



Klub dôchodcov usporiadal v kultúrnom dome koncom novembra pre svojich členov tradičné Katarínsko – Ondrejské
(batôžkové) posedenie. Ženičky napiekli voňavé koláčiky,
chlapi priniesli niečo na zohriatie. Spoločne pogratulovali
jubilantom, ktorí tiež neostali v hanbe a prispeli nejakou
tou fľaštičkou. Všetci si v dobrej nálade spolu zaspievali a
aspoň nachvíľu pozabudli na všedné starosti.
Anna Hrabalová, predsedníčka výboru KD Veličná

KRÁTKO Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA



V tomto období zasadalo obecné zastupiteľstvo (OZ) dvakrát. Na svojich zasadaniach sa zaoberalo rozšírením vodovodu pre výstavbu rodinných domov v lokalite Banisko,
premiestnením obecného a zberného dvora.
OZ schválilo:
územný plán obce a rozpočet na rok 2016,
úverovú zmluvu vo výške 260-tisíc eur na prefinancovanie verejného osvetlenia,
poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA



V nedeľu 6. decembra praskala sála kultúrneho domu vo
švíkoch. Všetci spoločne očakávali príchod sv. Mikuláša.
Ten sa poriadne vo svojom oblečení zapotil, veď musel
odovzdať darčeky 210 deťom. Toľko detí do 12 rokov v
súčasnosti eviduje obecný úrad. Za peknú básničku, ale
aj nesmelý úsmev dostali sladký balíček.

 ŠPORT, SERVIS

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ



Obecný úrad a komisia kultúry a športu zorganizoval začiatkom novembra v priestoroch Besedy amatérsky stolnotenisový turnaj rôznych vekových kategórii. Účasť na turnaji zaostala za očakávaním a plánované tri vekové kategórie sa
nakoniec museli zúžiť na jednu. Na turnaj prišlo desať súťažiacich, prevažne detí od 10 do 15 rokov a jeden dospelý. Zo
súboja každý s každým vyšiel víťazne Matúš Janiga, druhý skončil jeho brat Marek Janiga, tretí bol Ľubomír Huba. Víťazi
si odniesli poháre a vecné ceny. Všetci súťažiaci dostali tričká s logom Veličnej a sladké odmeny.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OD 1.9. DO 30.11.2015 
Narodení
1. Dorotka Nemčeková 28. 10.
2. Adam Dubovec 20. 11.
3. Katarína Vajdiarová 22.11.
4. Martin Pupík 24.11.

Opustili nás
1. Vojtech Molo (*1953) vo veku 62 rokov nás opustil
dňa 26.10.2015

Zosobášení
19.9.2015 Martin Tomaň (Leštiny) a Alžbeta Kočalková
(Veličná)
21.11.2015 Julián Khouri (Liptovský Mikuláš) a Barbora
Sučáková (Veličná)

STOLNÝ TENIS



Stolní tenisti začali súťaž v novom ročníku vo vyššej súťaži v VI. Oravskej lige. Káder mužstva sa nezmenil. Tréner Ján Jakubú sa netajil ambíciami pokračovať v predchádzajúcich výsledkoch. Všetci očakávali, ako sa bude stolným tenistom dariť. Predpovede trénera sa naplnili a doterajšie výsledky naznačujú, že Veličňania neťahajú za kratší koniec. O ich dosiahnutých výsledkoch svedčí aj doterajšie umiestnenie. Najviac bodov pre mužstvo doposiaľ získali Jakubú, Barica, Dúha.
1. Bziny B

FUTBAL



11

911

121:77

39

2. Veličná A

11 9 0 2

125:73

38

Veličnianski futbalisti účinkujúci v VII. Oravskej lige ukončili jesennú časť súťaže. V tabuľke zimujú na desiatom mieste.
Futbalisti v začiatku sezóny nenadviazali na dobré výkony z jarnej časti a v nekompletných zostavách (hlavne pre zranenia) sa im nepodarilo bodovať. V mužstve došlo k zmene hlavne na brankárskom poste, Pavla Kolárika, ktorý prestúpil do
Zázrivej, vystriedal Kostroš. Ten sa neskôr zranil a takmer polovicu zápasov musel odchytať pravý obranca Dušan Suth.
Z mužstva ďalej odišli na hosťovanie do Leštín Jozef Murín a Peter Radena, Patrik Hrabala prestúpil do Žaškova. Možnosť
hosťovať vo Veličnej dostal aj Roman Sučák, no ani jedného zápasu sa nezúčastnil. V druhej polovici súťaže prišli posilniť
káder Jozef a Pavol Sučákovci, čo sa ukázalo ako značný prínos. Výsledky sa opäť začali dostavovať.

