V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.
Šťastný nový rok 2013,
veľa lásky, zdravia, splnených snov
a pracovných úspechov Vám želá
redakčná rada
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Vážení spoluobčania,
v prvých januárových dňoch sa Vám dostáva do
domácností štvrté číslo nášho obecného spravodajcu roku 2012. Uzatvárame kalendárny
a hospodársky rok 2012. Nastáva obdobie hodnotenia, porovnávania, obdobie analýz. Prežili sme zvláštny a dosť ťažký rok. Rok prelomový. Celospoločenské zmeny, predčasné voľby poslancov do NR, rôzne kauzy, ekonomická
a spoločenská kríza, to všetko ovplyvňovalo situáciu nielen v samotnej obci, ale aj v našich rodinách a nás samých. Ale bol to rok aj bohatý,
ktorý nám priniesol mnoho rozvojových impulzov a plnení, ktoré nás zaiste posunuli dopredu.
Starí rodičia nás učili úcte k jedlu. Keď nám
chlieb spadol na zem, museli sme ho zodvihnúť,
ofúkať a pobozkať. Ani jedna omrvinka nesmela vyjsť nazmar. Dnes vidíme a pred Vianocami obzvlášť sme videli v obchodných centrách
bezhlavé míňanie peňazí a nakupovanie všetkého, aj toho, čo nepotrebujeme. K tomu okázalé osvetlenie, ohňostroje, petardy, bujaré oslavy.
Len aby sme „komusi“ ukázali, že na to máme.
Tak toto nie je o Vianociach. A tobôž nie o kríze.
Veľmi aktuálnou témou v závere minulého
roka bol štrajk učiteľov a ich požiadavky na zvýšenie platov. Samospráva má záujem na tom,
aby školy fungovali a prosperovali a aby učitelia
boli za svoju prácu primerane ohodnotení. Nemôže to však ísť na úkor obecných zdrojov tak,
ako sa to snažia niektorí čelní predstavitelia príslušného ministerstva poriešiť. Ono sa to môže
nakoniec skončiť aj tak, že budeme rušiť triedy,
zvyšovať počty detí v triedach, prepúšťať učiteľov. Čas ukáže, aký scenár nám život prinesie.
A aby toho nebolo málo, k tomu prišla zmena
financovania Školských stredísk záujmovej činnosti a ich pretransformovanie na Centrá voľného času. Z toho budeme mať minimálne celý prvý polrok hlavu v smútku. Verím, že príde čas
systémových opatrení, a že štát zvýši objem finančných prostriedkov smerovaných do školstva.
Pravidlá spoločenského správania nám hovoria okrem iného aj o tom, ako sa máme správať, ak si pozveme hosťa do svojho domu, úradu. Hovoria však aj o tom, ako sa má správať
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hosť. A aj to, že ak ho písomne pozveme na
nejakú slávnosť, podujatie, kde sa chceme poďakovať za niečo a on nemôže prísť, mal by
sa ospravedlniť. Lebo tak celá snaha, námaha
a príprava vychádza nazmar.
Na poslednom minuloročnom obecnom zastupiteľstve poslanci schválili rozpočet obce na
rok 2013. Kvôli udržaniu deficitu verejných financií vláda podpísala so ZMOS-om memorandum. Podľa neho obce a mestá boli zaviazané,
aby v tomto roku oproti minuloročnému rozpočtu znížili výdavky na tovary a služby o 10 %, na
mzdy o 5 %, nerozpúšťali rezervný fond a nebrali nové úvery. V zmysle týchto intencií bol aj náš
rozpočet takto schválený. Nazval by som to tak,
že to bude rok šetriaci.
Z uvedeného vychádza, že rozvoj samosprávy bude ďalej možný viacmenej vďaka eurofondom. Mala by sa však znížiť administratívna náročnosť. Tá nás veľmi ubíja. V tomto roku vďaka
eurofondom budeme pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce, v projekte zamestnanosti - zriaďovania obecného podniku, ktorý spočíva v prestavbe starej pece na murovanú halu.
Začať by sme mali s realizovaním projektu Zhromažďovací dvor a kompostáreň. Tento projekt by mal výraznou mierou prispieť k lepšiemu
nakladaniu a spracovaniu vytvoreného domového odpadu. V konečnom dôsledku by sa to malo prejaviť v úspore finančných prostriedkov vynakladaných obcou na odpadové hospodárstvo.
Osud ďalších nateraz podaných projektov je
v rukách hodnotiteľov.
Pripravuje sa nové programové obdobie na
eurofondy 2014 - 2020. Osobne by som si vedel predstaviť do budúcna prijatie do pracovného pomeru jedného pracovníka - špecialistu na
písanie a podávanie projektov. Určite by na seba zarobil a obci by sa to mnohonásobne vrátilo.
Veríme, že do polroka nám štát zaplatí (dofinancuje náklady) za dva zrealizované projekty
- Rekonštrukcia ZŠ a Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev. Od tohto kroku budú závisieť všetky naše tohtoročné aktivity.
V prvom polroku chceme uskutočniť súťaž
- výber dodávateľa prostredníctvom verejného
obstarávania na výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov v lokalite IBV Za Majerom. Táto

akcia by mala byť nosnou pre tento rok, pretože
tu budeme potrebovať okolo 450 tis. €. Predtým
však musíme zrealizovať verejné osvetlenie.
V prípade zlého vývoja obecných financií môže
časť prác z tejto stavby prejsť do budúceho roka. Realizovanie tejto stavby bez úveru si však
neviem predstaviť. A stavať to tri roky by asi nemalo zmysel.
V tomto roku počítame aj s niekoľkými ďalšími menšími akciami. V prípade, že na ulici Južnej si všetci občania do mesiaca apríla zrealizujú domové prípojky (voda, kanál, plyn), tak
zabezpečíme asfaltovanie tejto ulice.
Pozornosť chceme venovať aj prestavbe
obecného parčíka v strede obce s osadením sochy sv. Ondreja. Na tú sme vyhlásili aj verejnú
zbierku.
Máme záujem na tom, aby naša obec bola zaujímavá a atraktívna nielen pre domácich,
ale aj návštevníkov. Naše snaženie preto bude
smerované do budovania prvkov drobnej architektúry. Ucelený projekt predstavíme v priebehu
prvého polroka.

