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Editoriál - Príroda
Ján Vulpíny
Sneh už zmizol
z našich polí a záhrad
hučiaca voda v potôčikoch nám oznamuje,
že zima sa minula
a príroda sa prebúdza
a ožíva.
Základnú zložku živej
prírody tvoria rastliny, ktoré sú odjakživa
zdrojom potreby človeka aj živočíchov.
Život bez rastlín si nevieme predstaviť
a musíme si ich zabezpečiť aj do budúcnosti, musíme dbať, aby zásahy do vegetačného krytu boli vždy opodstatnené
a racionálne.
Naša obec je známa zeleňou storočnými
stromami, krásnymi záhradami. Okolo nás
je prekrásna príroda z južnej strany nás
obklopujú lesy a zo všetkých strán polia,
ktoré sú u nás ešte pekne obrobené, až
na malé výnimky. V našom chotári sa

nachádza 11 minerálnych prameňov. Toto
všetko nám treba chrániť, každý podľa
svojich možností .
Po jari príde leto, začne sa zber liečivých
rastlín, preto - robme šetrne a nevytrhávajme rastliny s koreňmi, používajme pri
zbere nožnice. Pri zbere húb tiež nezbierajme dočista a otvory v zemi po hubách
zahrňme zemou. Veď u nás sa už nenachádzajú liečivé rastliny ako lučnica, horká
trojka, jelení jazyk a z húb škripy, jelenice
a kuriatka sú už tiež veľmi vzácne. Treba
nám chrániť aj stromy, či už v obci alebo
v lesoch. V lesoch celej SR dochádza
k nadmernej ťažbe, za čo obyčajní ľudia
nemôžu. Preto v obci nech nás nehnevá,
že lístie ktoré padá v jeseni zo stromov
nám špatí dvory. Úžitok stromov ďaleko
prevyšuje drobnú mrzutosť, ktorú zapríčiní.
Dobytok ktorý sa pasie po dolinách
a pasienkoch nie je taký škodca, ako nám
Pokr. na str. 2

Plány obce na rok 2002
Vážení občania,
v mojom krátkom príhovore mi dovoľte predstaviť Vám v stručnosti akcie
a plány na rok 2002 ktoré si obec vytýčila. v prvom rade chcem povedať,
že rok 2002 je rokom volebným. To
znamená, že tento rok pôjdeme k volebným urnám, rozhodnúť o ďalšom
smerovaní jednak nášho štátu, ale aj
o smerovaní našej obce. Parlamentné
voľby nás čakajú pravdepodobne v mesiaci september alebo október. Komunálne voľby následne na to buď v októbri alebo začiatkom novembra. Obec
v tomto smere musí oboje volieb zvládnuť jednak po organizačnej stránke, ale
aj po stránke technickej a právnej.
No ale vráťme sa od volieb do súčasného obdobia a pár slovami povedzme

Pokr. na str. 3

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Konaného dňa 7.12.2001:
1. Príprava a prerokovanie presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu
v oblasti školstva. Starosta obce oboznámil poslancov, že od 1. 7. 2002 na základe
platného kompetenčného zákona prechádza správa a riadenie ZŠ pod obec Liptovská Štiavnica. Znamená to, že v 6. mesiaci
roku 2002 obec podpíše delimitačné protokoly , ktorými prejde prevádzka, údržba
a chod školy na obec.
2. VZN obce č. 1/2001 o zneškodňovaní
komunálneho odpadu v obci - píšeme na
inom meste

3. VZN obce č. 2/2001 o kanalizácii na
rok 2001 s tým, že poplatok za stočné
v miestnej časti Nová ulica bude za rok
2001 vo výške 3,- Sk/m3.
4. VZN obce č. 3/2001 o dani z nehnuteľností na rok 2002 zostalo nezmenené, nakoľko poslanci NR SR pripravujú novelizáciu tohto zákona a tiež bolo podotknuté,
že občanom sa zvýšia poplatky na TKO
5. V bode rôzne:
- Rozšírenie intravilánu obce - poslanci
OZ zrušili z uznesenia č. 42/2001 zo dňa
12. 10. 2001 rozšírenie hraníc intravilánu
o časť nazývanú Kobeljak.

- Vypracovanie stanoviska obce k modernizácii a rozšíreniu výroby celulózy
v SCP, a. s. Ružomberok - bola určená samostatná skupina poslancov, ktorí vypracovali súhlasné stanovisko s pripomienkami
- Návrh OZ, aby do riadiacich orgánov
SEVAK, a. s. boli navrhnutí poslanci Ing.
Vladimír Tholt a Ján Ondrejka.
- Pripravili akciu „Posedenie s Mikulášom“.
- Odsúhlasili vypracovanie projektu
Pokr. na str. 2

2

AKTUALITY

1/2002

Zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Pokr. zo str. 1

odkanalizovanie obce
v miestnej časti „Hore
bránou“.
- Schválili Plán činnosti obecnej knižnice na
rok 2002.
- Schválili výber dodávateľa na IV. etapu plynokácie obce, ktorým
bude PM-Invest, spol.
s r. o. Ružomberok.
- OZ súhlasili so zvolaním mimoriadneho slávnostného zasadania OZ
na deň 28. 12. 2001 v zasadačke kultúrneho domu za účasti členov redakčnej rady, miestnych
podnikateľov a pedagógov ZŠ
Prvýkrát v roku 2002
sa poslanci OZ stretli na
svojom pracovnom rokovaní dňa 25. 2. 2002.
Hlavným bodom programu bola Výročná správa
hospodárenia obce Liptovská Štiavnica za rok
2001, ktorú predniesla
ekonómka úradu Miroslava Kačaljaková.
Obec dosiahla v roku
2001 príjmy vo výške
3 137 655,68 Sk, výdavky čerpala vo výške
2 856 813,19 Sk. Hospodársky výsledok k 31.12.

2001 bol 280 842,49 Sk.
Obec Liptovská Štiavnica mala na účtoch spolu
2 629 245,37 Sk. Sociálny fond tvorí čiastku
16 791,72 Sk. Inventarizáciu majetku obce Liptovská Štiavnica k 31.12.
2001 vykonali inventarizačné komisie na to
schválené uznesením OZ
č. 47/01 zo dňa 7.12.
2001. O vykonanej inventarizácii na úsekoch
obecný úrad a dom
smútku, požiarna ochrana a CO, kultúrny dom
a obecná knižnica boli
vypracované správy, inventárne zoznamy, tabuľky stavu majetku
s prírastkami a úbytkami majetku. Inventarizačné komisie konštatovali, že všetok majetok
evidovaný v inventárnych knihách sa nachádza v priestoroch na to
určených. Manká a škody na majetku zistené
neboli. Nebol zistený
rozdiel medzi účtovným
a fyzickým stavom.
Hodnota majetku obce
predstavuje čiastku 14
702 266,- Sk. Obec Liptovská Štiavnica dodržiavala pri vedení účtovníctva účtovné osno-

vy a postupy účtovania.
Viedla predpísané účtovné knihy. Štyrikrát v roku 2001 vykonala a Daňovému úradu v Lipt.
Mikuláši predložila účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Poslanci OZ ďalej zvolili
likvidačnú komisiu, aby
navrhla a zlikvidovala
opotrebovaný a znehodnotený majetok obce.
Poslanci OZ riešili aj
žiadosti o sociálnu výpomoc. Miestnosť pre
MS ČK a jeho činnosť
prerokovali poslanci OZ
s predsedníčkou MSČK
p. Editou Haluzovou
(informujeme na inom
mieste). Poslanci OZ
schválili pracovníčku
obecného úradu Miroslavu Kačaljakovú pre prácu na osvedčovanie podpisov a listín na Obecnom úrade v Lipt. Štiavnici. Poslanci OZ prerokovali nákup smetných
nádob pre obec v cene
980,-Sk/smetná nádoba.
Schválili, aby sa občanom predávali v cene
500,- Sk/smetná nádoba. Starosta obce informoval poslancov OZ, že
v mesiaci apríl 2002 pokračujeme v plynoká-

Editoriál - Príroda
Pokr. zo str. 1

to chce niekto nahovoriť. My starší
sa pamätáme, aké krásne boli doliny,
dolinky a čistinky, kde sa pásli kravy,
jalovice a ovce. Chýba poézia a cenganie zvončekov ovečiek, na salašoch chýba občerstvenie žinčicou pri
našich výletoch po horách.
Naše potoky sú tiež krásne, naše oči
poteší pstruh, ktorý sa mihne vo vode.
Chráňme preto aj potoky pred znečisťovaním, nehádžme do nich to čo

môžeme spáliť doma v peci, alebo dať
do smetnej nádoby.
Prihováram sa Vám aj ako krížovkár a želám každému, aby si vyriešil krížovku svojho života a z tajničky sa dozvedel, že láska k prírode,
k ľudom a všetkému živému je to, čo
nám spraví život krajší, bez sebectva,
závisti a lakomstva. To Vám všetkým
zo srdca želám.
▄
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Návrh rozpočtu na
rok 2002
Príjmy
Dotácia zo štátneho rozpočtu:
Bežné príjmy:
Spolu príjmy:

