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Rok 2011 

Zber TKO v našej obci: 

február 2011 

 Zmiešaný odpad   Separovaný zber 

9. a 23. streda               O  

 

Daň zo stavien a pozemkov: 

Daňové priznanie do 31.01.2011 

 (Len v prípade nových skutočností !!! ) 

  Úhrada až po doručení výmeru !!! 

Daň z ubytovaných hostí 

za január 2011  

rok 2010 ukončiť do 31.1.2011 

Daň zo psa: 

Úhrada a zmeny do 31.1.2011 

vo februári nezabudnite: 

www.obec.jezersko.sk, 

Dátum: január  
 

 



Za pomoc pri Silvestri veľmi pekne ďakujeme p.Bc.Beátke Pisarčí-
kovej, p.Anne Pisarčíkovej a sponzorom p.Mgr.Alene Vnenčákovej, 
spoločnosti Ski Bachledová  a sponzorovi, ktorý si neprial byť me-
novaný. Osobitne treba poďakovať Jožovi Vnenčákovi za prácu a 
tombolu ,ktorú daroval ako bývalý a budúci Jezerčan obci. 
S prosbou o čo najvačsiu požiarnu bezpečnosť a želaním Šťastia a 
zdravia sa s hosťami Silvestrovskej zabíjačky rozlúčil starosta 
obce Ľubomír Vnenčák      
  
Január v Jezersku v skratke : 
9.1.2011— obecné zastupiteľstvo , voľba Hlavného kontrolora 
                    ( prihlášku podal jeden kandidát ) 
                    za Hlavného kontrolóra bola vybraná poslancami 
                    p.Anna Pisarčíková   
               -    ukončenie nájmu obecnej budovy č.37 a nájom 
                    budovi podľa osobitného zreteľa novému najomcovi    
 10.1.2011— oprava verejného osvetlenia a nastavenie nového 
                     úsporného režimu verejného osvetlenia 
11.1.2011— jednanie starostu a farského úradu o spolupráci obce 
                     a farnosti Reľov fil. Jezersko v roku 2011,oslavy 400  
                     Rokov 1.písomnej zmienky, park pri kostole a pod.  
                 
 

Voľby do orgánov samosprávy   27.11.2010 

Za starostu obce Jezersko bol zvolený:  
Ľubomír Vnenčák, 45r., stavebný technik, Je-

zersko 108, nezávislý kandidát   

s počtom hlasov 38 

--------------------------------------------------------- 

Milan Budzák Ing., 66r., ekonóm, Jezersko 

77, Slovenská národná strana  

s počtom hlasov 26     nebol zvolený za starostu  

December v Jezersku v skratke: 
10.decembra— Mikuláš a deti na Jezersku: 
                         na sánkach prišiel Mikuláš a rozdal        
                         Balíčky so sladkosťami deťom z   
                         Jezerska  (21 detí )  
( ďakujeme p.Kubik, p.Mgr.Alena Vnenčáková, spevác-
kemu zboru Svatých apoštolov z Prešova) 
 
27.12.2010— Ustanovujúce zastupiteľstvo 
                        (samostatný článok) 
 
31.12.2010— Silvestrovská zabíjačka alebo Sivester 
                       naopak (cez deň oslavujeme a v noci 
                       privítame Nový rok v kruhu rodiny a    
                       známych v pokojnom a prekrásnom  
                       Jezersku ) Na základe vyjadrenia  
                       občanov a hostí pri dokonalej  organiz. 
                       za pomoci naších spoluobčanov Joža  
                       Kuchtu a Jana Gancarčíka boli výrobky 
                       z rúk masiarského majstra Joža  
                       Vnenčáka vynikajúce. Do nálady nám  
                       vyhrávali Zamyškovci a potešila štedrá  
                       tombola. 

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva v Jezer-
sku boli zvolení: 

1. Ján, Pisarčík, 37r., živnostník, Jezersko 6, 

SMER                        36 hlasov 

2. Ľubomír, Kovalčík, 51r., živnostník, Jezersko 27, 

SNS                            32 hlasov 

3. František, Pisarčík, 54r., traktorista, Jezersko 13, 

SDKÚ-DS                    29 hlasov 

4. Milan, Krempaský, 46r., podnikateľ, Jezersko 73, 

ĽS-HZDS                                    27 hlasov 

5. Martin, Kiska, Ing., 33r., lesný inžinier, Jezersko 36, neza-

vislý kandidát                              25 hlasov 

Noviny na Jezersku ? 
Áno či nie? 

Samozrejme ,že na túto otázku prinesie odpovaď 
až čas. Ale zatiaľ to skúsme aspoň takto. Písom-
ná alebo papierová forma, ktorú dostanete do 
domácností je predovšetkým pre tých, ktorý ne-
majú internet. Určite sa tu dajú zverejniť rôzne 
iné informácie, jubileá, inzeráty, oznamy a po-
dobne. Ak máte chuť a odvahu, doneste svoj člá-
nok, príspevok alebo inú informáciu. Uverejníme 
ju a budeme sa tešiť. Ja sa budem tešiť ak spolu 
nájdeme reč, ktorou sa naučíme spoločne infor-
movať a vôbec rozprávať. Je  veľmi dôležité roz-
právať, ale ešte dôležitejšie je počúvať. 
starosta 
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22.1.2011—informačné stretnutie ubytovateľov      
                  Jezerska, starosta vysvetlil možnosti 
                  a plány samosprávy do budúcna 
                  a požiadal ako správca dane z ubyt. 
                  o dodržania platného VZN,nakoľko 
                  tento zdroj príjmov je dôležitou 
                  súčasťou rozpočtu obce.Výsledkom  
                  stretnutia je návrh na založenie  
                  zduženia ako partnera pre ďalší  
                  rozvoj obce Jezerska.  
31.1.2011-  stretnutie starostov a primátora 
                  z oblasti Zamaguria. 
                  Stretnutia sa zúčastnili všetci zast. 
                  samospráv Zamaguria.Boli sme  
                  informovaní súčasnom i pripravova- 
                  nom vývoji legislatívy a dopade 
                  na obce.Padla dohoda o pravidelnej  
                  spolupráci a ďalšie spoločné sedenia 
                  budú postupne vo všetkých obciach 
                  regiónu.     
       
                     
                            