Zaoberáme sa myšlienkou budovania nových atrakcií. Jednou z možných atrakcií by
mohla byť dobová mýtnica. Jej existencia je neodmysliteľne spätá s históriou našej obce. Súčasťou by mohla byť galéria umeleckých diel
a expozícia o histórii obce. Aj keď je to hudba
budúcnosti, chcel by som už teraz vyvolať verejnú diskusiu o tejto myšlienke.
Je mnoho takých dní, keď musíme urobiť dôležité a nekompromisné rozhodnutia, ktoré si vyžadujú moje jednoznačné áno alebo nie. Ak som
svojimi rozhodnutiami niekomu poškodil, ublížil
alebo ho znevýhodnil, chcem sa všetkým touto
cestou ospravedlniť. Určite to nebolo úmyselné,
ale v záujme veci.
V závere môjho príhovoru sa chcem
všetkým poďakovať za akúkoľvek pomoc a podporu, ktorú ste nám prejavili v uplynulom roku.
Na prahu nového roku želám Vám a Vašim rodinám šťastie, zdravie, pohodu a veľa úspechov
v osobnom a spoločenskom živote.
Jaroslav Baňas
starosta obce

VEREJNÁ ZBIERKA

Jednou z tohtoročných aktivít by mala byť aj prestavba verejného priestranstva (parčíka) v strede obce
pred domom rodiny Bittnerovej. Prestavba bude pozostávať z vydláždenia plochy, výsadby zelene, kvetín
a drevín, opravy kamenného múra a osadenia sochy sv. Ondreja, patróna obce. Socha bude vyrobená
z bieleho mramoru a bude osadená na kamennom podstavci vysokom cca 1 meter. Samotná socha bude
v ľudskej veľkosti. Bude spracovaná v duchu ikonografie vzťahujúcej sa k predmetnému svätcovi. Sv. Ondrej bude stvárnený ako starý muž v riasenom rúchu. Do návrhu budú prevzaté prvky tak z oltárneho obrazu, ako aj priečelia kostola sv. Ondreja. Predbežný návrh zhotovenia tohto diela je na priloženej mape.
Celkové náklady kalkulujeme vo výške cca 15 - 20 tisíc eur. Časť prác chceme zrealizovať svojpomocným
spôsobom. Obec vyhlásila verejnú zbierku na výrobu a osadenie tejto sochy v termíne od 28. 11. 2012
do 31. 8. 2013. Finančné
prostriedky - príspevky môžete posielať na
osobitne zriadený účet
3072673451/0200 alebo
priniesť do pokladne
obecného úradu.
Privítame aj Vaše prípadné návrhy alebo podnety k predloženému návrhu.
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OBEC V ROKU 2012
V OBRAZOCH
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Pečovská Nová Ves
I. č a s ť
ÚVODNÉ 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.
(2) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Pečovská Nová Ves na svojom území ukladá poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

II. č a s ť
MIESTNE DANE
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
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 osoby uvedené v ust. § 5 zákona 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 v katastrálnom území obce Pečovská
Nová Ves v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach:
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a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky
Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 ods. 2 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
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/.
Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 na území obce Pečovská Nová Ves je:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- trvalé trávnaté porasty

- 0,2675 eura/m2
- 0,0351 eura/m2

(4) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 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
(podľa prílohy č.2 zákona).
(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 pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe č. 2 zákona.
Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 na území obce Pečovská Nová Ves je:
- záhrady
- 1,85 eura/m2
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
- 1,85 eura/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, trvalé trávne porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,75 %
0,40 %
0,40 %
0,25 %
0,25 %
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§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 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 v členení podľa ust. §10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa §10 ods. 3 zákona o miestnych daniach.
Na zaradenie stavby podľa ods. 2 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
(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) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pečovská Nová Ves za každý aj začatý m2
zastavenej plochy je:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu ............................................................................................ 0,069 eura,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu ................................................................................. 0,057 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 administratívu .................................................................................. 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/ ................................................. 0,696 eura.
(5) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory 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.
Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva
na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
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(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 za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,069 eura za byty,
b) 0,099 eura za nebytové priestory

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) V súlade s ust. § 17 zákona o miestnych daniach sú od dane z nehnuteľností oslobodené:
a) pozemky a stavby vo vlastníctve obce
b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov
c) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, amfiteátre, výstavné siene,
osvetové zariadenia.
(2) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane s ohľadom na
miestne podmienky znižuje daň z pozemkov v obci nasledovne :
a/ o 30 % z daňovej povinnosti za pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené
vzhľadom na ich podkopanie, ich umiestnenie v pásmach hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, že sú to rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením a brehové porasty.
(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.
(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 ne-
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hnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 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. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
(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 pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť vydražiteľovi,
začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) 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.
(4) Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať ani vyberať.

§9
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(2) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 166,00 eur je splatná
v troch splátkach:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
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.
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(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan
		 s ťažkým zdravotným postihnutím.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(4) Základom dane je počet psov.
(5) Ročná sadzba dane za psa na území obce Pečovská Nová Ves je za jedného psa a kalendárny rok:
a) 5,00 eur za psa držaného v rodinných domoch
b) 10,00 eur za psa držaného v bytoch a bytových domoch
Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 10 ods. 1 tohto VZN a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Písomné oznámenie sa doručuje 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.
(8) Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9) 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.

