Nech púpavové padáky zasejú nové slnká,
nech Vám láska rytmicky na city brnká,
nech Vás dokážu pobaviť pripálené hrnce,
nech Vaše príbehy dostanú šťastné konce,
nech Vaše deti priberajú od počúvania rozprávok,
nech Vám často netečie do topánok,
nech Vás občas uspáva zvonkohra a vietor,
nech čas Vaše zlyhania do minula zmietol,
nech vo Vás plamienok pochybností zhasne,
nech prevládajú pocity trepotavé a krásne,
nech je čo najmenej tichých domácností,
nech sú Vaše túžby naplnené do sýtosti,
nech dofrčí vlak so šťastím aj do Vašej stanice,
nech Vám od smiechu tancujú bránice,
nech uvidíte v každej farbe svetlo,
nech by sa u vás veľa ľudí dobrej vôle stretlo,
nech Vás s malými svet baví,
nech Vám ich detský úžas stúpne do hlavy,
nech vo Vás eufória nevyšumí pod vplyvom všednosti,
nech ste si vedomí každodenných cenností,
nech objavíte skrytú alchýmiu života,
nech svoje problémy pretavíte do zlata,
nech prepnete na stíšený režim, keď treba,
nech si viete vážiť druhých, ale aj seba,
nech Vaše srdcia neostanú zanedbané,
nech si spomeniete na známe „dávajte a bude vám dané“,
nech máte tento rok zas menej v duši dier,
želáme Vám vrúcne „pour féliciter“

2014!
Redakčná rada

Vážení spoluobčania,
Vianoce sú za nami. Skončil sa rok
2013 a skončilo sa aj obdobie najkrajších
sviatkov roka. Mnohí sme mali také šťastie,
že sme prežili sviatky so svojimi blízkymi.
A sme vďační, že sme tieto vzácne chvíle
prežili v rodinnom kruhu.
Teraz prichádza čas bilancovania
a hodnotenia. Tak aký bol pre nás, pre
obecnú samosprávu, ten uplynulý rok.
Myslím si, že napriek spoločenskej kríze a
memorandovým opatreniam, ktoré na nás
uvalil štát, ten uplynulý rok, aj keď bol šetriaci, nebol najhorší.
Iste najvýznamnejšou investičnou akciou v uplynulom roku bola výstavba miestnych komunikácií a chodníkov pre IBV Majere. Podstatná časť prác bola urobená
v závere minulého roka. Stavba prechádza
ako rozostavaná do tohto roka. Pokiaľ nám
počasie dovolí, radi by sme ju dokončili
v prvých mesiacoch tohto roka.
Máme spracovanú štúdiu využitia celej
tejto lokality vrátane priľahlých pozemkov.
Je to projekt na niekoľko rokov. Povedal
by som minimálne na štyri roky. Štúdia je
k dispozícii na obecnom úrade. Pokiaľ
chcete prispieť dobrým nápadom, pripomienkou, môžete tak urobiť do konca januára. Ten tak trochu veľkolepý projekt
chceme pripraviť tak, aby bol projekčne
a administratívne spôsobilý uchádzať sa
o finančné zdroje z fondov EÚ v rámci nového programového obdobia, ktoré by malo platiť od budúceho roka.
Aj u nás sa v uplynulom roku výrazne prehĺbil nezáujem o veci verejné. Boli sme svedkami nízkej účasti občanov na
voľbách, na miestnych schôdzach, zapájaní sa do rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít organizovaných
obcou. Verím, že tento trend nebude po-

kračovať. V tomto roku nás čaká troje volieb. Voľby prezidenta republiky, voľby poslancov do európskeho parlamentu a voľby
do miestnej samosprávy. Nedovoľme, aby
o voľbách rozhodovala skupina 20 %
občanov.
V uplynulom roku sme si pripomenuli
765. výročie od prvej doposiaľ známej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti
sme počas jarmoku odhalili novopostavenú sochu sv. Ondreja. Po kompletnom dokončení celého priestoru (stožiare, lavičky,
osvetlenie, zeleň, podstavec) sa iste toto
dielo stane novou pamätihodnosťou obce.
V marci minulého roka sa pani Mária Ižariková dožila 100 rokov. V decembri
sme sa dozvedeli smutnú správu, že táto
najstaršia občianka nás opustila. Nateraz
najstarším občanom je pán Andrej Chovanec, ktorý má 95 rokov. Druhým najstarším
je pán Andrej Slota, ktorý má tiež 95 rokov ale je o 28 dní mladší. V týchto ľuďoch
je aj kus histórie našej obce. Preto, pokiaľ
to bude možné, v jednotlivých vydaniach
tohto spravodajcu sa budeme snažiť prinášať rozhovory alebo reportáže o týchto našich spoluobčanoch.
Na základe výsledkov verejného obstarávania novým vývozcom komunálneho odpadu od konca leta minulého roka sa
stala firma Ave Košice. Tá by mala zabezpečovať vývoz nasledujúce 4 roky. Veríme, že po počiatočných problémoch, ktoré
sprevádzajú tento vývoz sa situácia zlepší k našej spokojnosti. Zároveň Vás chcem
upozorniť na potrebu zakupovania vriec
v prípade zvýšeného množstva odpadu
z jednotlivých domácností ak nebudú postačovať žetóny.
Podľa štatistických prehľadov, ktoré vedie úrad práce, v evidencii dlhodobo nezamestnaných z našej obce je 250 osôb. Je
to vysoké číslo, ktoré sa dlhodobo nezni-
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žuje. Je pravdou, že prevažnú časť z toho
tvoria Rómovia. Práve u tejto skupiny občanov, aj keď mnohí na ňu nadávajú, vidíme ako sa prepadáva, ako čím ďalej tým
viac chudobnie. Ak sa začne v priebehu roka uplatňovať v plnej miere zákon o hmotnej núdzi, mám trocha obavy z toho najhoršieho. Možno štrajkov, nárastu krádeží
a výtržníctva. Ale tu pomôže iba to, že im
dáme prácu, a nie štátnu podporu. Preto
by som poprosil o morálnu pomoc a osvetu aj z Vašej strany.
Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet obce na rok 2014 a príslušné všeobecne záväzné nariadenia. Hospodáriť by sme
mali s vyrovnaným rozpočtom. O základných prioritách obce na tento roka Vás budeme informovať v prvom tohtoročnom čísle spravodajcu. Jedným z bodov programu
rokovania OZ bolo aj zloženie sľubu ná-

