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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

Milí spoluobčania,
je tu december, záver takého roka, aký sme ešte vo svojom živote nezažili.
Každodenný život nám skomplikovala situácia s novým ochorením vírusového typu, ktorá nastala v jarných mesiacoch a žijeme ňou takmer celý rok.
Obmedzenia, na ktoré sme neboli zvyknutí, prijaté opatrenia, ktoré
vnímame pozitívne aj negatívne. Náš uhol pohľadu je momentálne na tej
strane brehu, kde sa nachádzame my – či sme zdraví, či sú v poriadku naši
najbližší, alebo nás a naše rodiny postihli opatrenia finančné, existenčné,
či samotné vírusové ochorenie.
Prajem Vám všetkým pokojné a požehnané Vianoce, hlavne ich prežime
v zdraví a pohode. Zahoďme aspoň na pár dní pesimizmus a zlú náladu,
nech sa aj naše domácnosti rozžiaria láskou a radosťou v prítomnosti tých,
ktorých máme radi.
Ing. Monika Kičáková
starostka obce
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BILANCUJEME ROK 2020
Rok 2020 nám priniesol množstvo momentov situácií a udalosti,
ktoré určite nikto z nás neočakával. Aj v roku 2020 nám príroda
ukázala svoju silu a našu ľudskú bezmocnosť.
24. 2. 2020 v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – povodne bol vyhlásený mestom Svit a obcou Lučivná III. stupeň
povodňovej aktivity a následne vyhlásená
mimoriadna situácia v obci Lučivná. Vplyvom vyliatia rieky Mlynica z jej koryta,
na hranici katastrov Svit a Lučivná, došlo
k zničeniu dočasného premostenia, čo
spôsobilo odrezanie časti Lopušná dolina. znemožnenie prístupu záchranných
zložiek k obyvateľstvu a objektom nachádzajúcim sa v tomto území. Obec Lučivná
žiadala o poskytnutie pohotovostných
zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR – ľahkej mostnej súpravy MS-60
18 m na dočasné provizórne premostenie
odrezanej oblasti – Lopušnej doliny. Naši
zamestnanci pomáhali pri osadzovaní značiek, retardérov a pomocných prácach.
V zimných mesiacoch sme ukončili rekonštrukciu zasadačky, začali s rekonštrukciou starej knižnice, vymenené boli aj
radiátory v priestoroch pošty a na prízemí
budovy obecného úradu.
Kultúrno spoločenské aktivity v roku
2020
lyžiarske preteky pre deti
II. ročník obecného plesu
Žiaľ to boli všetky obcou organizované
spoločenské udalosti pre rok 2020, nakoľko 12. marca 2020 postihla obec, tak ako
aj celé Slovensko prvá vlna pandémie Covid 19. Obec prijala opatrenia na ochranu
zdravia zamestnancov a občanov obce.
Pre rizikové skupiny obyvateľov obec zabezpečila šitie rúšok.
Koncom marca obec z vlastných peňazí
kúpila malotraktor Farmtrac 30 4WD s ka-

bínou a čelnou hydraulikou. Vodičom novej techniky a zamestnancom sa stal Števo Berenyi. V lete nám tento traktor veľmi
pomohol a hlavne urýchlil práce pri kosení
trávnatých plôch v obci a následným vývozom pokosenej trávy, konárov. V zime nám
pomáha pri čistení chodníkov a niektorých verejných priestranstiev.
V jarných mesiacoch sme zorganizovali
brigádu v rómskej časti obce a čistenie
koryta rieky Mlynica. Členovia klubu dôchodcov zorganizovali brigádu a vyčistili
lokalitu pri Háji od stavebného odpadu,
plastov, skla, konárov, trávy až po chladničky, ktoré tam občania odvážali.
Po ukončení a oprave nových zastávok
boli urobené terénne úpravy a výsadba
zelene okolo miestneho futbalového ihriska.
V máji sme začali s výstavbou tribúny
v našom parku. Časť drevnej hmoty na jej
výstavbu nám poskytol Urbár Lučivná,
Šuňava a Spišské Bystré. Verím, že v roku
2021 nám už situácia dovolí zorganizovať
aj kultúrno spoločenské podujatia a využiť
tak možnosti, ktoré nám miestny park ponúka.
Počas roka sa naši zamestnanci pustili
do opravy prepadnutých chodníkov (
pred domom č. 199, pri Skokanovcoch
a na ul. Hlavnej), čistenia priekopy na ul.
Pod Hájom.
Podarilo sa nám vymeniť aj staré hrdzavé zábradlie na balkóne obecného úradu.
Pôvodne zábradlie už bolo potrebné odstrániť z bezpečnostných dôvodov.
V septembri sme zrekonštruovali časť
chodníkov na cintoríne a doplnili osvetlenie.