§ 11
Zníženie dane
Správca dane podľa §29 zákona o miestnych daniach znižuje daň za psa pre fyzické
osoby: - o 50% pre vlastníka psa, ktorý je zároveň držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím

§ 12
Daň za užívanie
verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
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(2) 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) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d) priestranstvo na rázcestí ulíc Hlavná a Ľutinská
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa
osobitného zákona.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 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 a pod.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
(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 na území obce Pečovská Nová Ves
0,10 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 dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný
oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Pečovskej Novej Vsi, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
(8) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv
na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane.
(10) 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.

§ 13
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacích zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej len zariadenie).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
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(4) Sadzba dane za ubytovanie je 0,33 eur na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
(6) Daň je splatná štvrťročne pozadu do 15.dňa nasledujúceho štvrťroka pri predložení hlásenia platiteľov daní o počte ubytovaných osôb, počte prenocovaní a výšky dane za predchádzajúci štvrťrok.
(7) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie dátum, meno prenocovanej osoby a výšku vybranej dane.
(8) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu o počte ubytovaných osôb vo forme „Knihy ubytovaných“ a je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za účelom kontroly
správnosti vykazovanej evidencie v náväznosti na štvrťročné hlásenia.

§ 14
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 prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku oznamovacej
povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 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 je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov,
označiť ich štítkom s uvedením týchto údajov:
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a) výrobné číslo predajného automatu – identifikačné údaje,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresa,
c) dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia.

§ 15
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 prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
(7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 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 daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích automatov, označiť ich štítkom s uvedením týchto údajov:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja – identifikačné údaje,
b) názov firmy, resp. meno podnikateľa, adresu,
c) dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia.
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III. č a s ť
MIESTNY POPLATOK
§ 16
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.
(2) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.
2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(3) 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.

§ 17
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je
a) pre fyzické osoby – občanov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach:
- 0,0164 eur na osobu a kalendárny deň, t. j. 6,00 eur na osobu a kalendárny rok.
Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli na celé eurá. Pri platení poplatku budú poplatníkom
vydané žetóny. Dve smetné nádoby sú určené pre 5 a viac osôb v domácnosti.
b) pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c)
zákona o miestnych daniach je sadzba nasledovná:
- 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).

§ 18
Určenie poplatku
(1) Správca dane určuje poplatok takto:
a) pre poplatníka – fyzická osoba – občan obec určuje poplatok na určené obdobie ktorým je
kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
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počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
b) pre poplatníkov so zavedeným množstvovým zberom (právnické osoby a podnikatelia)
obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku, počtu zberných nádob
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

§ 19
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len „ identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak nie je poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) zákona o miestnych daniach názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach,
predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali. Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne na obecnom úrade v Pečovskej
Novej Vsi vyplnením príslušného tlačiva.
(3) Poplatková a ohlasovacia povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne
táto skutočnosť .

§ 20
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
(2) Splatnosť poplatku:
a) u poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach: - do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
b) ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím,
ale pre množstvový zber obec určuje:
Spôsob platenia poplatku: na základe vystavenej faktúry v dvoch rovnakých splátkach:
I. splátka - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
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II. splátka - do 31. októbra bežného roka
Formu platenia poplatku:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi
- prevodom na obecný účet
- šekovou poukážkou
Miesto platenia poplatku: obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi

§ 21
Zníženie, vrátenie
alebo
odpustenie poplatku
(1) Obec podľa § 82 odst.2 zákona o miestnych daniach zníži poplatok pre fyzické osoby
podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona nasledovne:
n
n
n
		
n
		
n
		
		
		
n
		
		
		
n
		
		
		
n
		
		
		
		
		

dôchodcovia nad 75 rokov .................................................................................. 50 %
držitelia zlatej Jánskeho plakety ......................................................................... 100 %
držitelia striebornej Jánskeho plakety ................................................................. 50 %
(podmienkou poskytnutia úľavy je predložiť fotokópiu danej plakety)
študenti študujúci mimo miesta trvalého pobytu ................................................. 25 %
(podmienkou na poskytnutie úľavy je predložiť potvrdenie školy o štúdiu)
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)
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)
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)
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)

(2) Úľavy podľa odseku 1 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 28. februára zdaňovacieho obdobia.
Na žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podané po uvedenom termíne sa neprihliada.
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IV. č a s ť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA
§ 22
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pečovská Nová Ves prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi ,
b) bezhotovostným prevodom na účet obecného úradu,
c) poštovým peňažným poukazom.
(3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 eurá.
(4) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(5) Pri miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad sa určia alebo môžu zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady,
ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení
alebo odpustení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(6) Daňovník je oprávnený uplatniť si úľavy alebo oslobodenia poskytnuté týmto nariadením
v lehote oznamovacej povinnosti, podania daňového priznania, najneskôr však v lehote na
podanie odvolania. V prípade nedodržania ustanovených lehôt obec úľavu alebo oslobodenie
neposkytne.

§ 23
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 2013 uznieslo dňa 7. 12. 2012.
(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. 7/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 zo dňa 9. 12. 2011.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
Oznamujeme daňovníkom, že z dôvodu zmeny zákona o miestnych daniach a poplatkoch im daň z nehnuteľnosti a daň za psa budú vyrubené na jednom rozhodnutí. Daň
za psa sa týmto neuhrádza do 31. 1. 2013, ale spolu s daňou z nehnuteľností.
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OKIENKO KULTÚRY
Úcta k starším

