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Noviny sa vydávajú 2x ročne
Nepredajné

Máme nový
kultúrny stánok

Pri príležitosti otvorenia nového
amfiteátra zorganizovala Obec
Lučivná ekumenické stretnutie
s názvom „Modlitby za Lučivnú“
za účasti duchovných: Cirkvi Adventistov siedmeho dňa, Evanjelickej
cirkvi a.v. a Rimskokatolíckej cirkvi.
Podujatie začalo krojovaným
sprievodom za doprovodu dychovej

hudby Myslavanka. Stretnutie nám
svojim vystúpením spríjemnila aj
mužská spevácka skupina Mengusovskí chlopi.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, že ho môžeme
využívať na kultúrno- spoločenské
podujatia pre našich občanov, zástupcom našich cirkví Mgr. Alexandrovi Liškovi, Mgr. Tiborovi Molnáro-

vi a Ing. Jozefovi Pistovi za prípravu
a dôstojný priebeh ekumenických
modlitieb, našej krojovanej mládeži
za oživenie našich kultúrnych tradícií
prekrásnymi krojmi Lučivnej.
Možno sa oslava sviatku Cyrila
a Metoda stane v našom amfiteátri
tradíciou a stretneme sa takto o rok
opäť....

r.r.
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Poplatky za odpady rastú – lacnejšie to nebude!!!
Čo je odpad? Odpad sú všetky veci, ktorých sa chcú ich majitelia zbaviť, alebo veci, ktorých odstránenie a zneškodnenie
je potrebné a dôležité z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.
Honba za maximálnym efektom v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti
so sebou prináša aj nové, nie vždy osvedčené pracovné postupy spolu s využívaním nových, prírode cudzích látok. S takýmto rýchlym rastom výroby a spotreby
rastie nielen nadmerné čerpanie prírodných zdrojov, ale aj množstvo vyvrhovaného odpadu do prostredia.
Poplatky za odpady z roka na rok rastú,
napriek tomu, že stúpa aj stupeň separácie. Hlavným dôvodom ich rastu, je najmä
skutočnosť, že na Slovensku sa stále vo veľkom skládkuje, a to až na 80 % územia SR.
Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je
v tomto nekompromisný a obec je povinná
v súlade s § 81, ods.7 zákona o odpadoch
pri ustanovení výšky miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vychádzať zo skutočných nákladov
obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Hlavným dôvodom pre zvýšenie poplatku je zmena legislatívy a nárast poplatkov
za zneškodnenie komunálneho odpadu.
Výška poplatku bola síce dlhé roky nízka,
ale od roku 2019 je tomu inak a poplatok
z roka na rok rastie. Kým v roku 2018 bol
poplatok za zneškodnenie 5,00 €/ tonu
odpadu, v roku 2019 to bolo 12,00 €/tonu

odpadu. V roku 2020 sa zvýšil poplatok
na dvojnásobok a jeho výška bola 24,00
€/ tonu odpadu a v roku 2021 to je 30,00
€/ tonu odpadu. Výška poplatku bude závisieť od miery vytriedenia komunálneho
odpadu. V našej obci sme sa podľa stupňa
zaradili do druhej položky, kde miera vytriedenia je od 10 do 20 %.
Rizikom presunu do položky 1, kedy
bude miera separácie nižšia, je veľké
množstvo drobného stavebného odpadu,
ktoré občania vozia do kontajnéra na dvore obecného úradu, nakoľko sa zarátava
do množstva celkového odpadu, avšak
nepovažuje sa za vytriedený odpad. Pokiaľ občania pri veľkých rekonštrukčných
prácach budú využívať kontajnery určené
skutočne len na „drobný“ stavebný odpad,
je veľmi pravdepodobné, že už od roku
2022 budeme preradení do položky 1, čo
znova zvýši poplatok za zneškodnenie komunálneho odpadu až na 33,00 € za tonu
odpadu.
Ďalšou zmenou, ktorá ovplyvní výšku
poplatku v budúcich rokoch je aj zvýšenie
cien za odvoz a uloženie poplatku zo strany odpadových spoločností. Keďže v roku
2021 Obci Lučivná vypršala pôvodná zmluva, bolo nutné vykonať výberové konanie
na nového dodávateľa, ktorý predloží obci