nové chodníky na cintoríne
december 2020

V septembri bola zahájená výstavba novej rýchlostnej železnice. Jej začiatky boli
spojené s petíciou občanov proti doprave
materiálu na stavbu po miestnych komunikáciách.
Petícia občanov prišla aj proti schválenému návrhu zmeny územného plánu
pre budovanie elektrostanice v katastrálnom území našej obce.
Rozhodnutím Okresného úradu boli
ukončené práce na pozemkových úpravách v k.ú. Lučivná z dôvodu nezáujmu
väčšiny prítomných vlastníkov na stretnutí.
V októbri bola zahájená výstavba cyklistického chodníka z Lučivnej smerom do Lopušnej doliny. Problémy pri verejnom
obstarávaní spôsobili sklz aj vo výstavbe
a stavba musela byť z dôvodu nepriaznivého počasia prerušená. Práce v tomto roku
skončili osadením lávky cez potok.
Pri druhej vlne COVIDu 19 sme boli povinní aj v našej obci zabezpečiť priestory
na testovanie obyvateľstva, ktoré prebehlo
prvé dva novembrové víkendy
v priestoroch požiarnej zbrojnice za maximálneho využitia exteriéru. V prvom kole
bolo z celkového počtu 707 testovaných
pozívnych 1,2 %, v druhom kole zo 630
testovaných bolo 0,31% pozivítnych.
V decembri sú dokončievané práce
na rozšírení kamerového systému a vianočného osvetlenia.
Žiadosti podané obcou v roku 2020
1. VÚC komunitný festival, vrátane materiálového vybavenia (osvetľovací
a ozvučovací materiál) - neúspešná.
2. 
Enviromentálny fond kompostéry, traktor - žiadosť podávaná
k 15.12.2020, vyhodnotená bude
v roku 2021.
3. Dotácia na individuálne potreby obcí
– suterén budovy, bezbariérový prístup (dotácia nevyhodnocovaná z dôvodu pandémie).
4. Na vybavenie knižnice - neúspešná.
Ďakujem všetkým zamestnanom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, členom jednotlivých komisíí,
ktorí tento rok prispeli svojou aktivitou
pri jednotlivých akciách, či podujatiach
v našej obci. Aj napriek tomu, že tento rok
bol poznačený mimoriadnymi udalosťami, sťaženými podmienkami na prácu, je
tu december a každý môžeme bilancovať
..... za seba.

Ing. Monika Kičáková
starostka obce
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PRÁCE v OBCI

výstavba cyklochodníka

začiatky výstavby železnice

nová tribúna v miestnom parku

nové zábradlie na budove OcÚ

terénne úpravy a výsadba pri ihrisku
december 2020
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SVET SPOZA OCHRANNÉHO ŠTÍTU
Predvianočný čas je v tomto roku veľmi odlišný od minulých rokov.
Vlastne...celý tento rok bol úplne odlišný od predchádzajúcich

...a nielen pre mňa…

Celosvetová infekcia vírusu ovplyvnila život každého jedného z nás. Život sa
nám zúžil na isté aktivity a obmedzil nám
prístup kyslíka. Aj kontakty s ľuďmi. Kým
v prvej vlne vládol strach o seba samého
a obava o našich blízkych, v druhej vlne už
cítime zlosť, chaos, bezmocnosť z obmedzení...
Najskôr si pozrime štatistiku: od začiatku celosvetovej pandémie sa nakazilo na celom svete viac ako 71.miliónov
ľudí a približne 1,5 milióna ľudí zomrelo.
Na Slovensku podľahlo vírusu 1 148 ľudí
a zotavilo sa 95 416 (Zdroj: Rozhlas RTVS,
SR). Najväčším problémom vírusu je jeho
INFEKČNOSŤ = rýchle šírenie a VARIABILITA= nikto nevie, ako jeho telo na vírus zareaguje. Vírus rozdelil spoločnosť na dve
skupiny. Tá prvá rešpektuje všetky (aj diskutabilné) nariadenia vlád (teda nielen
na Slovensku) a druhá časť šíri HOAXY=neoverené, neoveriteľné správy o neexistencii vírusu, o čipovaní ľudí, o nenosení
rúšok, protestuje proti opatreniam, atď...
Mne, osobne, chýba v tomto období
ZLATÁ STREDNÁ CESTA. Ako zdravotník
som od prvej vlny viazaná príkazmi nadriadených. Zažila som ľudí na triáži v nemocnici, aj pri celoplošnom testovaní. Zažila
som obmedzenia v skafandri a dvojitej
respiračnej ochrane, ale aj voľný pobyt
v prírode a nepretržitú prácu vo svojom
zdravotníckom povolaní. Videla som smrteľný strach z vírusu, ale aj ľudí bez rúšok

