Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a rok 2011 je
už minulosťou. Vďaka dvom podporeným a zrealizovaným projektom z fondov EÚ bol pre našu obec rokom rozvojovým. Prvým bola rekonštrukcia budovy
základnej školy. Išlo tu o zateplenie obvodových plášťov a maľbu fasády, výmenu okien a dverí a celkovú rekonštrukciu
vnútornej elektroinštalácie. Druhým bola rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
V rámci tohto projektu sa vyasfaltovali
miestne komunikácie na ulici Záhradnej,
Kostolnej, Školskej, Jabloňovej a v Poľskom dvore. Vybudovali sme nové chodníky na Ľutinskej, Jabloňovej ulici a pri
základnej škole. Ďalej sa vybudovali sociálne zariadenia, autobusová zastávka,
parkovisko pri základnej škole, parkové
úpravy a spevnené plochy pri obecnom
úrade. Tešia nás aj ďalšie zrealizované akcie. Tu by som spomenul výstavbu amfiteátra, detské ihrisko pri Ľutinke, inžinierske siete na Jabloňovej ulici,
protipovodňové opatrenia vrátane opravy potoka tečúceho cez obec. Opravila
sa cesta pri Čerešenke. V závere roka
sme sprevádzkovali kamerový systém.
V novodobej histórii sme na investičných
a neinvestičných akciách preinvestovali
najvyšší objem finančných prostriedkov.
Do ďalšieho roka sa nám prenáša výstavba požiarnej zbrojnice. Na tejto stavbe v súčasnosti finišujeme s prácami,
pričom začiatkom mája by sme to chceli mať hotové.
Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet obce na rok 2012. Schválené boli aj investičné a rekonštrukčné priority.
Mňa osobne mrzí, že pre obmedzený
objem finančných prostriedkov nebude-

me môcť v tomto roku vybudovať miestne komunikácie v novej lokalite Za Majerom. Hlasovaním poslanci rozhodli, že
ani v roku 2012 sa miestne dane z nehnuteľností zvyšovať nebudú. Posledné
mierne zvýšenie bolo v roku 2006. Iste
pre občanov dobré rozhodnutie, ale dlhodobo nebude možné tento stav nezvyšovania daní udržať. Veď len inflácia za
toto obdobie je viac ako 20 %. Budeme
preto musieť hľadať iné mimorozpočtové
zdroje, vnútorné úspory a rezervy. Určite
viem, že nepôjdeme cestou brania úverov a zadlžovania obce. V prípade dnes
nepredvídaného zlého vývoja štátnych
podielových daní bude potrebné pristúpiť aj napríklad ku kráteniu dotácií pre
spoločenské organizácie a iným škrtom.
To sa týka napríklad aj oblasti komunálnych odpadov. Ak nechceme zvyšovať
poplatky a odčerpávať ďalšie prostriedky
z rozpočtu obce, musia sa občania naučiť triediť a kompostovať. Ono je najjednoduchšie a najľahšie vyložiť každé dva
týždne niekoľko vriec pred svoju bránu,
dať jeden žetón a o ostatné sa nestarať.
Alebo maximálne vyvolávať na úrad, že
všetok odpad mi nevyviezli.
U nás sa obyčajným ľuďom žije veľmi ťažko. A bude možno ešte dosť dlho, kým si čelní predstavitelia neuvedomia, že ľudia, čo žijú v tomto štáte
nepotrebujú súcit. Naša krajina je bohatá na krásnu prírodu, na šikovných ľudí.
Tí chcú dôstojne a pokojne prežiť svoj
život. Robiť to, čo vedia a čo by prinášalo radosť im i druhým. Zákony tohto
štátu by im v tom mali pomáhať a umožňovať im to. No nie je tomu tak. U nás
mnohí nemajú prácu. Z dostupnej evidencie nám vychádza, že v obci máme 350 evidovaných nezamestnaných.
Mnoho ďalších je mimo evidencie. Spolu je to veľmi vysoký počet. Tí, ktorých
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sa to dotýka, by vedeli povedať svoje. Škoda, že nateraz sa pozastavil projekt E-pay kariet. Na druhej strane treba
povedať, že tento doterajší systém niektorí podnikatelia zneužívajú vo svoj prospech. Koncom roka padla vláda. V marci budú nové voľby. Organizačne ich už
teraz začíname pripravovať. Nová vláda
bude musieť nájsť odvahu pokračovať
v reformách, sociálnych, zdravotníckych,
daňových, pracovnoprávnych, na boj s korupciou a klientelizmom. Nie populistických, ale ozajstných, ktoré vyvedú štát
z krízy. Na reformy ako soľ čaká aj samospráva. Tlačiť balík nahromadených
problémov sa nedá donekonečna.
Veľa rokov trvá, kým si vybudujete
dobrý imidž, dobré meno. Keď Vás okolie uznáva a začne o Vás hovoriť, že toto je dobrá obec, tu sa žije dobre, lebo
tu žijú dobrí ľudia. Dá sa to povedať aj
tak, že dobrý chýr sa šíri rýchlo, no zlý
ešte rýchlejšie. V intenciách tohto prirovnania nie príliš dobré meno sme si urobili na niektorých úsekoch spoločenského života.
Ďalší nie príliš dobrý obraz o obci vytvárajú dlhodobo postávajúci jedinci pred
obchodnými prevádzkami s pivom alebo
iným alkoholickým nápojom v ruke. Stoja tu už ráno, cez deň i k večeru. Samostatnou kapitolou sú nedeľné dopoludnia pred predajňou Karmen. Keďže sa to
dialo dlhodobo a pomaly sa to už bralo
ako samozrejmosť, rozhodli sa poslanci
OZ tento problém riešiť. Na poslednom
zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Platí
od nového roka a jeho dodržiavanie bude kontrolovať štátna polícia.
V závere roka nás zaskočil nález
ústavného súdu. Po viac ako desiatich
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rokoch sme prehrali spor o vlastníctvo
pozemku, na ktorom je vybudované futbalové ihrisko. Naše súdy sú toho názoru, že tento priestor nie je futbalovým ihriskom - športovým zariadením, ale iba
plochou, na ktorej sú postavené dve
bránky a ktorá je oplotená oceľovým zábradlím. Vzťahuje sa naň reštitučný zákon a pozemok bude vrátený pôvodným
vlastníkom, rodine Máriássyovej.
Začiatkom decembra oslávil životné
jubileum 60 rokov života p. Andrej Červeňák a odišiel do predčasného dôchodku. Tento Róm - ,,nepísaný vajda‘‘ do roku 1994 pracoval v miestnej Tehelni a
potom s prestávkami na obecnom úrade.
Jeho murárske umenie sa podpísalo pod
mnoho investičných a rekonštrukčných
akcií v obci - výstavba domu smútku,
kostolíka v rómskej osade, rekonštrukcia kaštieľa, výstavba chodníkov, výstavba požiarnej zbrojnice a mnoho ďalších.
Kiežby sme mali viac takýchto Rómov
o ktorých by sme mohli s úctou hovoriť.
V poslednom štvrťroku sme v súlade s plánom uskutočnili a zorganizovali niekoľko podľa mňa vydarených akcií
pre našich občanov. Mnoho povinností a
úloh zostávalo na pleciach pracovníkov
OcÚ. Preto sa chcem im, ako aj ostatným poďakovať za úsilie a angažovanosť pri ich realizácii.
V závere môjho príhovoru sa chcem
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, predsedom spoločenských
organizácií, vedeniu základnej školy,
miestnym podnikateľom, dodávateľským
organizáciám, ako aj Vám všetkým spoluobčanom za pomoc a prejavenú podporu v roku 2011. Do nového roka prajem veľa zdravia, šťastia, spokojnosti,
osobných a pracovných úspechov.
Jaroslav Baňas
starosta obce