PRIHOVÁRAME SA VÁM...
Pozdravujeme Vás, starké a starkí naši milí, prihovárame sa Vašim šedinám. Tváram, čo roky
žitia poznačili, ale i tak s láskou hľadia k nám. Prihovárame sa Vám - láskyplné ruky. Či odpočívajú už na lone? I keď tak nevládzu, keď lomcujú ich muky, vždy pohladiť a pomôcť sú ochotné. Koľko chvíľ, koľko bolesti a šťastia vracia sa stále v spomienkach. Koľko slov rozochveje srdcia padajúcich na zem ako semienka. Prihovárame sa Vám týmto veršom, ktorý sa v úcte ku vám pokloní.
Prianie zdravia, šťastia v žití vašom, nech o vaše srdcia zazvoní.
A veru naše priania zazvonili. Zazvonili v nedeľňajšie októbrové popoludnie, keď si našli cestičku do otvorených sŕdc našich starých rodičov a láskavými slovami, veršíkmi, tancami i piesňami im
povedali to, na čo niekedy v každodennom živote častokrát zabúdame. Povedali im, ako si ich vážime, ako ich máme radi a ako sa tešíme z ich prítomnosti. Kultúrny program pripravený základnou školou, spestrilo netradičné historické pásmo, ktoré prítomných previedlo históriou našej dediny. No a pekný deň, okrem vzájomného stretnutia, iste spríjemnili aj milé pohostenie a praktický
darček, ktorý venoval obecný úrad.

Mgr. Valentína Krajňáková

Mikuláš v našej obci
Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej
Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku. Napriek popularite nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Pred stovkami rokov sa narodil niekedy okolo
r. 270 a to pravdepodobne v Patare, na južnom pobreží Malej Ázie.
Od jeho životopiscov je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci 3 chudobným
dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Od tejto povesti bol odvodený aj
ľudový zvyk, že v noci pred sv. Mikulášom dávame darčeky deťom, tak aby nevideli, kto
im ich dal. Je známa aj povesť o tom, ako sa Mikuláš zjavil vo sne cisárovi Konštantínovi
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a kázal mu prepustiť na slobodu troch dôstojníkov, ktorí boli nespravodlivo odsúdení na
IV. č a s ť
smrť. Všetky podania o Mikulášovi tvrdia, že zomrel v Likijskej Mire a tam neskôr nad jeho
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
hrobom postavili chrám a na jeho počesť bol zasvätený zvláštny sviatok. V roku 1087 sa
Talianom podarilo previezť pozostatky sv. Mikuláša do talianskeho mesta Bari. To spôso§ 22 západ. V podobe, v akej sa tieto rozprábilo rozšírenie úcty k sv. Mikulášovi na katolícky
vania zachovali, ich možno zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické jadro.
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VIANOČNÉ TRHY

V posledných rokoch sa u nás stáva tradíciou, že Vianoce sú tak trochu podporené vianočnými trhmi.
Týždeň pred vianočnými sviatkami (15. decembra) komisia kultúry pri OZ v spolupráci so spoločenskými
organizáciami, základnou školou a pracovníkmi obecného úradu pripravili v poradí 12. ročník vianočných
trhov. Konali sa na verejnom priestranstve pred obecným úradom. Aj keď nám počasie príliš neprialo, prišlo do 20 vystavovateľov a predajcov. V ponuke boli rôzne vianočné predmety a dobroty - med, vianočné oblátky, medovníky, vianočné ozdoby, vence, bižutéria, výrobky z dreva. Prišli aj predajcovia zo Šarišského osvetového strediska.
Neodmysliteľnou súčasťou trhov je aj kultúrny program. Do tohtoročného prispeli aj členovia speváckej
skupiny pri KD, detský cirkevný zbor a deti zo ZŠsMŠ v Pečovskej Novej Vsi.
Nechýbalo ani občerstvenie, zabíjačková polievka, kapustnica a vianočný punč. Výťažok z trhov 268
eur išiel do zbierky na zhotovenie sochy sv. Ondreja.
Novinkou tohtoročných trhov bol aj živý betlehem so zvieratami (ovca, koza, koník), jasličkami, Jozefom a Máriou. Kultúrnu vložku tu pripravili žiaci miestnej základnej školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii trhov. Nedá nám však na záver nepovedať, že
vzhľadom na vynaloženú námahu a čas, ktorý sme venovali týmto trhom, čakali sme zo strany občanov
väčší záujem a vyššiu účasť.
Redakčná rada