náš testovací tím

v čase najväčšej nákazlivosti, a tiež čítala o
“odbere DNA” výterov sliznice nosa, o vymyslených číslach počtu, nakazených,
o arogancii politika nášho štátu pri hospitalizácii počas pandémie, o nastávajúcom
očkovaní…Ako teda má človek existovať
v tomto chaose??? Čo má robiť a čo vlastne nie??
Som si vedomá, že medzi nami existujú neznámi, aj veľmi blízki ľudia, ktorí by
infekciu vírusu s najväčšou pravdepodobnosťou neprežili, resp. prežili s vážnymi
trvalými následkami. Zároveň mám aj medzi priateľmi takých, ktorí vírus propagujú
ako neškodnú infekciu. A pracujem s pacientmi, ktorí celoživotne zvádzajú boj
o bezproblémové dýchanie a vedia, aké je
byť závislý od každého pokojného nádychu a výdychu…
Preto si dovolím polemizovať aj v období pred Vianocami, ktoré by mali byť veselé a plné zhonu predvianočných nákupov
potravín a darčekov pre svojich milovaných.
Aj mne vadí dýchať cez respirátor 12 hodín denne. Ruky musím krémovať permanentne, pretože v gumených rukaviciach
sa nielen zle pracuje, ale aj vysušuje pokožka. Aj ja sa zlosím, keď čítam o prepustených odborných zdravotných sestrách,
ktoré si plnili svoje povinnosti a nevarili
čaj politikovi, lebo museli riešiť iného
pacienta. Som plná zlosti z chaotických
nariadení vlády, keď žiaci druhého stupňa ZŠ, stredoškolskej a vysokoškolskej
výučby si kazia oči, ruky, chrbtice a svoje
najkrajšie roky trávia doma za počítačmi,
pričom v kine sa stretávať (podľa nariadení) vlády môžu…
Tak ako mnohí z vás aj ja, som sa zúčastnila celoplošného testovania, ktoré aktuálne realizujú mnohé okolité európske
krajiny. Verila som, že toto testovanie prinesie screenig pozitívnych ľudí, z ktorého
sa vyvodia správne opatrenia. Obec zabezpečila ideálne podmienky v spolupráci s armádou, aby každý z nás, podotýkam
BEZPLATNE mohol zistiť svoj aktuálny
zdravotný stav. Problém bol, že testovanie
nebolo dobrovoľné. Podmieňovalo negatívnou certifikáciou voľný pohyb osôb.
Slovensko sa znovu rozčlenilo na tých,
ktorí testovanie realizovali a absolvovali
a na tých, ktorí ho bojkotovali, alebo riešili
dvojtýždňovou karanténou.

december 2020

Ako teda vyzerá svet spoza ochranného
štítu? Smutne. Lebo vidíte v ľuďoch strach
alebo výsmech. Zahmlene, lebo sa vám
štít rosí vlastnými výparmi zrážanými zimou. Obmedzujúco, lebo vlastné potreby
sú podradené výkonu testov a množstvu
ľudí. Bezmocne, lebo narýchlo zorganizované testovanie sprevádzal chaos, neskoré pokyny od nadradených, frustrácia
testovaných.
Vždy, keď vidím, alebo čítam o neexistencii vírusu si spomeniem na chvíle
v ochrannom štíte a myslím na zdravotníkov, ktorí musia denne podstúpiť prácu
v ochranných pracovných prostriedkoch
a musia vnímať svet a ľudí spoza tohto
štítu. Ja som, narozdiel od nich, nemusela
v štíte pripájať ľudí na pľúcnu ventiláciu,
nevidela som ako ťažko pracujú pľúca postihnuté COVID vírusom, aká je bezmocnosť pri smrti pacientov… lebo pacienti
nie sú čísla! Sú to príbehy ľudí, ktorí budú
niekomu chýbať. Ľudia, ktorí tu niečo
a niekoho po sebe zanechali. Ľudia, ktorí
niečo za svoj život vybudovali.
Preto, napriek bezproblémovému priebehu u mnohých ľudí, nepodceňujme čísla hlásené z nemocníc! Neberme testovanie ako vkladanie čipov do tela! Nebuďme
na seba zlí, lebo nevieme ako bude pokračovať tento príbeh. Aj keď Vianoce tento
rok nebudú podľa našich predstáv...
Vianoce sú predsa o pokoji a nádeji.
Tak nech sa v nás aj počas týchto Vianoc usídlia!

Mgr. Henrieta Papcúnová
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SČÍTANIE
OBYVATEĽOV 2021
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021
do 31. marca 2021. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.
To znamená každého kto má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek
mieste využitím počítača, tabletu, mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk
alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Samotné sčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia, alebo nemôžu sčítať sami z dôvodu
imobility budú môcť využiť služby mobilného asistenta, ktorý po dohode s obyvateľom navštívi jeho domácnosť a sčíta sa v pohodlí svojho domova. Na území obce bude zriadené kontaktné miesto v budove obecného úradu pre občanov, ktorí sa nebudú môcť z akéhokoľvek
dôvodu sčítať elektronicky. Bližšie informácie k sčítaniu obyvateľov
budú poskytované priebežne na webovej stránke obce a tiež na výveske pred obecným úradom.
Všetkými spomenutými možnosťami sčítania bude dostupné sčítanie pre každého obyvateľa.
Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na internetovej stránke štatistického úradu Slovenskej republiky:
https://www.scitanie.sk/.

POZOR !!!