VOĽBY DO NR SR
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012.
Ústredná volebná komisia zaregistrovala kandidátky 26 politických strán, ktoré sa budú uchádzať
o priazeň voličov v parlamentných voľbách. Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste
svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu: - najskôr 30 dní pred dňom volieb
(t. j. 9. februára 2012) - najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t. j. 8. marca 2012) počas úradných
hodín na obecnom úrade. Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka
najneskôr 55 dní predo dňom volieb (t. j. 15. januára 2012). Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb ( t. j. 30. januára 2012).
V našej obci budú dva volebné okrsky, a to v budove Obecného úradu, Hlavná 33 a v bývalej sobášnej miestnosti, Hlavná 79.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Jeseň sa akosi bezprostredne spája so starobou. Mesiacom úcty k starším je október. Dňa
23. 10. 2011 tak ako po minulé roky obecný úrad v spolupráci so základnou školou zorganizoval
v kultúrno-spoločenských priestoroch podujatie, ktoré bolo venované našim dôchodcom. Pozvanie prijalo viac ako 150 občanov našej obce. Po príchode každý jubilant obdržal od starostu
obce malú pozornosť. S pestrým kultúrnym programom sa prezentovali deti zo základnej školy pod vedením svojich učiteliek. Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval pozvaným
za hodnoty materiálne a duchovné, ktoré počas svojho života vytvorili pre blaho a rozvoj našej
obce a vyzdvihol aj našich žijúcich deväťdesiatnikov. Zároveň všetkým poprial do ďalších rokov
života veľa zdravia.
Redakčná rada
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Návšteva v družobnom meste
SIENIAWA
Na pozvanie burmistra z družobného poľského mesta Sieniawa Adama Wosa
sa dňa 11. novembra 2011 trojčlenná delegácia z obce zúčastnila osláv 93. výročia
od získania nezávislosti Poľska.
Oslavy sa začali o 16.00
hod. svätou omšou v miestnom kostole. Predchádzal
tomu slávnostný asi 100
členný sprievod, ktorý tvorili miestni hasiči, policajti
a skauti. Podstatná časť so
zástavami, vlajkami a štandardami. Hotová paráda. Po
svätej omši nasledovalo kladenie vencov pred kostolom
pri soche pápeža Jána Pavla II. Náš veniec tu položil aj
starosta obce Jaroslav Baňas. Následne sa vence kládli aj pred mestským domom kultúry.
Potom sa pozvaní hostia a ostatní návštevníci presunuli do estrádnej miestnosti domu kultúry, kde bola pripravená slávnostná akadémia. Program pripravili študenti z miestneho gymnázia. Po úvodných príhovoroch burmistra a maršala vojvodstva, so svojím príhovorom vystúpil aj náš starosta. V príhovore okrem iného
poprial Poliakom a občanom Sieniawy život v pokoji a mieri a veľa úspechov pri
rozvoji ich mesta.
Pred oficiálnym programom sa naša delegácia
stretla s vedením mesta Sieniawa na čele s burmistrom,
aby dohodli plán spolupráce
na rok 2012. Bolo dohodnuté, že najbližšie k nám prídu
Poliaci dňa 5. mája 2012 na
otvorenie novopostavenej
budovy požiarnej zbrojnice.
Redakčná rada
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20 rokov Jablonky
Spevácka skupina Jablonka
vznikla pri Klube dôchodcov v Pečovskej Novej Vsi.
V roku 1991 navrhol dôchodcom vtedajší starosta obce p. Jozef Ridilla, aby vystúpili na obecných oslavách. Odbornej prípravy
sa ujala p. učiteľka hudobnej výchovy PaedDr. Gabriela Kundríková zo základnej školy. Výsledkom ich činnosti je reprezentácia
obce na okresných súťažiach
a prehliadkach.
Od roku 1995 Klub dôchodcov
prevzal dnes už nebohý p. František Zakuťanský, ktorý organizačne zabezpečoval aj spevácku skupinu Jablonka a odbornú
stránku na seba prevzala Antónia Kucháriková rod. Antolová.
V roku 2003 sa stala vedúcou Klubu dôchodcov p. Mgr. Jana Urdová. Od roku 2009 sa
o organizačné veci Jablonky stará členka speváckej skupiny p. Mária Antolová. Odbornú stránku naďalej zabezpečuje Mgr. Antónia Kucháriková.
Obecný úrad a vedenie Klubu dôchodcov sa snažia, aby spevácka skupina Jablonka mala dobré podmienky pre svoju
činnosť a šírila dobré meno o obci a sebe.
Máme šťastie, že aj terajší pán starosta
Jaroslav Baňas má cit pre folklór a podporuje rozvoj kultúry v obci. Dostali sme dotáciu na harmoniku, čo nám značne pomáha pri práci a na nové kroje, na ktoré
nám prispeli aj sponzori.
16. 10. 2011 sme oslávili 20. výročie
vzniku speváckej skupiny. Program osláv
Jablonky svojím vystúpením spestrili hostia: p. Katarína Cvancigerová, p. Vierka
Horňáková, p. Martinka Podlipová, rodina
Antolova, Kristínka Lazoríková, Mišo Piš.
Prítomným sa program veľmi páčil.
Všetkým, ktorí nám akokoľvek pomáhali pri oslavách a činnosti veľmi pekne ďakujeme a spevákom želáme dobré zdravie, aby im láska k ľudovej piesni
a tradíciám vydržala čo najdlhšie.
Mgr. Jana Urdová, vedúca KD
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2011
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Pečovská Nová Ves
na kalendárny rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Pečovská Nová Ves toto
všeobecné záväzné nariadenie:
I. č a s ť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a
vyberania miestnych daní a miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny
poplatok“) na území obce Pečovská Nová Ves
v zdaňovacom období roku 2011.
(2) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území určuje a vyrubuje tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za predajné automaty,
e/ daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území určuje a vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a
miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
II. č a s ť
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
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a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí
sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Pečovská Nová Ves v členení
podľa § 6 zákona o miestnych daniach.
(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky
druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 zistenej podľa platných právnych predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku uvedenej v
prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov takto:
Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 pre obec Pečovská Nová Ves je:
orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady
- 0,2675 eur/m2
trvalé trávnaté porasty
- 0,0351 eur/m2