388 tis. Sk
2 940 tis. Sk
3 328 tis. Sk

Výdavky
Bežné výdavky:
Investičné výdavky:
Prevod z fondu rezerv:
Spolu výdavky:

2 046 tis. Sk
641 tis. Sk
641 tis. Sk
3 328 tis. Sk

Poslanci OZ prijali uvedený rozpočet.
cii obce poza kaplnku
v dĺžke 180m, v celkových nákladoch 142
576,50 Sk. O pokračovaní prác na vytvorení
stavebného obvodu poza
ihrisko informoval starosta obce. Poslanci OZ
navrhli, aby a dňa 6. marca 2002 o 16:00 h stretli
zástupcovia obce v kultúrnom dome so všetkými občanmi, ktorých sa
predmetná akcia dotýka
a spoločne riešili vzniknuté problémy.. Starosta
obce ďalej rozobral otázku Klubu mládeže v obci. Mládežníci nevykazujú žiadnu činnosť, ani
pomoc obci. Navrhol,

Oprava

aby na najbližšie zasadnutie bol pozvaný predseda klubu, s ktorým bude táto otázka prejednaná. Ďalej sa poslanci OZ
zaoberali predloženými
ponukami na plynokáciu obecného úradu a výmeny okien a vchodových dvier budovy obecného úradu. Celkove boli
predložené štyri ponuky
na realizáciu predmetnej
akcie. Výber dodávateľa
bude ukončený na najbližšom zasadnutí OZ.
Po schválení uznesení
bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené.

V čísle 3/2001 v článku „Vykurovacie obdobie“
nebol uvedený autor. Autorom článku je Ján
Hrabuša.
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Plány obce na rok 2002
Pokr. zo str. 1

čo obec čaká najbližšie
obdobie. Obec v súčasnosti nišuje na prácach ukončenia ROEP
čiže na majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v intraviláne obce. V súčasnosti môžem,
ako starosta obce, povedať, že projekt ROEP
priniesol so sebou množstvo problémov, ktoré
sme na začiatku neočakávali. Mnoho krát občania tieto veci brali
ako šikanovanie a nie
ako pomoc. V našej obci občania podali okolo
deväťdesiat podaní na
vysporiadanie svojich
pozemkov. Z týchto podaní bude pravdepodobne 75 poriešených kladne, čo nie je málo. Na
záver už len pár slov
tým, ktorý síce vedia,
že pozemky v intraviláne usporiadané nemajú, ale podanie nepodali.
Pozemky sa v intraviláne majetkovoprávne vy-

sporiadať budú dať aj
po ukončení prác ROEPu, avšak bude to práca
omnoho ťažšia a hlavne
nančne náročná. No aj
tých občanov, ktorí svojepozemky vysporiadané
nemajú, prosím, neuspokojujte sa slovami „mňa
aj tak odtiaľto nikto nevyhodí“, pracujte na vysporiadaní svojich nehnuteľností, pretože rok
2005 sa blíži, a je ťažko
odhadnúť, ako sa štát po
tomto roku bude správať
k nevysporiadaným pozemkom. Ďalšou veľkou akciou obce v tomto roku bude majetkovoprávne vysporiadanie
komunikácie nad ihriskom, kde v budúcnosti
rátame s výstavbou rodinných domov. Tohto
roku chceme uskutočniť
výkup pozemkov pod
spomínanú komunikáciu. Toto sú akcie, ktoré
bežný občan spravidla
nepozná, avšak musím
upozorniť, že z pracov-

ného času pracovníkov
obecného úradu zaberajú nemalý priestor.
Teraz pár slovami
o akciách, ktoré budeme v tomto roku realizovať ako akcie investičného charakteru. Akcia
plynokácia obce by sa
aj v tomto roku mala
realizovať podľa množstva získaných nančných prostriedkov. Od
SPP zatiaľ žiadny prísľub na nancovanie nemáme, avšak naša obec
predložila žiadosť do
fondu ŽP SR. Podľa
množstva nancií chceme v prvom rade zrealizovať plynokáciu lokality Močiar v náklade
140 tisíc SK. Potom by
práce mali pokračovať
od budovy ZŠ smerom
Hore bránou na novú
ulicu. Dĺžka plynovodu
záleží podľa nančných
zdrojov. V rámci plynokácie chceme ešte zrealizovať aj vykurovanie
obecného úradu plynom.

Poľovnícke združenie
„SALATÍN” Liptovská Štiavnica
má nového predsedu
Dňa 26. januára 2002 sa konala Výročná členská schôdza
poľovníckeho združenia SALATÍN Liptovská Štiavnica
na ktorej sa hodnotila činnosť za uplynulý rok 2001.
Nakoľko súčasný predseda
pán Balko Vít požiadal členskú schôdzu o uvolnenie z
tejto
funkcie, museli sa previesť
voľby nového predsedu.
Za nového predsedu Poľovníckeho združenia „SALATÍN“ bol navrhnutý a výročnou členskou schôdzou
schválený Ing. PODHOREC
IVAN, ktorý sa od 26. febru-

ára 2002 ujal funkcie predsedu Poľovníckeho združenia
„SALATÍN“ Liptovská Štiavnica
Prajeme mu v tejto veľmi
náročnej a zodpovednej funkcii veľa úspechov, aby sa nášmu poľovníckemu združeniu
darilo tak úspešne ako doteraz.
Ďakujeme starému predsedovi pánu Balkovi Vítovi za
úspešnú prácu v tejto tak náročnej a zodpovednej funkcii,
ktorú vykonával zodpovedne
9 rokov.
Ľubomír Omasta

Ďalšou investičnou akciou bude dokončenie
kanalizácie na Ohradoch
vo výške 700 000 tisíc,
ktoré nančne zabezpečí
SCP Ružomberok. Ďalšou akciou by mala byť
výstavba basketbalového ihriska v priestoroch
objektu ZŠ s nákladom
viac ako 100 000 tisíc
SK. V priebehu mesiac
máj obec plánuje zaasfaltovať prekopy, ktoré
zostali po realizácii plynových prípojok. Čo sa
plynu týka, tak ešte pár
viet. Ak sa obci tohto roku podarí uložiť plynové potrubie po p. Balku,
tak obecné zastupiteľstvo príjme uznesenie,
dokedy bude možné robiť plynové prípojky,
pretože rok 2003 by mal
byť rokom, kedy by obec
Liptovská
Štiavnica
chcela asfaltovať komunikáciu od Ing. Tholta V.
až po otočku autobusu
v strede obce. Toto by
malo byť prioritou sú-

časného, ale aj budúceho
obecného zastupiteľstva
obce Liptovská Štiavnica. Okrem týchto akcií
samozrejme obec bude
realizovať ešte množstvo menších, ktoré budete mať možnosť vidieť
pri dennodennom pohybe po obci. Vážení spoluobčania pri týchto spomínaných akciách dôjde
aj k neštandartným situáciám, ktoré z časti
znepríjemňujú život občanom obce (uzavretá
cesta, blato, prach a pod.)
ale aj napriek tomu Vás
prosím o pochopenie
a zhovievavosť.
K
nadchádzajúcim
Veľkonočným sviatkom
Vám prajem hodne pohody v kruhu svojich
blízkych. Ženám prajem
hodne vody a chlapom
vodky.
Za pozornosť ďakuje
Váš starosta obce
Dušan Lauko

Šachový turnaj
Šach má v našej obci už
veľa rokov trvania. Z ústnych
poddaní vieme, že sa šach hral
u nás už v 19 storočí. Pravda
k väčšiemu rozšíreniu došlo
až v 40-tych rokoch minulého
storočia. Zásluhu na tom mali
aj miestni občania - židia,
hlavne A. Molnár. Zahynul
v koncentračnom tábore, kde
bol odvlečený práve pred
60-timi rokmi.
Organizovane sa šach začal
hrať až po skončení druhej
svetovej vojny. Dosiahli sa aj
úspechy. Naše mužstvo bolo
2-krát majstrom okresu, mali
sme dvoch majstrov okresu
v jednotlivcoch a jedného

majstra okresu L. Mikuláš
v dorastencoch. Štiavnica sa
súťaže zúčastnila ako jediná
dedina.
V snahe nadviazať na
tradície sa za výdatnej pomoci
starostu obce poriada každý
rok šachový turnaj o pohár
starostu obce. V roku 2001 sa
turnaja zúčastnilo 12 hráčov.
Víťazom sa stal J. Vulpíny
pred A. Balalom a Ing. V.
Lukáčom. U dorastencov bol
víťazom Dávid Debnár pred
Tomášom Cibulkom.
V šachovej činnosti chceme
pokračovať aj naďalej.
Jozef Debnár
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Podpis
Ladislav Slanicay