Ak chcete dostávať oznamy a novinky v Obci Lučivná
e-mailom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Z OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
V druhom polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia OZ
Dňa 24. 07. 2020 :

OZ nesúhlasilo so spracovaním ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná
pre Chemosvit a.s. a to zmenu využitia územia
OZ nesúhlasilo so spracovaním ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná
pre Chemosvit Energochem, a.s. a to zmenu využitia územia
OZ súhlasilo so zmenou rozsahu a upresnenia regulatívov
pre plochy pozemkov kapacitných zariadení cestovného ruchu
a zosúladenie ÚPN zóny LD a ÚPN obce Lučivná.
Bol schválený Zápis do kroniky obce rok 2019

Dňa 11.09.2020

Bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 3/2020.
Bol schválený zámer a spôsob predaja pozemku Vladimírovi
Šoltisovi
OZ nesúhlasilo so zmenou technického riešenia k plánovanej
drobnej stavbe „umiestnenie telekomunikačného zariadenia
elektronickej komunikačnej siete RR BOD Lučivná
Bolo schválené prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu
SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Lučivná
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 vo výške 25 080,eur za podmienok určených v uznesení vlády SR č. 494/2020
zo dňa 12.08.2020

1. Prejdite na stránku: https://www.lucivna.sk/
2. N
 a úvodnej strane
zadajte e-mailovú adresu
3. Opíšte overovací kód
4. Odošlite

Dňa 16.09.2020

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Dňa 13.11.2020

OZ odporučilo na základe predloženej petície občanov obce
Lučivná a navrhnutého riešenia zástupcov Bývalých urbarialistov v Lučivnej iniciovať stretnutie s investorom stavby ŽSR,
ohľadom vybudovania tretej varianty prístupovej cesty na stavenisko na rozhraní k.ú. Lučivná a k.ú. Štrba podľa projektovej
dokumentácie časť G.2.4 príloha 4.8

Na nových autobusových zastávkach budú
autobusy zastavovať od 1. 1. 2021
Aktualizácia nových cestovných
poriadkov, kde budú zahrnuté
aj naše nové dve autobusové zastávky
„IHRISKO“ a „RAKOVEC“ spracovala
SAD Poprad v spolupráci VÚC k 1. januáru 2021.

ROZLÚČILI SME SA
PARAČKOVÁ
PETRULOVÁ
GAŽIOVÁ
KOKY

Ružena
Mária
Pavlína
Ján

ČONKA
DUDAŠKO
GAŽI

OZ zrušilo uznesenie č. 111/2020 zo dňa 12.05.2020
OZ navrhlo, aby žiadosť VSD o zmenu územného plánu

pre umiestnenie elektrickej stanice bola opätovne prerokovaná, po predložení návrhu novej lokality zo strany VSD. Obecné
zastupiteľstvo navrhlo pre umiestnenie ES lokalitu „UJAM“.
OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.
OZ sa uznieslo na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.

Boli schválené:
Ján
Vladimír
Koloman

Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Lučivná
Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
Prevod majetku – Vladimír Šoltis
december 2020
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AKO ĎALEJ ???
Individuálna bytová výstavba v lokalite „Za Hrubešom“ sa rieši už dlhšie obdobie. Nakoľko sa jedná o pozemky výlučne
vo vlastníctve súkromných osôb, možnosti Obce Lučivná ako samosprávneho orgánu sú tým pádom obmedzené. Obec aj
keď v dobrej viere a v snahe pomôcť vlastníkom dotknutých pozemkov má možnosť tak konať len so súhlasom týchto vlastníkov a v duchu platných zákonov, keďže vlastnícke práva sú podľa ústavy Slovenskej republiky nedotknuteľné.
Je preto v prvom rade na vlastníkoch,
aby sa dohodli na riešení tejto lokality, pričom obec im na to vytvára všetky možné
podmienky. V prvom rade to bolo schválenie územného plánu, ktorým sa budúca výstavba legislatívne umožňuje. Obec
v snahe pomôcť vlastníkom pozemkov aj
v ďalších zákonných krokoch nevyhnutných k samotnej možnej výstavbe rodinných domov ešte v októbri 2019 zabezpečila stretnutie vlastníkov pozemkov,
na ktorom napriek vysvetleniu postupov
a zodpovedaniu všetkých otázok nedošlo
k dohode medzi vlastníkmi dotknutých
pozemkov. Vzhľadom na existujúce tvary
jestvujúcich pozemkov to bude neriešiteľné bez určitej, aj keď malej pozemkovej
úpravy, ktorá by po dohode susedov vytvorila pozemky vhodných (najmä šírkových)
tvarov budúcich stavebných pozemkov.
Možných variant budúceho usporiadania
je viacero. Všetky však vyžadujú konsenzus všetkých dotknutých spoluvlastníkov.
Ako ďalší problém sa ukázala značná názorová rozdielnosť dotknutých vlastníkov
na budúce využitie svojich pozemkov.
Obec nemá právomoc (aj keď v snahe
vlastníkom pomôcť) zasahovať do ich rozhodnutí. Jedno je však isté. Bez súhlasu čo
len jedného spoluvlastníka nebude môcť
lokalita napredovať. Nebudú sa dať využiť
napríklad finančné prostriedky Európskej
únie, alebo finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na budovanie technickej
infraštruktúry v lokalite, ako napríklad verejný elektrický rozvod, verejný plynovod,
verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia, verejné komunikácie a podobne,
ak sa v budúcnosti takáto možnosť naskytne. Žiadateľom o pridelenie takýchto finančných prostriedkov môže byť len obec
ako samosprávny orgán. To však znamená,
že pozemky budúcich ulíc kde by sa mala
verejná technická infraštruktúra budovať
musí mať obec majetkovo doriešené, musí
byť vydané právoplatné územné rozhodnutie a následne právoplatné stavebné
povolenie na to na čo sa budú finančné
prostriedky žiadať. To sú základné pravidlá
na poskytovanie finančných prostriedkov
z Európskej únie, alebo štátneho rozpočtu.
Bez nich nie je možné takéto financovanie
získať. Okrem výhod pre vlastníkov dotknutých pozemkov vyplývajúcich z financovania či už čiastočného, alebo úplného