hradníka za poslanca OZ. Keďže pán Pavol Fecko sa posledný rok nezúčastňoval
na zasadnutiach OZ (z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí) v zmysle zákona
o obecnom zriadení mu zanikol mandát
poslanca OZ. Prvým náhradníkom bol pán
Ján Antol, ktorý zložil poslanecký sľub.
Novým prvým náhradníkom na poslanca
OZ sa stal Ing. Štefan Tall.
V závere svojho príhovoru sa Vám
chcem všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Zvlášť ďakujem za dobrú spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, vedeniu školy, farskému úradu a predsedom spoločenských
a záujmových organizácií.
Prajem požehnaný nový rok 2014, všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných
a pracovných úspechov.
Jaroslav Baňas, starosta obce

Dňa 12. 12. 2013 sa v priestoroch Komunitného centra realizoval Malý Projekt v rámci národného projektu KOMPRAX – kompetencie pre prax, ktorý je spolufinancovaný
zo zdrojov Európskej únie.
Mládež sa rozdelila na dve skupiny. Prvá vyrábala vianočné ikebany a druhá skupina piekla vianočné pečivo. V práci využívali svoju kreativitu a získali nové zručnosti.
Táto skúsenosť nás motivovala k poznatkom, že rómska mládež má záujem o zvýšenie svojich odborných zručností, čo nás motivuje k vytváraniu ďalších malých projektov. Darina Lacková - terénna sociálna asistentka
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VOĽBY 2013
Dňa 9.11.2013 sa konali Voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našej obci sa na týchto voľbách, v ktorých sme volili predsedu a poslancov do zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja zúčastnilo 254 voličov, čo predstavuje približne
14 % účasť.

Prinášame Vám výsledky volieb v obci Pečovská Nová Ves:
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

1796
254
254
241
245

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:
P.č. Meno kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ľuboš Bernát
Jozef Biroš, Ing.
Maroš Bujňák
Dorota Bujňáková, JUDr.
Miroslav Čekan, Ing.
Ján Fekiač, Ing.
Roman Gergelčík
Florián Giňa
Pavol Hrabčák
Gabriel Huraj, Ing.
Vladimír Jánošík, Ing.
Katarína Koribská
Alena Krehlíková
Peter Molčan, Ing.
Michal Sekerák
Jozef Stedina, Ing.
Jaroslav Šoltýs, Ing.
Branislav Valkár, Mgr.
Eduard Vokál, Ing.
Peter Vrábeľ
Andrea Zborovjanová, Mgr.

Počet platných hlasov
25
18
21
36
95
63
23
11
35
14
80
24
8
86
5
31
59
6
104
23
26
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:
P.č. Meno kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet platných hlasov

Ján Bajus
Dorota Bujňáková, JUDr.
Ján Hudacký, Ing.
Peter Chudík, MUDr.
Vladimír Klein, Ing.
Anton Korba, Ing.
Jozef Mihalčin, Ing.
Štefan Straka, Mgr.
Ľubomír Vasilišin, Ing.

8
7
66
145
7
3
0
6
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2013

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) Obec Pečovská Nová Ves týmto všeobecne záväzným nariadením (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“).
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§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 odst. 1 zákona o miestnych daniach :
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 odst. 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
- 0,2675 eura/m2
trvalé trávnaté porasty
- 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.
(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 eura/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 odst. 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 odst. 3 zákona o miestnych daniach. Na zaradenie stavby podľa odst. 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.
(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
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§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona):
Od dane sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona):
a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov
		 a 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) 50 % z dane za garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
		 držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
		 občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
		 pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§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.
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.
(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.
(4) Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností najviac v úhrne do 3 € nebude vyrubovať.
III. časť
§8
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
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a)
b)
c)
		

pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
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) Sadzba dane za psa je:
a) 10,- € ročne za jedného psa chovaného na území obce Pečovská Nová Ves v byte,
		 bytovom dome alebo nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely,
b) 5,- € ročne za jedného psa chovaného na území obce Pečovská Nová Ves
		 v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku, ktoré neslúžia
		 na podnikateľské účely
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 § 8 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.
§9
Oslobodenie dane
a zníženie dane za psa
(1) Od dane je oslobodený:
- pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba staršia ako 70 rokov.
Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je
na trvalom pobyte evidovaná okrem vlastníka, resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba mladšia ako
70 rokov.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa (§ 29 zákona):
- 50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v obci Pečovská
Nová Ves.
(3) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 a zníženie dane podľa ods. 2 správca dane neposkytne, ak
sa pes drží na adrese, ktorá nie je trvalým pobytom daňovníka. Oslobodenie od dane podľa ods. 1
a zníženie dane podľa ods. 2 sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného psa.
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IV. časť
§ 10
Daň za užívanie
verejného priestranstva
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(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, predajného
		 zariadenia /vrátane motorového vozidla/, reklamných, informačných
		 a propagačných zariadení,
b) umiestnenie stavebného zariadenia /vrátane skládok materiálu pri stavebných úpravách
		 alebo rekonštrukciách stavieb/,
c) zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky stavebného odpadu,
e) 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) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 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.
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V. časť
§ 11
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacích
zariadeniach, ktorých kategorizáciu určuje osobitný právny predpis - § 3 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia
pri ich zaraďovaní do kategórií a tried /ďalej len zariadenie/.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(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) Miestne príslušnou obcou je obec , na ktorej území sa zariadenie nachádza.
(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“
s identifikačnými údajmi ubytovaných:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia,
b) deň príchodu a deň odchodu.
Platiteľ dane je povinný umožniť správcovi dane nahliadať do tejto evidencie za účelom kontroly
správnosti vykazovanej evidencie v náväznosti na podané daňové priznanie.
(9) Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platiteľ dane štvrťročne v termíne
do 15. dňa po skončení štvrťroka a v tomto termíne je povinný daň za ubytovanie uhradiť.
VI. časť
§ 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 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.
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(6) Daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích automatov, označiť ich štítkom s uvedením týchto údajov:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja – identifikačné údaje,
b) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
c) dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia /sídlo prevádzky/.
VII. časť
§ 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 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) 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) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
c) dátum začatia prevádzky a miesto jeho umiestnenia.
VIII. 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 biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je v zmysle § 77 ods. 2 zákona:
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 trávnatý 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“),
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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) 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 – obyvateľov podľa § 77 odst. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach:
		 - 0,022 eur na osobu a kalendárny deň
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.
V prípade väčšieho množstva odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece na odpad v aktuálnej cene určenej likvidátorom komunálneho odpadu.
b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby podľa § 77 odst. 2 písm. b) a c) zákona
		 o miestnych daniach:
		 - 0,013 eur/liter komunálneho odpadu pri 110 l nádobe
			