(4) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemku v
m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca
dane ustanovuje hodnotu pozemku za m2 na
0,0912 eur.
(5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty za 1 m2 pozemku uvedenej
v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov takto:
Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 pre
obec Pečovská Nová Ves je:
záhrady
- 1,858 eur/m2
zastavané plochy a nádvoria - 1,858 eur/m2
ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov
- 1,858 eur/m2
stavebné pozemky
- 18,58 eur/m2
(6) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Pečovská Nová Ves sa pre jednotlivé
druhy pozemkov určuje podľa miestnych podmienok vo výške:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady
0,75 %
b/ trvalé trávne porasty
0,25 %
c/ záhrady
0,40 %
d/ lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
0,25 %
e/ rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
0,25 %
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,40 %
g/ stavebné pozemky
0,25 %
h/ ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov
0,40 %
§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí
sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby
na území obce Pečovská Nová Ves, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť
strešnej konštrukcie stavby.
(4) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane
zo stavieb na území obce Pečovská Nová Ves
za každý aj začatý m2 zastavenej plochy stavby vo výške:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu ............................................. 0,046 eura,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ................................ 0,046 eura,
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu ..............
....................................................... 0,139 eura,
d/ samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov ............................ 0,185 eura,
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administívu ...................
........................................................ 1,161 eura,
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ............................................ 1,161 eura,
g/ ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až f/
..................................................... 0,464 eura.
(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,02 eura za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
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§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkmi dane z bytov sú tí, ktorí sú
uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome
na území obce Pečovská Nová Ves, v ktorom
aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Pečovská Nová Ves je 0,046 eura za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
§6
Oslobodenie od dane
a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje podľa miestnych podmienok v obci Pečovská Nová Ves, že
od dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z
bytov sú oslobodené:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b/ stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a
rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou a na účely sociálnej pomoci.
(2) Správca dane poskytuje podľa miestnych
podmienok v obci Pečovská Nová Ves zníženie
dane z pozemkov vo výške:
a/ o 30 % z daňovej povinnosti za pozemky,
ktorých hospodárske využívanie je obmedzené
vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a
tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným emisným
zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny,
výmole, vysoké medze s kroviskami alebo ka-

8

Pečovskonovoveský spravodajca

meňom, pásma ochrany prírodných liečivých
zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolných II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy
stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.
(3) Správca dane poskytuje podľa miestnych
podmienok v obci Pečovská Nová Ves zníženie
dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:
a/ o 50 % vypočítanej dane zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších
ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako
aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
b/ o 100 % vypočítanej dane z garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
c/ o 50 % vypočítanej dane na byty a nebytový priestor, na stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
stavebnej uzávery alebo umiestnenie na podkopanom pozemku na obdobie jedného roka.
(4) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane alebo zníženia
daňovej povinnosti je 70 rokov.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdo-

bia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre
daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v
priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom
sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
schválenia príklepu súdom.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v
priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu
týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich
zmeny nastali.
§8
Vyrubovanie dane
(1) Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na
základe ich dohody podal priznanie podľa § 19
ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
§9
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
(2) Správca dane určuje, že vyrubená daň z
nehnuteľností vyššia ako 100 Eur je splatná v
troch splátkach:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru,
II. splátka do 31. júla,
III. splátka do 30. septembra bežného roka,
na ktorý sa daň vyrubuje.
§ 10
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako
6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 5,00 Eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa
§ 10 ods. 1 VZN a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník
už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na
obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie
psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka,
resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych
očkovaní.
(7) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Pečovskonovoveský spravodajca
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§ 11
Daň za užívanie verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto
VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, ktorými sa
rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená
plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne
obce,
d/ vyhradené verejné priestranstvá sú verejné priestranstvá na ulici Hlavnej pred obecným
úradom, na ulici Kostolnej a na rázcestí ulice
Hlavná a Ľutinská.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
(2) Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného
priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
(6) Sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva je 0,06 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia
osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká skončením osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj
zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Pečovskej Novej Vsi,
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najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(8) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní
každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej
dane.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník
oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v Pečovskej Novej Vsi do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
§ 12
Daň za predajné automaty
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú
umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie
sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 20,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia
prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí prvú daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa

zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný
úrad v Pečovskej Novej Vsi. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
predajného automatu, miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(7) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je
povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ výrobné číslo predajného automatu,
b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa,
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 13
Daň za nevýherné hracie prístroje
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných
hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 50,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia
prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa

vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí prvú daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká,
ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný
úrad v Pečovskej Novej Vsi. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto
prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je
povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ,
b/ názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresu,
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
III. č a s ť
MIESTNY POPLATOK
§ 14
Miestny poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Pečovskonovoveský spravodajca
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(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok
platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(3) Poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) obec
zisťuje z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej v ohlasovni obecného úradu (trvalý
a prechodný pobyt).
(4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v
obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej
výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne
dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku
2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajú-
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ca vznik poplatkovej povinnosti.
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo
dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, nahlásiť
túto skutočnosť Obecnému úradu v Pečovskej
Novej Vsi. Povinnosť ohlásenia má poplatník
aj v prípade, keď nastala skutočnosť, ktorá má
vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
(7) Sadzba poplatku je
a/ pre fyzické osoby – občanov podľa odseku
2 písm. a) VZN nasledovná:
- 0,0164 eur na osobu a kalendárny deň, t. j.
6,00 eur na osobu a kalendárny rok.
Pri platení poplatku budú poplatníkom podľa
ods. 2 písm. a) vydané žetóny.
Jedna smetná nádoba je určená najviac pre
4 osoby v domácnosti. Dve smetné nádoby sú
určené pre 5 a viac osôb v domácnosti.
Úľavy z platenia poplatku pre fyzické osoby
podľa ods. 2 písm. a):
n dôchodcovia nad 75 rokov ................. 50 %
n držitelia zlatej
Jánskeho plakety .................................. 100 %
n držitelia striebornej
Jánskeho plakety .................................. 50 %
(podmienkou poskytnutia úľavy je predložiť fotokópiu danej plakety)
n študenti študujúci mimo miesta trvalého
pobytu ................................................... 25 %
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predložiť
potvrdenie školy o štúdiu)
n osoby pracujúce mimo miesta trvalého pobytu (tzv. turnusová práca) ....................... 60 %
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predloženie potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo čestné prehlásenie danej osoby)
n osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú mimo
územia SR alebo miesta trvalého pobytu
- počas celého
kalendárneho roka ................................. 100 %
- po dobu najmenej
troch mesiacov .................. v pomernej časti
(podmienkou je predložiť čestné prehlásenie rodinného príslušníka)
n osoby, ktoré sú prihlásené k prechodnému
pobytu na území inej obce alebo mesta
- počas celého kalendárneho roka ........ 100 %
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predložiť
potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku na území miesta prechodného
pobytu)

n osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú na
území SR mimo miesta trvalého pobytu
- sú vo výkone trestu odňatia slobody, dlhodobo umiestnené v ústave sociálnej starostlivosti,
detskom domove, vykonávajú kňazské a rehoľné povolanie mimo územia obce
- počas celého kalendárneho roka ... 100 %
(podmienkou je predložiť čestné prehlásenie
rodinného príslušníka)
Tieto úľavy správca dane poskytuje podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Žiadosti o poskytnutie úľav je potrebné doručiť na
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Vypočítaný ročný poplatok za domácnosť sa
- zvýši ku dňu prihlásenia sa k trvalému pobytu v pomernej časti,
- zníži pri úmrtí alebo zmene trvalého pobytu
člena domácnosti o pomernú časť poplatku za
dobu, odkedy povinnosť platiť poplatok zanikla.
b/ pre poplatníka podľa odseku 2 písm. b)
a c) VZN je sadzba nasledovná: (množstvový
zber)
- 0,013 eur/liter komunálneho odpadu
pri 110 l nádobe
(37,18 eur/rok pri vývoze 26 x do roka),
- 0,007 eur/liter komunálneho odpadu
pri 1100 l nádobe
(200,20 eur/rok pri vývoze 26 x do roka),
- 0,020 eur/liter komunálneho odpadu
pre veľkoobjemový
kontajner 7000 litrov
(vývoz na základe požiadavky).
(8) Správca dane určuje poplatok takto:
a/ pre poplatníka podľa ods. 2 písm. a) VZN
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať tento poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
b/ pre poplatníka podľa ods. 2 písm. b) a
c) VZN ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(9) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm.
a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto
domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná
oznámiť obci. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola
vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
Ohlásenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi vyplnením príslušného tlačiva.
(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
(11) Splatnosť poplatku:
a/ u poplatníka podľa ods. 2 písm. a)
- do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
b/ u poplatníka podľa ods. 2 písm. b) a c) v
dvoch rovnakých splátkach:
I. splátka - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
II. splátka - do 31. októbra
IV. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pečovská Nová Ves
prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce Pečovská Nová Ves .
(2) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu ,
b) bezhotovostným prevodom na účet obecného úrad,
c) poštovým peňažným poukazom.
(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 eur.
(4) Daň, splátka dane, pomerná časť dane a
poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú
na eurocenty nadol.
(5 ) Daňovník je oprávnený uplatniť si úľavy
alebo oslobodenia poskytnuté týmto nariadením
Pečovskonovoveský spravodajca
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v lehote oznamovacej povinnosti, podania
daňového priznania, najneskôr však v lehote na
podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt mesto úľavu alebo oslobodenie
neposkytne.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom
nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa v konaní vo veciach daní a poplatku podľa
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov znení neskorších predpisov.

(2) Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská
Nová Ves sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2012 uznieslo dňa 09. 12. 2011.
(3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č.
64/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2011 zo dňa 10. 12. 2010.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Pečovská Nová Ves
č. 6/2011
o zákaze požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách
Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe ust. § 2 ods. 2 zákona
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení zákona č.
214/2009 Z. z. a na základe ust. § 4 ods. 3
písm. h) a n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov v nadväznosti na ustanovenie § 6
ods. 1 cit. zákona v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie
§1
Všeobecné
ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „nariadenie“) sa vydáva v záujme ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany spoločnosti pred nežiadúcimi spoločenskými javmi a ochrany verejných
priestranstiev proti znečisťovaniu.
§2
Základné ustanovenia
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1. Na účely tohto nariadenia sa za alkoholické
nápoje považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo a
iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
2. Verejne prístupným miestom pre účely tohto VZN sú všetky miesta na území obce
Pečovská Nová Ves /ďalej len obce/, ktoré sú
prístupné verejnosti, slúžia na verejné užívanie,
spravidla sa tam zdržuje viac ľudí.
Sú to najmä:
- priestory pred obchodnými prevádzkami, ulice, cesty, chodníky, detské ihriská, parkoviská,
cintoríny a pietne miesta, parky, autobusové a
vlakové zastávky, školské a kultúrne zariadenia,
pred úradnými budovami, pred kultúrnymi a historickými pamiatkami ako aj ostatnými miestami, ktoré vlastnícky nepatria iným právnickým
alebo fyzickým osobám a pod.
V pochybnosti, či ide o verejne prístupné miesto, rozhoduje obec.
§3
Zákaz požívania a predaja
alkoholických nápojov

1. Na uvedených verejne prístupných
miestach v obci podľa §2 odst. 2 je zakázané
požívať alkoholické nápoje denne v čase od
05.00 hodiny do 01.00 hodiny nasledujúceho
dňa.
2. Zákaz podľa § 3 ods. 1 sa nevzťahuje na:
n kalendárne dni 31.12. a 1.1. príslušného roku,
n povolený záber verejného priestranstva formou terás a exteriérového sedenia pri prevádzkach reštauračných alebo stravovacích zariadení zriadených so súhlasom obce,
n podujatia organizované obcou /napr. športové akcie/ a predajné, propagačné či obdobné
spoločenské podujatia organizované so súhlasom obce,
n právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a s ich prevádzkovou činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov, ktoré sú povinné vyvesiť oznam o zákaze
požívania alkoholických nápojov mimo prevádzkových priestorov, na viditeľnom mieste.
3. Starosta obce môže na požiadanie udeliť
výnimku na jednorazové povolenie predávania,
podávania a požívania alkoholických nápojov
na miestach a v čase uvedenom, ak ide o organizované predajné, propagačné alebo iné obci
ohlásené podujatia.
4. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
5. Obmedzujúce opatrenia vzťahujúce sa na
zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov podľa osobitného zákona nie sú
týmto VZN dotknuté.

