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Vážení spoluobčania,  

dovoľte mi, aby som sa Vám opäť prihovorila takouto formou v týchto neľahkých chvíľach k blížiacemu sa 

koncu roka 2021 a zároveň Vás oboznámila so zámermi, plánmi do budúceho roka 2022.  

V roku 2021 sa dokončilo zatepľovanie kultúrneho domu, oprava sály: nové stierky, rozšírenie pódia, výmena 

všetkých svietidiel v KD a na OcÚ; maľovanie: chodieb, kuchyne, knižnice. V knižnici sme doplnili nové 

police na knihy, nový pracovný stôl a plánujeme ju opäť po dlhej dobe sprevádzkovať. Ďalej sme pokračovali 

v betónovaní a oplechovaní terasy pri KD, vymenili sme časť strechy na budove OcÚ, opravili a vymenili sme 

oplotenia pri multifunkčnom ihrisku - bývalé cesty. V obci boli osadené dve informačné tabule, pri OcÚ 

a obchode FRESH, osadili sme zrkadlá pod križovatkou a pri výjazde z pod Brijovky, na cintoríne sme 

pokračovali v osadení chodníka tvárnicami.  

Zbierka, ktorú sme vyhlásili v lete na rekonštrukciu fary, činila čiastku 3 580,00 € k tomu sa pridala aj 

Organizácia únie žien v Haligovciach, ktorá prispela sumou 900,00 € na kúpu novej sedačky do haly.  

Chcem každému úprimne poďakovať, aj v mene nášho duchovného otca, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol 

pri oprave fary.   

V roku 2022 máme v pláne dokončiť prekládku VN a NN v časti Podoblaz po komplikovaných 

vybavovaniach povolení na uskutočnenie stavby, rekonštrukciu a asfaltovanie cesty Podoblaz, výmena ďalšej 

časti strechy na budove OcÚ. Po úspešnom verejnom obstarávaní začneme s rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 

– kúrenie v budove, dokončenie terasy pri budove OcÚ a ďalej plánujeme v roku 2022 výmenu oplotenia 

okolo cintorína, ktoré je v zlom stave. 

Týmto chcem poprosiť občanov a deti, aby majetok obce vedome nepoškodzovali (nemaľovali a nesprejovali 

po obecných budovách, odpadky hádzali do pripravených smetných nádob a vriec Ekosu, ...), aby si na 

obecných pozemkoch dlhodobo neuskladňovali bez vedomia obce stavebný materiál a drevo, udržiavali si 

pred a na svojich nehnuteľnostiach poriadok (kosenie priekop, ...). Ďalej vyzývam občanov, ktorí majú 

domáce zvieratá, aby ich voľne nepúšťali mimo svojich pozemkov, udržiavali poriadok na verejných 

priestranstvách obce a dodržiavali pravidlá tak, ako to stanovuje prijaté Všeobecné záväzne nariadenie 

o chove a držaní zvierat na území obce Haligovce (verejne dostupné na stránke obci). Obec prijíma ročne veľa 

sťažností na voľne sa pohybujúce domáce zvierata (hovädzí dobytok, psov, ...) po obci.  

V mene poslancov OZ a mojom urobíme všetko preto, aby chod materskej škôlky a školy bol v obci 

zabezpečený a bezproblémový, aby sa neuvažovalo o zatváraní školských zariadení z nelogických dôvodov. 

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám od obyvateľov, stále nedostatočným finančným 

zdrojom, som presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými 

silami darí. 

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zveľadeniu našej obce, 

obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. 

Prajem Vám všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania. Zároveň vás vyzývam, aby sme 

všetci spoločne urobili všetko preto, aby bola naša obec miestom, kde budeme žiť plnohodnotný a spokojný 

život, miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naši občania, miestom, ktoré 

potrebuje každý z nás a s láskou ho nazývať: „môj domov”. 

Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom smere v prospech nás všetkých ako aj v prospech našich 

návštevníkov! 