(37,18 € / 26 vývozov / kalendárny rok ),
		 - 0,005 eur/liter komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe
			
(143,00 € / 26 vývozov /kalendárny rok ),
		 - 0,020 eur/liter komunálneho odpadu pre veľkoobjemový kontajner 7000 litrov
			
(vývoz na základe požiadavky).
§ 18
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 odst. 7 zákona
		 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom podľa §77 odst. 2
		 písm. b) alebo písm. c) 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 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 .
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§ 19
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 poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
		 rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
b) poplatníci u ktorých je zavedený množstvový zber, platia poplatok na základe rozhodnutia
		 obce.
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.
§ 20
Zníženie, vrátenie alebo odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý obci preukáže, že sa 365 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Pre účel preukázania obec ustanovila tieto doklady:
- potvrdenie alebo iný doklad /pracovná zmluva, pracovné povolenie, čestné prehlásenie/ o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej republiky v trvaní 365 dní v roku , alebo
- rozhodnutie o vyrubení poplatku v inej obci na území Slovenskej republiky a potvrdenie, za ktoré
osoby je poplatok vyrubený, alebo
- povolenie k pobytu v zahraničí, alebo
- potvrdenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, vykonávaní kňazského alebo rehoľného povolania mimo územia obce, alebo
- potvrdenie o výkone väzby alebo o výkone trestu odňatia slobody.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby poplatku uvedenej v § 78 ods. l zákona za obdobie,
za ktoré poplatník obci preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Pre účel preukázania obec ustanovila tieto doklady :
- potvrdenie alebo iný doklad /pracovná zmluva, pracovné povolenie, čestné prehlásenie/ o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky mimo obce alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(3) V zmysle § 5 ods. 1 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) pri správe daní sa
používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku.
(4) K dokladom podľa ods. 1 a 2 tohto článku je poplatník povinný doložiť prehlásenie o počte dní
v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce, pokiaľ to nevyplýva už z týchto dokladov,
(5) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.
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Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
- kópia úmrtného listu.
(6) Na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona správca dane zníži poplatok v zdaňovacom období, na základe predložených dokladov nasledovne:
a) držiteľ Jánskeho plakety
		 * diamantová a zlatá plaketa o 100% zo sadzby poplatku,
		 * strieborná plaketa o 50% zo sadzby poplatku,
		 Doklad: kópia príslušnej plakety.
b) občania s trvalým pobytom v obci nad 75 rokov o 50 % zo sadzby poplatku,
c) poplatník, ktorý študuje mimo územia a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie
		 o 25% zo sadzby poplatku,
		 Doklad: potvrdenie o návšteve školy a ubytovaní .
(7) Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť
správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
(8) Správca poplatku ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle § 20 ods. 6 tohto VZN len v prípade,
ak si poplatník riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia miestnych daní a poplatku.
(9) Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh zníženia alebo odpustenia poplatku.
IX. č a s ť
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pečovská Nová Ves.
(2) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Miestne dane a miestny poplatok je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Peč. Novej Vsi /pri platbách do 300,-€/,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce,
c) poštovým peňažným poukazom.
(4) Miestnu daň podľa § 1 odst. 2 písm a) b) e) f) g) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane 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.
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(7) Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
(8) 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.
§ 22
Záverečné ustanovenia
(1) 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 uznieslo dňa 6.12.2013.
(2) 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. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 7. 12. 2012.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014

