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SKI BUS JEZERSKO 

Pozor bola 
ukončená  
platnosť 

listkov na 
TKO z roku  

2010. 
Platia len 

nové na rok 
2011 

Plánujeme 
zmenu systé-
mu zberu se-
parovaných 

zložiek  
v  Jezersku 

 
Čakáme na 

Vaše návrhy 

Koniec analógového vysielania televizného 
signálu na Slovensku ! 

 Je potrebné zabezpečiť se-tabox  
alebo dogitálny satelit 
Pozvánka !!! 

Magio Slovak Telecom 
Prídite na OÚ  19.4.2011 

 od 13 oo hod  



kladu pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu 
Domu Seniorov na Jezersku. 
19.2.2011— na základe pozvania starostu obce sa zišli poskyto-
vatelia ubytovania v obci Jezersko aby oficiálne prediskutovali 
právnu formu a spôsob založenia združenia , ktoré bude podporo-
vať rozvoj turistiky, kultúry a následne zamestnanosti v obci. Zo 
stretnutia vzišiel prípravný výbor a určili sa prvé úlohy pre založe-
nie združenia. 
24.2.2011—starosta obce prejednal predbežné podmienky zo 
zástupcami Ski Jezersko-Bachledová, členmi OZ Jezersko a poten-
cionálnym dopravcom pre SKI BUS Jezersko a následne bola spus-
tená skúšobná prevádzka SKI BUSU Jezersko od 24.2.2011do 
6.3.2011 
1.2.-28.2.2011 prebieha rozosielanie dokumentácie spracovanej 
pre ROEP, ku ktorej je možné sa vyjadriť a vzniesť námietky, prí-
padne podať návrh na obnovenie právneho stavu pozemkov v in-
traviláne a extravilane Jezerska. Komisia ROEP, ktorá posúdi žia-
dosti, bude zasadať pravdepodobne koncom marca 2011. 
4.3.2011– sa starosta zúčastnil zasadnutia rgionálneho združenia 
podtatranských miest a obcí, kde sme boli ako člen informovaný o 
nových zmenách zákonov, o jednaní ZMOS-u s premierkou SR 
p.Radičovou. 
  

Pokuty za priestupky. 

Pokuty sa už dajú odpracovať . 

Od 1. januára 2011 nadobudla účinnosť novela 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 

podľa ktorej sa pokuta uložená za priestu-

pok môže namiesto zaplatenia odpracovať 

na verejnoprospešných prácach v obci 

(meste). Podľa § 88a uvedeného zákona 

rozhodnutie o uložení pokuty prevyšujúcej 

60 eur, ak nebola uložená v blokovom ko-

naní, možno vykonať na návrh páchateľa prie-

stupku aj vykonaním verejnoprospešných prác. 

Február v Jezersku v skratke: 
28.1.2011–Informačné stretnutie starostov Zamaguria, 
kde boli rozobraté témy ako podielové dane pre ob-
ce,zdravotníctvo v našom regióne, perspektíva stredné-
ho školstva (gymnázia) spojenie s Kežmarským gymná-
ziom.Na záver sa doholi ďalšie stretnutia v jednotli-
vých obcia regiónu.Najbližšie bude v Matiašovciach. 
1.2.2011 - začali jednania o využívaní internetu v obci 
Jezersko , bol dohodnutý technologický postup, ktorý 
bol prepracovaný do predbežných dohôd, tak aby v obci 
fungoval internet jako širokopásmový WiFi internet cca 
od mája 2011 (info na obecnej stránke) 
10.2.2011 - Doplnenie žiadosti  na kanalizáciu a čistič-
ky pre Envirofond v Bratislave. Pôvodná žiadosť bola 
podaná v novenbri 2010 na základe požiadania Enviro-
fondu bola doplnená o správne doklady. Formálne sme 
splnili požiadavku pre pridelenie nenavrátneho príspe-
vku na uvedenú stavbu. 
14.2.2011– na základe zámeru, predneseného staros-
tom obce na OZ na rekoštrukciu budovy Požiarnej 
zbrojnice a budovy Obecného úradu na dom Seniorov 
bola bola prevedená revízia obidvoch budov.Zároveň 
bolo prevedené zameranie skutkového stavu ako pod-

Za každé 3 eurá uloženej pokuty je páchateľ priestupku 

povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných 

prác. Verejnoprospešné práce je páchateľ prie-

stupku povinný vykonať v lehote určenej správ-

nym orgánom, ktorá nemôže byť dlhšia ako 

jeden rok. Ak páchateľ priestupku nevykoná 

verejnoprospešné práce v určenej lehote, 

správny orgán zabezpečí výkon rozhodnutia 

uloženej pokuty alebo jej časti iným spôsobom. 

vykonaním verejnoprospešných  prác podľa odseku 1 

upravuje osobitný zákon 

Ako s oslavani 400 od prvej písomnej zmien-
ky o Jezersku?  (Otázka od starostu) 

Ako iste všetci na Jezersku viete tento rok je 
pre obec Jezersko jubilejný. Podľa písom-
ných dokladov na základe potvrdenia MV 
Slovenskej republiky, kde bola prvá písomná 
zmienka v roku 1611 osvedčená a potvrde-
ná. Obci boli pridelené a potvrdené hieraldic-
ké znaky erb, vlajka a pečať. Počas dlhoroč-
nej histórie obce  boli zaznamenané rôzne 
udalosti medzi ktorými je najdôležitejšia 
výstavba kostola najsv. Božského Srdca Ježi-
šovho v roku 1889. Tu by som chcel poprosiť 
o názory a podnety  na konanie osláv v lete 

 
 059 04 Spišské Hanušovce 
 

II. stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria 
konaného  

dňa 25.03.2011 v Matiašovciach 
 

 
Program rokovania: 
 

Uvítanie predstaviteľov samospráv zo Zamaguria 
Otvorenie rokovania 
Zákon o pohrebníctve 
Separovaný zber a regionálne kompostovisko 

v Zamagurí 
Regionálne zdravotníctvo v Zamagurí 
Informácia o spustení opravy mosta do Zálesia 
Futbalová liga na multifunkčných ihriskách 
Ples „Zamagurčanov“ 
Informácia o možných projektoch pre obce Zamaguria 
Informácie z obce Matiašovce 
Informácie z ostatných obcí Zamaguria 
Rôzne 
Poďakovanie za účasť 
Ukončenie rokovania 

     
                     
                            


