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VYDÁVA: Obecný úrad Liptovská Kokava
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XXIII.

V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcU a z rokovania OZ
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Poľovné združenie Machy
- Urbariát
- Školské okienko
- Jubilanti
- Niečo pre gazdinky
- Športová rubrika
- Oznamy

• Letný západ slnka nad Kokavou

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Apríl

-

Máj

- pokračovanie v pravidelnom skríningovom testovaní obyvateľov na COVID-19
- výberové konanie na rekonštrukciu futbalovej tribúny
- príprava podkladov pre vypracovanie projektu na
odvodnenie pivničných priestorov v ZŠ s MŠ
- čistenie okolia obce v spolupráci s členmi Jednoty
dôchodcov Slovenska
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu z okolia
rieky Belá

podpis zmluvy o spolupráci na dobudovanie koreňovej čistiarne vôd  pod existujúcou ČOV Liptovská Kokava s neziskovou organizáciu Catch Mev
Liptovský Mikuláš
- schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 20 000 € na projekt „Spevnené  plochy
v areáli ZŠ s MŠ“ od Pôdohospodárskej platobnej
agentúry
- sčítanie obyvateľov, kontaktné miesto bol obecný
úrad
- ocenenie našich členov DHZ ministrom vnútra
Slovenskej republiky Romana Mikulca vyznamenaním za boj proti Covid-19

• Viac ako 3 tony odpadu boli odvezené od rieky Belá

• Ocenenie hasičov
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- ukončenie skríningového testovania v obci po
skončení núdzového stavu v Slovenskej republike,
od 1. januára 2021 bolo v našej obci otestovaných
7 686 osôb

Jún

- schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
- schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok
2021
- schválenie finančných prostriedkov na odvodnenie
pivničných priestorov v ZŠ s MŠ podľa rozpočtu
vypracovaného projektu vo výške 15 000 € z rezervného fondu obce

- ukončenie sčítania obyvateľov, domov a bytov
2021
- rokovanie s vedením PSBU Liptovská Kokava
o možnosti prenájmu vhodného pozemku na výstavbu zberného dvora
- rozmiestnenie lavičiek na verejné priestranstvá
v obci
- rozmiestnenie 3 ks nádob na biologický rozložiteľný kuchynský odpad v zmysle zákona   o odpadoch
č. 79/2015 Z.z. dôchodcov Slovenska
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu z okolia
rieky Belá

Dobrovoľný hasičský zbor
Dňa 14. mája 2021 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania odznakov od Romana Mikuleca,
ministra vnútra SR za boj s Covidom. Vyznamenie z
nášho zboru dostali :
Romana Porubänová, Lukáš Golis, Juraj Mudroň,
Peter Vrbičan, Dominik Filkus, Michal Kováč, Adrián Hrča, Martin Mudroň a Richard Šopor.
Počas celej pandémie, naši členovia bez akýchkoľvek problémov išli pomáhať najskôr do štátnej karantény v Liptovskom Jáne, potom pri testovaní v našej
obci a nakoniec pri dezinfekcii Covid pavilónu v Mikulášskej nemocnici.
V Liptovskom Jáne sme odslúžili viac ako 1000
dobrovoľníckych hodín na pomoc druhým.
Dovoľte mi, aj touto cestou poďakovať každému
z Vás.
Počasie nás zamestnalo aj v noci 17. mája 2021,
keď sme zasahovali v našej obci pri zatopení pivníc
rodinných domov. Za pomoci plávajúceho čerpadla
sme vodu odčerpali. Výjazd 0:51 hod ukončenie 3:00
hod.

• Zásah v noci

Zasahovali Ján Glos, Juraj Mudroň, Richard Šopor,
Michal Peľach a Jaroslav Klaučo. Iveco Daily plus
protipovodňovy vozík.

