ROČNÍK XI.
výzvu k skvalitneniu života, aj keď
niekedy sú zdrojom rozdielnych názorov a postojov na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva. Plány na
rok 2022 sú odvážne a len kvalitné
a zodpovedné rozhodovanie predstaviteľov obecného zastupiteľstva
môže zabezpečiť ich dosiahnutie a
zvýšenie kvality života pre všetkých
obyvateľov.

Vážení spoluobčania,
na začiatku roka 2022 mi dovoľte úprimne popriať všetko dobré a
zároveň poďakovať za Vašu zodpovednosť v boji s pandémiou v roku
2021. Už dva roky sa spoločne snažíme vzdorovať pandémii a som
rád, že naša obec robí všetko, čo je
v jej silách, aby tohto nepriateľa porazila. Mrzí ma, že sa to v mnohých
rodinách nezaobišlo bez strát tých
najbližších.
Rok 2021 je za nami, ale výsledky našej spoločnej práce zostanú a budú
nám pripomínať našu snahu o posúvanie kvality života v našej Heľpe. Určite nám však ukázal aj rezervy, ktoré
nás spomaľovali a v niektorých prípadoch aj zastavili kvalitné projekty.
Uplynulý rok bol pre obec úspešný a
aj s Vašou podporou sa nám podarilo zrealizovať množstvo investícií,
z ktorých vyberiem finančne najvýznamnejšie.
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chodník, ktorým sa podarí pri ceste
prvej triedy ul. Hlavná prepojiť obec.
Ďalšie investície smerovali do rozsiahlej opravy miestnych komunikácií, v opravách by sme mali do budúcna pokračovať.

V neposlednom rade je potrebné
spomenúť niekoľko mesačné testovanie obyvateľov, ale aj dôležitý posun v boji s pandémiou očkovaním,
ktoré sme koncom roka zlepšením
Celková rekonštrukcia budovy Den- dostupnosti realizovali na starej fare
ného stacionára na školskom vŕšku, v Heľpe.
vrátane interiérového vybavenia a
bezbariérového prístupu, pre ľahšiu Napriek veľkým finančným výdavdostupnosť klientov z našej obce.
kom musím skonštatovať, že obec
Momentálne prebiehajú posledné je v súčasnosti ekonomicky pripraadministratívne kontroly a koncom vená zvládnuť rok 2022, ktorý avifebruára plánujeme týždeň otvore- zuje spomalenie ekonomiky. Naďalej
ných dverí, kde Vám predstavíme, bude pokračovať vo vysokom trende
čo sa nám spoločne podarilo z pro- rozvoja do budúcnosti. Pre rok 2022
striedkov EÚ zrealizovať. Dodávate- máme z kvalitného hospodárenia
ľom prác bola firma z Heľpy a v pre- z minulých rokov na kapitálové vývažnej miere sa na realizácii prác davky k dispozícii viac ako 500-tisíc
podieľali naši šikovní majstri, ktorí eur.
odviedli kvalitnú prácu. Aj touto ces- Uvedomujeme si, že kvalitu života
tou by som im preto rád poďakoval. v našej obci nám okrem investícií zabezpečia hlavne výsledky. KonkrétVýstavba náučného chodníka cho- ne to, ako sa obec postará o svojich
tárom obce Heľpa pre rozvoj ces- obyvateľov na poli vzdelávania, kultovného ruchu, ale aj rozvoj pohy- túry, športu, bezpečnosti a v oblasti
bových aktivít obyvateľov a našich sociálnej pri starostlivosti o našich
detí v nádhernom prírodnom pros- starších obyvateľov a tých, ktorí sú
tredí okolia obce. V Krivuli bude po na starostlivosť odkázaní.
dokončení zrealizované ohnisko, na Na jeseň sa nám podarilo pripraviť
ktorom bude možné opekanie. Nad projektovú dokumentáciu a žiadosť
salašom na horných Dolinkách je vy- o nenávratné zdroje financovania na
hliadková plocha, ktorá ponúka pa- rozšírenie kapacity Materskej školy
noramatické výhľady na Muránsku a opravu vonkajšej fasády, pričom
planinu a celé heľpianske podolie. predpokladáme, že so žiadosťou usNa jar tohto roku by sme chceli do- pejeme.
končiť grafickú obsahovú časť pane- S projektovou dokumentáciou nám
lov. V neposlednom rade sa nám po- pomohli naši úspešní rodáci, ktorým
darilo ukončiť kanalizáciu smerom by som sa chcel poďakovať.
od Pohorelej.
Ďalšou významnou finančnou poCieľom dlhodobého procesu, ktorý mocou v roku 2022-2023 pre obecné
je finančne veľmi náročný, je do- financie je získanie finančných zdrobudovanie časti kanalizácie, ktoré jov na opatrovateľskú službu vo výšnám v obci chýbajú, aby sme zlepši- ke cca 180 000 eur z prostriedkov EÚ.
li životné prostredie pre nás a naše Problémy, ktoré prichádzajú na stôl
deti. V uvedenom úseku realizujeme vedenia obce, stále berieme ako

