Štefanov nad Oravou
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK
ianoce sú krásne a pokojné sviatky,
kedy sa nebelejú len stromy a lúky
vonku, ale akosi sa „belieme“ a očisťujeme aj my. Či už v období pôstu, alebo počas sviatočných dní, k toré vnímame inak
ako všedné dni roka. Keď už je všetko
upratané, napečené, darčeky sú už Ježiškom zabalené, azda každý z nás pocíti
ten moment spokojnosti a pokoja a začne
vnímať to duchovno, ktorým sú Vianoce
popretkávané. Pri ,,koštovaní“ medovníčkov, oplátok a iných voňavých dobrôt, ktoré sa nám snažia uchmatnúť z taniera naši
najbližší, by sme si mali uvedomiť to čaro,
ktoré žiari z rodinného stretnutia. Tých je
počas roka akosi pomenej... A možno aj
nie, len si prítomnosť ľudí, ktorí sú nám
najdrahší akosi neuvedomujeme. Všedné,
bežné momenty vnímame na Vianoce
inak. Čarovne, keďže sú prevoňané škoricou a vianočným stromčekom.
Vianočné JA je ľudskejšie. Chceme potešiť darčekom, či spoločne stráveným večerom. Myslíme na iných, na tých, ktorí
s nami už nezdieľajú štedrovečernú večeru, na ľudí bez domova, na osamelé
deti, na ľudí s podlomeným zdravím. Dovoľte mi poprosiť vás o úprimnú modlitbu
nielen za vašich blízkych, či za ľudí z okolia, ale i za tých, ktorí i počas, u nás pokojných Vianoc, zažívajú nepredstaviteľné hrôzy a strach nielen o strechu nad hlavou, ale i o vlastný život. I keď sa na Slovensku radi občas posťažujeme, žijeme
v mieri a pokoji. Vojna a boj o prežitie sa
nám zdajú ako pojmy vzdialené, možno
aj historické. Spomeňme si na ľudí, ktorým sa každodenný život stotožňuje práve s týmito slovami. Pokoj vašej modlitby
s sila myšlienky prospejú nielen nám, ale
aj tým, na ktorých myslíme.
Vianoce sú i obdobím zamyslenia sa nad
rokom, ktorý sa blíži ku koncu. Oprašujeme spomienky, premietame si stretnutia
a momenty, úspechy i malé nezdary. Skočme do nového roka s chuťou myslieť na
iných, pomáhať rodine, kamarátom, známym a azda i ďalším. Veď predsa každá
pomoc, vyvolávajúca úsmev na niekoho
tvári, nakoniec zahreje aj nás. Niekde
vnútri, presne tam, kde sme najľudskejší.
Na záver, dovoľte mi symbolické rozlúčenie sa s vami ako čitateľmi. Toto je posledné číslo novín pod „mojou taktovkou“.
Ďalšie číslo už preberú naši šikovní a odhodlaní redaktori, redaktorky a šéfredaktorka, spoločne s ktorými zaručene spracujeme kvalitné novinky plné informácií
o nás a pre nás.
Prajem vám prenádherné, pokojné a požehnané Vianoce, počas ktorých vyčaríte
veľké množstvo úsmevov, užijete si pohodu v rodinnom kruhu a duchovne prežijete príchod Božieho syna medzi nás.
Diana Maťugová
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Prajeme vám pokojné, požehnané a milosťou naplnené
Vianočné sviatky a v novom roku 2015 nech sa vám splnia
všetky vaše sny a predstavy.
Redakčná rada

V

ianoce. Sedem čarovných písmen
iskriacich láskou, porozumením a pokojom. Pre niekoho iba hon na darčeky, pre iného chvíle očakávané nezištne celý rok. Zázračný čas, ktorý nás prinúti, aby sme boli
lepší, radostnejší a ľudskejší. Viem si predstaviť, ako trávim Vianoce bez darov, jedla či
televízora, no nie bez úsmevov svojich najbližších! Cítime vzájomnú spolupatričnosť, no
hlavne cítime vôňu domova. Práve spolupatričnosť a vôňa domova nás v duchu tradícií
zvoláva k mamám, k otcom, tam kde sme
doma. Verím, že sa poschádzate pri prestretom stole s sviatočnými a tradičnými jedlami.
No nielen to. Verím, že spoločné stretnutie
v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej atmosfére a pohode pri stromčeku, pod
ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez
náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku na celý život. Nie všetci budú
môcť tráviť tento čas so svojimi blízkymi. Spomeňme si aj na svojich blízkych, ktorí sú mimo
domova. Svoje miesto majú v tento čas aj
spomienky na našich najdrahších, po ktorých
zostalo pri štedrovečernom stole navždy
prázdne miesto, ale stále žijú v našich srdciach.
Zastavme sa, porozmýšľajme a dokážme
sa poďakovať aj za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás, naše deti, rodičov, pre obec.
Dokážme sa tešiť z každej maličkosti a z každého úprimného úsmevu. Ak vyčaríme na tvári úsmev, srdcia nám pookrejú a s láskou
a úctou sa poďakujeme za všetko, čo nás postretlo, zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo.
Je tu nové volebného obdobie a pred nami
sú štyri roky práce, verím že v prospech roz-