najvýhodnejšie podmienky. Aj napriek
tomu predložené ponuky boli oproti roku
2016 nepomerne vyššie.
Celkovú cenu za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu významne ovplyvňuje
aj tvorba čiernych skládok na priestranstvách v obci a jej okolí, keďže obec je povinná tieto skládky na vlastné náklady likvidovať a pozemky uvádzať do pôvodného
stavu. Je preto nanajvýš potrebné aby občania predchádzali takémuto konaniu
a venovali zvýšenú pozornosť v prípade, že
sa s takýmto konaním stretnú.
Keďže sme konzumná spoločnosť a svojou činnosťou a životným štýlom produkujeme množstvo odpadov je prirodzené, že
za ich likvidáciu musíme aj zaplatiť.
Je teda jednoznačné, že poplatky za odvoz a uloženie komunálneho a drobného
stavebného odpadu v budúcnosti porastú.

Miera vytriedenia odpadu v obci Lučivná
Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu
x (%)

Sadzba za príslušný rok v eurách x t
2021

1

X ≤ 10

33

2

10 < X ≤ 20

30

3

20 < X ≤ 30

27

4

30 < X ≤ 40

22

5

40 < X ≤ 50

18

6

50 < X ≤ 60

15

7

X > 60

11

Celkovo obec za uloženie odpadu zaplatí v roku 2021 viac ako vlani. Napriek
tomu sa nevzdávajme a snažme sa čo najviac prispieť svojou zodpovednosťou
k zníženiu množstva odpadov dôslednou separáciou. Ďakujeme preto každému, kto odpad triedi a nakladá s ním v zmysle zákona.

júl 2021
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ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Ako triediť kuchynský
odpad?

Od 1 júla 2021 je povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad v zmysle § 81 odst. 21 zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obec Lučivná chce zaviesť systém kompostovania prostredníctvom kompostérov, ktoré budú v každej domácnosti. Obec
sa zapojila do výzvy Enviromentálneho
fondu na získanie kompostérov, ktorá však
doposiaľ nebola vyhodnotená.

Zatiaľ sú v našej obci umiestnené v prístreškoch pri požiarnej zbrojnici, pri ihrisku
a vo dvore obecného úradu hnedé, alebo
čierne nádoby označené nálepkami BRKO,
ktoré budú pravidelne odvážané spoločnosťou Brantner.

Kuchynský odpad je potrebné triediť
v domácnosti do l‘ubovol‘nej nádoby,
ktorú je možné viacnásobne použiť,
bez vreciek, tašiek a iných obalov.
Následne takto vytriedený odpad vysypať do 1 100 I hnedej nádoby s logom
BIOODPAD

Prečo je potrebné kuchynský odpad triedit?

Kuchynský odpad tvorí až 40 %
zmesového komunálneho odpadu.
Triedením obmedzíme jeho ukladanie na skládku, čím zabránime tvorbe škodlivého metánu. Znížime tak
negatívny environmentálny dopad
na životné prostredie, no zároveň
zvýšime množstvo triedených zložiek,
a tým aj úroveň vytriedenia odpadov.

júl 2021
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N E O BYČ A J NÝ R O K V Š KO L E!
Kto by to bol pred rokom, rokom a pol predpokladal, že naše životy dokáže obrátiť hore nohami nejaká choroba. Všetko jej prispôsobujeme, meníme spôsob nášho zabehnutého života a vo väčšine prípadov nám to nevyhovuje. Obmedzuje nás na pracovisku,
v domácnostiach, na verejnosti.
Táto choroba nám postavila mantinely,
ktoré sa zatiaľ len ťažko preliezajú a mám
pocit, akoby boli totálne nepriehľadné
a my nemáme ani tušenia, kedy opäť uvidíme budúcnosť bez tejto pliagy. Všetky
školy uvrhla do svojej nemilosti a nevyhla
sa jej ani tá naša. Pre žiakov, učiteľov a rodičov sa skončil jeden z najnáročnejších
školských rokov. Pandémia koronavírusu
častokrát preťala kontakt medzi žiakom
a učiteľom, spolužiakmi navzájom, rodiča
so školou. Preniesla nás do on-line priestoru, alebo nás od seba na dlhší čas odrezala, čo úplne narušilo zaužívaný chod školy
a domácnosti. Všetci si želáme, aby vytúžené prázdniny a čas dovoleniek, ktoré sme si
začali užívať, boli krásne ako sen a po jeho
prebudení v septembri sme začali žiť náš
predchádzajúci život a na tento nám ostala len akási matná spomienka. No čas beží
v každej situácii a my sa jej musíme prispôsobiť najlepšie ako vieme. A tak to bolo
aj v našej škole počas školského roka. Napriek prekážke menom Covid, sme so žiakmi ZŠ a deťmi MŠ absolvovali množstvo akcii, vystúpení, zapájali sme sa do rôznych
súťaží, ako napríklad „Anjel Vianoc“, vedomostnej súťaží „Všetkovedko“, kde sa stala
úspešným riešiteľom Anička Kokyová zo 4.
ročníka. Nemenej zaujímavá bola výtvarná
súťaž pre žiakov prvého stupňa ZŠ, orga-