Dňa 9. júna 2021 sme sa zapotili pri kosení nášho
cintorína. Desiatka našich členov pokosila novú časť
cintorína.
Dňa 3. júla 2021 sa naštartoval kolotoč 11. ročníka
Regionálnej hasičskej ligy Spiš  a to prvýkrát u nás
v   Liptovskej Kokave. Toto podujatie sme spojili aj
s V. ročníkom Memoriálu Jaroslava Majera st.   Po
týždni príprav a každodenného konzultovania z Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa nám
podarilo dohodnúť podmienky za akých sme toto
podujatie mohli uskutočniť, aby sme spĺňali všetky
nariadenia ohľadom pandemických opatrení. Trochu
sme sa obávali, aké bude počasie ale našťastie žiadna
búrka neprišla, a tak sme sa mohli vrhnúť do súťaženia. Na štart sa postavilo 22 mužských a 6 ženských
tímov. Prvé kolo odštartovalo domáce mužstvo mužov. Našim tímom sa moc nedarilo a ako muži tak
aj ženy, si písali výsledný neplatný pokus. Na konci
vyhodnotenia  starosta obce Ing. Július Porubän odo-
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vzdal aj putovné poháre v ženskej aj mužskej kategórii. Putovný pohár za mužské družstvo si odniesli
chlapci z Ekospolu a za   ženské družstvo dievčatá
z Bijacoviec. Gratulujeme.  
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa pričinili o prípravu tohto podujatia.
Richard Šopor
predseda DHZ

Poľovné združenie Machy
Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet
mláďatá. Tohtoročná jar sa nesie v znamení hrozby
šíriacej sa nákazy COVID -19. Väčšina ľudí sa preto
snaží vyhnúť sociálnym kontaktom v mestách a útočisko nachádza v prírode. V našom chotári však ide
o enormne zvýšený pohyb tvz. parohárov, obľubovačov terénnych áut, ktoré sa pohybujú mimo zaužívaných poľných ciest nerešpektujúc zákazovú značku,
ktorá povoľuje vjazd na pozemky  vlastníkov a občanov Liptovskej Kokavy. A to so sebou prináša len
negatívne dôsledky.
Keď prichádzajú na svet mláďatá, príroda je o
čosi viac zraniteľnejšia. Aj preto by sme k nej mali
byť ohľaduplnejší. Nechajme prírodu rozkvitať a nerušme ju nevhodným správaním počas nášho pobytu v nej. Najmä v intraviláne našej obce sa môžeme
stretnúť ako s prvými malými medvieďatmi malými
diviakmi, srnčatami, jelienčatmi. Tak ako sa pomaly
prebúdza k životu príroda, tak sa rodia aj jej obyva-

telia. Buďme preto ohľaduplní nedotýkajme sa ich,
nesnažme sa pomôcť nejakému mláďaťu, vedzte, že
jeho mama je vždy nablízku. Snažme sa neodhadzovať čo sme vypili, zjedli… sneh to zakryje, ale na jar
sa všetok ten neporiadok  ukáže. Skúsme sa na našu
podtatranskú prírodu pozrieť trošku inak – ohľaduplnejšie, citlivejšie.
                            LESU ZDAR
                                                        Stanislav Strnisko

Urbariát
Vážení podielnici, spoluobčania.
Podobne ako minulý rok, tak aj v tomto roku s
ohľadom na právne normy Slovenskej republiky
upravujúce postup proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, niekoľko mesiacov
pretrvávajúci núdzový stav a v tejto súvislosti neistý
vývoj situácie v budúcom období, nebolo možné obvyklým spôsobom zvolať zasadnutie Zhromaždenia
Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov
obce Liptovská Kokava, pretože by išlo o hromadné
podujatie.