Medzi priority určite bude pariť výmena strešnej krytiny na amfiteátri
a priľahlých budovách, ale hlavne
pripraviť obec na plán obnovy, ktorý je v súčasnosti medializovaný. Na
túto výzvu by sme chceli zareagovať
zapojením obce do vybudovania domova dôchodcov a ďalší rozvoj so-

ciálnych služieb pre našich seniorov.
Neustále zmeny s vývojom pandémie výrazne komplikujú naše plány
na poli kultúry a športu, no predpokladáme, že v letných mesiacoch sa
nám znovu podarí obnoviť organizovanie spoločných stretnutí, na ktoré
sme boli v minulosti zvyknutí.
Záverom mi dovoľte popriať Vám
a Vašim rodinám pevné zdravie, pokoj, lásku, aby sa nám podarili dosiahnuť osobné, ale aj spoločné ciele
v roku 2022.
Ďakujem za Vašu pozornosť
S úctou
Peter Hyriak
Starosta obce Heľpa

77. výročie oslobodenia našej obce
Ubehlo už 77 rokov od doby, kedy v noci z 30. na 31. januára 1945 oslobodili
našu obec ruskí a rumunskí vojaci a vytlačili fašistických okupantov na západ.
Hneď po oslobodení stiahla sa z hôr do obce partizánska skupina majora ruskej armády Kvetinského v počte asi 500 mužov a zotrvali v obci najbližšie dva
mesiace.
Aj tentokrát sme si v našej obci pripomenuli túto hrôzostrašnú dobu položením kytice kvetov k pamätníku padlých hrdinov v I. a II. sv. vojne.
Starosta vo svojom príhovore pripomenul, aby sme skúsili vidieť v každom
pamätníku či spomienke na túto dobu nielen hrdinské víťazstvo, ale aj ničenie, bolesť, smrť a zlo. Pozerajme na to, že pred 77 rokmi mladí ľudia s vedomím možnej straty vlastného života, či zdravia sa hrdinsky postavili najväčšiemu zlu, aké človek vo svojej existencii zažil
Počúvajme a učme sa od nich, aby sa táto doba už nikdy nezopakovala, aby
sme sa nikdy nemuseli postaviť človek proti človeku, brat proti bratovi.

HEĽPIANSKE ZVESTI

STRANA 2

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Heľpe
39. ZASADNUTIE OZ
Schvaľuje
Žiadosť o prenájom priestorov vo vlastníctve Obce
Heľpa pre spoločnosť Mjartan, s.r.o., Riečna 28, 971
01 Prievidza, IČO: 36 004 944 v trvaní od 01.01.2022
do 31.12.2023, za účelom zriadenia výroby obuvníckych zvrškov.
Prenájom majetku a to časti pozemku KN C č. p. 915
výmere 100 m2, nachádzajúci sa v areály bývalého
Detského domova. Pozemok je zapísaný na LV č.
701 ako parcela KN C č.p. 915 – zastavené plochy
a nádvoria s celkovou výmerou pozemku 1 687 m2.
pre nájomcu: Zdenko Krahulec, so sídlom Lehota
nad Rimavicou č. 68, 98 053, IČO: 5178622
o výmere 100 m2 za sumu ročného nájomného : 3
Eur/m2/ rok t.j. 300 Eur/rok
Zámer na odpredaj majetku parcela KNC č. p. 812,
o výmere 660 m2, druh pozemku – záhrada, nachádzajúca sa v katastrálnom území Heľpa, zapísaná na
LV č. 701
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy pre prenájom nebytových priestorov v budove na adrese
Partizánska 309/20 , 976 68 Heľpa nachádzajúcej
sa na parcele KN C č. 148, zapísaná na LV č. 701 pre
nájomcu Pozemkové spoločenstvo pasienkarov
Heľpa, IČO: 17065798, a zámer na prenájom majetku
Zmluvu o dielo uzatvorenú so zhotoviteľom
L-TRADE, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen,
IČO: 36053431, ktorej predmetom je realizácia diela: „Oprava miestnych komunikácií “ v sume za
30,60 Eur s DPH/m2 pokládky asfaltového koberca
v hrúbke 40 mm.
Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU uzatvorená so
spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska
3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka,
IČO: 48 136 999 s výškou nájomného 1 Eur bez DPH.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Výpoveď Obce Šumiac zo zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt:
Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa v
rámci výzvy s kódom : IROP-PO2-SC221-2021-67 s
názvom: Výzva na predkladanie žiadosti o NFP na
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
spoločnosťou Premier Consulting, a.s., Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno, IČO: 48231657, v sume
3 390 Eur bez DPH, t.j. 4 068 Eur s DPH.
Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu: Zvýšenie kapacity materskej školy v obci
Heľpa, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 18.694,70 €
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Heľpa
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2021 podľa
ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 8/2021 v súlade s ustanovením
§14 ods.2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
a povoľuje prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov, finančných operácií na príslušných položkách
rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Heľpa na II. polrok 2021
Okamžité umiestnenie majetku /záhradný traktor/, ktorý bol zakúpený na základe uznesenia č.
810/2021do areálu športového klubu Heľpa a do
správy ŠK Heľpa
Odkladá
Dve žiadosti na prenájom bytu na štadióne do budúceho zasadnutia OZ
40. ZASADNUTIE OZ
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2021 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým
opatrením č. 9/2021 v súlade s ustanovením §14
ods.2 písm.b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p. a povolenie
prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov na príslušných položkách rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto opatrenia
Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to:
Časť nehnuteľnosti zapísanej na Správe katastra
Brezno na LV č. 701, kat. územie obce Heľpa ako
budova pre služby obyvateľom, nachádzajúca sa
na parcele KN C č. 148, na adrese Heľpa, Partizánska
309/20 pre
nájomcu: Pozemkové spoločenstvo pasienkarov
Heľpa, 976 68 Heľpa, IČO: 17065798
o celkovej výmere priestorov: 43,3 m2 za sumu ročného nájomného :
- kancelárske priestory 17,5 m2 za cenu 14 Eur/m2
t.j. 245 Eur
- skladové priestory 25,8 m2 za cenu 5 Eur/m2 t.j.
129 Eur