nizované ZŠ Spišské Bystré pod názvom
„Včielkine medonosné kvety“, kde Viktória
Pavlíková získala krásne 3. miesto. Absolvovali sme ešte množstvo iných aktivít, ktoré
tu teraz nie je možné spomenúť. Preto Vás
všetkých srdečne pozývam na prehliadku
našej školy na stránke školy https://zssmslucivna.edupage.org, kde sme nezabudli
nič zdokumentovať.
Táto ťažká doba medzi ľudí priniesla
aj zlobu, hnev, nespokojnosť, neohľaduplnosť a často vidíme veci len zo svojej
strany. Áno, častejšie sa s tým stretávame,
pretože nám niečo narušilo náš komfort
a my nie sme schopní ustúpiť, zriecť sa
niečoho a pochopiť druhého. Ale nechcem
nikomu nič vyčítať, lebo je to prirodzené,
že neštandardné situácie vyvolávajú aj neštandardné konanie a my sa aj s tým musíme popasovať. Práve naopak! Je tu čas
na poďakovanie všetkým, ktorým záležalo
na tom, aby sa všetci žiaci, deti, zamestnanci školy, rodičia alebo aj hostia školy,
aj počas takto ťažkej doby cítili ako-tak
komfortne a príjemne. Aby život v škole
bol čo najmenej obmedzovaný nejakou
chorobou. Chcem vysloviť veľkú vďaku
pedagogickému, ale aj nepedagogickému personálu za ochotu neustále sa prispôsobovať a pružne reagovať na zmeny
vydané MŠVVaŠ SR a taktiež za efektívne
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využitie času, kedy škola musela byť zatvorená a prebiehali v nej rekonštrukčné
práce či už podlahovej krytiny v triede MŠ,
alebo pri reorganizácii archívu a priľahlých
priestorov. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať za spoluprácu obecnému úradu,
ktorý nám bol nápomocný pri likvidácii
a odvoze starého nábytku z tried a suterénu školy. Pani Zuzane Rumanovskej za penové puzzle ako koberec pre deti do MŠ.
Ďakujeme taktiež patrí pani Veronike Barnášovej, ktorá už v minulosti investovala
do rekonštrukcie tried a v tejto dobe darovala zamestnancom školy výživové doplnky a 100 ks respirátorov. Moje obrovské
ďakujem patrí p. Tomášovi Orolínovi, Michalovi Hudáčovi st., Michalovi Hudáčovi
ml. Erikovi Hudáčovi, ktorí sumou 2 500 eur
zaplatili kompletnú výmenu podlahovej
krytiny v triede MŠ. Žiadna pomoc či už
finančná, materiálna, alebo osobná, nie je
pre nás automatická a samozrejmá. Cítime
vďačnosť a spolupatričnosť.
Ani počas prázdnin sa v škole nebude
leňošiť a už teraz môžeme žiakom sľúbiť,
že po návrate v septembri do lavíc, budú
na nich čakať čisté a vymaľované triedy.
Ale dosť už o práci, leto je tu! Za celý
kolektív ZŠ s MŠ Lučivná ešte raz všetkým
ďakujem za každú aj tu najmenšiu pomoc,
každé jedno povzbudivé slovo a uznanie.
Chcem všetkým deťom, rodičom, p. starostke, aj ostatným pracovníkom obecného úradu, p. poslancom a poslankyniam
a občanom Lučivnej popriať krásny, pokojný a slnečný dovolenkový čas.
Mgr. Katarína Kuzmíková
riaditeľka školy
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Okienko do M AT E R S K E J Š KO LY