 

S úctou Vaša starostka, Monika Bjalončíková 



REKONŠTRUKCIAREKONŠTRUKCIA
OBECNÉHO ÚRADUOBECNÉHO ÚRADU
REKONŠTRUKCIA
OBECNÉHO ÚRADU



Obecná knižnicaObecná knižnicaObecná knižnica

Sála obecného úraduSála obecného úraduSála obecného úradu



Oprava strechy na obecnom úradeOprava strechy na obecnom úradeOprava strechy na obecnom úrade

Financovanie – REKONŠTRUKCIA OU 

Rekonštrukcia sály, rekonštrukcia knižnice, 
maľovanie chodieb, skrine do kuchyne 

14 331,78 € –  obecné 

Oprava strechy na obecnom úrade  
6 000,00 € – dotácia 

6 962,21 – obecné  
 

Maľovanie chodieb, skrine do kuchyneMaľovanie chodieb, skrine do kuchyneMaľovanie chodieb, skrine do kuchyne



RÔZNERÔZNERÔZNE

80 856,20 €
  1 246,88 € ... gumenná podlaha do MŠ                     

  

ZŠ s MŠ KPZŠ s MŠ KP  ZŠ s MŠ KP 

údaje platné k 30. XI.2021

  

COVID 19COVID 19COVID 19

Multifunkčné ihriskoMultifunkčné ihriskoMultifunkčné ihrisko

Vďaku opäť vyjadrujeme celému tímu, 
ktorý ochotne pomáhal pri realizácii 

testovania v našej obci: 
zamestnancom OÚ, 

dievčatám - zdravotníčkam, 
registrátorkám, 

členom DHZ Haligovce, 
príslušníkom Policajného zboru SR .

TKO- odpad, smetiTKO- odpad, smeti  TKO- odpad, smeti 
9 963,78 € ... vyzbierané od občanov
9 084,99 € ... výdaj, zaplatený firme EKOS    

Na základe finančnej kontroly verejného 
obstarávania zo dňa 27.03.2020 bolo zistené 
porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania. Na základe týchto záverov bolo
potrebné vrátiť časť dotácie vo výške 3850 Eur. 

.

.

Aj naša obec sa zapojila do projektu 
mobilných výjazdových jednotiek, ktorý 
inicioval Prešovský samosprávny kraj.
“Oceňujem aktívny prístup starostov, 

ktorí reagovali na náš dopytový prieskum 
a ktorí nám pomáhajú administratívne, 

priestorovo i logisticky pri všetkých 
nevyhnutných prípravách plynulého chodu 

očkovania. Verím, že takto spoločným úsilím 
podstatne zvýšime percento zaočkovanosti ľudí 

najohrozenejších skupín občanov, 
ktorí sa zatiaľ k vakcíne nedostali,“ 

uviedol predseda PSK Milan Majerský   .

Táto čiastka bola vrátena 27. januára 2021 na 
depozitný účet Úradu vlády SR  
PONUKA
Obec ponúka na prenájom využite objektu  
(bývale cesty) pri multifunkčnom ihrisku na 
účely, ktoré čo najlepšie poslúžia obci a jej 
občanom. 

Touto formou chceme poďakovať Jurajovi 
Talárovi a jeho súrodencom, ktorí zrekonštruovali 
ihrisko pre deti v MŠ.     

údaje platné k 30. XI.2021

  

testovanie v obci od 1. januára 2021 15 x 
očkovanie v obci proti Covid-19 
prostredníctvom MVJ 

5 x 

zaočkovanosť v obci proti Covid-19 
 – 1. dávka 

41,05 % 

zaočkovanosť v obci proti Covid-19 
 – 2. dávka 

32,33 % 

zaočkovanosť v obci proti Covid-19 
 – 3. dávka 

4,60 % 

                                                     Údaje platné k 15.XII.2021 

Na základe zistených nedostatkov z finančnej 
kontroly v školských zariadeniach za rok 2020 OZ 
rozhodlo krátiť výšku dotácie z obce na školské 
zariadenia nasledovne:

• od 1.1.2021 - 31.5.2021 o 12% - na 88%
• od 1.6.2021 - 31.12.2021 o 7% - na 93%



Ahoj letoAhoj letoAhoj leto

Deň MatiekDeň MatiekDeň Matiek

Bavili sa malí, bavili sa veľkí. 
Súťažili deti, súťažili dospeláci. 
Nechýbal smiech, hudba, tanec 
a všetko čo k tomu patrí .  
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali 
s prípravou tejto akcie, ale aj tým, 
ktorí boli v pracovnom nasadení 
a v neposlednom rade Vám 
v š e t k ý m  z ú č a s t n e n ý m .
Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu    

AHOJ LETO!

Úcta k staršímÚcta k staršímÚcta k starším

Ďakovné listyĎakovné listyĎakovné listy
Obec Haligovce udelila ďakovné listy:
 - Mons., ThDr. Alojzovi Frankovskému PhD.; 
k jubileu (50 rokov vysvätenia za kňaza),
 - Mgr. Jozefovi Penxovi;
za duchovný rozvoj obce pôsobením vo 
farnosti Haligovce (júl 2016 - jún 2021).
 



Svätý MikulášSvätý MikulášSvätý Mikuláš
Vzhľadom na pandemickú situáciu 

Mikuláš nemohol navštíviť
deti pri obecnom úrade. Keďže 

Mikuláš vie, že u nás v obci máme 
dobré deti, rozhodol sa, že darčeky 
doručí deťom domov ku vstupným 

bránam alebo pred vchod 
do domácnosti. 

Tak ako v minulom roku, 
aj tento rok spolu s pani starostkou, 

anjelom a čertom rozsvietili 
vianočný stromček 

pred obecným úradom. 
 

Vítanie detí do životaVítanie detí do životaVítanie detí do života

Ani tento rok nebola núdza o silovo - kondičné 
cvičenie v našej obci pre ženy, vďaka Márii 
Gurovičovej.   
• cvičenie s vlastnou váhou, kde neostala ani nitka 

suchá • trvanie max 60 minút - 2x týždenne • skvelá 
hudba, ktorá dodáva do cvičenia silu •

TEŠÍM SA NA VÁS aj v roku 2022

Výťažok z cvičenia bol venovaný pre detskú akciu 
v našej obci AHOJ LETO.



Drahí farníci, 

tento článok som začal písať v deň prvej adventnej nedele, teda v prvý deň nového Cirkevného roka. A tak 

ako sa to na prelome kalendárnych rokov robieva, že hodnotíme aký bol ten predchádzajúci rok, tak by som 

aj ja chcel zhodnotiť uplynulý cirkevný rok.  

Som u vás len krátko, ale ďakujem Pánu Bohu, že som tu. Prišiel som na začiatku leta a hneď sme sa pustili 

do obnovy farskej budovy. Ako to stále opakujem: "všetko zle je raz na niečo dobré", tak aj táto viac mesačná 

robota sa môže zdať na prvý pohľad ako niečo zlé. Keby som bol na to sám, tak by to aj tak bolo... Ale to 

„dobré“, ktoré v tom vidím je to, že som od začiatku pocítil od vás ochotnú pomocnú ruku. Keby niet tejto 

práce okolo fary, tak by som nespoznal možno ani polovicu z vás, ktorých teraz poznám a bol by som na fare 

sám. A tak som mal aspoň každý deň nejakú spoločnosť :) Týmto Vás chcem už teraz pozvať a rád Vás  

privítam aj naďalej, nielen kvôli práci, ale aj v akýchkoľvek iných príležitostiach. Fara je pre všetkých 

otvorená. Je to aj vaša budova, budova farnosti, nie len farárova. Že ste si toho vedomí som spoznal hneď v 

prvý deň môjho príchodu, keď prišlo okolo desať ochotných ľudí, ktorí sa prišli spýtať s čím treba pomôcť 

a tak sme povynášali staré a vekom opotrebované veci. Ďalšie dni nasledovalo veľké upratovanie na fare, 

farskej záhrade i vo farských budovách. Z kotolne sa vytiahol už odpojený a nefunkčný kotol na eko-hrášok. 