zo zdrojov Európskej únie alebo štátneho
rozpočtu ak sa takáto možnosť naskytne,
bude aj zjednodušený proces povoľovania
individuálnej bytovej výstavby v lokalite,
nakoľko by bolo možné využiť zákonný
legislatívny postup na základe ktorého
by už žiadatelia o samotné rodinné domy
nepotrebovali samostatné územné konania spolu s územnými rozhodnutiami, ale
stačilo by im rovno žiadať len o stavebné
povolenia. Napriek neustálej osvete voči
vlastníkom dotknutých pozemkov v tejto veci môžeme konštatovať nezáujem
resp. nesúhlas s navrhovaným riešením
mnohých z nich. Keď obec prednedávnom oslovila s návrhom možného riešenia
62 spoluvlastníkov ktorí v tejto lokalite
spoluvlastnia pozemky, obdržala len 22
súhlasných stanovísk a 14 nesúhlasných.
Čiže 65% z celkového počtu snahu obce
o pomoc odignorovalo! Možno len skonštatovať, že bez vybudovanej technickej
infraštruktúry sa jedná stále o ornú pôdu
bez možnosti napojenia na verejný vo-
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dovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú
energiu a mnohé z pozemkov sú bez prístupu zo štátneho, alebo obecného pozemku, teda bez prístupu z verejnej komunikácie. Nenávratné finančné prostriedky
z Európskej únie alebo štátneho rozpočtu tu nebudú večne. Ten kto nechytí vlak
v čase keď je možné sa zviesť pri vlakoch
„zadarmo“ a za podmienok daných Európskou úniou a štátom, tomu ostane
v prípade záujmu o výstavbu si to celé zaplatiť sám, keďže zákon umožňuje obciam
a mestám investovať do majetku ktorý je
v ich vlastníctve. Podľa ľudovej múdrosti je
lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.
Ak je ale možnosť pokúsiť sa o zveľadenie
a zhodnotenie svojho majetku s prípadnou či už úplnou, alebo aj len čiastočnou
cudzou nenávratnou finančnou podporou, je ignorácia takejto možnosti, ale
tiež aj jej sabotovanie nepochopiteľné,
a v konečnom dôsledku na škodu všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov.

r.r.
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ZDRAVOTNÉ OKIENKO
LARYNGITÍDA U DETÍ
S príchodom zimy sa veľmi často vyskytuje zápalové ochorenie dýchacích ciest. Jedným z nich je aj laryngitída = zápal hrtana, ktorý v 90% spôsobujú vírusy a následne aj baktérie.
Podstatou je zúženie priechodnosti
dýchacích ciest, ktoré môže mať veľmi
dramatický priebeh, najmä u malých
detí. Hrtan je súčasťou horných dýchacích ciest a má za úlohu zabrániť vstupu infekcie do dolných dýchacích ciest.
Deti majú dýchacie cesty kratšie a užšie
a najmä v zime pri nesprávnom dýchaní
s otvorenými ústami sa studený vzduch
dostáva do pľúc neohriaty a zrýchlený.
Hrtan potom opuchne a zúži priestor
pre vdychovaný a vydychovaný vzduch.
V extrémnych prípadoch sa hrtan môže
stať nepriechodným.
Laryngitída môže vzniknúť aj pri prílišnom namáhaní hlasiviek (napr. spievanie

vonku, nadmerné kričanie pri športových
zápasoch), alebo pri vdychovaní znečisteného vzduchu (prekúrené a nevetrané
miestnosti), a tiež po vypití ľadového nápoja do rozhorúčeného tela.
Klasická akútna laryngitída sa neprejaví okamžite. Dieťa má nádchu, mierne
zvýšenú teplotu a pokašliava. Kašeľ sa
zhoršuje a to najmä v noci, pripomína
štekanie. Dieťa môže lapať po vzduchu,
je zachrípnuté, unavené, apatické a nepokojné. Ak sa hrtan vnútri naďalej zužuje, dochádza k zmodraveniu pier, prstov,
uší, zrýchli sa tlkot srdiečka a zvýši sa
potivosť. Takáto forma lyryngitídy môže
vzniknúť aj náhle, z plného zdravia, často

na alergickom podnete. Tieto stavy sú
u detí veľmi nebezpečné a rodič musí zachovať pokoj a
upokojiť aj dieťa, ktoré má ťažkos
ti s dýchaním, lebo môže panikáriť
a plač stav zhoršuje,
prvou pomocou je studený vzduch,
takže je potrebné otvoriť okná a vyvetrať. Ak je dieťa teplo oblečené
môžme ho posadiť k oknu, alebo vyniesť von.
ak je teplo vonku, môžme využiť studený vzduch otvorenej mrazničky,
na pitie nepodávame horúce nápoje,
naopak chladnejší nápoj zápal stiahne,
na krk môžme požiť olejový obklad,
udržujme polohu v sede,
proti teplote nad 38,5 °C môžme použiť lieky na zníženie teploty.
na kašeľ je veľmi vhodná sirup Calcium chloratum,
pri alergickej reakcii treba použiť lieky
proti alergii = antihistaminiká,

Larynx
(hlasivky)

vhodná je inhalácia Vincentkou,
normálne hlasivky

ak sa stav nezlepšuje, je nevyhnutné
vyhľadať lekársku pomoc!