JABLONEČKA
„Pod oblačkom jablonečka ovoce už nerodzi“. Autori tejto piesne vyjadrovali iný osud ako má naša Jablonečka, pretože tá má veľa zdravého ovocia. Pre náš FS Jablonečka bol tento rok jubilejný. Vznikol v roku 1997
a tento rok oslávil svoje 15. narodeniny. Tento dátum sa nám vryl hlboko do pamäti a srdca, lebo na svet prišiel
začínajúci tanečník Jakub. Začiatky veru neboli ľahké, pretože v obci, kde sa dlhodobo traduje futbal a požiarny zbor bol folklór neznámy. Ale bez práce nie sú koláče. Staré, ale múdre porekadlo, preto sme sa pustili do
práce. V súbore sa vystriedalo veľké množstvo ľudí. Vznikli tu manželstvá, vzťahy a dokonca sa môžeme pochváliť tým, že sme vychovali tanečníkov pre iné známejšie tanečné telesá. Spočiatku to bola práca namáhavá, najmä pri vyhľadávaní zanietencov folklóru a hľadaní spôsobu ako nalákať mladých na folklór. Ale ustavičným naliehaním sa to podarilo. Najprv fungovala dievčenská zložka a po dvoch mesiacoch sa pripojili chlapci.
Ľudová hudba fungovala už pred založením súboru ako ĽH Fijalečka pod vedením Petra Novického, ktorá bola
založená na podnet jednotlivcov, ktorí sa o folklór zaujímali a už predtým našu obec reprezentovali za hranicami našej obce. Treba povedať, že Fijalečka bolo prvé pomenovanie súboru, ale po čase sa zmenilo, kvôli už
existujúcemu folklórnemu súboru v Prešove. Veľký problém nastal vtedy, keď sa súbor mal prezentovať na vystúpení na verejnosti a nemal si čo obliecť. Vtedy pomohli niektorí dobrí ľudia a nejeden materský príspevok.
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Súbor sa pohol dopredu a prežil chvíle zlé, ale viacej bolo tých dobrých. Presvedčili sme mnohých a práve preto dnes môžeme fungovať vďaka podpore obecného úradu a zanietencov, pre ktorých sa folklór stal životným
štýlom. Svoje naučené zručnosti rozdávame nielen doma, ale aj v zahraničí. Dávame o sebe vedieť, že sme
tu a že sme rodáci zo Slovenska, z našej krásnej obce Pečovská Nová Ves. S hrdosťou v srdci a mysľou naplnenou dobrými nápadmi dnes rozvíjame to, čo nám zanechali naši predkovia. Z úprimnej lásky sa dnes rozdávame aj našim najmenším deťom, v ktorých vidíme čistú a skrytú vášeň k folklóru. Dnešné časy sú náročné
na ponuku, ale aj dopyt, preto nie je vždy ľahké konkurovať súčasným ponukám. Stretávame sa s rôznymi názormi, ale jedno vieme, že to čo spoločne vytvárame pre spoločnosť a obec je ušľachtilé a osožné. Folklór sa
vyvíja a naberá správny smer. Dnes ho robí každý, ale málokto správne, pretože ide o tradičnú kultúru našich
predkov, ktorí boli o niečo múdrejší než sme dnes my.
Naše 15. narodeniny sme oslávili tradične koncertom. Pripravili sme vianočný koncert, ktorý sa niesol v duchu narodenia Ježiša Krista. Bolo to rozprávanie o príbehu, ktorý prežila deva menom Mária, ktorá bola z ľudu a Pán si ju vyvolil za matku svojho dieťaťa. Atmosféra v kultúrnej miestnosti obecného úradu sa dala krájať. Účinkovalo cca 55 ľudí, ktorí sa tri mesiace, 4 krát v týždni pripravovali na tento deň. Bol to krásny zážitok
nielen pre divákov, ale aj účinkujúcich. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli. Starostovi obce a riaditeľke
základnej školy. Poďakovať chceme rodičom detí za obetu a svoj prístup k súboru. Tanečníkom, hudobníkom, hosťom večera - Stanke a Milenke. Osobitne sa chceme poďakovať Martine Podlipovej, poslankyni obecného zastupiteľstva, dlhoročnej členke súboru a tanečnej pedagogičke. Poďakovanie
patri Petrovi Zubrickému, Janke Zubrickej rod. Girovej, Monike Mesarčovej rod. Lazoríkovej, Kristínke Lazoríkovej, Ondrejovi Matisovskému a Dušanovi Podlipovi. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tým,
ktorí stáli pri zrode FS JABLONEČKA.
Nech žijú tradície, lebo v nich je ukrytý náš život a celý jeho zrod. Keď nebudú, hrozí nám zbytočný zánik.
Šťastný Nový rok praje Vierka Horňáková.
ĎAKUJEME !
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Okienko základnej školy
s materskou ŠKOLOU
... verte ľudia, je to tak, už je zo mňa žiak...
Či veríte, alebo neveríte, ale je to naozaj tak. Z našich malých prváčikov sa 14.11.2012 stali naozajstní žiaci našej školy. V tento deň sa totiž konala PASOVAČKA ZA PRVÁKA. Ale nebolo to vôbec ľahké popasovať
sa s náročnými úlohami. V tom im pomáhali naši deviataci, ktorí boli prezlečení v krásnych kostýmoch za rozprávkové bytosti.
Celým ceremoniálom ich sprevádzala
krásna rozprávková víla,
ktorá malých prváčikov takto privítala:
Vítam vás, milí naši prváci,
v kráľovstve školákov,
v ktorom sa vám iste zapáči.
V kráľovstve šaša Jaša, smutnej princeznej,
hlúpeho zbojníka a ježibaby, ale nie zlej.
Chcete prísť až k hradu nášho kráľa?
Tak vás čaká cesta neľahká, ale hravá.
Na tejto ceste budete plniť úlohy.
Ak ich splníte, stanete sa školákmi.
Tie úlohy neboli vôbec ľahké. V kráľovstve Šaša Jaša im hlávky potrápili geometrické tvary. V ďalšej úlohe
mali spiacu princeznú zobudiť piesňami a básňami k písmenám. Hlúpemu zbojníkovi pomáhali rátať dukáty
a dobrej ježibabke rozpovedali rozprávku „O medovníkovom domčeku“. Všetky tieto úlohy prváci zvládli a teda nič nebránilo tomu, aby boli slávnostne pasovaní za prvákov a aby všetkým, ktorí sa našej pasovačky zúčastnili, takto sľúbili:
Ja prvák a prváčka,
sľubujeme vám,
že na vyučovacích hodinách
na všetko pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne,
desiatu zjem každopádne,
písmenká napíšem perom
nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím rád
a chcem byť s tebou kamarát.
To všetko zvládnuť chcem sám,
tak na svoju prvácku česť prisahám.
Mgr. Jana Zubrická
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Slovenský strom v Turecku
„Pamätaj, že dávam príjemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem Tvoju
pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.“
Tak takto nejako by sa možno prihovoril les, keby mal tú možnosť. Pripomenul by nám, čo
všetko máme vďaka stromom, ktoré v ňom rastú. My sme sa nad tým spoločne zamysleli a rozhodli sme sa ho vypočuť.
V rámci projektu, do ktorého sme sa zapojili, spojíme príjemné s užitočným. Spoznáme ľudí
z iných krajín, ich kultúru, zvyky a tradície, ale prispejeme aj k tomu, aby dospelí ľudia, ktorí raz
vyrastú z našich detí vedeli, že každý les, každý strom a krík v ňom, sú živé organizmy, ktoré
potrebujú našu pomoc. O čom hovorím?