Upozorňujeme občanov na hlavnú zmenu vo VZN č. 3/2013 a to:
Sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov za vývoz komunálneho odpadu sa zvyšuje na 8,- €
na osobu a kalendárny rok. Pri platení poplatku budú poplatníkom vydané aj naďalej žetóny.
Dve smetné nádoby sú určené pre 5 a viac osôb v domácnosti.
V prípade väčšieho množstva odpadu si poplatník zakúpi na obecnom úrade vrece označené logom firmy AVE Košice, v aktuálnej cene určenej likvidátorom komunálneho odpadu. Iné ako firemné vrecia priložené k smetnej nádobe nebudú vyvezené.
Z procesu verejného obstarávania, ktoré bola obec povinná vykonať podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
vyšla víťazne firma AVE Košice. Zberný kalendár vývozu jednotlivých komodít na rok 2014 je prílohou tohto spravodajcu, prípadne je k dispozícii na obecnom úrade. Doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uvedeného vo VZN v § 20 sú občania povinní predložiť
na obecný úrad do 31. 1. 2014. Vzory tlačív týchto oznámení nájdete na internetovej stránke obce www.pecovska.sk v kategórii príspevkov Obecné zastupiteľstvo - Schválené VZN na rok 2014.
Veríme, že aj napriek zmenám a počiatočným nedorozumeniam súvisiacimi so zmenou likvidátora odpadu sa nám podarí pre Vás tieto služby zabezpečovať k spoločnej spokojnosti.
V súvislosti s platením daní a poplatkov chceme upozorniť všetkých na ohlasovaciu povinnosť
daňovníkov - občanov.
V zmysle platnej legislatívy je každý daňovník - občan povinný oznámiť obecnému úradu každú
zmenu do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Jedná sa napríklad o zmenu vlastníctva kúpa alebo predaj pozemkov, domov, prírastky - úbytky psov, dlhodobé zdržiavanie sa v zahraničí
a mimo miesta trvalého bydliska.
Nie je povinnosťou obce, tak ako si to mnohí občania myslia, tieto zmeny zisťovať. Obecný úrad
pri vyrubovaní daní a poplatkov vždy vychádza z evidencie, ktorú má k dispozícii z priznaní občanov.
Ďakujeme za porozumenie!
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OBEC V ROKU 2013 V OBRAZOCH
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OBEC V ROKU 2013 V OBRAZOCH
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ÚCTA K STARŠÍM ...
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.
Jeseň je až poeticky krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili
šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Ku všetkým,
ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci
v úcte majú, dedko
vie vraj všetko, píše sa v jednej básni.
Nepochybujme, že
niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo
by nedôstojné, aby
sme zabúdali. Všetci
raz budeme starí.
Ale starší ľudia nie
sú menejcenní. Sú
krásni. Krásni vďaka
svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.
V posledný októbrový sobotný večer aj starosta obce poďakoval našim dôchodcom milým slovom, darčekom a kultúrnym programom v spoločenskej
sále obecného úradu, kde sa s divadelným predstavením pod názvom „Skrotenie zlej ženy“ predstavil ochotnícky súbor zo Sabinova.
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Prišiel k nám Mikuláš
„Prišiel k nám Mikuláš,
nemáme však preňho guláš,
len básne, pesničky
a potlesk pre ručičky.
Poď Mikuláš,
poď k nám bližšie,
kamže by si teraz išiel,
všetci ti spievame,
na odmenu čakáme.“
Posledný mesiac v roku má
pre všetkých zvláštny význam.
Niektorí bilancujú a obzerajú
sa späť, čo im tento rok priniesol a iní sú naplnení očakávaniami, čo im koniec roka ešte prinesie. No najviac žijú v očakávaní tí najmenší, naše deti. Začína sa to 6. decembra, kedy
všade na svete chodí Mikuláš, ktorý obdarováva všetkých bez rozdielu veku. Narodil sa v
polovici 3. storočia v starogréckom prístavnom meste Patara bohatým rodičom. Študoval v
Alexandrii a podľa jednej z mnohých legiend cestou do Myry zachránil muža, ktorý spadol
cez palubu. Keď loď dorazila do Myry, v meste práve vyberali nového biskupa. Muž, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby sa ním stál práve on. Zvyk vyložiť v predvečer čisté čižmičky do okien sa traduje práve z legendy, ako Mikuláš nechával darčeky v oknách chudobných ľudí. Deti si čistili topánky, aby do nich dostali uhlíky či prútik, do druhej sladkosti
a ovocie.
V niektorých krajinách, napríklad v Belgicku, čakajú svätého Mikuláša na Vianoce i keď
v mnohých rodinách ho už nahradil Santa Klaus. V Grécku je Sv. Mikuláš patrónom námorníkov, ktorý ich ochraňuje na rozbúrenom mori. Na Štedrý večer obchádza deti a nosí im darčeky. Svätého Mikuláša uctievajú hlavne v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, kde mu aj
zasvätili veľa chrámov a kostolov. Je patrónom viacerých profesií, nielen námorníkov, ale aj
lekárnikov, obchodníkov, právnikov, ale aj detí a študentov. V predvečer jeho sviatku neobišiel ani našu obec. Veľký krik detí, ktoré z plných hrdiel kričali jeho meno ho nakoniec privolal
a deti so zatajeným dychom sledovali čo bude nasledovať.
V sprievode čerta a anjelika prišiel aj tentokrát na koči k obecnému úradu. Čarom rozsvietenej jedličky a vianočných svetiel nás navštívil pocit lásky, dobrosrdečnosti a potreby rozdávať
sa jeden pre druhého hlavne pre naše milované deti. Malí aj veľkí, deti, rodičia i starí rodičia
mikulášsky sprievod privítali veľkým potleskom. Detičky, ktoré nabrali odvahu mu zarecitovali a zaspievali. Košík plný balíčkov len len, že nepraskol, ale aj tak sv. Mikulášovi nestačili balíčky sladkostí pre vyše 200 ratolestí. Pre veľký záujem sv. Mikuláš prisľúbil, že na budúci rok
sa viac zásobí, aby z detských tváričiek nevymizol úsmev a radosť. Nech je teda sv. Mikuláš
pre nás veľkým vzorom, aby sme si z jeho života a skutkov brali príklad.
		