Zámer na zámenu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to nasledovne:
Pozemok vo vlastníctve obce Heľpa , parcela E-KN
4186/1 - orná pôda, o výmere 2092 m², zapísaných
na LV 2798 v podiele 1/1 za pozemok parcela E-KN
4016 - orná pôda, o výmere 1738m2, zapísaných na
LV č. 1189, vo vlastníctve súkromnej osoby v podiele 1/1.
Bez vzájomného finančného vyrovnania.
Ukladá
Predložiť všetky doklady k vlastníctvu budovy na
parcele C 2118 resp. umiestnenej na parcele E 4019
v k.ú.Heľpa
- Predložiť všetky podklady k inžinierskym sieťam
k budove /voda, elektrina, kúrenie/, vrátane revíznych správ
- Predložiť projekt k pripojeniu na verejný vodovod
/pokiaľ existuje/
Neschvaľuje
2 žiadosti - Prenájom bytu na štadióne

41. ZASADNUTIE OZ
Schvaľuje
Rozpočet obce Heľpa na rok 2022 podľa ekonomickej a programovej štruktúry uvedenej v priloženej tabuľke v súlade s ustanoveniami zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2021 podľa
ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 10/2021 v súlade s ustanovením
§14 ods.2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
a povoľuje prekročenie a viazanie príjmov, výdavŽiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových kov, finančných operácií na príslušných položkách
priestorov za účelom prevádzkovania očnej optiky rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvopre žiadateľa: Rastislav Bariak, Brezová 58, 974 05 rí súčasť tohto opatrenia.
Banská Bystrica a Zámer na prenájom tohto majetVZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom
ku
Odloženie žiadosti na Me&Ta s.r.o. Sama poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Chalupku 248/6 Heľpa 976 68 na rokovanie najbliž- odpady
šieho zastupiteľstva OZ
Zmluvu o združenej dodávke plynu uzatvorenú s VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpaddodávateľom Stredoslovenská energetika, a. s., Pri mi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Heľpa
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467.
Odloženie zámeru predaja budúceho majetku z dô- Dodatok č. 5 k VZN č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
vodu hodného osobitného zreteľa
verejný vodovod z potrubia HDPE PE 100, PN10 zariadení so sídlom na území obce Heľpa v zriaďoD 110x6,6mm v dĺžke 107,89 m a D 90 x 5,4 mm vateľskej pôsobnosti obce Heľpa
v dĺžke 211,11m. Celková dĺžka vetvy „V“ je teda Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte a umiestnení tú319,00m. Verejný vodovod je vybudovaný v rámci lavých psov zo dňa 30.4.2021, uzatvorenú so spoSO-01 Vodovod, so všetkými jeho súčasťami a prís- ločnosťou : OZ Tuláčik, ČSA 25, 97701 Brezno, IČO:
lušenstvom v zmysle projektovej dokumentácie pre 45027200. Týmto dodatkom sa objednávateľ obec
Heľpa bude podieľať sumou 100 Eur na prevádzke
realizáciu stavby ,, Heľpa , Teplica 1 a 2.
karanténnej stanice a útulku čím si splní povinnosť
Návrh na udelenie Ceny obce Heľpa Jozefovi Klim- v zmysle § 22 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o vetekovi a Jánovi Babeľovi v zmysle § 35 ods.1) Štatútu rinárnej starostlivosti
obce Heľpa, nakoľko sa významným spôsobom pri- Rámcovú dohodu o dodaní tovarov a služieb uzačinili o športový rozvoj obce, šírenie dobrého mena tvorenú so spoločnosťou : OBCHOD S PALIVOM BB
s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica,
a jej propagáciu
Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zre- IČO: 51 424 843 na dodávku uhlia pre zdravotné
teľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 stredisko.
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie
uzatvorenú so spoločnosťou: Stredoslovenská
a to:
Parcela KNC č. p. 812 o výmere 660 m2, druh po- energetika, a.s., IČO: 51 865 467, so sídlom: pri
zemku – záhrada, nachádzajúca sa v katastrálnom Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou
území Heľpa, zapísaná na LV č. 701