Priedušky

Ak sa stavy budú opakovať, lekár Vám
zabezpečí pohotovostné lieky, čapíky,
Dithiaden.

Plúca

zapálené hlasivky

Keďže je veľmi ťažké určiť pôvod infikovania, je aj ťažké ochoreniu predchádzať.
U väčšiny detí sa vekom laryngitické stavy
znižujú a strácajú na intenzite. Preventívne však v zime neprekurujme miestnosti, zvlhčujme vzduch, naučme alergikov
preplachovať nosnú sliznicu slanou vodu
a primerane telo otužujme na čerstvom
vzduchu. Ak je dieťa schopné naučiť sa
správne nadychovať nosom, eliminujeme
riziko vzniku tejto choroby.
december 2020
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PLÁNOVANÁ A ZRUŠENÁ VÝSTAVBA

ELEKTRICKEJ STANICE

Obec Lučivná obdržala 10.3.2020 od Východoslovenskej distribučnej a. s. Košice žiadosť o obstaranie zmeny územného plánu z dôvodu plánovanej výstavby verejnoprospešnej stavby elektrickej stanice ES Lučivná a úpravy elektrických rozvodov elektrickej distribučnej siete na území
obce Lučivná. Stavba už v tom čase bola zahrnutá v územnom pláne VÚC Prešovského samosprávneho kraja medzi verejnoprospešné stavby.
Dňa 12.5.2020 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lučivnej,
na ktorom z dôvodu šírenia koronavírusu
nemohli byť osobne prítomní zástupcovia žiadateľa, preto sa uskutočnila videokonferencia, na ktorej Východoslovenská
distribučná a. s. prostredníctvom svojich
zástupcov predniesla svoj projekt a kde
poslanci obecného zastupiteľstva vznášali
svoje dotazy ohľadom plánovanej stavby.
Ako výhody stavby pritom
boli uvádzané:
zabezpečenie dostatočnej kapacity

elektriny pre prípadné rozvojové projekty,
kabelizácia VN siete v zastavanom

území obce a s tým spojené zníženie
ochranných pásiem,
úprava transformačných staníc v obci
na blokové a s tým spojené zníženie
ochranných pásiem,

predpríprava optického pripojenia

obce na internet a zavedenie optiky
do jednej z transformačných staníc,
zrušenie spínacej stanice v dotyku

s chráneným územím,
príjem z dane z nehnuteľností za stavbu a zastavané plochy,
výstavba situovaná za horizontom,

bez zásadného vizuálneho dopadu
na obec.
Ako negatíva bol uvádzaný len pohyb
mechanizmov po ceste III. triedy zo strany
železnice počas výstavby elektrickej stanice a pohyb mechanizmov v trase VN vedení v obci počas výstavby VN vedení.
Keďže obecné zastupiteľstvo bolo presvedčené, že stavba bude pre obec prínosom, uznesením č. 111/2020 súhlasilo
so spracovaním zmeny a doplnku územného plánu Obce Lučivná.
Na základe uvedeného rozhodnutia
Obec Lučivná podpísala zmluvy so spraco-
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vateľmi zmeny a doplnku územného plánu
a zároveň s Východoslovenskou distribučnou a. s., ktorá mala Obci Lučivná preplatiť
náklady, ktoré jej vznikli a práce sa rozbehli.
Avšak 11.9.2020 bola Obci Lučivná doručená petícia „Za zachovanie kvality bývania v obci Lučivná“, v ktorej 165 občanov,
alebo vlastníkov nehnuteľností v obci žiadalo o zrušenie uznesenia, ktorým bola
stavba schválená a o nezahájenie stavby
elektrickej stanice a úpravy elektrickej distribučnej siete.
V ten istý deň 11.9.2020 sa zároveň konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Obci Lučivná, na ktorom sa zúčastnili aj
viacerí občania podpísaní v petícii a ktorí
spochybnili rozhodnutie poslancov a obvinili poslancov a starostku z korupcie. Keďže
rokovanie sa nieslo v duchu obviňovania
a nie konštruktívnych návrhov riešenia, bol
stanovený dátum pracovného stretnutia
poslancov na 21.9.2020.
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Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj
zástupcovia VSD a. s. a občania z petície.
Zástupca žiadateľa o zmenu územného
plánu poskytol poslancom doplňujúce
informácie prostredníctvom prezentácie,
zodpovedal otázky zástupcov pre petíciu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Ku konsenzu znova nedošlo.
Nasledovalo oznámenie o pokračovaní
v investičnom zámere zo strany VSD a. s.,
ktoré bolo obci doručené dňa 28.9.2020.
Ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva na tému petícia za zachovanie kvality
bývania v obci Lučivná a zmena územného
plánu z dôvodu plánovanej výstavby elektrickej stanice sa uskutočnilo 13.11.2020,
kde bolo uvedené uznesenie zrušené. Východoslovenskej distribučnej a. s. bolo doporučené hľadať iné vhodné lokality na výstavbu. Lokalita „UJAM“ bolo poslancami
doporučená ako alternatívne riešenie.
VSD a. s. následne vykonala vyhodnotenie vhodnosti jednotlivých navrhovaných
lokalít.
Lokalita 1A:
dostatočná vzdialenosť od zastavaného územia obce, bez dopadu na zdravie obyvateľov,
posun o ďalšie dve parcely bližšie k železnici dostáva elektrickú stanicu opäť
nižšie za terénny horizont na úrovni železničného mosta, čo bude mať
minimálny vizuálny dopad na výhľad
na Tatry,