Podľa Zákona o pozemkových spoločenstvách výbor zvoláva zasadnutie zhromaždenia raz za rok, ale
pretože za súčasnej situácie a neznámou dobou jej
trvania, nebolo možné toto zvolať formou osobnej
účasti členov na zhromaždení, preto Výbor pozemkového spoločenstva bol nútený rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového
spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská
Kokava formou korešpondenčného hlasovania a to
dňa 7. mája 2021. Zasadnutie teda bolo uskutočnené
bez osobnej účasti našich členov, alebo ich zástupcov
na ňom.
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Pretože zasadnutie zhromaždenia sa uskutočnilo formou korešpondenčného hlasovania, tak jeho
program bol zúžený len na hlasovanie o otázkach nevyhnutých pre ďalší chod pozemkového spoločenstva a tiež, aby sme Vám mohli aj v tejto neľahkej
situácii vyplatiť podiely na zisku.
Vzhľadom na technickú, ekonomickú a personálnu náročnosť boli materiály, ktoré mali byť predmetom rokovania a ktoré nebolo možné doručiť prostredníctvom pošty, sprístupnené na webovej stránke
pozemkového spoločenstva: www.urbarkokava.sk.
Dňa 12. 5.2021 zasadla komisia pre Vyhodnotenie
korešpondenčného hlasovania pre sčítanie výsledkov
korešpondenčného hlasovania v zložení: predseda komisie - Ing. Juraj Oravec, členovia – Anna Droppová,
Zdenko Oravec a Ing. Mária Barteková. Po sčítaní
výsledkov hlasovania Komisia pre sčítanie výsledkov
korešpondenčného hlasovania konštatuje:
• počet všetkých hlasov - 14 942
• počet hlasov, ktoré sa brali do úvahy pri hlasovaní
= 14 942 hlasov – 1 423 hlasov (mŕtvi – 896 hlasov, SPF - 154 hlasov, PSBU obce L. Kokava - 373
hlasov) = 13 519 hlasov
• počet odovzdaných hlasov  - 10 785,5  t. j.  79,78 %
• počet platných hlasov - 10 778,5   t. j.  79,73 %  
• nadpolovičná väčšina hlasov  - 6 760,0
Z vyššie uvedeného vyplýva:
Uznesenie č. 1/2021 - schválené
Zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku
a disponibilný hospodársky výsledok za rok 2020 vo
výške 47 651,25 eur  po zdanení
za                        10 608,5  hlasov       78,47  %
proti                           31,5  hlasov         0,23  %
zdržal sa                  138,5  hlasov         1,03 %
Uznesenie č. 2/2021 – schválené
Zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov na
hospodárskom výsledku za rok 2020 vo výške 20,eur na 10 000 m2.
za                        10 294,5 hlasov         76,15  %
proti                         245,5 hlasov           1,82  %
zdržal sa                   238,5 hlasov           1,76  %  
Uznesenie č. 3/2021 – schválené
Zhromaždenie schvaľuje spoplatnenie vjazdu na
pozemky vo vlastníctve PSBU obce Liptovská Kokava pre obyvateľov Liptovskej Kokavy (nevlastníkov)
s trvalým pobytom vo výške 10,- eur/rok a pre obyvateľov Liptovskej Kokavy s prechodným pobytom
20,-/rok.
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za                           9 486,5 hlasov        70,13  %
proti                          581,0 hlasov           4,30  %
zdržal sa                   714,0 hlasov           5,30  %
Hlasovacie lístky k hlasovaniu sú zapečatené a archivované v archíve pozemkového spoločenstva.
Vysvetlenie k uzneseniu č. 3:
• podielnikom PSBU obce Liptovská Kokava
bude povolenie na vjazd na pozemky vo vlastníctve PSBU obce Liptovská Kokava vydané na požiadanie v priestoroch Urbárskeho domu bez rozdielu na trvalé bydlisko „zadarmo“
• pre obyvateľov Liptovskej Kokavy (nevlastníkov) s trvalým pobytom bude povolenie na vjazd  
na pozemky vo vlastníctve PSBU obce Liptovská
Kokava vydané v priestoroch Urbárskeho domu za
úhradu vo výške 10,- eur/rok
• pre obyvateľov Liptovskej Kokavy (nevlastníkov)
s prechodným pobytom bude povolenie na vjazd  
na pozemky vo vlastníctve PSBU obce Liptovská
Kokava vydané v priestoroch Urbárskeho domu za
úhradu vo výške 20,- eur/rok
V jarných mesiacoch sme pokračovali v zalesňovaní plôch po spracovanej kalamite, ale tiež aj vo vylepšovaní už skôr zalesnených plôch. Spolu sme vysadili 72 500 ks mladých stromčekov na ploche cca
30  ha v nasledovnej štruktúre:
smrek obyčajný
12 000 ks
smrekovec opadavý (červený smrek) 27 000 ks
jedľa biela
4 250 ks
borovica lesná
13 000 ks
javor horský
13 000 ks
buk lesný
3 250 ks
Tiež sme pokračovali v prácach v pestovnej činnosti   v zmysle projektu „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných
ekosystémoch vybraných chránených území“,
ako sú ochrana mladých lesných porastov oplote-
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ním, obaľovaním, výchova – prerezávky, ale aj zalesňovanie s dôrazom na dreviny, ktorých zastúpenie
chceme v našich lesoch zvýšiť (jedľa biela, smrekovec opadavý, buk lesný, javor horský, breza biela,
borovica lesná a iné).
K 30. 6. 2021 sme vyťažili cca 2 060 m3 drevnej
hmoty. Z toho bola spracovaná kalamita v objeme
504 m3 a 1 556 m3 pripadá na rubnú úmyselnú ťažbu
v lokalite „Pod Dlhá“. Orgány štátnej ochrany prírody nám zablokovali spracovanie kalamity zo zimy
v období od 1. 3. do 31. 8. 2021 v oblasti Dievocká

a Sekanisko v objeme 100 m3. Tiež v dôsledku zákazu spracovania kalamity nemôžeme spracovávať
ani vetrovú a podkôrnikovú kalamitu, ktorá vznikla
v priebehu roka 2021.
V tejto ťažkej dobe prajem všetkým hlavne pevné
zdravie.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU Liptovská Kokava