Snaha pomôcť môže byť ŠKODLIVÁ
Jar začala tento rok veľmi neskoro. Okrem prebúdzania sa stromov, krov a bylín, rodil sa v prírode,
tak ako každý rok, nový život. Aj doslovne. Pre viaceré druhy živočíšnej ríše jarné obdobie znamená
prírastok potomstva. Rovnako ako u ľudí, aj zvieracie mláďatá sú vystavené rôznym nástrahám.
Okrem prirodzených nepriateľov zo živočíšnej ríše
ním býva aj človek. Možno v snahe pomôcť môže
narobiť viac škody, ako by sa mohlo zdať…
V neskoromájový podvečer sme pri prechádzke v kúpeľoch našli
v priestore medzi trampolínami a futbalovým ihriskom škvrnité mláďa. Vyčerpané, ledva hýbalo hlavou, vydávajúce žalostné štekoty. Keďže bolo škvrnité usúdili sme, že je to mladé srnča, aj keď sa zdalo dosť
veľké. Prvé, čo človeka v dobrom úmysle napadne, je pomôcť mláďatku. Pohladiť ho, dať mu napiť, možno skúsiť ponúknuť mu niečo na jedenie. To sme našťastie neurobili!
Po kontaktovaní poľovníka a pracovníka TANAP-u sme sa dozvedeli,
že ide o mláďa jelenice, hoci je škvrnité. Matka si ho tam „odložila“,
aby sa mohla sama napásť a vrátiť sa k nemu. Zvieracia matka si dobre
zváži, kde potomka, resp. potomkov nechá, aby ju dočkali v bezpečí.
Takže jelenica LIZA, ako ju my v kúpeľoch voláme, si bola istá práve
týmto miestom, keďže už roky areál kúpeľov pozná. A na druhý deň
sme tam mladé jelenča už nenašli.
Je dôležité, aby sme vedeli a učili aj naše deti, aby sa akýchkoľvek
mláďat vtákov a zveri nedotýkali, nekŕmili ich, nerušili hlukom, svetlom bateriek a bleskami pri fotení. Nechajme to na prírodu. Nesnažme
sa vtáčiky vypadnuté z hniezda vrátiť späť, ani mladé žabky hádzať
do vody. Ľudský dotyk s mladými zvieracími tvormi sa pre nich môže
stať ortieľom smrti, lebo späť ich rodič pre čuchové podnety už nemusí prijať. Ak si nie ste istí, kontaktujte odborníkov, či už poľovníkov,
ochranárov alebo políciu.
júl 2021
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Druhá VLNA PANDÉMIE
Po druhej vlne pandémie Corona vírusu sa všetci cítime ešte
neistejší ako po tej prvej. Trvala dlhšie, mala výraznejší priebeh a sprevádzali ju povinné testovania a očkovanie novými
vakcínami. Nielen zdravotníci, ale aj ľudia sú unavení, cítia
sa obmedzovaní….jedna strana očkovanie podporuje, druhá
sabotuje, ďalší rezignovali.

Každý sa díva na toto obdobie života
zo svojho pohľadu. Ak má niekto doma
ťažko choré dieťa, alebo príbuzneho, ktorý sa nesmie zaočkovať, pociťuje obavu
a strach z informácií o odmietaní očkovania. Sú takí, ktorých podmienky, napr.
zamestnanie, alebo vlastné presvedčenie
doviedlo do očkovacieho strediska….so
žiadnymi, stredne závažnými, ale aj veľmi
vážnymi reakciami na očkovaciu vakcínu.
Mnohí z nás prekonali vírus a majú pred
ním rešpekt, alebo disrešpekt, znovu
v súvislosti s priebehom ochorenia. Sú
aj takí, ktorí boj s vírusom nezvládli a ich
smrť potvrdila silu pandémie. A je mnoho
takých, ktorí síce prežili, ale následky cítia
a budú cítiť do konca života…
Každý z nás má na pandémiu a očkovanie vlastný pohľad. A má na to právo.
Ale moje právo končí tam, kde začína
právo toho druhého! Pandémia nás postavila proti sebe, vytvorila skupiny PRE
a PROTI, aj vo vlastných rodinách. Chýba
nám rešpekt a vzájomná úcta voči názoru toho druhého. Každý chce mať pravdu
a presvedčiť o svojej pravde celé okolie.