Kúpnou zmluvou Cena pozemku 3,32 Eur/m2 t.j. KARMAN s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna , IČO:
46450955
660 m2 x 3,32 = 2 191,2 €.
Rámcovú dohodu o dodaní tovarov a služieb uza-
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Počet obyvateľov obce k 1.1.2022
tvorenú so spoločnosťou : Bioekoterm spol. s.r.o..,
Spolu:
2426
Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom,
Muži:
1164
IČO: 36 631 264, na nákup a dodávku drevnej štiepŽeny:
1262
ky pre obec Heľpa.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby . 22 20 02 Virtuálna univerzita tretieho veku u nás v Heľpe
Kategória
Spolu
Muži
Ženy
uzatvorenú so spoločnosťou : Brantner Gemer s.r.o., vstupuje do 2. semestra. 13 účastníkov úspešne
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 ukončilo 1. semester záverečným testom a s verVek od 0 - 4 rokov
69
33
36
021 211, ktorým sa upravuje suma pre zber, odvoz, vou nastupujú do ďalšieho cyklu vzdelávania a naVek od 4 - 7 rokov
61
31
30
skládkovanie a zneškodnenie zmesového komunál- sávania vedomostí.
Vek od 7 - 15 rokov
154
81
73
Vek od 15 - 18 rokov
62
28
34
neho odpadu v obci Heľpa pre rok 2022 z pôvodnej Táto forma záujmového vzdelávania je určená pre
Vek od 18 - 60 rokov
1404
727
677
sumy 111,60 Eur s DPH/ t na sumu 113,28 Eur/ t.
ľudí, ktorí majú záujem o aktívne dianie vo verejNad 60 rokov
676
264
412
Návrh na nerokovanie o žiadosti o prenájom nenom živote, sú ochotní a otvorení prijímať nové inbytových priestorov – Marcela Koreňová, Hlavná
formácie, chcú poznávať a skúsiť niečo nové čo ich
Pohyb obyvateľstva za rok 2021
143/65 Heľpa a žiadateľku pozvať na najbližšie pravedomostne aj mentálne posunie ďalej a ktorí si
covné stretnutie
Spolu
Muži
Ženy
Žiadosť Me&Ta s.r.o. Sama Chalupku 248/6 nájdu štúdiom naplnenie si svojich záľub a hlavne
Narodení
9
7
2
Heľpa 976 68 o odpustenie nájmu súvisiaceho sociálne kontakty.
Zosnulí
43
20
23
Záujemcovia o tento druh štúdia sa môžu prihlásiť
s pandémiou Covid 19 od 1. 11 do 31.12.2021
Prisťahovaní
24
10
14
Plán zasadnutí OZ v roku 2022 (piatok o 18:00), na obecnom úrade v Heľpe.
Odsťahovaní
33
14
19
25. 2., 25.3., 29.4., 27.5., 17.6., 19.8., 23.9., 21.10.,
25.11.,9.12.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Heľpa na 1. polrok 2022
V polovici novembra 2021 sa s nami rozlúčil duchovný otec vdp. Mgr. Václav Galo - dekan. V Heľpe pôsobil
od júla r. 2018.
Odpis nevymožiteľných daňových pohľadávok na V mene farníkov sa s ním rozlúčil starosta obce Peter Hyriak. Duchovný otec, veľmi pekne Vám ďakujedani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za ko- me za Vašu pastoračnú činnosť u nás v Heľpe. Odišli ste od nás po krátkej dobe a my sme si ani nestačili
munálny odpad a drobný stavebný odpad vo výš- uvedomiť ako čas, ktorý sme strávili s Vami tak rýchlo prešiel. Vaše slová o modlitbe, ktorá je najväčšou
ke 1.884,59 Eur.
silou, ktorú tu na zemi máme, o svätej omši, ktorá je najvzácnejšou chvíľkou spojenia s Pánom Ježižom
a poznanie, že adorácia to nie je len odriekanie modlitieb a prosieb, ale hlavne odovzdanie sa Božej láske
1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre v tichosti a niekedy aj bez slov, nám zostanú navždy v našej pamäti. Povzbudili ste v nás úctu k našej Patstavebné povolenie – stavebné úpravy nevyuži- rónke Nanebovzatej Panne Márie.
tých nebytových priestorov bývalej kolkovej dráhy Za túto službu a lásku k veriacim Vám drahý duchovný otec vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
2. Vypracovanie štúdie pre stavebné úpravy bytov V našich modlitbách prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala vo Vašom novom pastoračnom mieste.
na štadióne
Zverujeme Vás pod mocnú ochranu Panny Márie a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
3. Vypracovanie uvedených činnosti zabezpečiť
v spolupráci s p. Ing. Mariánom Jánošíkom