§5
Sankcie a kontrola
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktorý jej možno uložiť pokutu do 33,00 €.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz
uvedený v tomto nariadení, môže obec uložiť
pokutu od 165,00 € do 6 638,00 €.
3. Pokutu podľa ods. č. 1 a 2 možno uložiť do
jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie
alebo povinnosť boli porušené.
4. Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút a prípadné oznámenie
správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove a osoby poverené starostom obce.
§6
Záverečné
ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce (www.
pecovska.sk) v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves dňa 9. 12.
2011.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

§4
Povinnosti fyzických
a právnických osôb
1. Týmto VZN sú povinné riadiť sa všetky fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce zariadenia, v ktorých sa
predávajú a podávajú alkoholické nápoje a fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo inak sa zdržiavajúce na území obce
Pečovská Nová Ves.

Pečovskonovoveský spravodajca
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IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
Stať sa prvákom nie je vôbec
jednoduché. Okrem toho, že dieťa
absolvuje zápis, musí dieťa začiatkom septembra nastúpiť do úplne
nového prostredia – do školy. Zdalo by sa, že príchodom do školy sa
stáva jej riadnym žiakom. Nie je to
však celkom tak. Potrebuje, aby ho
medzi seba prijali aj starší spolužiaci.
Dňa 16.11.2011 sa v ZŠ s MŠ
Pečovská Nová Ves uskutočnila
slávnostná imatrikulácia prvákov – prijatie prvákov do cechu
žiackeho. Aj keď je veľmi ťažké
slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, rodič, či učiteľ prežívali,
veríme, že sa všetkým prítomným čarovnosť chvíle páčila. Do krajiny Rozprávkovo, v ktorej žili múdry kráľ a kráľovná, vstúpili odvážni prváci v rovnakom slávnostnom oblečení, ktoré podčiarklo slávnosť a nevšednosť danej ceremónie. Slávnostný ceremoniál otvorila kráľovná, ktorá privítala rodičov, prvákov, ale aj deviatakov, ktorí našich najmenších celou pasovačkou sprevádzali. Prváci sa
najskôr predstavili krátkym programom, ktorý zavŕšili spoločnou piesňou. Potom mali rodičia možnosť vidieť svoje ratolesti pri plnení úloh v jednotlivých čarovných krajinách – Číselkovo, Skladačkovo, Písmenkovo, Čítankovo a Vševedkovo, ktoré museli prváčikovia navštíviť. Musíme podotknúť,
že boli veľmi statoční a s úlohami sa popasovali veľmi hravo. Po zvládnutí ťažkých disciplín už mohli
byť prváčikovia prijatí do žiackeho cechu.
Pani kráľovná spolu s kráľom každého pasovali žezlom a pokrstili konfetami. Pani učiteľka zablahoželala prváčikovi k úspechu a odovzdala certifikát právoplatného žiaka našej školy. Nuž a aká by
to bola imatrikulácia bez skladania slávnostného sľubu? Čerstvo pasovaní prváčikovia sľúbili, že si
budú plniť školské povinnosti, poslúchať pani učiteľky a robiť česť svojej škole. Záver patril prváčikom, ktorí si spoločne zaspievali pieseň.
Myslíme si, že prváci zvládli svoj pasovací deň výborne. Očká im žiarili ešte dlho a domov odchádzali obohatení o nezabudnuteľné zážitky a príjemné dojmy. Imatrikulácia sa na našej škole uskutočnila po prvý krát a vzhľadom na kladnú odozvu sa v našej škole určite usídli ďalšia zaujímavá
tradícia.
PaedDr. Silvia Vašková
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Prišiel k nám svätý Mikuláš
Mikuláš, Mikuláš čo nám dobré dáš?

Tak túto vetu si kladú hádam všetky deti na našej zemeguli. V každej krajine pod iným menom. U nás od určitého času pomenovanie „dedo mráz“ nahradilo pomenovanie Mikuláš. V povedomí nám však stále ostáva
a každé dieťa čaká na sladké prekvapenie či už vo svojich čižmičkách alebo topánočkách. Táto legendárna postava patrí medzi najpopulárnejších svätých.
Napriek popularite nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Meno Mikuláš pochádza z gréčtiny a v preklade
znamená „víťaz“. Narodil sa niekedy okolo r. 270, a to
pravdepodobne v Patare, na južnom pobreží Malej Ázie.
Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Myra /terajšia obec Demre v južnom Turecku/. Z jeho životopisov je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom
chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli
čestne vydať. Odtiaľ sa odvodzuje ľudový zvyk, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky
tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. Niektoré životopisy
hovoria, ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov,
ako zachránil stroskotaných námorníkov a pod.
Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám treba pripustiť, že postava myrskeho biskupa bola výnimočnou osobnosťou, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu. Svätý Mikuláš zomrel v pokročilom veku a pochovali ho v myrskom kostole, kde boli jeho pozostatky až do roku
1087. Mikulášove pozostatky boli prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili kostol zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo vysvetľuje
jeho patronát nad voňavkármi. Zvyk obdarúvať vznikol v Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky a celého sveta.
Aj v našej obci si tento sviatok získal nezvyčajnú popularitu. Tešili sa deti, ale aj dospelí, hlavne na úžasnú atmosféru príchodu sv. Mikuláša a jeho sprievodcov: anjela, snehulienky a čerta.
Tento neopakovateľný pocit každoročne vytvára pre naše deti kolektív obecného úradu a kultúrnej
komisie. Čarom rozsvietenej jedličky a svetiel nás navštívil pocit lásky, dobrosrdečnosti a potreby
rozdávať sa jeden pre druhého,
hlavne pre naše milované deti,
ktoré samozrejme Mikuláš obdaril balíčkom sladkostí. Deti, ktoré mali odvahu, nám tento podvečer spríjemnili veršom
alebo piesňou pre sv. Mikuláša. Tejto udalosti sa zúčastnilo
približne 200 detí, čo nás samozrejme potešilo. Veríme, že
tento svätec v našich dušiach
a skutkoch ostane nielen v deň
jeho menín, ale po celý rok bude v nás vyvolávať potrebu
myslieť jeden na druhého.
Redakčná rada
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VIANOČNÉ TRHY
V obci Pečovská Nová Ves sú už tradíciou vianočné trhy, ktoré navodia predvianočnú atmosféru a spríjemnia adventné chvíle nielen Pečovskonovovešťanom, ale aj návštevníkom obce. Každoročne sa organizujú pred obecným úradom, týždeň pred Vianocami, tento rok to bolo 17.12. /sobota/. Tohtoročné trhy vzhľadom na nepriazeň počasia, ktoré bolo skúpe na slniečko, sa presťahovali
do kultúrnej miestnosti obecného úradu.
Ale tým to neubralo na ich originalite a zvláštnosti. Ako každý rok nechýbali vianočné ozdôbky,
varené vínko, vianočný punč pripravený úniou žien, pečená klobása, vianočná kapustnica a osvedčená zabíjačková polievka „ grajcupa“.
Domáci zruční majstri sa prezentovali svojimi výrobkami, a to vianočnými oblátkami, včelím medom a perníkmi. Svojimi majstrovskými kúskami oslovili deti zo školského strediska záujmovej činnosti a komunitného centra. Bolo sa veru na čo pozerať, ale aj čo kúpiť. Vernou súčasťou trhov sú
remeselníci, ktorých združuje Šarišské svetové stredisko Prešov. Prezentovali sa krásnymi výrobkami a svojou účasťou priniesli vianočné čaro harmónie a krásy. Celá akcia bola sprevádzaná kultúrnym programom, v ktorom vystúpila rómska tanečná skupina Gulo medos, cirkevný zbor, ktorý
pôsobí v kostole svätého Ondreja a spevácka skupina Jablonka pri klube dôchodcov. Atrakciou a
spestrením tohtoročných trhov bol pán Jambrich z Hanisky so svojimi ručne vyrezávanými stolčekmi. Novinkou bola súťaž o najkrajší perník, za ktorý hlasovali návštevníci trhov. Za naj ... perník bol
vyhlásený zelený stromček od p. Nemcovej.
Veríme, že tí, ktorí navštívili naše trhy, si tu našli potešenie pre svoje srdiečko a prídu aj nabudúce. Zároveň pozývame všetkých na budúci rok.
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi praje všetkým ľudom dobrej vôle spokojný a úspešný nový rok 2012.
Redakčná rada