Veľmi zle sa orientujeme v priestore reality a konšpirácií, zaručených a spochybniteľných informácií. Hľadáme záchytné
body, ktorých niet, lebo takúto skúsenosť
z minulosti nemáme. Všetci sme museli
vyjsť zo svojich komfortných zón a nepáči sa nám to.
Konečne prišlo leto a chceme si ho užiť,
najlepšie pri mori a ďaleko od obmedzení

a hygienických opatrení. Už vopred sme
informovaní, že nás čaká ďalšia vlna s novými variantmi vírusu a vieme, že znovu
prídu príkazy a zákazy. Ale je leto… Chceme oddychovať a konečne žiť! Najmä
mladí, vďaka pandémii prišli o najkrajšie chvíle v živote: o stužkovú slávnosť
a o dôležitú skúšku pri maturitnom stolci,
o chvíle s priateľmi na diskotékach a koncertoch, o športové zápolenie s trofejami,
o svadby a krstiny, atď.
Každý niečo v tejto dobe stratil…blížneho, pracovnú príležitosť, cestu po svete, finančnú istotu… A každý z nás niečo
získal: pocit ohrozenia, neistotu nadobudnutých statkov, schopnosť súdržnosti, životný nadhľad.
Nech nás už v najbližšom polroku čaká
čokoľvek, nezabudnime byť ĽUĎMI. Sme
tu na Zemi všetci na rovnakej lodi, ktorá
pláva do rovnakého prístavu. Ostaňme
ľuďmi napriek rôznemu pohľadu na prekonanie tejto doby, napriek zaočkovanosti, alebo nezaočkovanosti, napriek prekonaniu, alebo neprekonaniu choroby,
napriek odlišným postojom k pokynom
vlády. Neživme v sebe to, čo nás rozdeľuje. Sme tu, aby sme odovzdali ďalšej
generácii odkaz o jednej (z mnohých)
pandémii...

TESTOVANIE COVID 19 v obci Lučivná

– Ďakujeme –
Poďakovanie patrí zdravotníkom a zamestnancom, ktorí od januára po začiatok mája každú
sobotu trávili v respirátoroch a testovali našich občanov: Mgr. Henriete Papcunovej, Bc. Rastislavovi
Peťovi, Janke Mihalíkovej, Miroslave Pabišovej, Anne Lukáčovej
a Jarmile Šišitkovej.
júl 2021

Dátum testovania

Počet otestovaných

Počet pozitívnych

22. 1. 2021
23. 1. 2021
13. 2. 2021
20. 2. 2021
27. 2. 2021
6. 3. 2021
13. 3. 2021
20. 3. 2021
27. 3. 2021
3. 4. 2021
10. 4. 2021
17. 4. 2021
24. 4. 2021
1. 5. 2021

201
237
201
167
181
208
222
206
189
197
190
220
176
141

3
0
0
2
4
0
3
1
3
5
0
0
0
0

7

udalosti zo života obce

PRÁCE v OBCI

nové prístrešky na autobusových zástavkách

vyspravky výtlkov na miestnych komunikáciách

nová parkovacia plocha

Prečo zatiaľ nebude mať
Lučivná workoutové ihrisko???
V tomto roku sa mohla obec zapojiť so žiadosťou do výzvy
pre región pre rok 2021 v Programe 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v Prešovskom samosprávnom kraji.
V rámci výzvy obec chcela čerpať
prostriedky na výstavbu nového workoutového ihriska, ktoré by bolo umiestnené na jednom z terajších dvoch nevyužívaných tenisových kurtov. Minimálna
výška žiadanej dotácie bola stanovená
na 20 000 eur, miera spoluúčasti žiadateľa bola určená vo výške 50%.
Keďže pozemky pod tenisovými kurtami sú v majetku športového klubu, povinnou prílohou žiadosti musela byť aj
nájomná zmluva medzi Obcou Lučivná
a Športovým klubom Lučivná. Bohužiaľ,
členovia športového klubu sa rozhodli,
že obci uvedenú plochu na workouto-

vé ihrisko neprenajmú. Je smutné, že sa
bránime takým aktivitám a činnostiam,
ktoré by skrášlili športový areál a umožnili našej mládeži relaxovať aj takýmto
spôsobom.