Každý z nás vie čo je
to podpis. Autor listu na
koniec dá svoj podpis,
podobne to urobí autor
článku v novinách. Na
svoje dielo sa podpíše
umelec, či už maliar, alebo sochár. Podpis autora dokladuje a zvýrazňuje jeho osobnosť
zvlášť vtedy, keď sa jedná o dielo, ktoré sa nezvykne opakovať. Podpis z pohľadu znalca písma, grafológa preukazuje charakterové vlastnosti autora, jeho povahu,
vzdelanie, inteligenciu,
skrátka, odborník - grafológ z podpisu vie veľmi veľa vyčítať.
Podpísať sa však možno aj iným spôsobom,
vykonaným dielom, ktoré aj bez podpisu hovorí, že autor tohto diela, to teda musela byť
osobnosť, musel to byť
múdra a vzdelaný človek, alebo to dielo svedčí o tom, že autor je laik,
primitív a duševný chudák.
A práve o tomto druhu podpisov sa chcem
zmieniť.
Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov
v Lipt. Štiavnici v súlade

so zákonom a príslušnými predpismi vybudovalo na hraniciach lesných
porastov, tak v štiavnickej ako aj v ludrovskej
doline viaceré zastrešené stojany, na ktorých
sú umiestnené tabule
označujúce majetok spoločenstva, zákaz klásť
oheň na miestach, kde to
nie je povolené a podobne. Na spomenutých tabuliach je nápis, že tento majetok, lesný pôdny
fond, patrí PSML Lipt.
Štiavnica.
Po veľmi krátkom čase sme zistili, že v ludrovskej doline spodná tabuľa je oblámaná. Povedali sme si, bude to asi
naša chyba, lebo sme tú
tabuľu dali príliš nízko.
Mysleli sme, „voľáko
hovädo“, prepáčte za výraz, myslím tým kravu,
alebo jalovicu, sa potrebovalo ošúchať, a keďže
je hovädo, rozum nemá
a nevie, že tabule majú
slúžiť účelu a nemajú sa
poškodzovať, poškodilo
nám tabuľu.
Boli sme ale nemilo
prekvapení, keď pri ďalšej návšteve ludrovskej
doliny sme zistili, že na
hornej tabuli zmizli písmená „Lipt. Štiavnica“.
Žeby to zase urobilo ho-

vädo? No myslím tým tú
kravu, čo ju svrbel krk
a potrebovala sa odrieť?
Veď ale tie písmenká sú
vyškriabané! A čím by to
vyškriabala krava? Preto sme predpoklad, že
by to urobilo hovädo na
štyroch nohách vylúčili.
Ktosi z nás mal vo vrecku xku, a tak tam chýbajúce, vyškriabané písmenká, dopísal - „Lipt.
Štiavnica“. Urobil tak
v dobrej viere, že robí
dobre. Ale nemal to robiť. Vyniesol tým rozsudok nad celou tabuľou.
Musíme objednať a namontovať druhú, novú.
A to všetko nie je zadarmo, všetko stojí peniaze
a pre spoločenstvo sú to
zbytočné náklady.
Treba sa preto opýtať,
či autor tohto „diela“ mal
z toho úžitok, alebo či
len chudobná duša našla
uspokojenie?
V každom prípade je
to podpis, podpis na ktorý nie je treba odborného
znalca - grafológa. Stačí
na to každý v dobrom
zmýšľajúci človek, aby
si urobil úsudok o úrovni myslenia autora, ktorý sa týmto dielom predstavil návštevníkom ludrovskej doliny.
▄
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O lmovačkách
v našej obci
V našej dedine sa v minulosti často objavovali
lmári. Prvý lm, z ktorého značná časť sa nakrúcala u nás, bola „Zemianska česť“ podľa diela „Reštavrácia“ od Kalinčiaka. Bola to veľká
udalosť a žila ňou celá dedina.
Zišli sa u nás všetci vtedajší významní herci,
ktorí aj priamo v obci bývali, aj sa stravovali.
Spomeňme aspoň niektorých: J. Króner, F. Dibarbora, K. Zachar, K. Machata a veľa ďalších.
Mnoho našich občanov vystupovalo v kostýmoch zemanov a v sedliackych oblekoch.
Keď sa naši účinkujúci poobliekali, každého
zbežne skontroloval p. Zachar a viacerým niečo
poznamenal. Napríklad: „Uprav si tie nohavice,
to sú nie spodky. Zakaš si ich.“ Jeho poznámky
rozosmiali všetkých.
Každý večer, keď sa lmovanie skončilo, zišli
sa mladí u p. A. Ondrejku, kde sa spomínalo,
spievalo a fotografovalo. Niečo sa aj vypilo
a keďže p. O. aj vyvolával lm, raz zaspal a ruky si dal do vývojky. Ráno nám rozprával, že
mu to vyťahalo reumu. Z hercov sa najdlhšie zabával s mládencami v tzv. Vzduchotechne p. K.
Machata.
Keď bola slávnostná premiéra lmu v ružomberskom kine Kultúra, bolo tam veľa štiavničanov. Tí účinkujúci, čo sa videli, boli nadmieru
spokojní, tí čo sa nevideli, boli ticho. Najviac sa
však hnevali niektorí zemani, či oni kradli sedliakom kury, no väčšina zemanov to bralo s humorom.
Nakrúcalo sa však ešte veľa iných lmov - Vivat Beňovský, Do videnia v pekle priatelia, Krčmárova dcéra, Maroško, Zapáľte kaštiele, Oslobodenie Liptova. Veselé príhody z ich nakrúcania si priblížime nabudúce.
Ján Vulpíny
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Podomový a zásielkový predaj
Katarína Kačalková
Aj vy ste si už niekedy povedali - nakúpim
pohodlne, bez toho, aby
som sa pohol z domu,
napríklad cez ponukový
katalóg, telefón alebo od
podomového predavača?
Isteže - myšlienka to nie
je zlá. Takýto nákup tovaru alebo služieb však
v sebe nesie určité riziko,
ktoré súvisí najmä s následným kontaktom osoby predávajceho v prípade, že kúpené veci alebo
dodané služby sa nám
z nejakého dôvodu nebudú pozdávať, alebo inak
povedané - ak chceme
vrátiť späť svoje peniaze. Povedzme si teda aspoň v stručnosti o špecikách podomového a zásielkového predaja, ako
aj o právach, ktoré nám spotrebiteľom nemožno
upierať, ak sme účastníkmi tohto kúpno-predajného vzťahu.
Problematiku ochrany
spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji upravuje zákon č.
108/2000 Z.z.. V zmysle ustanovení tohto zákona treba pod pojmom
podomový predaj rozumieť predaj tovaru alebo
poskytovanie služieb pri
návšteve predávajúceho
u spotrebiteľa alebo na
pracovisku spotrebiteľa,
ak si spotrebiteľ takúto
návštevu vopred nevyžiadal, resp. ak si aj spotrebiteľ návštevu predávajúceho vyžiadal, ale
tento mu zároveň ponúka aj iný tovar, o ktorý
spotrebiteľ neprejavil záujem. Podomovým predajom je taktiež predaj
tovaru alebo poskytovanie služieb mimo miesta

prevádzkárne alebo mimo trhového miesta.
Čas podomového predaja je obmedzený.
V pracovných dňoch ho
možno vykonávať od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny a v dňoch pracovného pokoja od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.
Pri podomovom predaji je vyslovene zakázané predávať tovar alebo poskytovať služby,
na predaj alebo poskytovanie ktorých bola
predávajúcemu udelená
koncesovaná živnosť.
V žiadnom prípade teda
nemožno takýmto spôsobom predávať napríklad zbrane, strelivo, výbušniny, jedy alebo ponúkať zmenárenské služby a podobne.
Pri podomovom predaji je predávajúci povinný splniť niekoľko
povinností. Na naše požiadanie je povinný preukázať svoju totožnosť,
trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (ak vystupuje ako fyzická osoba), resp. preukázať obchodné meno a sídlo (ak
predaj realizuje právnická osoba). Predávajúci
je taktiež povinný v plnom rozsahu informovať
spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného tovaru, ako aj o jeho cene.
Ďalej je predávajúci povinný písomne informovať spotrebiteľa o tom,
kde a akým spôsobom je
možné reklamovať vady
tovaru alebo poskytnutej
služby. Rovnako je povinný písomne potvrdiť
právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. V tejto
súvislosti je potrebné vedieť, že osobitným špecikom podomového pre-