Školské okienko
Školský rok 2020/2021 je úspešne za nami. Bol
to rok plný náročných úloh, ktoré naši pedagógovia
spolu so žiakmi splnili. Žiaľ, pandémia, ktorá zachvátila celý svet, neobišla ani našu školu. Kvôli nej
sme museli  skoro na dva mesiace zatvoriť školu a
vyučovanie sa realizovalo predovšetkým dištančnou
formou. Aj mimoškolské aktivity, ktoré sme si  naplánovali, boli po tomto termíne v nedohľadne. Žiaci
tak prišli o Školu v prírode, plavecký výcvik, návštevy divadelných predstavení a iných kultúrnych
inštitúcií.
Na slávnostnom ukončení školského roka
2020/2021 sa pani učiteľky a   deti MŠ rozlúčili s
predškolákmi, ktorí sa od 1. septembra stanú žiakmi našej školy. Do 1. ročníka sme zapísali 8 detí –
Rebeku Bačíkovú, Dianu Durišovú, Miu Slabejovú,
Michala Jurču, Denisa Porubäna, Olivera Kostku,
Dominika Belopotockého a Mareka Strnisku.

Žiaci ZŠ sa rozlúčili s ich najstaršími kamarátmi
– štvrtákmi. Jakub Glos  bude pokračovať vo vzdelá-

vaní v ZŠ Hradná Liptovský Hrádok. Marek Kupčo
a Matúš Oravec sa budú vzdelávať v ZŠ s MŠ J. D.
Matejovie Liptovský Hrádok. Veríme, že budú kráčať po ceste, ktorú im svojimi skúsenosťami a  vedomosťami vydláždili pani učiteľky.

V tomto školskom roku sme   pri klasifikácii a
hodnotení žiakov  vychádzali  z Usmernenia MŠ k
priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu
žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021
počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
Všetci žiaci našej školy prospeli. Žiaci 1. ročníka
boli vo všetkých predmetoch hodnotení slovne . Vyznamenaní žiaci dostali v triedach pri odovzdávaní
vysvedčení knihy od Rodičovského združenia.
Riaditeľka školy ocenila výborné výsledky žiakov riaditeľskou pochvalou nasledovných žiakov:
Janka Grešová - za úspešnú  reprezentáciu školy
v umeleckom prednese HK  - 3. miesto v okresnom
kole.
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Janka Grešová, Rastislav Grešo, Benjamin Harbach  - za výborné výsledky pri riešení celoslovenskej súťaže Matematický Klokan, kde všetci traja
boli zaradení medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov
Slovenska.
Srdečne ďakujem za celoročnú pomoc a spoluprácu všetkým, ktorí nám svojou pomocou a ochotou prispeli k dobrému a plynulému chodu školy počas tohto  školského roka .
Veľké poďakovanie patrí :
• Rade rodičov za finančnú ale i morálnu podporu,
• Obci ako zriaďovateľovi školy   
• Urbariátu v Liptovskej Kokave
• Roľníckemu družstvu v Lipt. Kokave
• Miestnemu Hasičskému zboru
• Členom jednoty dôchodcov
Chcem vysloviť poďakovanie aj Vám milí rodičia, že ste boli trpezliví, ústretoví a mali záujem
o spoluprácu. Veľmi si ceníme komunikáciu s Vami
a ochotu pomôcť.
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Jubilanti
V mesiacoch apríl-jún 2021 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Zuzana Halušková (január)
- Jana Bačíková
- Elena Fronková
- Mária Fronková
- Miloš  Jurčo
-Dana Oravcová
- Emília Oravcová
- Miloš Rúčka
- Milan Vrbičan
70 rokov:
- Ján  Bačík
- Jaroslav Gajdoš
- Ján Nemsila
- Martin Niňaj
- Ladislav Porubän
- Martin Porubän
- Ivan Rúčka

75 rokov:
- Marko Fronko
- Marie Vrbičanová
85 rokov:
- Emília Oravcová
- Jolana Uličná
Želáme Vám, aby každý Váš deň bol niečím
krásny !		
                                      Praje obecné zastupiteľstvo.

***

Narodili sa
- Vanesa Bačíková
- Adam Kúrňavka
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia...