júl 2021

NAVŠTÍV TE NAŠU
VYNOVENÚ
KNIŽNICU
Po období obmedzení začala
opätovne fungovať aj naša
obecná knižnica.
Navštíviť ju môžete každú stredu
v čase od 16.00 do 17. 00 hod.
na II. poschodí v budove
obecného úradu.
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NOVÝ CYKLOCHODNÍK

Široká cyklistická verejnosť môže od 6. júna 2021 využívať nový
cyklochodník medzi Lopušnou dolinou a Lučivnou. Stavbu
takmer za 240- tisíc eur zrealizovala spoločnosť Eurovia SK, a.s.
Košice. Chodník bol financovaný z projektu Výzva pre región
s 50% spoluúčasťou Obce Lučivná.
Výstavba cyklistického chodníka trvala
od októbra minulého roka do mája tohto
roka. Nová trasa má dĺžku 1540 metrov
a šírku 3 metre. Vedie aj ponad potok Lopušná, preto bolo potrebné vybudovať
aj lávku ponad tento potok. Súčasťou
prejazdu sú tri prejazdy pre poľnohospodárske vozidlá na obhospodarovanie
pozemkov a zvoz dreva z lesa. Prejazdu
ostatných vozidiel po cyklistickom chodníku zabraňujú mechanické zábrany.
Na začiatku chodníka je rozptylová plocha s lavičkami pre cyklistov. Pri záverečných prácach boli uskutočnené terénne
úpravy, vyznačené dopravné značenie
a na konci chodníka umiestnené lavičky.
Nová cyklotrasa zvýši komfort a bezpeč-

nosť cyklistov, pretože odkloní cyklodopravu od cestnej premávky. Zároveň poskytne rozšírenie možnosti rekreačného
a športového vyžitia v nadchádzajúcej
cyklistickej sezóne.
Budovanie cyklotrás
prispieva nielen k regionálnemu rozvoju
turizmu, ale cyklistom
dochádzajúcim z najbližšieho okolia za prácou alebo za nákupmi
zároveň uľahčuje dopravu. Znižuje sa tiež
riziko kolízie s autami
a jazda na bicykli je tak
oveľa bezpečnejšia. r.r.

Cyklochodník otvoril a pokrstil predseda Prešovského samosprávneho kraja
PaedDr. Milan Majerský PhD. spolu
s poslancami JUDr. Štefanom Bieľakom,
PaedDr. Gabrielou Bujňákovou, Mgr. Annou Schlosserovou, MUDr. Martinom Lajošom a Mgr. Štefanom Pčolom.

70m

Medzi často kladené otázky cyklistov a hlavne korčuliarov je otázka: “ Prečo nevedie chodník až do obce?“ Medzi ukončením cyklochodníka a miestnou komunikáciou zostalo cca 200 metrov poľnej cesty, ktorá je účelovou komunikáciou pre mechanizmy obhospodarujúce polia. Pozemky sú sčasti vo vlastníctve skupiny Zaťura a spol., ktorá časť pozemkov prenajala Snowparku na parkovisko
pre lyžiarsky vlek a ostatné sú vo vlastníctve súkromných osôb. Z týchto dôvodov cyklochodník končí tam, kde končí....
Vysporiadanie pozemkov by trvalo určitý čas, a stačí, aby jeden z vlastníkov nesúhlasil a celá snaha by vyšla nazmar.
júl 2021
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udalosti zo života obce

Cyklochodník II. Etapa Lučivná – Štrba

Pokračovaním cyklochodníka by mala byť druhá etapa, ktorá bude smerovať na Štrbu v celkovej dĺžke cca 2,7 km.