Virtuálna univerzita tretieho veku
Česká zemědělská univerzita v Prahe

Výmena duchovných pastierov v našej farnosti

Privítanie Duchovného otca – Vdp. ThLic.Štefana Kosturka

Neschvaľuje
Zámer predaja budúceho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
verejný vodovod z potrubia HDPE PE 100, PN10
D 110x6,6mm v dĺžke 107,89 m a D 90 x 5,4 mm
v dĺžke 211,11m. Celková dĺžka vetvy „V“ je teda
319,00m. Verejný vodovod je vybudovaný v rámci
SO-01 Vodovod, so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom v zmysle projektovej dokumentácie
pre realizáciu stavby ,, Heľpa , Teplica 1 a 2.
Prenájom bytu na štadióne – 3. žiadateľovi
Návrh na odloženie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – Marcela Koreňová, Hlavná
143/65 Heľpa.
Nákup pozemku parcely č. E KN 1 144, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 2 113 m2, zapísaný na LV č. 3141, za dohodnutú kúpnu cenu
2 000 Eur.
Berie na vedomie
Rozpočet obce Heľpa na obdobie rokov 2023 –
2024 podľa ekonomickej a programovej štruktúry
uvedenej v priloženej tabuľke v súlade s ustanoveniami zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
Viacročného rozpočtu obce Heľpa na roky 2022 –
2024.
Konsolidovanú výročnú správu obce Heľpa za konsolidovaný celok za rok 2020
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Heľpa za rok 2020
Ukladá
Obecnému úradu do najbližšieho zasadnutia OZ
predložiť písomnú správu o vyhodnotený výkopových prác, ktoré mali za následok stratu záruky /kto
nariadil práce, rozsah vykonaných prác, kto práce
vykonal/ na vyhradenom el. zariadení, ktorú vykonal p. Jozef Fedor

Do pastoračnej služby ho prišiel
uviesť v prvú adventnú nedeľu generálny vikár Rožňavskej diecézy
Mons. Michal Jenča
Krátkym príhovorom, kyticou kvetov
ich privítal a pozdravil starosta obce.
Úprimnými slovami pána dekana
uistil, že sa všetci budeme snažiť
o spoluprácu založenú na úprimnosti
a oddanosti Bohu. Zdôraznil, že kňazské povolanie je ťažké, ale hlavne
v dnešnom svete vidíme aké je veľmi
potrebné. V každom kňazovi k nám
prichádza sám Kristus.“
V mene všetkých farníkov záverom
zaprial veľa šťastia, zdravia, úspechov, Božieho požehnania a veľa trpezlivosti v pastoračnej činnosti.
Vitajte medzi nami – Heľpianmi.

ZŠ HEĽPA MEDZI TOP ŠKOLAMI BB KRAJA
INEKO – slovenský inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aktualizoval rebríček školských
zariadení Slovenska za uplynulé obdobie. Naša ZŠ HEĽPA v tomto rebríčku opätovne obsadila 1. MIESTO v rámci okresu Brezno a naďalej tak potvrdzuje status elitnej vzdelávacej inštitúcie aj napriek neľahkej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. V rámci BB kraja obsadila
škola 14. miesto a dosiahla bodové
hodnotenie 7, 1, čo ju hodnotí ako
školu s VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV. Škola bola inštitútom
INEKO charakterizovaná ako inovatívna, otvorená, transparentná,
technicky výborne zabezpečená,
využívajúca metódy elektronického a interaktívneho vzdelávania
na vysokej úrovni.
/Mgr.František Latinák/
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Škôlkarske okienko
„Zdravie je najcennejším bohatstvom“
Ralph Waldo Emerson
Práve táto myšlienka je aj pre nás predsavzatím
v aktuálnom školskom roku. Súčinnosťou so Slovenským futbalovým zväzom, v záujme zdravého
vývinu deti sme sa zapojili do hodnotného a obohacujúceho projektu „Dajme spolu gól“, ktorý kladie
dôraz predovšetkým na telesný a duševný vývoj
dieťaťa, priateľské vzťahy medzi deťmi a vzájomnú
kooperáciu. Konceptom našej spolupráce je utvárať
základne pohybové schopnosti a zručnosti, zdokonaľovať správne držanie tela a koordináciu pohybov. Celý projekt, či aktivity vytvárajú dostatočný
priestor na pohybové hry a činnosti z ktorých majú
deti radosť. Preto si túto spoluprácu vážime a veríme, že spoločnými silami sa nám bude dariť.
Zapojili sme sa aj do projektu s názvom „Adoptuj
si kravičku“. Virtuálne sme si adoptovali naozajstnú
kravičku z obce Očová. Deti spoločne vybrali kravičke meno Anabella. Našou úlohou je spoločne
sa o ňu starať, kŕmiť, čistiť...., aby bola šťastná. Deti