daja je právo spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy
do siedmich pracovných
dní odo dňa písomného
potvrdenia predávajúceho. V praxi to znamená,
že odstúpením od zmluvy sa vlastne celý „obchod“ ruší, spotrebiteľ
do siedmich pracovných
dní vráti tovar predávajúcemu naspäť bez ohľadu na to, či bol tovar
použitý alebo má nejaké
vady, ktoré spotrebiteľ
nespôsobil. Predávajúci
je povinný prevziať si
tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu, ktorú za
tovar zaplatil a to najneskôr v lehote 15 dní odo
dňa odstúpenia od zmluvy.
Podobný princíp platí
aj pri zásielkovom predaji. Pod pojmom zásielkový predaj treba
rozumieť predaj tovaru
alebo poskytovanie služieb
prostredníctvom
prostriedkov komunikácie, ako je najmä ponukový katalóg, telefón,
televízia alebo elektronická pošta. Súčasne
s ponukou tovaru alebo
služieb je predávajúci
povinný spotrebiteľovi
oznámiť svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie,
resp. obchodné meno
a sídlo. Zároveň musí
pravdivo opísať tovar,
ktorý ponúka, jeho cenu,
dodacie podmienky, platobné podmienky, ako aj
poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od
zmluvy. Najneskôr však
v deň dodania tovaru je
predávajúci povinný tieto informácie poskytnúť
spotrebiteľovi aj písomne.
Aj pri zásielkovom

predaji má spotrebiteľ
možnosť bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od
zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa
prevzatia tovaru za predpokladu, že predávajúci
riadne splnil svoje informačné povinnosti. V prípade, že predávajúci
informačné povinnosti
pre spotrebiteľa nesplní,
je spotrebiteľ oprávnený
odstúpiť od zmluvy najneskôr do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
Po odstúpení od zmluvy
je predávajúci povinný
prevziať tovar späť a najneskôr v lehote 15 dní
vrátiť spotrebiteľovi peniaze. Tu je potrebné pripomenúť, že náklady na
vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša spotrebiteľ.

V praxi a v realite
bežného života je obvyklé, že najmä podomoví predavači nedodržujú svoje povinnosti
a ani zďaleka neinformujú prípadných záujemcov o kúpu tovaru
o všetkých zákonom stanovených náležitostiach.
Buďme si však vedomí
starého osvedčeného príslovia: náš zákazník náš pán. Nebojme sa požiadať o preukázanie totožnosti osoby predavača a taktiež o ďalšie potrebné informácie. Predídeme tak nepríjemným
sklamaniam, že nás opäť
niekto „dobehol“ a zbohatol na našej nevedomosti a dôverčivosti.
▄

Úvaha o pravde!
Deťom hovoríme: „Neklam, hovor vždy len pravdu,
pretože klamstvo má aj tak krátke nohy a pravda vždy
vyjde na povrch.“
Aká môže byť pravda?
- Pravda vo svoje podstate nemôže byť iná ako dobro.
(Byron)
- Prvé a posledné, čo sa od každého poriadneho
človeka vyžaduje, je láska k pravde. (J. W. Goethe)
Komu patrí pravda?
K. Marx hovoril: „Pravda je všeobecná, nepatrí mne,
patrí všetkým, ona má mňa, nie ja ju.“
Bojíme sa pravdy?
- Niet väčšieho nešťastia, ako keď sa človek začína
báť pravdy, aby ho nepotrestala. (B. Pascal)
Čo nájdeme v pravde?
- V pravde nájdeme krásno. (F. Schiller)
Aká je pravda?
- Pravda je vždy najsilnejší argument. (Sofokles)
- Existujú pravdy, ktoré nie sú pre všetkých ľudí a pre
každú dobu. (Voltaire)
Máme hovoriť pravdu?
- Povedať pravdu je trápne. Ale musieť povedať
nepravdu je oveľa horšie. (O. Wilde)
Marianna Domiterová
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Karneval
Jana Džuková
Jednou z tradičných
akcií, ktoré poriada tunajšia ZŠ v spolupráci
s OcÚ je práve KARNEVAL. A tak to bolo
aj tohto roku. Pani učiteľky s deťmi vyzdobili
sálu KD peknými farebnými maskami, reťazami, a všetkým tým, čo
ku karnevalu patrí. Za
výdatnej pomoci rodičov z výboru ZRŠ pozháňali sponzorov, nakúpili tombolu, zabezpečili občerstvenie, pripravili súťaže.
Všetko pripravené ako
malo byť a už sme sa
len tešili na sobotu 19.
januára 2002. Krátko po
tretej hod. popoludní bola sála zaplnená gašparkami, princeznami, zvieratkami, kovbojmi, čarodejnicami, baletkami....
Zábava bola výborná,
súťaže veselé, tombola
bohatá. Ani sme sa nenazdali a bol tu záver, posledné kolo. Deti, aj keď
neradi, museli sa pobrať
domov.

Koniec karnevalu však
neznamenal oddych pre
organizátorov. Museli
sme všetko pekne upratať, pozametať, vymeniť
obrusy, doplniť zásoby
v „šenku“. Nasledovala
totiž zábava pre rodičov.
Nuž a tak sme čakali, ale
sme sa nedočkali. Nakoniec sa prišlo zabaviť len
pár „násťročných mládežníkov.“ Každý mal
určite dôvod prečo neprišiel, veď zábava je
dobrovoľná a môže na
ňu ísť či neísť kto chce,
ale bola to zábava poriadaná pre rodičov detí (no
nielen pre nich) a výťažok z nej mal ísť opäť
len deťom. Na zábave
však nebol ani jeden pár
rodičov okrem tých, ktorí pomáhali, zabezpečovali, obsluhovali a nakoniec odchádzali sklamaní, že naša a ich práca
a prebdená noc bola skoro zbytočnou námahou.

ktorým patrí naša srdečná vďaka. Sú to: OBECNÝ ÚRAD v L. Štiavnici, Ľudovít OMASTA,
Autodielňa Marián JANIGA, LBK systém Ing.
Ján KAČALKA, Pozemkové
SPOLOČENSTVO MAJITEĽOV LESOV v L. Štiavnici, Poľnohospodárske
DRUŽSTVO LUDROVÁ, ALLO Ružomberok,
SCHELL Ružomberok,
OMV Ružomberok, ASTAX Ružomberok, BARTOŠ Ružomberok, KONEX ELMAT s.r.o. Ružomberok, Ľuboš ZAREVÚCKY, Ing. P. STRAPÁČ, SOU PAPIERENSKÉ Ružomberok,
SOU POĽNOHOSPODÁRSKE Ružomberok,
SCP Ružomberok, Peter
OMASTA, Monika PÚČEKOVÁ, Zdenka KMEŤOVÁ, Mária GAÁLOVÁ, Eva ONDREJKOVÁ, Elena VLNIEŠKOVÁ, Jana DŽUKOVÁ,
Aspoň, že ten KAR- Mária GRAFOVÁ
NEVAL sa vydaril aj vďa▄
ka štedrým sponzorom
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Zápis do
prvého ročníka

Každoročne sa na prelome mesiacov január
a február koná na všetkých základných školách
zápis do prvého ročníka. Rodičia budúcich prváčikov by mohli rozprávať aké očakávanie vyvoláva správa o zápise v ich ratolestiach, ako rátajú koľkokrát sa ešte vyspia, kým pôjdu predviesť čo všetko už dokážu, akí sú šikovní. A keď
nastane deň „D“ a oni prekročia prah školy, máme možnosť pozorovať ich statočnosť, aj keď
kdesi v kútiku duše určite bliká iskierka neistoty, možno aj strachu z neznámeho. Naše štiavnické deti to majú o niečo jednoduchšie, veď
mnohé z nich zavítali na pôdu školy už neraz
predtým. A tak aspoň prostredie nie je pre ne
celkom nové a z rôznych akcií poznajú aj väčšinu zamestnancov školy.
Tohtoročné „prijímačky“ sa v našej škole konali 28. januára v popoludňajších hodinách. Budúci prváci preukázali, v jednoduchom teste
a v následnom rozhovore s ich pani učiteľkou,
úroveň svojich schopností: schopnosť sústrediť
sa na pracovnú povinnosť, rozlišovaciu
schopnosť, matematické predstavy, orientáciu
v priestore, znalosť základných farieb, numeráciu bez názoru do 10, šikovnosť svojich prštekov a obratnosť jazýčka. Za svoj výkon si odnášali darček zhotovený ich staršími kamarátmi.
V septembri sa teda môžeme tešiť na týchto
11 prvákov: Adam Benčo, Kristián Cevár, Norbert Čillík, Marika Domiterová, Matej Karlík,
Peter Kmeť, Richard Makovický, Lucia Prekopová, Michaela Sviežená, Roman Šiška, Martin
Zarevúcky
Mária Grafová

Čo by malo ovládať dieťa prv než
pôjde do školy
1.
2.
3.
4.
5.