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu zastrešovaného Európskou úniou.
Spomínaný projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania , ktorý sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania. Jeho cieľom je rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi
poznanie a porozumenie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a pomáhať ľuďom získavať
základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie
a aktívne európske občianstvo.
Tento program ponúka veľa možností, ako svoje ciele naplniť. My sme využili podprogram
Comenius - Multilaterálne školské partnerstvá. Ide o spoluprácu škôl v rámci Európy. Naša škola bude na spoločnej téme spolupracovať s 5 ďalšími školami. Sú to školy z Turecka, Bulharska,
Portugalska, Veľkej Británie a Talianska.
Názov nášho projektu - „New Horizons“ (Nové horizonty) napovedá, že pôjde o zmenu.
O zmenu týkajúcu sa myslenia mladej generácie, ich postojov k životnému prostrediu, v ktorom žijú. Naši žiaci a učitelia budú počas dvoch rokov pracovať na environmentálnej téme týkajúcej sa ochrany lesov, ich významu a potrebe zachovať ich pre budúce generácie. Jedným
z výstupov projektu je aj vysadenie stromov v areáli školy, vytvorenie akéhosi „Lesa Comenius“.
Naši žiaci absolvujú aj besedy s odborníkmi z tejto oblasti. Navštívia lesnú škôlku, ale aj lesný skanzen. Zdokonalia sa v poznávaní stromov a spoznajú možnosti, ktorými môžu prispieť
k ich ochrane.
O všetkom čo sa naučili, čo vytvorili, budú informovať nielen miestne komunity ľudí, ale aj
partnerské školy zo zahraničia. Niektoré úlohy budú spoločné pre všetky krajiny. Naši žiaci
a učitelia tieto školy aj navštívia a budú prezentovať čo vytvorili, odovzdajú si navzájom svoje
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nápady a postrehy. Počas týchto návštev, ale aj pri výmene skúseností prostredníctvom internetu, budú komunikovať v angličtine, ktorá je komunikačným jazykom projektu. Žiaci budú mať
teda jedinečnú možnosť vyskúšať si to, čo sa učia v praxi.

Tento projekt je ešte len v začiatkoch. Máme za sebou návštevu koordinátorskej školy v Turecku, ktorá ponúkla prvotný nápad takýto projekt realizovať. Keď sme túto krajinu navštívili, pochopili sme prečo. V časti, kde sa škola nachádza, je skutočne veľkým problémom dopestovať
strom. To, čo si my, tu na našom krásnom zelenom Slovensku často vôbec nevážime, je vzácnosťou v oblasti, ktorú sme navštívili. Pôda je tam veľmi suchá, pieskovitá a zelený les skutočne veľkou vzácnosťou. S deťmi z tureckej školy sme teda prispeli prvým malým kamienkom do
mozaiky, ktorá ak sa podarí, zazelenie sa les o niekoľko rokov aj tam. Spolu s ostatnými krajinami
sme v areáli tureckej školy zasadili svoj strom.
Bolo príjemné sledovať spoluprácu medzi deťmi a učiteľmi z opačných koncov sveta. Spoluprácu medzi ľuďmi, ktorí rozprávali jedným jazykom, hoci pochádzali z rozličných krajín. Ich komunikačným jazykom
bola angličtina, ale aj túžba pomôcť našej Zemi, zachovať to, čo je pre nás ľudí životne dôležité a hlavne
vybudovať tento pocit v srdiečkach tých, ktorí a tom budú v budúcnosti rozhodovať.
Mgr. Beáta Baňasová
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TRI DARY
V čase hospodárskej, ale najmä morálnej a medziľudskej krízy, prišla naša základná škola s myšlienkou. S myšlienkou jednoduchou, ale s hlbokým posolstvom a širším rozmerom. S myšlienkou pomoci, pomoci tým, ktorí to v dnešnej dobe najviac potrebujú. Naše deti v čase adventu priniesli do školy všetky hračky, ktoré už doma
nepotrebujú. A nebolo ich málo. Dobrovoľne sa vzdali svojich spomienok a doniesli hračky plyšové, autá, bábiky či rozprávkové knihy. To bol dar prvý – dar dobrovoľný a nezištný.
13. a 14. decembra sa potom školské dvere otvorili pre všetkých obyvateľov našej malebnej
dediny a tí si mohli za symbolické ceny nakúpiť darčeky pre svojich blízkych. Ich nadšenie a radosť z hračiek nás nesmierne potešil a povzbudil. Výťažok z prvej vianočnej burzy 220,- €
poputuje na rekonštrukciu átria školy, ktoré by sa využívalo cez prestávky pre našich žiakov.
Dar druhý. Časť prinesených hračiek poputuje k deťom, ku ktorým bol osud nežičlivý. Ide o deti postihnuté ťažkou chorobou alebo o deti odvrhnuté rodičmi, ktoré žijú v detských domovoch.
Dar najväčší – dar tretí – dar ľudskosti a hlbokého súcitu.

Prijímanie naplňuje ruky, ale dávanie naplňuje srdce.Ao tom bolo posolstvo našej vianočnej burzy,
z ktorej sa určite stane krásna a vznešená tradícia.
						