Nový rok v ZUŠ
Na konci kalendárneho roka 2021 sme aj my v ZUŠ-ke
bilancovanli. Prvý polrok školského roka 2021/2022
sa chýli ku koncu a môžeme konštatovať, že bol umelecky nasýtený. Kalendárny rok
2021 bol doposiaľ najúspešnejší,
čo do počtu umiestnení v súťažiach a to aj napriek tomu, že
časť vyučovania bola realizovaná na diaľku. Žiaci výtvarného
oboru sa zapojili do 15 súťaží
celoslovenského a medzinárodného charakteru, kde spolu získali 13 prvých miest, 6 druhých
a 5 tretích miest. Okrem toho boli
práce žiakov uverejnené v katalógoch a vystavené na výstavách
určených verejnosti v rôznych
mestách na Slovensku, ktoré organizovala Galéria
mesta Bratislava a Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
Nesmieme zabudnúť ani na množstvo čestných uzna-
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plnia logické úlohy, rozvíjajú si fantáziu
a zručnosti. Cieľom tohto projektu je nie
len prehĺbiť u detí pozitívny vzťah k zvieratám, ale vypestovať správne stravovacie
návyky, naučiť sa mať rád mlieko a mliečne výrobky. Bonusom tohto projektu je
aj to, že môžeme vyhrať rôzne ceny. Nuž,
držte nám palce.
Svätý Mikuláš veľmi dobre vie, že v našej
škôlke vždy nájde dobré deti. Aj tentokrát
sa u nás zastavil s plným košom sladkých
darčekov a na pomoc si zavolal anjelika.
Ľudové tradície v predvianočnom období
mali kedysi viacero podôb. Praktickými
ukážkami sme si pripomenuli zvyk spájajúci sa so sviatkom svätej Lucie, Barbory
a Ondreja. Počas adventného obdobia
sme sa naučili veľa vianočných piesni, básni a vinšov, ktoré sme predniesli pri spoločnom sviatočnom
stole pred Štedrým dňom v triedach. V tento deň
ako sa patrí prišli deti slávnostne oblečené a spoločne sme zasadli za krásne prestretý stôl, na ktorom
nechýbal med, oblátky, jabĺčka, makovníky, medovníky a iné vianočné dobroty. Pripomenuli sme
ní, ďakovných listov – medzi inými aj od ministra školstva, či mimoriadne ocenenie od poroty. Vianočné pozdravy Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
odovzdalo seniorom v domovoch dôchodcov. Pozdravy našich výtvarníkov potešili seniorov v Cíferi, odkiaľ
sme dostali poďakovanie. Veľký úspech zaznamenali
speváci Detského speváckeho zboru Felix, ktorí na jeseň nahrali CD.
Hudobníci nástrojových obsadení:
husle, klavír, akordeón a spev sa
rovnako úspešne zúčastnili piatich
celoslovenských súťaží, kde získali
2 prvé miesta, 8 druhých miest a 4
tretie miesta. Kalendárny rok 2021
sme v ZUŠ Heľpa ukončili vianočným on line koncertom, ktorého
slávnostnú atmosféru umocňovali
obrázky žiakov výtvarného odboru
so zimnou a vianočnou tematikou.
Všetkým našim priaznivcom z Heľpy a okolia želáme krásny, úspešný a v zdraví prežitý
rok 2022!
kolektív ZUŠ