***

Opustili nás
V mesiaci apríl-jún 2021 po uzávierke posledného vydania Kokavských aktualít
- Anna Valentová
- Jolana Uličná
- Štefan Strnisko
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...

***

Výroky slávnych
Život je kreslenie bez gumy.
Génius je človek, ktorý robí celkom obyčajné
veci celkom neobyčajnými.
Vedec
Albert Einstein
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Niečo pre gazdinky

Športová rubrika

Slaný cuketový koláč
strúhaná cuketa alebo tekvica 600 g
vajcia 5 ks
rastlinný olej ½ dl
strúhaný syr 100 g
mäkká saláma
(junior, jemný) nakrájaný na menšie kocky 200 g
cesnak 4 strúčky
hladká múka (hrnček je 250ml) 1  hrnček
prášok do pečiva 1 balíček
soľ
grilovacie  korenie
Všetky suroviny spolu v mise zmiešame. Dochutíme
soľou a korením podľa chuti. Môžeme pridať nasekanú pažítku alebo petržlenovú vňať. Masu vylejeme na
plech vyložený papierom na pečenie.
Pečieme cca 25 minút pri 180°C.
                                                   Dobrú chuť!
Tento koláč môžeme piecť celý rok. V lete z čerstvej
cukety, v zime z mrazenej. Chutí teplý i studený.

***

Malý kvíz pre mladých hasičov
Dobrovovoľného zboru hasičov
Liptovská Kokava:
Aké zásahové auto vlasní náš obecný hasičský zbor?
Správne odpovede našich mladých hasičov budú odmenené
na výročnej členskej schôdzi DHZ.

Vážení športoví priatelia.
Po dlhšom čase zapríčinenou pandémiou sa
v máji 2021 rozbehla aj činnosť  FO.
Chcem Vás v krátkosti poinformovať o tom,
ako sme tento čas využili, a čo nás čaká v budúcnosti, ak nám to situácia dovolí.
Naši futbalisti nabehli na tréningový proces
ako pred pandémiou.
Okrem tréningových jednotiek odohrali aj prípravné zápasy s Liptovským Jánom a Palúdzkou.
Po rozhodnutí OFZ, že sa odohrajú 2 kolá z jesennej časti, aby mohla byť uzavretá tabuľka sme
odohrali zápas s Dúbravou, ktorý sme nešťastne
prehrali  0 : 1. Skončili sme na 7. mieste so ziskom 14 bodov.  A mužstvo sa prihlásilo do Letného pohára, kde odohráme 3 zápasy, ktoré vyplnia
letnú prestávku.    
Dňa 1. júla 2021 sa konalo vylosovanie nového
ročníka, ktorý by sa mal začať 1. augusta 2021.
Dúfajme, že to zdravotná situácia dovolí a budeme môcť chodiť povzbudzovať našich chlapcov.
Úlohou FO je pripraviť mužstvo do novej sezóny,
aby naše mužstvo hralo dôstojnú úlohu v novej
sezóne.
Na záver môjho príspevku chcem Vás všetkých pozvať na naše zápasy so želaním, aby sme
boli všetci zdraví a spolu sa tešili z vystúpení nášho mužstva.                          
Libor Porubän

• Tatra 148

• Tatra 815

•

Kokavskí dorastenci z roku 1974 pod vedením Eugena Vrbičana, Jána Majerčíka a Milana Šuňavca
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Oznamy
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 19.6.2021  do odvolania. V súvislosti s vyhláseným časom
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa ! ZAKAZUJE ! najmä:
! fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
! používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
! vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
! spaľovať horiace látky na lesných pozemkoch,
! nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je počas
vyhlásenej výstrahy zakázaný.
! ! Okresné riaditeľstvo môže udeliť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej
osobe môže byť uloženej pokuty do výšky 331 eur !

Oznam DHZ:
Výročná členská schôdza DHZ Liptovská Kokava za rok 2020
sa uskutoční v letných mesiacoch ak nám to dovolí epidemiologická situácia.
Každý člen dostane pozvánku s dátumom.

Informácia o uložení nádob
na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Oznamujeme občanom, že tieto nádoby sú rozmiestnené v počte 3 ks v areáli kultúrneho domu, pri obecných bytovkách na Starej dedine a na ulici Alejová. V prípade požiadavky našich občanov vieme tieto nádoby  doplniť.

Do uvedených nádob patria:

- vaječné a orechové škrupiny
- starý chlieb a pečivo
- zvyšky jedla, kávy a čaju
- mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia
- potraviny po záručnej dobe
- tekuté zložky bioodpadu (omáčka, polievka)