Názvy častí svojho tela.
Osobné informácie (meno, bydlisko, a pod.).
Určenie miesta (vedľa, za , v, ...ň).
Určenie smeru (hore, dole, doľava, doprava).
Rozpoznanie a zapísanie tlačených tvarov začiatočných písmen
blízkych ľudí.
6. Základné farby.
7. Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky.
8. Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať, napr. dni v týždni, ročné
obdobia, a pod.
9. Označiť a zapísať niektoré čísla.
10. Mechanické ovládanie číselného radu do 10.
11. Analýza a syntéza jednoduchých slov, napr.: pes (p-e-s), dom
(d-o-m).
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Čistý potok, ulice...
Elena Vlniešková
Bohatou snehovou prikrývkou pokryté hory,
lesy, polia a záhrady,
treskúce mrazy. Charakteristický obrázok tohtoročnej zimy. Pre väčšinu
zvierat a vtákov najťažšie obdobie v roku. Videli sme to na vlastné oči,
keď nám na oblok triedy prilietali hladné sýkorky, ďatle a pinky severské. Preto sme nelenili a pomáhali, ako
sme mohli. Dvakrát sme
navarili vtáčie salámy
a rozvešali sme ich po
celom okolí školy. Mali
sme obrovskú radosť,
keď si vtáčiky túto potravu našli a my sme
mohli obdivovať ich krásu a dobrý „apetít.“ Neraz ich naraz bolo aj dvanásť.
Je koniec februára
a naša príroda sa prebúdza oddýchnutá a pripravená predviesť sa v celej svojej nádhere. Veľmi
zavčasu rozkvitla vŕba
rakyta, ktorú do triedy

priniesla Veronika už začiatkom mesiaca. Z pôdy
odvážne vykúkajú bielučké hlávky snežienok i
keď počasie je stále vrtkavé.
Čo nás však s prichádzajúcou jarou najviac trápi? Na vychádzkach našou dedinou sme
pozorovali, že zmiznutý
sneh odkryl všetky nedostatky a najmä nečistoty, ktoré človek zanechal v prírode v jeseni.
My s deťmi sa budeme
veľmi snažiť, aby sme
svojou usilovnosťou aspoň trošku zmiernili tieto
prehrešky, hlavne v blízkom okolí školy.
Pripravujeme: Vyčistenie školského dvora,
potôčika pred školou,
priestorov medzi školou
a autobusovou zastávkou, vyčistíme minerálny prameň, uskutočníme zber papiera a železného šrotu, pomôžeme vyhľadávať divoké
skládky v našej prekrásnej prírode.
Veríme, že sa nám to

podarí aj s vašou výdatnou pomocou.
A ešte niečo. Pamätám
si veľmi dobre, že pred
najväčšími sviatkami roka - Veľkou nocou - sa
robilo veľké jarné upratovanie nielen vo vnútri
domov (koberce, obloky, záclony), ale aj von.
Bielili sa domy, zametali a upravovali sa dvory a záhrady. Neoddeliteľnou súčasťou upratovania (a nielen jarného) bolo aj zametanie
cesty v dĺžke svojho domu a záhrady. Všetka táto dobre odvedená práca naznačovala sviatočnú náladu.
Slová v nadpise môjho príspevku sú začiatku sloganu našej školy,
ktorý vystihuje jej zameranie a snahu prebudiť v našich deťoch blízky vzťah k prírode jej
ochrane. Budeme radi ak
nám v našom snažení
pomôžete svojím konaním, milí Štiavničania.
Veď viete, niet nad osobný príklad!

Počítačový krúžok
Mária Grafová
Od februára majú naši žiaci možnosť získavať skúsenosti a zručnosti
pri práci s počítačom. Sú veľmi učenliví a dokážu už vypracovať jednoduché úlohy. Čo všetko by sa chceli
naučiť hovorí program počítačového krúžku:
Oboznámenie sa s počítačom
WINDOWS čo je to
Vytvorenie pracovnej plochy, práca s myšou
Menu ŠTART, nastavenia, nápoveda
Kopírovanie, mazanie, presúvanie súborov
Práca s disketami, formátovanie diskiet

Kancelárske aplikácie - poznámkový blok
Kancelárske aplikácie - WORD PAD, kalkulácia
Kancelárske aplikácie - maľovanie - skicár
Multimediálne vybavenie
Systémové nástroje
Ovládacie panely
Účasť na súťaži eSchoolnet Carton Competition - obrázok na tému „tolerancia“
Ovládanie počítačových hier pre deti

Vedúci krúžku:
rodič Miroslav Kubala
Počet členov:
12
Schádza sa:
raz v týždni
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Marec - mesiac
knihy
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Človek je tvor spoločenský a ako taký, potrebuje priateľov. Priatelia môžu byť rôzni, ale
v každom prípade by mali byť poruke, keď ich
potrebujeme. Takým priateľom, ktorý vás určite nesklame a dokonca obohatí našu dušu i myseľ, je kniha. Tí, ktorí sa radi vnárate do voňavých stránok kníh a nechávate sa unášať krídlami fantázie, mi určite dáte za pravdu. Vzťah ku
knihám je potrebné budovať od detstva a o to sa
snažíme aj u nás v škole. Okrem literárnych súťaží majú naši žiaci k dispozícii pomerne bohatú
školskú knižnicu, ktorá obsahuje vyše 800 titulov zábavnej a náučnej literatúry, každoročne ju
dopĺňame novými. Od októbra 2001 uskutočnili naši žiaci 44 výpožičiek. Najaktívnejšími čitateľkami sú tretiačky H. Strelková a O. Prekopová. V súčasnosti sa mladí čitatelia „trhajú“
o Harryho Pottera a už sa nevedia dočkať piateho dielu.
Na našej škole sa stáva tradíciou vyhodnotenie školskej súťaže SUPERČITATEĽ práve
v marci. Týmto titulom sa môžu hrdiť žiaci, ktorí od začiatku roka prečítali najviac strán, vedia
o prečítanom porozprávať a pravidelne si vedú
záznamy. Ktorí to sú? Dominika Cevárová prečítala už 11 titulov a nie sú to žiadne útle knižočky, veď sú medzi nimi aj 4 diely Harryho Pottera
(1 168 strán). Lukáš Kročko a Veronika Belková
po 7 titulov, Tomáš Janiga 3. Našim super čitateľom gratulujem a prajeme veľa pekných zážitkov s ich priateľmi knihami.
Mária Grafová

Z našich rýmov
Zima taká je,
vtáčik hladuje.
Volá všetky deti:
Pomôž žiačik maličký,
naplň naše zobáčky,
lebo tuhá zima je,
potravy sa nenájde
Slnko sa už zobudilo,
snehuliakov roztopilo,
snežienočky maličké
hľadáme už v trávičke.
Chceme peknú obec mať,
Veľkú noc čistotou
privítať.

Žiaci 3. a 4. ročníka
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Niečo z veľkonočných zvykov
Edita Haluzová
Fašiangy sa krátia už sa
nenavrátia,
Staré dievky plačú, že sa
nevyskáču
Na Liptove sa „posledný“ fašiang ohlasoval bursou. Začal sa v nedeľu, keď sa do dediny
vyhrnula pestro oblečená mlaď a za zvukov muziky tancovala a vyberala po domoch „naturálie“ na pohostenie, ktoré
sa ukuchtilo zo zozbieraných produktov. Jedlo
a tancovalo sa až do polnoci pred Popolcovou
stredou, kedy sa pochovávala basa. To znamenalo koniec plesov a zábav až do Veľkej noci.
Týždeň pred Smrtnou
nedeľou dievčence vynášali Murienu, symbol
smrti a zimy. Muriena
bola vyrobená zo slamenej otiepky oblečenej v kroji. Dievčence

prešli dedinou vyspevujúc: Muriena naša, kde si
prebývala... Keď prišli
k potoku, Murienu zobliekli, podpálili a hodili
do vody. Tým denitívne
vyhnali zimu z dediny.
Bol to sviatok prebúdzajúcej sa prírody a predzvesť novej a gazdovia
dúfali aj bohatej úrody.
Na Veľký piatok zasa,
hneď zavčas rána, sa
išli dievky poumývať do
potoka aby predišli
všetkým vredom a nečistým chorobám.
Deň predtým na Zelený štvrtok sa chodilo po
dedine s rapkáčmi a klopadlami a „uväzovali“ sa
zvony. Bolo to na znak
toho, že Kristus Pán bol
za nás ukrižovaný.
Na Bielu sobotu, keď
sa zvony opäť rozozvučali, utekali všetci k studni umyť sa, aby boli čistí a bieli po celý rok. Aj
gazdovia sa vybrali kone brodiť, aby ich žiad-

na choroba nezachvátila.
Na Veľkonočnú nedeľu sa všetko navarené aj
napečené jedlo nosilo do
kostola posvätiť. Sviatočným jedlám z veľkonočného stola sa pripisovala magická moc.
Časť omrviniek a hlavne
škrupiny z vajec hádzali
do obilia, alebo zaorávali do zeme pri prvej orbe.
Symbolom veľkonočného pohostenia bolo vajíčko uvarené na tvrdo.
Pri veľkonočnej oblievačke nimi odmeňovali
dievčence svojich kúpačov.
K
najrozšírenejším
druhom veľkonočných
koláčov u nás patrili: mazanec, veľkonočný baránok a na západnom Slovensku judáše, lebo kysnuté vtáčiky.
Na záver pre tých, ktorí by si chceli Veľkonočné judáše upiecť, prikladám recept.