Redakčná rada
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Predvianočná atmosféra
v komunitnom centre
Celá sviatočná atmosféra začínala už 6. decembra na sv. Mikuláša. Deti z rómskej osady nedočkavo očakávali Mikuláša v komunitnom centre. Tešili sa hlavne na jeho darčeky.
No predtým, ako ich obdaroval, museli si ich zaslúžiť. Jeho dlho očakávaný príchod bol
sprevádzaný nadšením, ale aj strachom. Mnohí, hlavne tí starší, nášho Mikuláša identifikovali a ihneď pomenovali po mene „to Ďuri“. Pripravili mu zopár piesní a básní. Tí, ktorí sa snažili viac, viac aj dostali. Po rozdaní sladkostí nastal odchod Mikuláša za búrlivej atmosféry.
Nasledovali ďalšie prípravy na Vianoce. Prostredníctvom malého projektu „Komprax“
sa v komunitnom centre pripravovali ikebany na vianočné trhy a pieklo sa vianočné pečivo. Do práce sa zapojili dievčatá z rómskej komunity, ktoré nazbierali nové skúsenosti šikovných gazdiniek. Koláčiky sme pripravili na vianočné posedenie s deťmi, ktoré sa
zapojili do nácviku vianočného koncertu. Okrem vianočného pečenia sme v komunitnom
centre zorganizovali „Mikulášsku zbierku šatstva“, do ktorej sa zapojilo zopár občanov,
za čo im chceme veľmi pekne poďakovať.
Na vianočné sviatky sa asi každý z nás teší. My dospelí na to, že urobíme radosť našim deťom a deti na darčeky pod stromčekom. Aj keď mnohých z nás opantal predvianočný zhon v supermarketoch, predsa sme sa na chvíľu preniesli na správnu predvianočnú
vlnu a príchod malého Ježiška sme oslávili v komunitnom centre s patričnou vďakou a úctou. V spolupráci so ZŠ s MŠ sme pripravili dva koncerty 17. a 19. 12. 2013 v komunitnom
centre. Keďže rómskych detí je neúrekom, koncerty sme rozplánovali na dva dni. V prvý
deň 17. 12. 2013 účinkovali deti z MŠ. Povzbudiť ich prišli rodičia. Spolu s pani učiteľkou
Bc. Posilnou pripravili pekný program, po ktorom sme sa posilnili teplým čajom a napečenými koláčikmi. Sprievodnou akciou koncertu bola prevenčná zdravotná akcia, zameraná na meranie krvného tlaku.
Veľkí školáci naše komunitné centrum navštívili 19. 12. 2013. Dátum nebol najvhodnejší, ale koncert sa aj tak vydaril. Školáci si so svojimi učiteľmi pripravili krásny hodinový program. Pripravený program bol veľmi dojímavý a vydarený hlavne preto, že ho deti
prezentovali s láskou, presne tak, ako ich naučili učitelia. Po ukončení programu sme sa
spoločne pohostili na vianočnom pečive a popriali si krásne vianočné sviatky. Už teraz sa
spoločne tešíme na ďalší koncert.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, učiteľom za koncert, darcom a kolegom za podporu, za chápavý prístup k sociálnym problémom. Spoločne sa tešíme
na rok 2014.
V prípade výskytu sociálneho problému nás nájdete na telefónnom čísle 0918621729
alebo sa spýtajte na obecnom úrade.
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Mgr. Vierka Horňáková , terénna sociálna pracovníčka

VIANOČNÉ TRHY
Predvianočnú atmosféru si mohli prísť nielen Pečovskonovovešťania, ale aj obyvatelia susedných obcí vychutnať na už tradičné vianočné trhy, ktoré sa konali po
13-ty krát v sobotu 14. 12. pred obecným úradom v Pečovskej Novej Vsi. Počasie,
aj keď skúpe na slniečko, nám tento rok dovolilo vystavovať a predávať vianočný
tovar bohatý na rôzne dobroty – med, vianočné oblátky, perníčky, ikebany, bižutériu, výrobky z dreva a pod. na otvorenom priestranstve.
Domáci zruční majstri sa prezentovali svojimi ručne vyrobenými výtvormi. Svojimi kúskami
oslovili aj deti zo ZŠ či remeselníci, ktorých združuje Šarišské
osvetové stredisko v Prešove. Atrakciou a spestrením bol
p. Jambrich z Hanisky pri Prešove s ručne vyrezávanými
stolčekmi a mačkami vo vreci.
Návštevníci trhov sa mohli
občerstviť vianočným punčom,
ktorý pripravili žienky z Únie
žien, šípkovým čajíkom, ktorý venoval p. starosta a teplým
vínkom, ktorý podával obecný
úrad. Samozrejme nechýbala ani vianočná klobáska či kapustnica.
Neodmysliteľnou súčasťou
je aj bohatý kultúrny program,
ktorý tento rok v poobedňajších
hodinách pripravili FS Jablučko, FS Jablonka, mužská spevácka skupina Seniorka, kostolný zbor pod vedením p. Kaprálovej.
Veríme, že tí, ktorí navštívili tohtoročné trhy si našli potešenie pre svoje srdiečko a prídu aj nabudúce.
Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri ich organizácii.
Ing. Alena Nalevanková
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OKIENKO ŠKOLY
Projekt Comenius - návšteva Portugalska
Naša škola sa aj v tomto školskom
roku zapojila do projektu realizovaného v rámci podprogramu Comenius, ktorý je súčasťou „Programu celoživotného
vzdelávania“. Podprogram Comenius
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 z Turecka, Portugalska, Talianska, Bulharska a Veľkej Británie
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 cieľ sme realizovali v medziškolskom partnerstve v Portugalsku 25. - 29. 11. 2013. Návštevy sa
zúčastnilo 7 žiačok – Kristínka Kulbaková, Katka Ižariková, Zuzka Krajňáková, Kristínka Novická, Nika
Kijovská, Lenka Novická a Soňa Funtaľová pod vedením pedagogičiek Mgr. Michaely Vasiľovej a Mgr.
Jany Petrekovej. Spoznali sme školu a jej život v dedine Monte do Trigo, ktorá patrí pod Základnú školu
v Porteli. V rámci hlbšieho poznania kultúry Portugalcov sme navštívili mesto Portel, hlavné mesto provincie Évora a ich historické pamiatky a v dedine Monte do Trigo sme vysadili stromčeky oleandra spolu so zástupcami ďalších krajín. Spoznali sme tiež najväčší systém rozvodu vody v Európe a vybudovanú vodnú elektráreň. Zaujímavým podujatím bola výstava produktov obyvateľov mesta Portel spojená
s predajom. Zameriavajú sa na výrobu vína, olivového oleja, syrov a výrobkov z korku. Úžasnú atmosféru, skvelú organizáciu pobytu a pohostinnosť národa v podobe niekoľkochodového menu, pri ktorom
sme strávili 2-3 hodiny, dopĺňali samotní Portugalci,
ktorí nás svojim prirodzeným a ohľaduplným správaním maximálne prekvapili. Osmelili sme sa v konverzácii v anglickom jazyku, ktorá bola nevyhnutným spojivom medzi delegátmi krajín, spoznali život a kultúru inej
krajiny a získali veľa životných skúseností.
Portugalsko sa pre nás stalo symbolom vzájomného
porozumenia a spolunažívania ľudí napriek chudobe.
Škola je spoločenským stánkom pre všetkých obyvateľov, ktorí ju navštevujú hlavne kvôli získavaniu informácií, keďže nemajú doma počítače, počúvaním hudby,
čítaním kníh, vzájomným stretávaním sa.
Nemilým prekvapením napriek krásnym slnečným
dňom bol pre nás chlad. No všade, kde sme sa pozreli – v záhradách, sadoch, parkoch rástli pomarančovníky a citrónovníky s bohatou úrodou. Krásny pobyt sme zavŕšili autobusovou prehliadkou mesta Lisabon so slávnym mostom Vasco da Gama. Zhodli sme sa v názore, že túto krajinu sa oplatilo vidieť
a poznať.
Mgr. Jana Petreková
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Prváci sa meča nebáli
29. november 2013 nebol pre prváčikov Základnej školy v Pečovskej Novej Vsi úplne obyčajným dňom. Tento deň žiaci zasadli do školských lavíc s veľkým očakávaním, ich napäté tváričky a doširoka otvorené očká boli plné vzrušenia a napätia. V celej škole panovala tajomná atmosféra ovplyvnená prípravou slávnostného podujatia, ktorým bolo pasovanie prvákov a ich prijatie
do žiackeho cechu.