Mgr. Katarína Falatová

Okienko zábavy
Chlapček vbehol s krikom do vidieckeho obchodu: - Pomôžte mi, prosím vás!
Na neďalekej lúke rozzúrený býk naháňa môjho otca. - Ako ti mám pomôcť,
chlapče? - Potrebujem ihneď nový film do kamery.
Kurz lyžovania sa skladá z troch častí:
1. Pripnúť si lyže.
2. Spustiť sa po svahu.
3. Naučiť sa chodiť o barlách
Náčelník mestských policajtov kúpil trezor. Dal si zavolať svojich podriadených a hovorí:
- Toto je najbezpečnejší trezor na celom Slovensku. Má 8-miestny kód. Sú to síce samé 4-ky,
ale nepoviem vám v akom poradí.
“Tak čo, ako si prežil posledného Silvestra, priateľu?” “Ale… najprv som nevedel,
kam mám ísť a teraz si nemôžem spomenúť, kde som bol.”
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Ľahké sudoku

Viete že....?
HROMNICE (2. február)

Druhý februárový deň patrí starému cirkevnému sviatku Obetovania Pána s ľudovým názvom Hromnice.
Pred Druhým vatikánskym koncilom ho volali aj Očisťovanie Panny Márie. Podľa židovského zákona sa totiž každá žena po pôrode považovala za poškvrnenú. Po pôrode chlapca 40 dní a po pôrode dievčaťa 80 dní sa nesmela objavovať na verejnosti. Obradu očisťovania v chráme sa podriadila aj Ježišova matka Mária a pri tejto príležitosti spolu s Jozefom
obetovala Bohu svojho syna ako prvorodené dieťa. Táto tradícia pochádzala z toho, že pred
Mojžišom Židia nemali oficiálnych kňazov a ich funkciu vykonávali prvorodení synovia. Keď
Mojžiš na kňazskú službu určil rod Levitov, ostatné kmene museli svojich prvorodených vykupovať peňažnou obetou v chráme.
Pri obetovaní malého Ježiša prišiel do chrámu aj zbožný starec Simeon a prorokyňa Anna.
Obaja velebili Boha a Simeon nazval dieťa „svetlom na osvietenie pohanov.” Na pamiatku
týchto slov zaviedol pápež Gelasius v roku 494 sprievod s horiacimi sviecami okolo kostola
ako náhradu pohanských sprievodov. V 10. storočí vznikla tradícia svätenia sviec. Kladú sa
do rúk zomierajúcich, zapaľujú sa v prípadoch nebezpečenstva, napríklad pri búrkach. Preto dostali názov hromničné (hrom ničí), od ktorého je odvodené aj pomenovanie Hromnice.
Iný výklad pomenovania poukazuje na otvorenie letnej - alebo aj hromovej - polovice roku.
Na tento deň sa vzťahujú viaceré ľudové pranostiky. Hovorilo sa, že ”na Hromnice zadúva ulice,” ale aj „prešli Hromnice, koniec sanice.” Mráz v tento deň bol predzvesťou konca
zimy, teplé počasie naopak: ”Keď chytia Hromnice, odhadzuj onuce, keď pustia Hromnice,
len chytaj onuce”. S tým súvisia aj porekadlá ”Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, v
marci zmrzne” alebo ”Radšej vidí bača o Hromniciach vlka ako sedliaka v košeli.” Iná ľudová múdrosť radí, že ”na Hromnice treba mať ešte polovicu krmu”, lebo zima sa len tak skoro neskončí.
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OKIENKO ZÁHRADKÁRA
Január

V januári záhrada spí, ale my myslíme už na novú sezónu. Plánujeme, rozmýšľame, čo by sme v záhrade vylepšili, čo treba cez sezónu obnoviť, čo kde zasadiť.
Okrem toho robíme pravidelne sa opakujúce činnosti, aby keď zmizne sneh a začnú hriať prvé jarné lúče naša záhrada rástla do krásy.
V tomto období je aj čas na opravu náradia, na čítanie odbornej ovocinárskej literatúry a na plány do budúcnosti.
Môžeme začať s rýchlením pažítky, čakanky,... Za oknom v črepníku môžeme
pestovať žeruchu záhradnú, ktorú budeme konzumovať v surovom stave. Pravidelne kontrolujeme sklady ovocia a zeleniny a dbáme na to,
aby teplota v skladoch neklesla pod bod mrazu a nevystúpila nad 10 stupňov.
V tomto období máme možnosť nalákať vtákov - neoceniteľných
pomocníkov
ochrany proti škodcom a vytvoriť im podmienky k trvalému hniezdeniu. Pretože mnohé druhy vtákov hniezdia
v dutinách, práve v prípade
stromov prichádzajú k slovu
tradičné vtáčie búdky.

Február

Obyčajne vo februári držia ešte silné mrazy a sneh, takže sa nedá v záhrade
takmer nič robiť. No niekedy sa oteplí tak, že začnú kvitnúť poslovia jari: snežienky, krokusy, liesky… Ak to počasie dovolí, dá sa predsa niečo urobiť aj v záhrade.
Proti kučeravosti listov ošetrujeme broskyne preventívne v štádiu nalievania púčikov a pokračujeme až do kvitnutia stromov. Už po prvom oteplení nad 10°C ošetríme nasadený zimný cesnak proti fúzavke cesnakovej najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu. Padaniu vzchádzajúcich rastlín predídeme, ak rastlinám
zabezpečíme dostatok svetla, primeranú teplotu a vlahu. Je potrebné odstrániť zo
stromov a spáliť zoschnuté moníliové múmie ovocia. Pri reze ovocných stromov
odstraňovať prezimujúce štádiá škodcov.

Marec

Hoci astronomická jar prichádza okolo 21. marca, v záhrade môže nastať aj skôr.
Marec je mesiac, keď začína pracovný rok v záhrade.
Predjarné obdobie môže byť pre rastliny, ktoré sa začínajú prebúdzať veľmi ne-
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bezpečné. Cez deň sa vzduch i zem celkom dobre prehrieva, ale v noci teploty často klesajú aj pod bod mrazu. Odkrývame rastliny, aby sa nezaparili. V marci môžu
ešte nočné teploty klesať pod bod mrazu. Mierne mrazy (do -5°C) rastlinám neuškodia. Ak však hrozia silnejšie mrazy, rastliny na noc opäť zakryjeme. Kontrolujeme opory stromov. Labilné, vetrom vykývané, alebo vplyvom nízkych teplôt vytiahnuté koly znova zatlčieme do zeme. Uvoľníme povrazy, ktorými sú upevnené
kmene ku kolom. Posunieme ich na nové miesto, aby sa nezaryli do kôry stromu.
Keď už nehrozia mrazy, robíme postreky proti prezimujúcim škodcom. Vysádzame
prostokorenné stomy a kry.
Koncom mesiaca vysádzame mladé stromy a kry. Počas suchého počasia nezabúdajme na zavlažovanie vysadených rastlín. Je tu veľké riziko ich zaschnutia.
Lepšie je prostokorenné rastliny vysádzať na jeseň.