Veľkonočné judáše
Potrebujeme:
1 kg polohrubej múky, 70g Palmarinu, 50g cukru, 2 žĺtky, 20g droždia,
soľ, mlieko prípadne vajce na potretie.
Postup:
Cukor vymiešame s tukom a žĺtkami, pridáme soľ, múku a vykysnutý
kvások. Vypracujeme tuhšie cesto. Necháme vykysnúť. Z cesta utvoríme
valec, ktorý pokrájame na rovnaké dieliky. Z každého dieliky ušúľame
valček, hrubý ako malíček. Valčeky stáčame do špirály alebo do oválu.
Poukladáme ich na plech, necháme ešte chvíľu podkysnúť a upečieme do
zlatista. Pred podávaním potrieme maslom a pokvapkáme medom.

ŠTIAVNICKÉ TO I TO

Z činnosti MS SČK
7. 2. 2002 sa konalo výročné zhromaždenie
Miestneho spolku SČK v našej obci. Hlavnou
úlohou tohto zhromaždenia bolo odsúhlasenie
plánu činnosti MS SČK na rok 2002.
Téma tohto plánu: „Všetko pre človeka“ , ukazuje, že v pláne práce na rok 2002 sme sa zamerali na rozbehnutie sociálnej činnosti v našej
obci. Na začiatok sa snažíme zabezpečiť dovoz
liekov pre starých a dlhodobo chorých občanov
priamo v domov.
Sociálnu činnosť budeme vykonávať v novootvorených priestoroch jednoizbového bytu v budove ZŠ. Tieto priestory nám budú slúžiť aj na
schôdzkovú a prednáškovú činnosť. Podľa záujmu sa budeme osobitne venovať občanom, ktorí si prídu objednať dovoz užívaných liekov,
kontrolu krvného tlaku, alebo hygienickú očistu. V piatkových „popoludniach“ v čase od 15tej do 17-tej hodiny umožníme občanom, ktorí
nemajú možnosť okúpať sa doma a to z dôvodu,
že nevládzu, alebo nemajú vlastnú kúpeľňu aby
tak mohli urobiť v „našej“ kúpeľni, ktorá je na
kúpanie menej pohyblivých ľudí prispôsobená.
Presné inštrukcie o našej činnosti budú patrične
zverejnené. Na vaše otázky i prípadné potreby
sú pripravení školení zdravotníci, ktorí sa vyznajú v tomto odbore a sú vám ochotní pomôcť.
Za to, že sa forma takejto pomoci naším občanom pripravuje, môžeme ďakovať dobrej spolupráci nášho spolku so starostom obce ale aj pochopeniu celého miestneho zastupiteľstva, ktoré rešpektuje prenos kompetencií a je si vedomé
zodpovednosti za sociálnu sféru v našej obci.
A keďže sa blíži Veľká noc, keď súčasťou tradícií našich predkov bolo kúpanie sa v čistej
pramenistej vode, chceme oživiť túto tradíciu
v pozmenenej forme a to poskytovaním hygienických služieb už pred Veľkým piatkom. Tak
teda vitajte v našom klube, milí spoluobčania!
Edita Haluzová
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ZDRAVIE

Liečebné metódy
samoliečiteľstvo
Edita Haluzová
Keď sme sedeli na redakčnej rade a pripravovali trináste číslo časopisu Štiavnické to i to,
navrhol pán šéfredaktor,
aby sme dali tomuto číslu punc jarnej a predveľkonočnej atmosféry.
I keď moja rubrika má
zdravotnícke zameranie,
nedá mi, aby som sa tejto témy - témy veľkonočnej nedotkla. V mini
ankete, ktorú sme rozposlali všetkým našim
čitateľom - spoluobčanom, bola položená aj
otázka o aké prednášky,
respektívne články by ste
mali záujem. Rezonoval
tam záujem o samoliečiteľstvo. V dnešných
časoch, keď zdravotníctvo je na pokraji krachu
a ako Damoklov meč
nad nami visí otázka, či
zajtra alebo o týždeň dostaneme lieky, ktoré nám
predpísal lekár, to vlastne ani nie je taká zbytočnosť, za akú ju mnohí
ľudia považujú. Samoliečiteľstvo dáva pre človeka, ktorý sa mu venuje
široké možnosti, s ktorými vás budem postupne
oboznamovať a zahrňuje
celé spektrum alternatívnej liečby. A to už nehovorím o nančnej výhode, ktorá z poznania
liečivých rastlín a ich
účinkov vyplýva. Iste,
nedá sa vyliečiť všetko
a hneď. Len si však
predstavte, koľkí z nás
platia mesačne veľké sumy za liek, ktoré potrebujú. Čím väčšia suma

na lieky, tým menej nancií na ovocie, zeleninu a iné zložky zdravej
potravy.
Vitamíny sú prepotrebný zdroj na fungovanie organizmu a jeho
odolnosť voči chorobám.
Čím menej vitamínov,
tým viac je ľudský organizmus vystavený chorobám a infekciám. Začína
začarovaný kruh, ktorý
treba vyriešiť. Ako z neho von? Jednou z ciest je
dokonale, v rámci svojich možností, poznať
stav svojho organizmu,
jeho potreby. Vedieť ako
sa popasovať s chorobou
a ešte lepšie vedieť jej
predísť.
Každý človek ktorý
chce byť sám sebe liečiteľom, musí okrem telesnej schránky poznať
aj tú duševnú. Ak má byť
dokonale zdravý, musia
byť obe zložky - telesná
i duševná v optimálnej
rovnováhe. Jedným z narušiteľov tejto rovnováhy - a veľmi podstatným
- pri zlyhaní obranyschopnosti organizmu, je
stres. Dokonca aj bolesť
je v mnohých prípadoch
výsledkom dlhodobého
pôsobenia stresu. Stres
vyvoláva bolesť - bolesť
vyvoláva stres. Čím je
človek nevyrovnanejší,
tým je u neho riziko prepuknutia choroby väčšie.
Je dávno overené, a ja
to môžem z vlastnej dlhodobo overenej praxe
len potvrdiť, že veriaci
ľudia znášajú bolesť aj
samotnú chorobu omno-