Vianočná besiedka v komunitnom centre
Vianoce. Na tieto sviatky a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa
tešíme všetci. V predvianočnej atmosfére sa niesli posledné dni pred prázdninami aj u našich rómskych žiakov. Svoj talent, ktorý sa v nich skrýva, ukázali na slávnostnej vianočnej
besiedke, ktorá sa konala 20. decembra v priestoroch komunitného centra. Deti spolu s nami, svojimi učiteľkami, pripravili program, ktorým chceli potešiť svojich rodičov, blízkych.
Po úvodnej vianočnej kolede zarecitovala deviatačka Lucia Červeňáková vianočnú básničku. Prváci vystúpili so scénkou o snehových vločkách a tretiaci s radosťou a úprimnosťou
vinšovali. Štvrtáci a siedmaci obohatili slávnosť peknými básňami, vinšami a koledami. Veľmi pekným programom prispeli piataci so svojím divadielkom o Popoluške. Nechýbal ani tanec a dievčatá svojimi krokmi zumby dostali do varu všetkých prítomných. Vyslúžili si veľký
potlesk, a tak pridali ešte dva moderné tance. Besiedky sa zúčastnilo zopár rodičov, no dúfame, že na budúci rok ich príde viac a potleskom odmenia svoje šikovné deti.
Príjemná vianočná atmosféra pokračovala aj po skončení programu. Deti si pochutnali na
vianočnom pečive a teplom čaji, ktoré pre nich pripravili p. Vierka Horňáková a p. Lacková.
V tento predvianočný čas sme sa takto rozlúčili pred odchodom na vianočné prázdniny a
zaželali sme si najkrajšie a najlepšie prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý nový rok 2012.
To isté želáme všetkým vám.
Mgr. Zuzana Majdáková
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Vianočný koncert
Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče,
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
Pre žiakov a učiteľov základnej a
materskej školy sú Vianoce už vtedy,
keď sa pripravujú na Vianočný koncert, ktorý sa stal v našej obci už tradíciou. V poslednú predvianočnú nedeľu sme sa potešili každému, kto
prišiel medzi nás do telocvične základnej školy. A tak, ako doma chystáme darčeky pre svojich najbližších,
aj naše deti prichystali darček pre
všetkých – starých i mladých, darček
venovaný z lásky.
Sviatočnou atmosférou bol pretkaný celý koncert. V našom balíčku nechýbali vinše, koledy, tance, piesne
či scénky. Tí najmenší – škôlkári –
nás na chvíľu preniesli do čias detstva, keď sme túžobne čakali na
príchod Ježiška a na vysnívané darčeky. Úsmev a radosť na tvárach
prítomných vyčarili svojimi vystúpeniami aj deti zo základnej školy.
Mažoretky, tancujúce snehové vločky, vinšovníci, speváci i tanečníci
rozochveli nejedno srdiečko. Tóny
záverečnej piesne Hallelujah a svetielka prskaviek niesli ku všetkým želanie príjemných a pokojných sviatkov.
A keďže nám končí starý rok a vystrieda ho nový, pripájame svoje
prianie:

Zamiešajte vareškou svoje
tajné priania,
pridajte pár orieškov
očakávania
a zamiešajte znovu pre šťastie,
nech dobro a láska narastie!
Šťastný a úspešný rok 2012!

PaedDr. Gabriela Kundríková
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Jablučko v Srbsku
Áno, je to tak, naši milí rodáci, náš DFS Jablučko dostal ponuku na reprezentáciu svojej práce, obce a vlasti v Srbsku v meste Belehrad. Išlo o región „Srem“ Jakovo. Konal sa tam svetový festival s
medzinárodnou účasťou od 15. - 18.12. 2011. Boli sme ako jediní účastníci zo Slovenska a pred tromi rokmi našu krajinu na tomto festivale reprezentoval DFS Šarišanček z Prešova. Počas týchto štyroch dní deti absolvovali 4 vystúpenia. Prvé
vystúpenie bolo v obci Surčin, ktoré má 7 000
obyvateľov. Druhé vystúpenie v Smeredavskej Palanke v meste, ktoré má 12 000 obyvateľov. Toto mesto je významné tým, že tam
Slováci postavili veľkú fabriku, ktorá je aj dnes
veľkým tvorcom pracovných miest a momentálne tam prebieha projekt na výstavbu etno
domov pre deti, ktoré sa tam budú učiť jazyky.
V tomto meste si veľmi vážia Slovákov, pretože tam naši rodáci spôsobili veľký priemyselný
pokrok. Jedno z vystúpení bolo v ich národnej