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V tomto roku sa uskutočnili 3 zasadnutia OZ.
Dňa 12.02.2021 Obecné zastupiteľstvo
k onštatovalo, že Bc. Katarína Horváthová zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
z volilo Bc. Katarínu Horváthovú za predsedu komisie školstva,
kultúry, športu PO a práce s mládežou,
u
 znieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná
č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Lučivná,
s úhlasilo so spracovaním ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná podľa
predloženej situačnej mapy v LOKALITE 3 - MOČIARE, pre výstavbu verejnoprospešnej stavby elektrickej stanice ES Lučivná,
s úhlasilo so spracovaním ZMENY územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná pre výstavbu bytového domu na pozemku p.č. KNC 412 a 417/1 na území obce
Lučivná,
s úhlasilo so zrušením členstva v Asociácii horských sídiel Slovenska.
Dňa 16.04.2021 Obecné zastupiteľstvo
s úhlasilo so spracovaním ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná v lokalite „NAD SKALAMI“ pre výstavbu verejnoprospešnej stavby
elektrickej stanice ES Lučivná a úpravu elektrických rozvodov
elektrickej distribučnej siete na území obce Lučivná,
s chválilo trasu „B“ pre výstavbu cyklistických komunikácií –
úsek Lučivná – Štrba (pokračovaním trasy „A“ miestnymi komunikáciami ul. Poľná, časť ul. Lesnej - okolo cintorína Szakmáry, zjazd za ihriskom - pokračovanie okolo potoka Mlynica),
s chválilo:
a. návrh rozpočtu na rok 2021 v rámci predloženého návrhu
viacročného rozpočtu Obce Lučivná na rok 2021-2023,
b. vecnú náplň kapitálových výdavkov na rok 2021 podľa
predloženého návrhu rozpočtu Obce Lučivná na roky
2021 -2023,
c. použitie rezervného fondu na rok 2021 súhrnne podľa
predloženého návrhu rozpočtu obce vo výške 171 833,-eur.
o
 právňuje starostku obce vykonávať zmeny v rozpočte
a. u príjmov v celom rozsahu,

b. 
u výdavkov medzi funkčnými klasifikáciami mesačne
do výšky 2 000,-- eur vrátane,
c. medzi podpoložkami v rámci funkčnej klasifikácie mesačne do výšky 2 000,-- eur vrátane,
d. u vlastných príjmov a následne výdavkov zohľadnených
v rozpočte obcou zriadených rozpočtových organizácií
v celom rozsahu podľa skutočne dosiahnutých príjmov.
u
 znieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná č. 1/2021 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 2021.
O
 becné zastupiteľstvo schválilo:
celoročné hospodárenie za rok 2020
použitie prebytku hospodárenia vo výške 59 194,93 €
na tvorbu rezervného fondu.
za člena Obecnej rady pána Jozefa Fronca.
zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Lučivná.
zápis do kroniky obce rok 2020.
O
 Z delegovalo Bc. Katarínu Horváthovú za člena rady školy
pri ZŠ s MŠ Lučivná.
Dňa 25.06.2021 Obecné zastupiteľstvo
s úhlasilo so spracovaním návrhu ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná v lokalite „Lopušná dolina“, pre zámer CHEMOSVITU, a.s.
s úhlasilo so spracovaním návrhu ZMENY A DOPLNKU územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu Obce Lučivná v lokalite „Lopušná dolina“ pre zámer CHEMOSVITU ENERGOCHEMU, a.s.
u
 znieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Lučivná
č. 2/2021 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
O
 becné zastupiteľstvo schválilo:
predložený, doplnený návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia a vedenia
inžinierskych sietí pre Filipa Slavkovského
zásady hospodárenia s majetkom obce Lučivná
O
 becné zastupiteľstvo súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok na MOPS
júl 2021
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Tešili sa VEĽKÍ aj MALÍ.....
Po rokoch snaženia sa podarilo získať nové vozidlo
Iveco Daily aj pre náš dobrovoľný hasičský zbor.
V stredu 16 júna 2021 sa uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel pre obce okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Technika

KLUB
DÔCHODCOV

bude určená na ochranu životov, zdravia
a majetku obyvateľov, ako aj posilňovanie intervenčných kapacít na regionálnej
úrovni v jednotlivých obciach.

z otvorenia tribúny
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