Celá pasovačka sa niesla v školskom duchu. Do prípravy sa
zapojili nielen prváčikovia so svojimi triednymi učiteľkami, ale aj
žiaci deviateho ročníka. Niektorí robili výzdobu, ďalší zhotovovali darčeky, iní pripravovali pamätné listy, či slávnostné pohostenie. Pozvaní boli rodičia a samozrejme aj starí rodičia, ktorí deti
podporovali potleskom.
Naši šikovní prváci ukázali, že aj pár mesiacov v školských laviciach stačí na to, aby sa toho veľa naučili. Už pri vstupe do telocvične si smelo spievali prvácku hymnu, ktorá bola práve o ich
odvahe, smelosti a zručnosti. Celej škole ukázali, ako v prvej triede prebieha hodina matematiky, slovenčiny, ale aj hodina telesnej výchovy, či anglického jazyka. Na jednotlivých hodinách plnili úlohy bez strachu a s úsmevom. To však nebolo všetko! Ešte
museli zložiť sľub prváka. Pri jeho odriekaní sa našťastie nikto
nepomýlil, inak by bol sľub neplatný. Prváčikovia všetko hravo
zvládli a naša pani riaditeľka Mgr. Valentína Krajňáková mohla
slávnostne pasovať šikovných prváčikov za žiakov našej veľkej školy.
Počas slávnostného pasovania každý žiak dostal pamätný list a malý darček, ďalší darček dostali od rodičovskej rady. Tento veľký deň prišli našim deťom spríjemniť aj žiačky a pani majsterka zo Strednej odbornej školy z Lipian, ktoré nakreslili prvákom pekné obrázky na ich tváričky.
Po pasovačke sa rodičia a žiaci trocha občerstvili pripraveným pohostením. Na záver si urobili spoločnú fotografiu.
Želáme Vám, milí prváčikovia, aby sa Vám v škole aj naďalej darilo ...
Mgr. Jana Batiková a Mgr. Mária Majdáková
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Rozdali sme radosť a pričarovali úsmev
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré všetci netrpezlivo čakáme. Ich čaro a výnimočnosť nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Na Vianoce sa odjakživa najviac tešia deti, najmä tie najmladšie, ktoré majú z príprav a netrpezlivého očakávania darčekov tú najväčšiu a najúprimnejšiu radosť.
K spríjemneniu týchto slávnostných chvíľ pripravili deti materskej školy pre rodičov, príbuzných a známych vianočnú akadémiu.
Celý mesiac december bol venovaný prípravám na ich vystúpenie. V priestoroch našej
školy sa neustále ozývali detské piesne, opakovali vianočné verše a precvičovali tanečné
kroky. Do programu sa zapojilo približne 40 detí s cieľom pripraviť to najkrajšie prekvapenie pre svojich najbližších.

Vyvrcholením nášho spoločného úsilia bola verejná prezentácia, ktorú sprevádzalo napätie nielen na javisku, ale aj v hľadisku. Tento krátky predvianočný čas aspoň na okamih
spojil veľkých a malých, ktorí si v závere nášho programu spolu zaspievali koledy a tak
všetkým prítomným pripomenuli posolstvo Vianoc.
Vystúpenie detí pričarovalo na tvárach
úsmev, v srdciach radosť a príjemné pocity, ktoré by sme si mali
v sebe uchovať čo najdlhšie.
A. Perdíková
a kolektív MŠ
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Fašiangy, fašiangy ...
Sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. V skutočnosti nasleduje po Fašiangoch
Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie
od Troch kráľov /6.1./ do Popolcovej stredy / 5.3. / nazývame fašiangy. Zaviedla ich koncom 4.storočia kresťanská cirkev. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Počas
fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých sú
predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár,
Stará žena, Prespanka s deckom, Mladucha a Mladý zať, ale aj maska Medveďa, Kozy, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo šabľu – prastaré
symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstierali prácu, za ktorú sa dožadovali odmeny, ale aj tancovali tance „na konope“
či „na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov. Typickým fašiangovým jedlom sú šišky
vyprážané na masti.
Najveselšie obdobie roka však strieda 40-dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet
sa vráti opäť na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Priebeh pochovávanie basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom,
odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač nad hrobom a čítanie
testamentu. Texty však nie sú dané, vytvárajú si ich herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína
dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podľa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda
na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín
každý rok mení. Tento rok pripadne Popolcová streda na 5. 3. 2014. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný
popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom,
popolom na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a
na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia. Popolcová
streda je pripomienkou ľudskej konečnosti a cieľa, či smerovania vlastného života. Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a
pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Odev bol ladený do
smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá mliečna polievka.
Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom.
					
zdroj: internet
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PRANOSTIKY
Január
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
Január studený, marec teplý.
Svätý Pavol (25. január) jasný, prináša rok šťastný.
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice (2. február), ešte aj onuce.
V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Ak sa na Vincenta (21. január) vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Na svätého Marcela (16. január) zima lezie do tela.

Február
Na Hromnice - koniec sanice.
Agáta - býva na sneh bohatá .
Keď sa cez fašiangy mačka na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.
Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
Na svätého Valentína zima siliť sa počína.
Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
Ak je február mierny, rok bude biedny.