VÝSLEDKY VELIČNEJ V JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016



Hruštín – Veličná 3:0, Veličná – Leštiny 0:2, Novoť – Veličná 6:0, Veličná – Krivá 0:2, Podbiel – Veličná 1:3, Veličná - Zázrivá
2:4, Babín - Veličná 2:1, Veličná – Lokca 4:0, Medzibrodie – Veličná 5:2, Rabča – Veličná 3:2, Veličná – Or. Lesná 2:0,
Najlepší strelci:
Peter Serdel a Michal Zvara – po 5, Pavol Sučák – 4, Kapusta – 3,Kubacka – 2, M.Huba - 1

Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

21:9

26

8

37:23

21

3

1

OŠK Hruštín

11

8

2

1

4

TJ Novoť

11

6

3

2

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

TJ Fatran Zázrivá

11

TJ Oravská Lesná

11

TJ Družstevník Krivá

11

OFK Leštiny

11

TJ Družstevník Medzibrodie

11

TJ Oravan Rabča

11

OŠK Babín

11

TJ Družstevník Veličná

11

OŠK Lokca

11

TJ ŠK Podbiel

11

Z - zápasy V - výhra R - remíza P – prehra

PRÍSPEVOK NA ZATEPĽOVANIE

7

7

5

5

5

4

3

3

3

1

2

1

2

2

1

2

1

0

0

2

2

23:11

4

25:18

3

4

5

5

7

8

8

8

34:17

19:16

27:27

33:33

20:38

16:28

19:35

19:38

23

22

8

4

17

-4

14

-4

9

-3

17

16

10
9

5

2

1

-5

-6

-13



Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu
zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30-miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť
od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.
Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo po ňom.
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného
domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.
Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia na jednom mieste,
na webstránke www.zatepluj.sk.
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ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 

Pondelok 21.12.2015 - otvorené 7:00 – 15:00
Utorok 22.12.2015 - otvorené 7:00 – 15:00
Streda 23.12.2015 - zatvorené Čerpanie dovolenky
Štvrtok 24.12.2015 - zatvorené SVIATOK
Piatok 25.12.2015 - zatvorené SVIATOK

Pondelok 28.12.2015 - otvorené 7:00 – 15:00
Utorok 29.12.2015 - otvorené 7:00 – 15:00
Streda 30.12.2015 - otvorené 7:00 – 17:30
Štvrtok 31.12.2015 - zatvorené Čerpanie dovolenky
Piatok 01.01.2016 - zatvorené SVIATOK
Pondelok 04.01.2016 - otvorené 7:00 – 15:00
Utorok 05.01.2016 - otvorené 7:00 – 15:00
Streda 06.01.2016 - zatvorené SVIATOK

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS
VIANOČNÝCH SVIATKOV 
Vývoz 110 l nádob ostáva nezmenený:
Štvrtok 24.12.2015
Štvrtok 31.12.2015
Štvrtok 7.1.2016

Na prvý vývoz roku 2016 (tj. 7.1.2016) je možné naposledy použiť 1 žetón z roku 2015.
Nové žetóny na rok 2016 budú v predaji od 4.1.2016 počas úradných hodín.

POZVÁNKA NA SILVESTROVSKÚ VATRU
Dobrovoľný hasičský zbor vo Veličnej vás srdečne všetkých pozýva na rozlúčku s rokom 2015 a symbolické
zapálenie Silvestrovskej vatry vo štvrtok 31.12.2015 od
22:30 h na detskom ihrisku v Revišnom.

INZERCIA