Ostal tam iba funkčný Viadrus zainštalovaný predchádzajúcim p. farárom. Medzitým sa vymaľovala väčšia 

polovica farskej budovy a nanovo sa zrekonštruovali dve kúpeľne so sociálnymi zariadeniami, ktoré si to už 

nevyhnutne vyžadovali. Na celom prízemí (okrem chodby) a v jednej izbe na poschodí sa vymenila podlaha 

z dôvodu zničeného linolea a vŕzgajúcich foršt. V kúpeľniach, chodbe, kancelárií a dvoch izbách sa vymenili 

radiátory a potiahli k nim tenké rúrky. Vymenilo sa jedno okno - v dolnej kúpeľni. Veľmi opotrebovaný 

nábytok sa vymenil a nahradil nábytkom od ľudí z dediny a mojich známych z Trstenej a Nemecka. Väčšina 

z nich to podarovali iba za odvoz. Jedine sedacia súprava do obývačky sa kúpila nová. Úplne nový je taktiež 

aj veľký stôl, ale aj on bol podarovaný. Ďalej sa zateplila povala nad jednou izbou, natiahla sieťka a omietka 

v chodbách, položila nová dlažba vo verande, vymenili takmer všetky zásuvky, vypínače a úsporné led 

osvetlenie a opravili už skoro rozpadnuté komíny. Jeden ešte stačilo spevniť sieťkou a lepidlom, no druhý sa 

už musel rozobrať po strechu a nanovo postaviť. 

Na kostole sa vymenila len deravá rína, opravili rozvody na kúrení v laviciach a vykonala elektrická a požiarna 

revízia. Už nič viac nebolo potrebné na ňom akútne opravovať. Začo chcem poďakovať predchádzajúcemu 

pánovi farárovi Vdp. Jozefovi Penxovi, že dal zreštaurovať oltáre a dal kostol do takého stavu v akom je. 

Tu sa chcem ešte raz srdečne poďakovať v prvom rade Pánu Bohu. Ďalej všetkým majstrom, brigádnikom 

a pomocníkom - od detí, cez birmovancov až po seniorov, z Haligoviec a iných dedín a miest, ktorí obetovali 

svoj čas a pohodlie a pomohli tak  vykonať dobré dielo. Taktiež nesmiem zabudnúť na ženičky – upratovačky, 

ktoré sa v hojnom počte obmieňali a od prvého dňa a až do konca novembra upratovali po robotníkoch. A na 

záver patrí veľká vďaka sponzorom a dobrodincom, ktorí za svoju vykonanú prácu nevzali žiadne peniaze. 

Modlím sa za Vás a verím, že za Vašu obetavú prácu sa Vám Pán bohato odmení. Vďaka Vám a sponzorom 

sa podarilo uskutočniť toto veľké dielo v neveľkom rozpočte. Preberal som účet kde bolo približne 16 000 €. 

Teraz je tam okolo 12 000 €. Presné čísla zverejním na prelome rokov.  

A tak čo nás čaká v novom roku? Verím, že opäť s Božím požehnaním sa nám podarí získať nejaké peniaze 

z projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Tak sa budeme môcť podieľať na ďalšej obnove, ako 

sú: výmena okien a dverí, zainštalovanie tepelného čerpadla, zateplenie strechy či celej farskej budovy. Takáto 

rozsiahla rekonštrukcia farskej budovy je potrebná z dôvodu, vysokých tepelných a energetických nákladov 

na chod budovy. Už dlhšiu dobu sa jej nevenovala pozornosť a na budove sa nič podstatné neopravovalo. 

Nerobím to len pre seba a pre svojich nástupcov, ale pozerám na to, aby sa budova neznehodnotila. Veď aj 

každý rodinný dom si vyžaduje pravidelne nejaké investície. Verím, že budúci rok sa koronavírus stratí 

nadobro a budeme sa môcť naplno venovať aj pastoračným aktivitám.  