Marec
Na svätého Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša.
Keď svätý František dobré vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva.
Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac.
Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje.
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.
Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.
Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.
Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.
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OKIENKO ZÁBAVY
VTIPY
„Zaujímalo by ma, či aj Váš kuchár ochutnáva jedlá, ktoré podávate?“
„Človeče, kuchár musí variť! Nie váľať sa po nemocniciach!“
Zamestnanec príde za šéfom a hovorí:
„Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. Musím vám prezradiť, že tri ďalšie firmy majú
o mňa záujem.
„Nehovorte a ktoré sú to?“
„Daňový úrad, telekomunikácie a elektrárne.“
Vnúčik sa pýta dedka:
„Dedko, čo je to abstinent?“
„No, u nás v dedine také nemáme, ale počul som, že je to človek, ktorý má buď
zlú pečeň, alebo zlú ženu.“
V škole:
„Máš domácu?“
„Hej.“
„Tak nalej!“
Otec kominár sedí za stolom so svojou malou dcérkou a tu sa ho ona pýta:
„Ocko, keď budem aj ja veľká, môžem sa stať kominárkou?“
Otec na ňu vyjavene pozrie a odpovedá:
„Zlatko, tak to nie. Kde si prosím ťa videla, že by žena priniesla šťastie?“
Inzerát: Predám auto nabúrané sprava.
Zn.: Pri rýchlom jednaní zľava.

HÁDANKY
Aký je rozdiel medzi šachistom a alkoholikom?
Žiadny. Obaja sú väčšinou v inom svete a občas na ťahu.
Prečo kohút kikiríka tak zavčasu ráno?
Lebo, keď sa zobudia sliepky, už musí držať zobák!
Kedy je blcha najviac nahnevaná?
Keď skočí holohlavému na hlavu a nestihne zabrzdiť.
Viete kto je najpresnejším strelcom?
Šľak, trafí vás aj za rohom.
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NAšI JUBILANTI
Jubilantka pani Mária Glosíková,
rod. Gregová, sa narodila 13.10.1923
v Kamienke, okres Stará Ľubovňa.
V jeseni roku 1945 sa vydala sa Michala Glosíka z tej istej obce. Bývali spočiatku u jej rodičov a pomáhali im na poľnohospodárstve.
Manžel bol v roku 1950 prijatý do Zboru národnej bezpečnosti - Verejnej bezpečnosti a zaradený na stanicu VB v Pečovskej Novej Vsi. Za ním sa prisťahovala
jeho vtedy 27- ročná manželka s dvomi
malými deťmi. Bývali v kaštieli, kde vtedy
bola aj stanica VB. V roku 1954 tu kúpili stavebný pozemok, na ktorom postavili
dom a bývajú v ňom doteraz.
Pani Glosíková má tri deti, dcéru Oľgu, profesorku na Prešovskej univerzite v Prešove, syna Juraja, profesora na Karlovej univerzite v Prahe a syna Milana, elektroinžiniera, ktorý pracuje v súkromnej firme v Prešove. Radosť má z troch vnučiek, Mišky, Janky a Marienky, majú vysokoškolské vzdelanie a pracujú doma i v zahraničí.
S veľkým potešením prijala príchod na svet pravnuka Adamka z manželstva najstaršej vnučky Mišky a jej manžela Ladíka.
Od roku 1954 bola pani Glosíková prijatá do Jednoty SD a pracovala ako predavačka v predajni potravín. Keď sa z pultovej predajne stala samoobsluha, bola jej vedúcou a napriek počiatočným obavám a rizikám svoju mnohoročnú prácu skončila
úspešne. Tu, každý deň medzi ľuďmi, pracovala do odchodu na starobný dôchodok.
Už za mlada rada plietla, háčkovala, vyšívala a tkala. Celoživotnú záľubu má aj
v pestovaní bytových a záhradných kvetov. Doteraz začína deň tým, že prejde okolo kvetináčov na oknách a poteší sa zo živých kvetov.
Každý deň sa modlí a ďakuje Pánu Bohu za to, že aj pri zdravotných problémoch
a vysokom veku je pohyblivá, komunikuje s okolím, perie na automatickej práčke,
žehlí, udržiava poriadok a chod domácnosti. Pomáha jej manžel a rodina, kde sa
dá, aby ju odbremenili a uľahčili jej každodenný život. Pani Glosíková sa teší z telefonátov a návštev detí, vnučiek, ale aj z pomoci a pozornosti milých a ochotných
susedov.
Želáme jej do ďalších rokov veľa zdravia, pokoja a lásky rodiny.
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Pán Andrej Slota sa narodil
29. októbra 1918. Bol vychovaný rodičmi jeho matky, Žofie Slotovej, na ktorých
obetavosť a starostlivosť spomína dodnes. Jeho starý otec Ján Slota býval kedysi na ulici oproti cintorínu a v čase jeho detstva už okolo 80 rokov a chorľavel,
tak sa mu pomoc malého Andreja veľmi
zišla. Z toho dôvodu mnohokrát v škole
chýbal. Školskú dochádzku začal v roku 1925 a ukončil v roku 1932. Podľa jeho vlastných slov vychodil šesť tried Štátnej ľudovej školy v Pečovskej Novej Vsi.
V šiestom ročníku ich nebolo veľa chlapcov, iba šesť.
Ako už bolo spomínané, jeho pomoc starým rodičom bola vítaná. A tak po ukončení povinnej školskej dochádzky nenastúpil na štúdium strednej hospodárskej školy v
Sabinove (miestna časť Orkucany). Naopak ostal doma a pomáhal na statku dedkovi a ujovi. U starých rodičov ostal až kým sa neoženil. Jeho mama sa medzitým vydala za Ondreja Hudáka. Z toho manželstva mala päť synov a tri dcéry. V súčasnosti
žije ešte jedna jeho sestra v Kapušanoch, brat Milan býva v Prešove.
Ale vráťme sa späť, kde sme prerušili naše rozprávanie. Po práci na majetku bolo
potrebné zamestnať sa. Prvýkrát sa riadne zamestnal v montážnej firme Lenz z Hanušoviec, v ktorej pracoval od roku 1941. O rok na to už pracoval na cestnom staviteľstve v Sabinove. Na železničný odbor v Prešove prestúpil v roku 1943. Nasledujúce dva roky pracoval na traťmajstrovskom obvode v Sabinove.
Veľmi dôležitú úlohu v živote pána Slotu zohrala druhá svetová vojna. Ako každý,
aj on musel v roku 1939 nastúpiť na výkon základnej vojenskej služby. Tá mu skončila v októbri 1940. Miesta jeho pôsobenia boli rôzne: Prešov, Nitra, Dolný Kubín
a Bratislava, kde dokonca slúžil ako dozorca vo väznici. Vo väzení slúžil deväť mesiacov. Po návrate pracoval v Prešove, ako sme už predtým uviedli, na traťmajstrovskom obvode. Tam ho zastihol aj povolávací rozkaz. Narukoval 19. februára 1945.
Bol pridelený k piatej pešej rote Slovenskej armády do Svitu. Neskôr bol prevelený
k prvej rote „automatčíkov“ pod velením poručíka Juraja Bondráča. Zúčastnil sa ťažkých bojov pri Smrečanoch. Podľa jeho vlastných slov nemecká armáda mala svoju
pozíciu na kopci a ich rota sa nachádzala pod kopcom, teda boli živými terčmi. Tam
bol aj 6. marca neďaleko Smrečian ranený do nohy. Následne na to ho previezli do
Svitu, kde ho aj operovali. Ostal tam 7 dní. Potom ho previezli do Prešova a neskôr
sanitným autom do Sanoku (Poľsko). Odtiaľ bol 10. mája 1945 prevezený do KoblerPečovskonovoveský spravodajca 29