Snežná voda

Ako pribúda dní s teplotami nad nulou, tak sa sneh stráca z našich záhrad. Má
vlastnosti dažďovej vody, preto je dobré urobiť si z neho zásoby a vodu použiť na
polievanie priesad. Treba mať vhodnú a dostatočne veľkú nádobu (plastový sud,
stará vaňa,...). Do nej naznášame sneh, ktorý sa nakopil pri odhadzovaní z cestičiek, prípadne z iných plôch, na ktorých nie je porast. Sneh dobre natlačíme a necháme rozpúšťať. Potom túto snehovú vodu opatrne stiahneme, lebo na dne nádoby bude čierny kal zo sadzí, naviatej zeme,... Vodu po miernom zahriatí môžeme
používať na polievanie priesad, izbových kvetov, porastov v skleníkoch a fóliovníkoch.
„Snežná“ voda je lepšia ako vodovodná, pretože je to mäkká dažďová voda neobsahujúca chlór. Takáto je pre mladé rastliny vhodnejšia.

Kompost v zime

Teraz je najvhodnejšia doba na spracovanie a prehádzanie kompostu. Kompostová zemina je hodnotná len vtedy, keď sa o ňu správne stará.
Súčasťou tejto starostlivosti je zimné prehádzanie kompostu. Pritom sa všetko,
čo až doteraz ležalo na povrchu a po bokoch, dostane dovnútra a naopak. Kompost má byť vysoký aspoň 1 m. Ak je v dobe prehadzovania vonkajšia vrstva zmrznutá, je to len dobre. Motykou ju rozbite na veľké kusy a vytvorte z nich prevzdušnenú hromadu, ktorú prikryte materiálom, ležiacim až doposiaľ vo vnútri. Docielite
tak skvelé prevzdušnenie kompostu, ktoré významne ovplyvňuje proces tlenia.
Ak máme močovku, práve teraz je najlepšie ju dať na hromadu kompostu.
Hotovú kompostovú zeminu môžeme za
mrazivého počasia rozprestrieť na pôdu,
ktorú sme zrýľovali na jeseň. Priveľké súčasti vopred z kompostu oddeľte prehádzaním cez drôtené sito s veľkými okami.
zdroj: internet
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
Pečovskej Novej Vsi vítame deti:
Marek Uličný
Milan Gabčo
Hermína Kukuricová
Michal Krivda
Jakub Ižarik
Laura Káčerová
Jozef Lacko
Martina Kalejová
Viktória Horváthová
Samuel Tarasovič

Manželstvo uzavreli:
Peter Pešta (Torysa)
Viliam Fecko (Peč. Nová Ves)
Patrik Tomko (Peč. Nová Ves)
Bartolomej Želinský (Peč. Nová Ves)
Oldřich Myslivec (Praha)
Dominik Kolarčík (Peč. Nová Ves)
Martin Čekan (Peč. Nová Ves)
Pavol Cicman (Peč. Nová Ves)

Eva Ferková (Peč. Nová Ves)
Lucia Cicmanová (Peč. Nová Ves)
Mgr. Jana Šoltýsová (Ľutina)
Zuzana Ondisová (Bardejov)
Eva Hanušovská (Peč. Nová Ves)
Andrea Ďuricová (Brezovica)
Andrea Daňková (Jakubova Voľa)
Zuzana Kovaľová (Prešov - Solivar)

Srdečne blahoželáme jubilantom:
94
		
93
		
91
		
		
89
88

rokov
rokov
rokov

rokov
rokov

Andrej Chovanec
75 rokov
Andrej Slota		
Mária Buriková		
Juraj Michalik
70 rokov
Michal Glosik		
Mária Ižariková		
Andrej Džubák		
Mária Glosiková
65 rokov
Mária Novická		
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Cecília Stracenská
Margita Švačová
Jozef Béreš
Margita Gernátová
Mária Kvašňáková
Johana Tallová
Juraj Semančík
Anna Podlipová
Margita Šechná

87
84
83
		
82
		
		
		
81
		
80

rokov
rokov
rokov
rokov

rokov
rokov

Pavlina Ridillová
65 rokov
Štefan Krajňák		
Margita Liptáková		
Zdenka Verešpejová		
Vincent Šveda
60 rokov
Margita Partiková		
Rozália Verešpejová		
Mária Lichvárová		
Alžbeta Leščáková		
Pavel Tutoky		
Anna Ridillová		

Lýdia Cicmanová
Marta Sobotová
Mgr. Gustáv Kovalčík
Mária Straková
Anna Hatalová
Anna Novická
Marcela Voľanská
Mária Javorská
Ivana Vaľušová
Marta Pigulová
Martin Krajňák

V roku 2012 nás opustili:
Karol Lipták

Anna Pigulová

Anna Hudáková

Marta Koščová

Mária Kolesárová

Štefan Kvašňák

Štefan Kochan

Lukáš Červeňák

František Michalík

Marián Kaminský

Marta Stracenská

Elena Dvorožňáková

Štefan Želinský

Andrej Dudáš

Katarína Volanská

Pavol Antol

Andrej Gernát

Anna Verešpejová

Ervín Figura

Anna Zborovská
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Pripravujeme
na I. štvrťrok 2013
19. 1. 2013
- Stolnotenisový turnaj
na počesť oslobodenia obce
9. 2. 2013 - Detský karneval
10. 3. 2013 - MDŽ
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