televízii RTS, a to v najpopulárnejšej televíznej relácii na živo. Vybrali nás a detský súbor z Ruska, od ktorého sme dostali pozvanie v júni 2012 na svetový festival do Moskvy.
Pre deti bolo natáčanie náročné, ale napokon
to zvládli. Celý tento zájazd bol náročný, ale
vďaka disciplíne, ktorú máme zavedenú v súbore, to išlo bez vážnych problémov. Posledné vystúpenie bolo v Belehrade, kde sme sa rozlúčili, rozkrájali tortu a odišli domov. Cesta trvala 10 hodín, ale vďaka kinedrilu deti cestu znášali veľmi dobre.
Ubytovanie sme mali v rodinách, kde nás s láskou a ochotou prijali a príkladne sa o nás starali. Deti mali perfektne pripravený program a mohli tu zúročiť svoje naučené znalosti z anglického a nemeckého jazyka. Našli si nových priateľov a pri lúčení im nejednému vyhŕkla slzička z oka. Náš hostiteľský
súbor mal pomenovanie podľa regiónu „Srem“ a 65 ročnú tradíciu. Sú to profesionáli, veľmi dobrí ľudia
so zmyslom pre zodpovednosť a národnú hrdosť. Prešli si útrapami vojny, keďže mesto Belehrad bolo
jedným z centier bombardovania americkými
lietadlami. Po vojne sa rýchlo zotavili, ale na
duši im ostal bôľ. Máme úžasne zážitky, sme
na seba hrdí, že sme to dokázali a urobili dobré meno našej obci a celému Slovensku. Možno raz budeme mať možnosť privítať našich
srbských priateľov aj u nás. Ďakujem všetkým,
ktorí nám pomohli tento zájazd uskutočniť, a
to základnej škole, obecnému úradu, matkám,
ktoré zájazd absolvovali a tým, ktorí nám zverili svoje ratolesti. Samozrejme nesmieme zabudnúť na naše výnimočné a talentované deti.
Vďaka Bohu!
Vedúca súboru Vierka Horňáková
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Naši jubilanti
Michal Glosik
Začiatkom novembra sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov pán Michal Glosik. Narodil sa 11.11.1921 v obci Kamienka v
okrese Stará Ľubovňa. Detstvo a mladosť prežil v rodnej obci.
V jeseni roku 1941 narukoval na základnú vojenskú službu, ktorá
mala trvať dva roky, ale po vypuknutí 2. svetovej vojny táto služba trvala viac ako 4 roky. Ako vojak Slovenskej armády sa zúčastnil bojov
v Rusku a neskôr po vypuknutí Slovenského národného povstania sa
pridal k Prvému československému armádnemu zboru a zúčastnil sa
na oslobodzovaní Československa od fašistov.
V roku 1945 sa oženil. S manželkou Máriou, ktorá pochádza z tej
istej obce ako on, má tri deti a tri vnučky. Stále žijú v harmonickom
manželstve a oslávili už 65. výročie sobáša.
V roku 1951 ho pracovné povinnosti doviedli do Pečovskej Novej Vsi, kde si neskôr postavil rodinný dom a tu doteraz žije. Pracoval v štátnych službách, ako príslušník zboru národnej bezpečnosti. Po odchode zo štátnych služieb bol v rokoch 1977 až 1981 predsedom Miestneho národného výboru v Pečovskej Novej Vsi. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii sa v obci vykonalo mnoho
akcií, napr. výstavba chodníkov, výstavba novej cesty /terajšia ulica Na Rybníkoch/ a začal sa realizovať projekt výstavby radovej zástavby, čo umožnilo mladým ľuďom z obce a z okolia postaviť si
nové domy. Najväčšou akciou ale bolo dokončenie výstavby a otvorenie nového nákupného strediska, ktoré sa stavalo svojpomocne občanmi obce. Neskôr ešte niekoľko rokov pracoval v miestnej prevádzkárni ako skladník.
Popritom všetkom jeho záľubou je včelárenie. Napriek vysokému veku sa tomuto koníčku venuje
dodnes. Svojou usilovnou prácou prináša kvalitný med aj na stoly občanov našej obce.

Mária Ižariková, rodená Cicmanová
13. november bol pre Máriu Ižarikovú pamätný, pretože v tento deň
sa dožila svojich 90. narodenín. Aký bol život tejto ženy?
Narodila sa v roku 1921 a do svojich 7 rokov žila sama so svojou matkou, pretože jej otec odišiel do Ameriky. Matka pracovala ako krajčírka,
ale otec na nich nikdy nezabudol a spoza oceánu im pravidelne posielal peniaze. Nastúpila na základnú školu a zakrátko po prvýkrát uvidela svojho otca, ktorý prišiel na krátku návštevu domov. Mladá rodina sa
rozrástla o ďalšie dievča – Annu. Otec sa z Ameriky už nikdy nevrátil. Ťažko tam pracoval vo fabrikách a ochorel na rakovinu pľúc, zomrel
a bol pochovaný ďaleko od svojej rodiny.
Keď ukončila základnú školu, začala pracovať ako chyžná pre rodinu
Máriássyovcov. Túto prácu si veľmi pochvaľovala a vždy o svojich zamestnávateľoch hovorila s veľkou úctou. Vydala sa, keď mala 19 rokov za Jána Ižarika. Bola však
II. svetová vojna a manžel musel narukovať na front a zanechal ju s dvomi malými deťmi. Takmer
o neho prišla, pretože vo vojne bol ťažko ranený. Keď sa skončila vojna, narodili sa im ešte ďalšie
deti. Obaja ťažko pracovali najmä na poliach. Po ôsmich rokoch sa rodina rozrástla o ďalšie dievča.
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V čase znárodňovania prišli o všetky role a 50 ročná žena išla pracovať ako upratovačka do novoutvorenej základnej školy. Jej prvá výplata bola 1200 korún a na prácu sa sťažovala, pretože nedostávali žiadne čistiace prostriedky. Po 5 rokoch odišla do dôchodku. Celý svoj život rada chodila
do kostola, kde sa predmodlievala ruženec.
Je to už 20 rokov, čo ju manžel opustil navždy. Najhorším údelom rodiča je, keď prežije svoje dieťa. Pred siedmimi rokmi jej zomrel syn. Posledné roky jej života sú pre ňu nesmierne ťažké, pretože
ju sužujú rôzne choroby. No neprešiel deň, aby sa nemodlila za svojich blízkych a za všetkých ľudí,
ktorých pozná. So svojimi chorobami statočne bojuje a obetuje ich Bohu. Jej život nikdy nebol ľahký a celý ho obetovala pre svoju rodinu, ktorú nesmierne miluje.