zyna (Poľsko), kde ostal v liečení až do 11. augusta 1945. Na Slovensko pricestoval
vlakom do Michaloviec, domov sa však vrátil pešo po železničnej trati, ktorú opustil
až v Ľubotíne. Tam prenocoval a na druhý deň sa po svojich dostal až do Červenice. Vozom ho priviezli do Pečovskej Novej Vsi.

Po skončení vojny sa opäť vrátil pracovať na železnicu. Pracoval pri nákladnej,
osobnej doprave a neskôr sa stal manipulantom. Na mieste pôsobil až do odchodu
na dôchodok v roku 1978.
Počas vojny sa 16. mája 1943 oženil s Máriou Tallovou. Najprv bývali v malom,
svojpomocne opravenom dome. V roku 1947 si začal s manželkou budovať vlastný
dom, ktorý dokončili v auguste 1950. Narodili sa im tri dcéry: Magda, Margita a Mária. Pokiaľ ide o prácu, sám priznáva, že lenivú chorobu nemal a tak sa práce nebál. Veľkou ranou však bola ťažká choroba jeho manželky, ktorá v roku 1964 opustila
tento svet. Tak sa musel o tri dospievajúce dcéry starať sám. Ako nám povedal, myslel si, že to nikdy nezvládne, ale pomohla mu rodina a práca. Nebolo to však ľahké.
V súčasnosti býva v dome, ktorý postavil, spolu s dcérou Máriou a jej manželom
Václavom. Zdravie síce až tak neslúži, najmä noha pobolieva, ale sám priznáva,
že to patrí k veku.
Pánovi Slotovi prajeme, aby ho neopúšťala dobrá nálada
a Pán Boh požehnal dobrým zdravím ducha aj tela.
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Do spoloèenstva rodiny obyvate¾ov
Pečovskej Novej Vsi vítame deti:
Božena Bilá

Adrián Kruľák

Samuel Kuchár

Erik Červeňák

Nikodem Novický

Jozef Laci

Jasmina Lacková

Natália Koščová

Alex Červeňák

Natália Filipová

Klaudia Bilá

Bianka Čekanová

Manželstvo uzavreli:
Robert Struszewski (Poľská republika)

Adriana Cyvková (Peč. Nová Ves)

Peter Čekan (Peč. Nová Ves)

Jana Kakaščíková (Záborské)

Peter Straka (Peč. Nová Ves)

Martina Pivovarníková (Peč. Nová Ves)

Jaroslav Ferko (Jarovnice)

Ľuboslava Červeňáková (Peč. Nová Ves)

V roku 2013 nás opustili:
Karolína Baňasová

Imrich Verešpej

Ján Gernát

Nina Šefčíková

Pavlína Gusenicová

Jozef Michalík

Pavol Štelbacký

Jozef Michalik

Jozef Tall

Milan Matisovský

Božena Bilá

Mária Ižariková

Rozália Kandráčová

Jozef Želinský

Alžbeta Leščáková

Ján Mochnacký

Margita Pustayová

Pavlina Ridillová

Ján Hendrichovský

Marta Hrabčáková

Michal Káčer

Mária Ižariková

Margita Racová
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Srdečne blahoželáme jubilantom:
95 rokov
94 rokov
92 rokov
90
89
85
84

rokov
rokov
rokov
rokov

83 rokov

82 rokov
81 rokov
80 rokov

75 rokov
70 rokov

65 rokov

60 rokov
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Andrej Chovanec
Andrej Slota
Mária Buriková
Juraj Michalík
Michal Glosík
Andrej Džubák
Mária Glosíková
Mária Novická
Štefan Krajňák
Margita Liptáková
Zdenka Verešpejová
Mikuláš Rajnec
Vincent Šveda
Margita Partiková
Rozália Verešpejová
Mária Lichvárová
Pavel Tutoky
Anna Ridillová
Magdaléna Krajňáková
Veronika Hadzimová
Mária Fecková
Alžbeta Kaminská
Margita Škopová
Jozef Škop
Alžbeta Falatová
Michal Repaský, Ing.
Martin Ižarik
Helena Zubrická
Andrej Cicman
Pavlína Bérešová
Andrej Kiseľak
Mária Dujavová
Ľudmila Matisovská
Božena Michalíková
Oľga Petríková
Andrej Matisovský
Pavol Marcin
Mária Verešpejová
Magdaléna Blizmanová
Ján Verbovský
Anna Červeňáková
Magdaléna Matvijová
Margita Varholíková
Štefan Novický

Pripravujeme
na I. štvrťrok 2014
18. 1. 2014

Stolnotenisový turnaj
na počesť oslobodenia obce

8. 2. 2014

Detský karneval

9. 3. 2014

MDŽ