prístup po ceste III/3063 s dostatočnými rezervami únosnosti mostov
a svetlou výškou podjazdov a teda minimálne obmedzenie obyvateľov obce
pohybov mechanizmov počas výstavby a prevádzky.
Vyhodnotenie: Lokalita je vhodná
pre umiestnenie elektrickej stanice. Je
v súlade s územným plánom VÚC PSK.
Lokalita 2:
je umiestnená priamo na súčasnej

železničnej trati, čo znamená že v súčasnosti by nebolo možné pripravovať
výstavbu elektrickej stanice,
lokalita je na vyvýšenom mieste s výrazným vizuálnym dopadom na výhľad
na Tatry,
výška stožiarov križujúcich novú železnicu by mala výrazný vizuálny dopad
na výhľad na Tatry, keďže trasy VVN
vedení by oproti bežnej trase museli
byť vyššie o minimálne 16 metrov čo
je výška mostného telesa a trakčného
vedenia nad koľajiskom, teda museli
by byť vysoké 50 až 60 metrov
Vyhodnotenie: Lokalita má viacero nevýhod oproti lokalite 1A, nie je vhodná
pre umiestnenie elektrickej stanice.
Lokalita 3:
rizikové faktory pre spodnú stavbu –
voda, statika, zníženie izolačnej pevnosti zariadení,

prístup výlučne po úzkych miestnych
komunikáciách a poľných cestách,
cez mosty v obci Lučivná ponad potok Mlynica by nebolo možné previezť
transformátory.
Vyhodnotenie: Lokalita nie je vhodná
pre umiestnenie elektrickej stanice.
Lokalita „UJAM“:
prístup výlučne po úzkych miestnych
komunikáciách a poľných cestách,
blízkosť uzemňovacej sústavy prevoznej trakčnej meniarne Lučivná zvyšuje
riziko poškodenia elektrickej stanice
blúdivými prúdmi,
napojenie Chemosvitu-Energochem
a.s. pri dodržaní kvalitatívnych parametrov zásobovania elektrickou
energiou by nebolo možné, max.
vzdialenosť je v polomere cca. 3 km
od vstupnej rozvodne _ChemosvituEnergochem a.s.,
svetlá výška cestného železničného

mosta 4,7 m nad poľnou cestou prakticky neumožňuje dovoz transformátora aj vzhľadom na profil poľnej cesty.
Vyhodnotenie: Lokalita nie je vhodná
pre umiestnenie elektrickej stanice.
V súčasnosti nevieme odhadnúť aké
bude umiestnenie plánovanej elektrickej stanice, ani, ako dopadnú finančné
zmluvné záväzky uzatvorené na základe
prijatého a neskôr zrušeného uznesenia.
Vieme len to, že celý proces je znova
na začiatku.
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Vždy aktuálne O D P A D Y . . .
Odpady, ich tvorba, separácia odvoz, likvidácia
- témy, ktoré riešime neustále a vždy je čo zlepšiť, skvalitniť.
zbierajú mesačne je nutné vyložiť ráno
v deň zberu pred rodinný dom, aby sa
na zberných miestach netvorili odpudzujúce skládky.
Myslite vždy nato, že najlepší odpad je
ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajte
predtým, ako niečo kúpite a snažte sa zbytočné obaly a odpady minimalizovať.
Triedenie je dôležité, ale nulový odpad
ešte dôležitejší.
Vzhľadom k prijatiu novely zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobúda
účinnosť od 01.01.2021 bolo nutné aktualizovať nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lučivná.
Zmeny, ktoré sa obce týkajú je aj zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti.