Andrej Džubák

V rodine Mateja a Anny Džubákovej sa 29. novembra 1921 narodil v poradí ako tretie dieťa náš jubilant pán Andrej Džubák. Otec
Matej bol roľníkom a neskôr štátnym zamestnancom - cestárom
a mamka Anna sa postupne starala o výchovu 7 detí - dvoch synov a piatich dcér. Štyri roky základnej školy vychodil v Pečovskej
Novej Vsi. Na základe odporúčania triedneho učiteľa od piateho
ročníka dochádzal ako jediný žiak z Pečovskej Novej Vsi do školy
v Sabinove, kde pokračoval aj v meštianke. Po jej skončení rok
zostal doma a pomáhal rodičom v poľnohospodárstve, začal študovať na Roľníckej škole v Orkucanoch, ktorú po dvoch rokoch
úspešne ukončil a táto škola mu dala budúcnosť. Svoju pracovnú činnosť začal vo Zväze hospodárskych družstiev ako praktikant.
1.10.1942 narukoval k vojsku v Prešove, kde bol zaradený ako spojár. V máji 1943 ho prevelili do
spojovacej čaty v Martine, v júni 1943 ich presunuli cez Maďarsko, Poľsko na Ukrajinu na Krym do
obce Zamkoj, kde pôsobil ako veliteľ rádiotelegrafnej stanice. Neskôr bol presunutý ako rádiotelegrafista do krásnej Odesy. Po 3 mesiacoch ochorel na žltačku. Po deviatich dňoch transportu ho dopravili späť na Slovensko do Vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Po 42-dňovej hospitalizácii bol zaradený do kasární v Liptovskom Mikuláši a neskôr v Martine, kedy začalo SNP, kde ho opäť vybrali ako rádiotelegrafistu. Po obsadení Banskej Bystrice nemeckou
armádou sa vrátil znovu do kasární v Prešove, odkiaľ bol znova transport na západné Slovensko do
partizánskeho oddielu „UHER“, kde sa bojovalo s nemeckou armádou, ktorá ustupovala na západ.
Vojna skončila 8.5.1945, ale z kasární ich prepustili až 13.12.1945, kedy po 39 mesiacoch vyzliekol vojenskú uniformu. Takto skončil neopísateľnú časť svojho života, ale ďakuje Pánu Bohu, že sa
napriek zdravotným problémom mohol vrátiť živý k svojim domov.
Po návrate z vojny domov sa zamestnal v závode, odkiaľ odišiel, najprv ako pomocný skladník,
neskoršie pracoval ako samostatný skladník v Lipanoch, v Sabinove ako vedúci rastlinného oddelenia a ako vedúci prevádzky. Situácia sa menila a menovali ho za riaditeľa závodu. V tomto čase bola socializácia dedín, čo zvyšovalo zodpovednosť za závod. Jeho zodpovedný a svedomitý prístup
k práci bol jedným z dôvodov natrvalo podlomeného zdravia a preto nie odbornosť, ale zdravotné
problémy po územnej reorganizácii boli dôvodom, že bol z tejto funkcie odvolaný a poverený ako
vedúci technológ laboratória. Jeho zdravotný stav sa ani po čase neupravil, musel predčasne ukončiť zamestnanie a ostať na invalidnom dôchodku s mesačnou výškou 1417,- Kčs. Keďže jeho manželka do toho času bola nezamestnaná, starala sa o štyri deti a celú domácnosť, bola nútená jeho
odchodom do dôchodku nastúpiť do zamestnania. Preňho a jeho rodinu to všetko, čo sa udialo, bolo veľmi ťažké, ale poučil sa, že prílišná svedomitosť sa v takýchto chvíľach nevypláca, ale škodí.
Deň 16.9.2001 odchodom do večnosti im najdrahšej a veľmi vzácnej osoby jeho manželky a matky ukončil 54 rokov ich spoločného života. Do dnešného dňa ju nevie svojim deťom vždy nahradiť,
ale s pochopením, láskou a Božou pomocou to spoločne zvládajú.
Všetkých našich jubilantov navštívil aj pán starosta a poprial im do ďalších rokov hlavne
pevné zdravie, veľa krásnych, pokojných a slnečných dní. K zástupu gratulantov sa pripájajú aj pracovníci obecného úradu a redakčná rada.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
Peèovskej Novej Vsi vítame deti:
Simona Giňová
Jolana Bilá
Diana Koščová
Matúš Straka
Peter Kolcun
Lívia Zubrická
Diana Záletová
Miroslav Bilý
Simona Gabčová

Manželstvo uzavreli:
Martin Kandráč (Peč. Nová Ves)
Róbert Bilý (Ostrovany)
Miroslav Bilý (Peč. Nová Ves)

Kristína Gumanová (Bzenov)
Viera Červeňáková (Peč. Nová Ves)
Alžbeta Miková (Šarišské Jastrabie)

Srdečne blahoželáme jubilantom
93 rokov
92 rokov
90 rokov

88 rokov
87 rokov
86 rokov
83 rokov
82 rokov

Andrej Chovanec
75 rokov
Andrej Slota		
Mária Buriková		
Juraj Michalík		
Michal Glosik		
Mária Ižariková
70 rokov
Andrej Džubák		
Mária Glosiková
65 rokov
Anna Verešpejová		
Mária Novická		
Pavlina Ridillová		
Štefan Kochan		
Štefan Krajňák		
Margita Liptáková		
Karol Lipták		
Zdenka Verešpejová		

Jolana Dudášová
Marta Kaminská
Andrej Kubuš
Karolína Baňasová
Katarína Sopčáková
Jozef Tall
Ján Trávnik
Helena Novická
Mária Želinská
Imrich Verešpej
Martin Matvija
Halina Bujňáková
Ervín Figura
Cecília Červeňáková
Barbora Semančíková
Juraj Zubrický
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81 rokov

Vincent Šveda
65 rokov
Margita Partiková		
Marta Stracenská
60 rokov
Rozália Verešpejová		
Mária Lichvárová		
		
80 rokov
Alžbeta Leščáková		
Pavel Tutoky		
			
			

V roku 2011
nás opustili:
Štefan Vaľuš
František Zakuťanský
Viera Mušinská
Margita Daňková
František Volanský
Tomáš Nižník
Mária Nemcová
Ján Kerpčár
Jozef Burik
Juraj Mačišák
Matej Džubák
Anna Hudáková
Andrej Hudák
Juraj Gajdoš
Margita Mikušová
Dezider Lacko
Jozef Petruš
Ladislav Voľanský
Anna Baňasová
Mária Jacková
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Helena Dujavová
František Ižarik
Pavlina Marcinová
Štefan Hurdich
Štefan Červeňák
Magdaléna Želinská, Mgr.
Andrej Červeňák
Ján Kochan
Štefan Hrabčák
Jozef Michalík