Klub dôchodcov v pandemickom roku 2021
Rok 2021 bol aj v Klube dôchodcov pre pandémiu
prirodzene obmedzujúci. No i napriek tomu sa nám
z plánu činnosti podarilo aspoň niečo uskutočniť.
Najvýznamnejšou udalosťou bolo stretnutie členov klubu pri speve, hudbe, guľáši a oslave jubilantov v prírodnom amfiteátri. Plnými dúškami si všetci
užívali deň ,,covidovej slobody“, vzájomnej neutichajúcej komunikácie a radosti zo spevu, hudby a
tanca. V ťažkom covidovom roku bol to nezabud-

nuteľný zážitok pre všetkých.
Ďalšou aktivitou Klubu dôchodcov bola účasť na
Horehronských dňoch spevu a tanca v auguste. kde
naši členovia prezentovali tradičné heľpianske ľudové remeslá.
Touto činnosťou sme zaujali v septembri aj návštevníkov Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Potešilo nás, že sme tu predstavovaním ľudovej
zručnosti najviac oslovili mladých ľudí.
V októbri sa viacerí členovia zúčastnili
jesenných úprav v okolí kostola. Pomáhali sme čistiť, skrášliť a pripraviť toto
krásne prostredie na zimné obdobie.
V decembri sme už tradične nezabudli
potešiť členov darčekom balíčka vlastnoručne vyrobených , chutných, krásne
voňajúcich vianočných oblátok.
Klub dôchodcov verí, že rok 2022 bude
už priaznivejší pre spoločné aktivity, čím
by sme radi prispeli k harmonickému
spolunažívaniu a prosperite obce. Všetkým želáme v tomto roku požehnaný
čas, plné zdravie, pohodu, pokoj, mier a
lásku.
Bošeľová Alžbeta, členka výboru
Klubu dôchodcov Heľpa

si vianočné zvyky, tradície a význam Vianoc. A keď
zazvonil zvonček, deťom sa ešte viac rozžiarili očká,
pretože si pod vianočným stromčekom našli darčeky.
Všetky deti a celý kolektív materskej školy Vám
prajeme, nech nastávajúci rok nám pokoj, šťastie
a hlavne zdravie prinesie.

Blíži sa čas, keď zvykneme hodnotiť
činnosť v ZO JDS v Heľpe
ZO JDS v Heľpe bola obnovená len nedávno, no
naše aktivity sú bohaté. Nie všetko sa nám podarilo splniť, hoci chuť a vôľa by bola. ale okolnosti
s pandémiou a bezpečnostné opatrenia nám to
neumožnili. Aj náš plán ktorý sme si vytýčili na
členskej schôdzi sme museli pozmeniť.
Najkrajší výlet bol Klin- kopec Grapa s úctou sme
obdivovali najvyššiu sochu Spasiteľa. Návšteva
Starej Bystrice a Slovenský orloj zanechal v nás
obdiv a úctu vytvorená ľudskými rukami . Do Turzovky, pútnického miesta sme prichádzali ako pokorní pútnici, aby sme si vyprosili hojnosť Božích
milosti. Tiež sme sa zúčastnili odpustových slávností v Uhornej a Budkove. Pri guľáši na amfiteátri
sme si zaspievali a dohodli kúpanie v Rapovciach.
Za podpory starostu obce v Heľpe sme v septembri upravili okolie kríža na Priehybe a tak pripravili
všetko ku svätej omši na Počesť Povýšenia kríža.
Využili sme ponuku Okr. výboru JDS v Bezne na
kúpeľnú liečbu v Bardejove.
Aj napriek týmto ťažkým časom sme sa snažili
aspoň čiastočne splniť náš plán k spokojnosti členov.
Chcem sa poďakovať celému výboru, ktorý sa
pravidelne schádzal a vyhodnocoval aktivity a tiež
dbal na to, aby pripomienky z Okd. výboru boli
dodržané.
Na záver všetkým nám prajeme veľa, veľa zdravia, dni bez bolesti, úsmev na tvári a trvalý pokoj
v rodine.
Výbor Jednoty dôchodcov
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SPOMIENKA
Veci, ktoré v živote dokázala, všetko
čo pre svojich žiakov a Heľpu urobila
zostane hlboko ukryté v mysliach
a srdciach vďačných Heľpanov
16. januára 2022 uplynulo päť rokov čo
do učiteľského neba odišla
pani riaditeľka Mgr. Júlia Renčová.
S úctou za všetkých Mária Fedorová

Z činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru v Heľpe
Práca dobrovoľného hasiča je náročná a hlavne ušľachtilá. V Heľpe ale
takíto ľudia, ktorí neváhajú obetovať
svoj voľný čas, zdravie sa tejto práce
ujali sami, bez nároku na odmenu,
iba tak, aby ich v srdci hrial pocit, že
môžu pomôcť svojim spoluobčanom
ale často aj občanom
v okolitých obciach
v tých najťažších
chvíľach. A nebolo
tomu inak ani v minulom roku. Požiar
za Tŕnim, požiar
v sklade dreva na
Skaliciach, požiar vo
Furmanci, požiar koštiaľnice v cintoríne,
požiare v susedných
obciach – Pohorelej,
Závadke nad Hronom, Polomke – to
je taký malý súpis obetavej činnosti
našich dobrovoľných hasičov.
Okrem týchto najťažších prác sa podieľajú aj na prácach pri čistení kanalizácie v obci, hlavne pri havarijných
situáciách.
V tomto „covidovom“ období, akoby toho nebolo dosť, pribudla im aj