Prvým, základným pravidlom je predchádzanie vzniku odpadu. Keď odpad netvoríme, nemusíme sa ani zaťažovať jeho
triedením. Z každej strany nás upozorňujú
na separovanie odpadu, na to ako je planéta znečistená, a že už nemáme ani miesto
na skladovanie odpadu. Mnoho z nás si to
neuvedomuje a odpad triedi, no nájdu sa aj
takí, ktorí nevedia ako správne odpad triediť a prečo.
Ako budete triediť odpad je na vás, avšak
skúste sa zamyslieť či by ste nemohli preto
spraviť viac.
Zdôrazňujeme, že nesprávne vytriedený
odpad nie je považovaný za vytriedený,
a preto nemôže byť použitý na separáciu.
Naopak, je považovaný za komunálny odpad!
Pre správnu separáciu je nutné dodržiavanie pravidiel pri triedení jednotlivých
druhov odpadu.
Žiadame preto všetkých občanov, aby
ste pri plných kontajneroch na separovaný zber na zberných miestach nenechávali celé vrecia vytriedeného odpadu. Vrecia s plastami, či sklom ktoré sa

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je taký druh odpadu, ktorý

vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach a stravovacích zariadeniach. Po jeho
vytriedení je možné ho zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa
zdroje opäť dostanú do kolobehu.
DRUHY ODPADOV
Medzi biologicky rozložiteľný komunálny
odpad patrí bioodpad z kuchýň a záhrad
a jedlé tuky a oleje.
Bioodpad z kuchyne
Medzi bioodpad z kuchyne patria zvyšky
z rastlín a jedál, zelenina, ovocie, kávové
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, použité
papierové vreckovky, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb, novinový papier
použitý pri manipulácii s potravinami a iné.
Bioodpad zo záhrady
Bioodpad zo záhrady, tiež zelený odpad,
pozostáva prevažne z trávy, konárikov, dreveného odpadu, kvetín, drevnej štiepky,
popola, zhnitého ovocia a zeleniny a iných.
Tento zber sa bude zabezpečovať prostredníctvom kompostérov, ktoré obec
zabezpečí bezplatne pre každú trvale
obývanú nehnuteľnosť. Kompostéry by
mali byť dodané do domácnosti v jarných mesiacoch.

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
Žiadame všetkých, ktorí dovezú do
dvora obecného úradu drobný stavebný odpad, aby prišli uhradiť poplatok
do pokladne obecného úradu.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Lučivná č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné

odpady podľa §32 Sadzba poplatku časť
1) písmeno b) sadzba poplatku vo výške
0,015 € za 1kg drobných stavebných
odpadov bez obsahu.
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udalosti zo života obce

Talent medzi nami
Miroslav JANKOČKA
má 52 rokov býva v Kúpeľoch Lučivná a voľný čas trávi abstraktnými perokresbami.
Napriek tomu, že neštudoval umelecký smer, v jeho minidielach umelecky a svojsky
zobrazuje momentálne naladenie a pocity. Jednoduché obrázky sú tvorené z komplikovaných útvarov, ktoré ako celok môžu osloviť mnohých.

december 2020
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ZO ŽIVOTA HASIČSKÉHO ZBORU
Keďže v roku 2020 bolo veľmi málo
príležitostí na stretnutia, rozhodol
sa výbor DHZ Lučivná zorganizovať
5. septembra za krásneho slnečného
počasia spoločné popoludnie nielen
pre členov, ale hlavne pre najmenších
fanúšikov hasičskej techniky.

Deti, ktorých sa zišlo naozaj neúrekom sa
zabavili pri striekaní s vodou a skúmaním
technického stavu našich hasičských vozidiel. Starší členovia si zasa zaspomínali na ich
aktívnu činnosť pri chutnom občerstvení.
Spoločne sme zablahoželali našej dlhoročnej aktívnej členke Márii Badiarovej

k jej krásnemu životnému jubileu. Poďakovali sme sa jej za všetky tie roky, ktoré sa obetavo venovala deťom a mládeži
a tiež za odovzdané skúsenosti nastupujúcim generáciám dobrovoľných hasičov.

Bc. Zdenka Kaprálová
predsedníčka DHZ Lučivná

ZO ŽIVOTA ŠPORTOVÉHO KLUBU
Aj keď boli tohtoročné letné prázdniny trochu iné (kvôli pandémii),
19. -24. júla sa podarilo zabezpečiť ďalší ročník futbalového kempu
pre deti. Trval 6 dní a na deti čakal
zaujímavý program.
Športový klub v spolupráci s obcou im
ponúkol zázemie na futbalovom ihrisku
a Hotel Lučivná zase ubytovanie, stravu
a wellness. Šéftréner kempu bol pán Peter Vandraško a patrónom celého kempu
pre tento rok bol pán Martin Škrtel. Športový klub by kempy v Lučivnej chcel každoročne opakovať.
V tomto kalendárnom roku sa však nedali zahanbiť ani naši dospelí futbalisti.
V sťažených podmienkach kvôli obmedzeniam na stretávanie ľudí a viac menej
bez divákov sa im podarilo v 7.lige obsadiť
2.miesto.

Kolkáreň na ihrisku bola počas celého
leta zatvorená. Členovia ŠK sa však stretli
na brigádach tiež len v obmedzených

počtoch, aby pripravili drevo na kúrenie
a upravili tenisový kurt 1 .

Peter Macurák, predseda ŠK Lučivná

Horný rad z ľava: Marek Kandra, Patrik Gontkovič, Maroš Fridmanský, Alex Pitoňák, Jakub
Mirilovič, Martin Augustín, Patrik Kováč, Matúš Bombara, Ľuboš Fridmanský, Peter Macurák
tréner Dolný rad z ľava: Michal Matejovský, Matúš Kravčák, Lukáš Kačmarčík kapitán mužstva, Stanislav Chladoň, Matej Valluš, Michal Dunajský
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