Prajem vám pevné zdravie, požehnané a na duchovné dary bohaté Vianočné sviatky i celý Nový rok 2022. 

Mgr. Ján Červeň
Duchovný otec farnosti Haligovce



REKONŠTRUKCIA FARYREKONŠTRUKCIA FARYREKONŠTRUKCIA FARY



REKONŠTRUKCIA FARYREKONŠTRUKCIA FARYREKONŠTRUKCIA FARY



JUBILANTI
v roku 2021 chceme vysloviť 
gratulácie týmto jubilujúcim 

občanom Haligoviec

50 rokov
Lucia HABIŇÁKOVÁ (č. d. 20)

Jozef MOCHNAL (č. d. 21)
Ján MAČUTEK (č. d. 72)

Pavol DŽURŇÁK  (č. d. 95)
Ján MICHNA (č. d. 97)

Peter ŽELONKA (č. d. 172)
Magdaléna KOCIBÁŠOVÁ (č. d. 224)

Jana SEKELSKÁ (č. d. 236)

60 rokov
Alžbeta BJALONČÍKOVÁ (č. d. 4)

Jozef JENDREJČÁK (č. d. 23)
Božena BJALONČÍKOVÁ (č. d. 61)

Ján DŽURŇÁK  (č. d. 89)
Eduard PIER (č. d. 92)

Božena MILČÁKOVÁ (č. d. 231)

70 rokov
Rozália HABIŇÁKOVÁ (č. d. 33)

Mária Špirková (č. d. 43)
Anna FRNKOVÁ (č. d. 68)

Jozef JENDREJČÁK  (č. d. 127)
Margita PALUBOVÁ (č. d. 201)

80 rokov
Mária KOVALČÍKOVÁ (č. d. 13)
Mária DŽURŇÁKOVÁ (č. d. 79)

85 rokov
Alžbeta HABIŇÁKOVÁ (č. d. 20)

Alžbeta TALÁROVÁ (č. d. 82)

89 rokov
Ján MICHNA (č. d. 57)
Najstarší obyvateľ obce

91 rokov
Anna HABIŇÁKOVÁ (č. d. 63)

Najstaršia obyvateľka obce

V ROKU 2021 SA 
NARODILI

Melánia TALÁROVÁ 
Rebeka TALÁROVÁ 

Ján HADIDOM
Júlia PIRŠČOVÁ

Jozef JENDREJČÁK
Miroslav LAINCZ

Dávid MAREK
Matúš HABIŇÁK

V ROKU 2021 NÁS 
OPUSTILI

Anna KÁVOVÁ
24. január 2021

František GABRIŠÁK
14. júla 2021

František MICHNA
27. augusta 2021

DAROVANIE 
POZEMKOV 

V PROSPECH OBCE
Penkalovka:

Ján Nedoroščík (č. d. 102)

Podbrijovka:
Karol Gurovič (č. d. 200)

Marián Želonka (č. d. 108)
Miroslav Laincz (č. d. 110)

Jozef Špirka (č. d. 74)
Renáta Borovská, 

Sp. St. Ves
RSDr. Jozef Želonka, 

St. Ľubovňa
Pavol Bjalončík, 

Veľká Lesná

Marmule:
Andrej Želonka, 
Sp. Hanušovce

ĎAKUJEME!

Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajmesi ich so všetkým čo k nim patrí. 

V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty, a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody 

a radosti.
S prechádzajúcim Novým rokom 2022 prijmite želanie pevného zdravia, 

vzájomného porozumenia, šťastia a lásky od
starostky obce , obecného zastupiteľstva 

a pracovníkov obecného úradu.

Na záver chceme pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov,
ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť 

doma vianočných sviatkov, 
 tu v našej obci medzi svojimi najbližšími, 

chorých a osamelých občanov, 
ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma .

Všetky informácie, uznesenia z obecného zastupiteľstva, dianie v obci a pod. nájdete na obecnej stránke

   Obec Haligovce       www.obechaligovce.sk,
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