ho lepšie. Hlavne ak sa
jedná o chronické a nevyliečiteľné choroby. Títo ľudia ich berú vyrovnanejšie - vlastne ako
skúšku ktorú zoslal na
nich Boh, aby sa presvedčil o sile ich viery
v Neho. Ak nerepcú,
ale sa ani pasívne chorobe nepoddávajú, ich nádej na zlepšenie choroby
alebo dokonca jej úplné
vyliečenie je väčšia.
Zhrňme si to teda
takto: ak chce človek
sám pracovať na svojom
zdraví, musí mať zdravého „ducha“, jasnú myseľ, čistú dušu. Dobré
skutky - to sú začiatky
toho, ako sa sami sebe
môžeme stať liečiteľmi.
Ako som na začiatku
svojho príspevku spomenula, blížia sa veľkonočné sviatky. Sú to sviatky,
kedy by sme mali mať
najviac otvorené srdcia
pre toho, ktorý sa za
nás obetoval, trpel, umrel. Aby tá jeho obeta
nebola márna, záleží ad
postoja každého z nás
- ľudí. A je jedno, či
sme rôznej pleti, pohlavia, alebo viery. Mala by
nás všetkých spájať láska a úcta k životu - ktorý
sme dostali ako dar. Dar
je to jedinečný a vzácny,
preto je veľkým kacírstvom zbytočne ho premrhať.
„Láska Božia neubližuje, ale sa stará o ľudí!“ Neubližujme si preto, ale starajme sa o dar,
ktorý sme dostali. O život a zdravie.
▄
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Hyperlipoproteinémia
Ide o poruchu látkovej výmeny tukov, ktorá sa prejaví zvýšením hladiny cholesterolu
a triglyceridov v krvi. Ide o jeden z hlavných
rizikových parametrov aterosklerózy spolu
s fajčením a vysokým krvným tlakom.
Ateroskleróza, čiže kôrnatenie tepien, je
degeneratívne ochorenie, kedy sa tukové častice ukladajú v cievnej stene, tým dochádza
k zhrubnutiu tepien a k zúženiu ich lumenu.
Takéto cievy nie sú schopné dostatočne zásobiť tkanivá, najmä srdce a mozog kyslíkom. následkom toho dochádza k rôznym
chorobným stavom, ako ischemickej chorobe
srdca, mozgu, ktoré vrcholia infarktom srdca,
alebo mozgovou mŕtvicou pri úplnom uzavretí niektorej cievy.
Rozvoju arterosklerózy napomáha mechanické poškodenie cievnej výstelky pri vysokom krvnom tlaku, alebo chemické, pri nikotinizme. Zvýšená ponuka tukových čiastočiek pri ich zvýšenej hladine v krvi tiež tento
proces urýchľuje. Táto porucha je u belochov
veľmi častá. Odhaduje sa asi na 1:50 dospelej
populácie. Príčinou je najmä porucha dedičnosti, ale aj zlé stravovacie návyky.
Každý človek by mal poznať okrem svojho
krvného tlaku aj hodnoty hladín tukov v krvi.
Pri ich zvýšenej hladine je potrebná zmena
životného štýlu. Predovšetkým je nutné zvýšiť pohybovú aktivitu s pravidelnými dynamickými cvikmi - aerobic, tanec, beh, rýchla
chôdza, plávanie, bicyklovanie a podobne.
Tiež je nutná zmena stravovacieho režimu.
redukcia prísunu výrobkov z bravčového mäsa, vajec, obmedzenie spotreby liehovín, najmä destilátov a piva, ktoré obsahujú veľké
množstvo tukov. Vhodné je zvýšenie spotreby rastlinných tukov, obilnín, vitamínov C, A,
D, hydinového mäsa a rybích výrobkov. Ak
takéto opatrenie nie sú účinné, zaháji sa liečba liekmi, ktoré napomáhajú odbúraniu tukov
v krvi. Pokles hladiny cholesterolu, najmä
nízkoreťazcového (LDL/cholesterolu) vedie
nielen k spomaleniu procesu arterosklerózy,
ale až ku 40-percentnému poklesu srdcovocievnych ochorení. To je číslo, ktoré by nás
malo motivovať.
Uvedomenie si starostlivosti o svoje zdravie zlepší nielen náš pôžitok zo života, ale aj
predĺženie veku na úroveň iných civilizovaných krajín.
MUDr. Marián Boček
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PREDPOVEĎ POČASIA
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Predpoveď počasia na rok
2002 - bez záruky
Dušan Dírer
Ľudia boli od nepamäti zvedaví, aké bude v nasledovné dni, týždne, či mesiace
počasie. Kým nevyvinuli vedecké metódy
predpovede počasia (založené na vedomostiach z meteorológie), robili to rôzne
- nevedecky. A čuduj sa svete, mnohokrát
to vychádzalo a (sem-tam) aj dnes vychádza.
Väčšina predpovedí počasia vznikla na
základe spozorovaných súvislostí prírodných javov s ročným obdobím. Vznikli tak
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rôzne pranostiky, z ktorých mnohé prežívajú a tradujú sa dodnes.
Mňa však viac ako pranostiky zaujala
metóda „predpovede počasia“ na celý rok
dopredu, ktorú robievali moji starí rodičia,
a mnoho rokov sa o to „pokúša“ aj môj
otec. Musím povedať, že je na tom veľa
zaujímavého, a často to „vychádza“.
O čo vlastne ide? Od Lucie do Vianoc
(teda od 13. decembra do 24. decembra)
sa sleduje (a zaznamenáva) teplota a počasie kazdý deň - ráno, na obed a večer. Každý deň predstavuje jeden mestac a časti
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Pokr. na str. 11

dňa zodpovedajú dekádam mesiaca. Podľa
toho, aký má počasie „priebeh“ sa vyvodzuje, aké bude počasie v tom-ktorom období roka. Samozrejme, že dôležitú funkciu má skúsenosť „prognostika“.
Pre zaujímavosť vám predkladám skutočnosti zistené v decembri minulého roka
a z nich vyplývajúca predpoveď na ďalší
rok, záznam priebehu ranných teplôt dvanástich decembrových dní za posledných
päť rokov a „predpoveď počasia“ na tento
rok.
▄

Z uvedeného prehľadu teplôt môže každý čitateľ vyčítať rôzne súvislosti, ktoré ho zaujmú. „Faktogracky cenné“ môžu byť napríklad
zaznamenané priebehy teplôt pomerne „teplého decembra“ v roku 2000
a chladných decembrových dní v roku 2001 (viď. priložené grafy).
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PRANOSTIKY
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Pranostiky k jednotlivým
dňom
6. január:
20. január:
21. január:
25. január:
2. február:
6. február:
24. február:
3. marec:
12. marec:
17. marec:
*
23. apríl:
24. apríl:
25. apríl:
*
*
1. máj:
4. máj:
12. - 14. máj:
15. máj:
25. máj:
*
8. jún:
24. jún:
27. jún:
*
*
*

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
Na Dalibora sa začína pravá zima.
Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Polovica ovčej zimy.
Keď chytia Hromnice, odhadzuj onuce, keď pustia, chytaj onuce.
Okolo svätej Doroty bývajú metelice a sloty.
Matej ľady láme, ak ich nachodí, ak nie, tak ich narobí.
Na Bohumila o chlp teplejšie býva
Na svätého Gregora, idú ľady do mora.
Ak na Ľubicu mrzne, zima ešte dva týždne potrvá.
Kvety liesky 4. marca, snežienky 10. marca.
Koľko dní pred Vojtechom kvitnú čerešne a trnka, toľko dní pred Jakubom (25. jún) môže kosec vytiahnuť
kosu.
O Dzure už tráva bude rásť, čo by si ju kladivom pral do zeme.
Ako dlho pred Markom teplo, za toľko po ňom ešte zima.
Jar pokračuje kvitnutím prvosienok (7. 4.)
Rozvíjanie listov pagaštana - 28. 4., kvitnutie čerešní - 23. 4.
Dážď na 1. mája prináša dobrý rok.
Florián si môže ešte nasadiť snehovú čapicu.
Pankrác, Servác, Bonifác - traja ľadoví muži.
Žoa víno vypíja.
Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.
Kvitnutie jabloní - 7. 5., orgovánu - 12. 5., jarabiny - 18. 5.
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
Ak sa čaká na vlahu pred Jánom, po Jáne jej je viac, než dosť.
Počasie na „sedmispáča“ vydrží ďalších sedem týždňov.
Kvitnutie bazy čiernej - 5. 6., prvá kosba sena - 12. 6., kvitnutie zemiakov od 24. 6.
Obdobia krásneho počasia sú v júni časté i keď obyčajne nemajú dlhé trvanie.
Mokrý a studený jún pokazí celý ďalší rok. Vlhký a teplý jún žiadneho rolníka neožobráči.
Štefan Dírer

Aké teda môžeme očakávať počasie v roku 2002?
Pokr. zo str. 10

január
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október
november
december

- sneženie, na konci mesiaca pekne, ale chladno
- premenlivé počasie, mrazy
- striedavé počasie s nízkymi teplotami v noci
- pekné počasie, otepľovanie, v poslednej dekáde striedanie dažďa a snehu
- striedavo, chladno („studený máj, v stodole raj“)
- viac slnečných dní ako v máji
- chladný, častý dážď
- daždivo, studené rána, teplé dni
- teplo a pekne
- koniec sept. a zač. okt. premenlivý, postupné zlepšovanie počasia (pekné „babie leto“), mesačné noci
- postupné ochladzovanie, chladné noci
- mrazivé dni aj noci, väčšinou však pekne

Na záver uvediem jednu overenú skutočnosť (ktorá sa hodí napríklad pre plánovanie dovolenky): prvou štvrťou mesiaca
začínajú dva týždne ustálenejšieho počasia.
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Osemsmerovka
V osemsmerovke je ukrytá múdrosť, ktorú vyriekol H. de Balzac.
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Dušan Dírer