ďalšia činnosť v podobe dezinfekcie
verejných priestranstiev v obci.
Už si ani nevieme predstaviť podujatia konané v obci bez prítomnosti
uniformovaných hasičov, kedy zabezpečujú ich zdarný priebeh a hlavne
dodávajú ostatným
istotu, že je tu niekto, kto vie zasiahnuť
v náročnej situácii.
Sme veľmi radi, že si
nájdu čas aj pre svoje sebavzdelávanie
a aktívne sa zúčastňujú taktických cvičení pod dohľadom
odborníkov a za
účasti dobrovoľníkov
z okolitých obcí. Takéto taktické cvičenie sa konalo práve
v priestore prírodného amfiteátra
v Heľpe.
Všetci sa modlíme za to, aby sme
boli ochránení pred ničivou skazou
– požiarom či povodňou a pri tom
sa v duchu modlíme aj za to, aby Pán
Boh dal veľa zdravia a sily všetkým,
ktorí sa tejto záslužnej a náročnej činnosti venujú.

Ilustračné foto: M. Latináková

Majstrovstvá Slovenska športovej kynológii
v Heľpe
Športový klub Heľpa – Kynologický oddiel, Mestský kynologický klub Brezno
v spolupráci s obcou Heľpa, organizuje v priestoroch futbalového štadióna
ŠK Heľpa dňa 3 – 5. júna 2022 Majstrovstvá Slovenska v športovej kynológii
/SÚCHNO/. Ide o II. kvalifikačný pretek o postup na Majstrovstvá sveta FCI
a WUSV a zároveň II. ročník Memoriálu Igora Podmanického.
Veľký úspech Slovenska sme zožali na majstrovstvách sveta WUSV v Španielsku v novembri 2021, kde sa družstvo Slovenska umiestnilo na prvom mieste
a rovnako v kategórii jednotlivcov zvíťazila naša Adriana Nagyová. Slováci sa
stali majstrami sveta! Obrovská radosť, hrdosť na celý slovenský tím, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste. Je to veľký úspech a zároveň veľmi inšpirujúce pre
ostatných kynológov, veď sme dokázali , že aj sen sa môže stať skutočnosťou.
V tejto ťažkej pandemickej dobe a výnimočnej situácií sme vďační za to, že
sme boli oslovení usporiadať toto vrcholné podujatie, kde pretekári so svojimi
štvornohými zverencami môžu predviesť výsledky tréningovej prípravy psov.
Je to veľká výzva a motivácia aj pre náš športový klub ŠK Heľpa . Budeme radi,
ak nás podporíte účasťou a v príjemnej atmosfére opäť zviditeľníme nielen
Heľpu, ale aj celý región.
Predseda Výboru ŠK Heľpa, Ing. Rastislav Čupka

Talentovaní športovci vychádzajú
aj z radov našich občanov
16 – ročná talentovaná slovenská tenistka
Irina Balus sa v priebehu roka 2021 vyšvihla
z 1748 miesta svetového rebríčka junioriek
ITF na 76. priečku a zabezpečila si účasť na
juniorkom Australian Open.
Hoci sa narodila v Belgicku, otca má s talianskymi koreňmi, jej mama je rodáčka
z Heľpy – Zuzana r. Ďurajdová. A práve vďaka svojim rodičom, ktorí do svojej dcéry
investujú obrovské úsilie, financie i čas sa
dostala Irina na Granslamovú premiéru.
Držíme Irine všetci palce a tešíme sa z krásnych výsledkov. Prajeme jej do ďalších súťaží množstvo skvelých umiestnení, veľa
zdravia a spokojnosti.

Slovenskí sánkari obsadili v
nedeľnej súťaži štafiet na podujatí Svetového pohára v nemeckom Winterbergu siedmu
priečku. Katarína Šimoňáková,
Jozef Ninis a dvojica Tomáš
Vaverčák, Matej Zmij zaostali
za víťaznými Lotyšmi v súčte o
1,986 sekundy. V priebežnom
poradí SP patrí Slovensku jedenásta pozícia spoločne s Čínou.
V hlavnej súťaži ME skončil Jožko Ninis na 18. mieste.
V priebehu týždňa sa náš tím
presúva do Pekingu na OH.
Držíme všetkým palce
v olympijskej súťaži!

Predbežný harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2022

Dátum zberu netriedeného odpadu - kukanádoby
07., 21. január
04., 18. február
04., 18. marec
01., 14., 29. apríl
13., 27. máj
10., 24. jún

08., 22. júl
05., 19. august
02., 16., 30. september
14., 28. október
11., 25. november
09., 23. december
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