Riešenia z čísla 4/2001:
Osemsmerovka: Do duše radosti - do srdca milosti.
Výhercovia:
Osemsmerovka: Prišlo 6 riešení, 6 správne. 100 Sk získava: Mária Strelková, LŠ; Anna Prokopová, LŠ
Riešenie postrehu a osemsmerovku odovzdávajte v kancelárii Obecného úradu. Dvoch vylosovaných riešiteľov
odmeníme sumou 100 Sk za osemsmerovku.
obec Liptovská Štiavnica maximálne 6 krát do roka. Šéfredaktor:
ŠTIAVNICKÉ TO I TO vydáva
RNDr. Dušan Dírer. Zástupca šéfredaktora a DTP: Michal Ondrejka.
Redakčná rada: Mária Grafová, Edita Haluzová, Katarína Kačalková, Dušan Lauko, Ladislav Slanicay, Elena Vlniešková, Ján
Vulpíny. Povolené OÚ Ružomberok pod regist. č. OÚ 1/1999. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotograí, graky vrátane
údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
a uverejnenie článkov.
Adresa: Obecný úrad Liptovská Štiavnica 38. Internet: http://www.liptovskastiavnica.sk/toito
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Zákon o odpadoch
Dňom 1. 7. 2001 vstúpil do platnosti nový zákon NR SR č.
233/2001 Z. z. o odpadoch, ktorý vychádza z právnych predpisov EÚ. V zákone sa hovorí, že producentom odpadu je každá
fyzická osoba žijúca na území SR. Obecné zastupiteľstvo obce
Lipt. Štiavnica dňa 7. 12. 2001 prijalo VZN obce č. 1/2001
o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho články ktoré vymedzuje konkrétne podmienky pre obec. Toto nariadenie obce si
môže každý občan prezrieť na Obecnom úrade v Lipt. Štiavnici.
Keďže nie každý to urobí a chce poznať podmienky vývozu komunálneho odpadu priblížime Vám najzákladnejšie články VZN
obce:

3. Poplatok platí:
- fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt,
- právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu,
ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.

Zavedený systém zberu, prepravy a zneš- 4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností, bytu alebo nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť,
kodňovania komunálneho odpadu
Obec Liptovská Štiavnica zabezpečí vývoz komunálneho odpadu podľa nasledovného harmonogramu:
- zimný harmonogram: od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002 1x za týždeň,
- letný harmonogram: od 1. 4. 2002 do 31. 10. 2002 1x za 2 týždne,
- zimný harmonogram: od 1. 11. 2002 do 31. 12. 2002 1x za týždeň.

byt alebo nebytový priestor v spolu - vlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi.
Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa
obec. Aj je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.

5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa
Separovaný zber:
prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od na- kontajner na sklo: potraviny p. Omasta, Jednota SD, základná dobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla zabezpečiť
škola
potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu ko- kontajner na plast: Jednota SD,
munálneho odpadu.
- veľkoplošný kontajner: cintorín, autobusová otočka v strede
obce, autobusová otočka vyšný koniec,
6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom
- zber železného šrotu, papiera a textilu bude uskutočnený 2x úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právročne prostredníctvom žiakov základnej školy.
na skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľom poplatku.
Kontajnery na sklo a plast budú odvážané priebežne - podľa
potreby.
Veľkoplošný kontajner na cintoríne bude umiestnený celoročne a odpad bude vyvážaný podľa potreby.
Veľkoplošné kontajnery budú umiestnené na uvedených
miestach 3x ročne.
Čl. VII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
l. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov sa platí obci Liptovská Štiavnica miestny poplatok.
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne
odpady, ktoré vznikli na území obce Liptovská Štiavnica a za
drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Liptovská
Štiavnica. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré
sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr
do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
8. Sadzba poplatku v obci Liptovská Štiavnica je 200,- Sk za
osobu/kalendárny rok 2002.
9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci Liptovská Štiavnica
200,- Sk, okrem osôb uvedených v bode 13. tohoto VZN.
b) Pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci
prihlásený ani k trvalému ani k prechodnému pobytu platí poplatok 200,- Sk ročne,
c) pri nehnuteľnosti, a byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov,
pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad.
Základom pre sadzbu poplatku je poplatok 1 obyvateľa.
Škola s kuchyňou
l osoba - 0,8 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
Verejné správy, združenia, spolky, kancelárie úrady
1 osoba - 0,5 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
Kasárne, vojenské zariadenia, väznice
l osoba - 0,7 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
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Živnostiam a priemyslu, podnikateľ, subjektom s produkciou
odpadu
do 1 tony za rok
- samostatne zárobkové činnosti
1 zamestnanec 0,4 ekvivalentnej hodnoty obyvateľa
- bufety, pohostinstvá, stravovacie zariadenia
l zamestnanec 5 ekvivalentnej hodnoty
- potravinové obchody do 5 zamestnancov
l zamestnanec 5 ekvivalentnej hodnoty
Pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity
a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia 100,- Sk lôžko/
rok
Výška poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec podľa VZN po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve najneskôr do konca novembra bežného roku.
O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného
miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné zastupiteľstvo
neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
Obec Liptovská Štiavnica upravuje zánik povinnosti platenia
poplatku a ohlasovaciu povinnosť o zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov,
spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu
a miesto pre zaplatenie poplatku nasledovne:
- zánik povinnosti platenia poplatku: odhlásenie z trvalého alebo
prechodného pobytu vždy 31. 1. kalendárneho roku,
- fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť povinnosť
o zániku a vzniku poplatkovej povinnosti do 31. 1. kalendárneho
roku, na zmeny skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie miestneho poplatku, ktoré nastanú po 31. 1. kalendárneho roka sa neprihliada, miestny poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach
a to do 31. marca a 30. septembra kalendárneho roka
- lehota na uplatnenie úľav podľa bodu 13 je do 31. 1. kalendár
neho roka
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užiť na úhradu nákladov, spojených s jeho činnosťou pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce,
a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba
na výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
10. Obec Liptovská Štiavnica prizná len jednu úľavu/osoba.
Čl. VIII.
Obec Liptovská Štiavnica vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods.
3 písm. a) Zákona), poskytuje držiteľovi odpadu informácie
o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na
území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom
životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi,
opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu
nakladania s odpadmi do stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.
Čl. IX.
Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto:
zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto
VZN, (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona,
uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto
VZN (§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona),
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III. ods. 10 tohoto
VZN (§ 18 ods. 6 zákona),
neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39
ods. 9 zákona).
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5000 Sk.
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec
a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu
obce.
Na priepustky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom
znení), ak tento zákon neustanovuje inak.
Na spôsob odvozu komunálneho odpadu sa názory rôznia.
Nie je to jednotné ani v okolitých obciach a mestách. Niekde je
poplatok na osobu a rok, niekde množstvový zber.

Obec Liptovská Štiavnica poskytne úľavu 50% zo základného
poplatku:
a) osobám starším ako 70 rokov samostatne žijúcim podľa údajov obce,
b) študentom stredných a vysokých škôl bývajúcich prechodne
na internátoch na základe potvrdenia o návšteve školy,
c) fyzickým osobám, ktorí odchádzajú za prácou a sú ubytovaní
mimo svojho trvalého bydliska na základe potvrdenia od
zamestnávateľa,
Prečo poslanci OZ obce Lipt. Štiavnica schválili poplatok
d) vojakom základnej vojenskej služby podľa údajov obce,
na osobu a rok?
e) viacčlennej rodine na každú piatu a ďalšiu osobu podľa údaMnožstvový zber znamená to, že občan platí za jedno vyjov obce.
prázdnenie odpadovej nádoby. Avšak tento spôsob nevedie automaticky k znižovaniu množstva odpadov, ale naopak k ich
Obec Liptovská Štiavnica, ktorá poplatok spravuje, môže na zatajovaniu, resp. odhadzovaniu na tých najmenej vhodných
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, miestach na okraj obce, na brehoch a korytách potokov, v našich
podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zák. č. 195/1998 Z. z. lesoch. Pre platiteľa množstvového zberu má zmysel zbaviť sa
v platnom znení), poplatok znížiť o 50% základného poplatku. odpadu nedovoleným spôsobom, pretože čím viac odpadu zatají,
Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komu- tým menej zaplatí. Preto jediným spôsobom, ktorý bralo na zrenálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec teľ aj OZ v Lipt. Štiavnici a ktorý bude dokonca motivovať obLiptovská Štiavnica použiť výhradne na úhradu nákladov spoje- čanov, aby odpady ukladali len na určené miesta je poplatok na
ných so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním osobu a rok. Je to veľmi jednoduché: Ak občan poplatok zaplatí,
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
nemá pre neho nijaký zmysel odvážať odpad niekam tajne v noci
Obec Liptovská Štiavnica nesmie príjem z tohto poplatku po- na nedovolenú skládku.