voja našej obce a jej občanov. Pred pár dňami sme spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
volených predstaviteľov samosprávy. Dôvera, ktorú ste nám odovzdali v komunálnych
voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia
našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh
a práce, preto nám všetkým želám odvahu
a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítite tak vy, obyvatelia našej obce ako aj jej návštevníci. Konajme pri tom čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme tých, ktorých zastupujeme. Obraciam na všetkých vás, ktorým záleží na
osude a prosperite našej obce, spojme sily,
um a ochotu aj v roku 2015 pracovať pre jej
blaho a ďalší rozvoj.
Vážení spoluobčania, do nového roka mi
dovoľte poďakovať sa vám za dôveru a zaželať vám pevné zdravie, spokojnosť v rodinách, úspechy na pracoviskách, aby sa vám
splnili vaše sny, priania a predsavzatia. Rovnako vám želám, aby ste počas týchto zasnežených sviatkov načerpali nové sily.
Našim deťom želám bohatého Ježiška. Aby
pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.
Osobitne chcem pozdraviť našich spoluobčanov, ktorým zdravie slúži slabšie, a popriať
im skoré uzdravenie a veľa psychických
a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky!
Ivan Maťuga
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
22. 11. 2014 sa na obecnom úrade
uskutočnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili „končiaci“ i „začínajúci“
poslanci Obecného zastupiteľstva Štefanova nad Oravou. Na tomto zasadnutí sa
prejednalo kvantum záležitostí, čo sa odzrkadlilo aj na jeho trvaní. Zápisnica zo
zasadnutia je prístupná na webovej stránke
Štefanova
nad
Oravou
www.stefanovnadoravou.sk – tak ako
všetky ostatné zápisnice. Uznesenia sa
taktiež nachádzajú na tejto webovej stránke, ako aj v prílohe týchto novín v sekcii
„Uznesenia.“

Starosta obce Ing. Ivan Maťuga so zástupcom
starostu Ing. Lukášom Koválikom, ktorému
odovzáva osvedčenie o zvolení za poslanca.

Poslanci „končiaceho“ obecného zastupiteľsatva. Zľava stojí: Pavol Kuloštiak, Ing. Lukáš Koválik, Mgr. Eva Javorková, Eva Kordiaková. Sedí zľava: Jozef Pindiak, starosta obce Ing. Ivan
Maťuga a Oľga Veslovská. Chýba Ing. Rastislav Gáll.
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Triedený odpad
a poriadok v obci
Problém s odpadom je v dnešných časoch
celosvetovým problémom a jeho riešenie si vyžaduje ďaleko viac pozornosti, než koľko sa
mu venuje. Je nevyhnutné, aby sa každý stal
zodpovedným a pokúsil sa urobiť všetko, čo
je v jeho silách, aby Zem ako ju poznáme dnes,
ostala aj pre naše deti. Myslenie sveta nezmeníme, ale môžeme zmeniť našu dedinu.
Častokrát môžeme vidieť preplnené nádoby na
separovaný odpad, koše na sklo a plasty pri
cintoríne a okolo nich odpadky rôzneho druhu, ktoré tam nepatria: umývadlá, časti auta,
pneumatiky, staré sedačky a pod. Tiež potok,
ktorý preteká cez našu obec už dávno nie je
miestom, kde sa môžu v lete hrať naše deti.
Na lúkach, poliach a v potokoch v okolí sú čierne skládky... a pritom obec zabezpečuje odvoz odpadu. Pre občanov Štefanova nad Oravou je vývoz separovaného zberu zabezpečený raz do mesiaca, kde je dopredu vyhlásený miestnym rozhlasom. Túto informáciu si
môžete nájsť aj na internetovej facebookovej
stránke Štefanova nad Oravou a aj v tomto
čísle novín. Vrecia na odpady si môžete zadarmo vyzdvihnúť na obecnom úrade. V deň
vývozu odpadu stačí vyniesť vrece s odpadom,
t. j. plasty, tetrapaky a plechovky a vrece so
sklom pred dom a technické služby sa postarajú o odvoz. Komunálny odpad sa vyváža
každý párny týždeň v utorok.

Je na zamyslenie, že vo vlastnom dvore,
alebo pivnici vrecia s triedeným odpadom niektorí naši spoluobčania ho nechcú mať, ale bez
najmenších problémov ho vynesú ku kontajnerom na verejných protestantstvách. Dokonca nosia komunálny odpad do kontajnerov na
cintoríne! To nám ostatným naozaj nevadí?
Týchto pár jednotlivcov sa asi riadi heslom „Len
aby sme doma mali čisto“ … ale našim domovom predsa nie je rodinný dom a dvor okolo,
ale celá naša obec. Zamyslime sa nad tým,
alebo nad týmito jednotlivcami - našimi spoluobčanmi a spoločnými silami ich naučme mať
v úcte našu dedinu a poriadok v nej.
Ak sa naučíme separovať (triediť) my, dáme
tým dobrý príklad aj našim deťom a naša dedina bude krásnym miestom, kde sa môžeme
cítiť príjemne. Priložme ruky k tomu my všetci.
Obecný úrad

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 – 2018. Zľava stojí: Cyril Orčík,
Pavol Kuloštiak, Renáta Puchľová, Ing. Róbert Kakačka, Adrián Romaňák. Zľava sedí: Jozef
Pindiak, starosta obce Ing. Ivan Maťuga a zástupca starostu obce Ing. Lukáš Koválik.

Dátumy vývozu
triedeného odpadu v roku 2015:
15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 11.06,
09.07, 13.08, 10.09, 15.10, 12.11,
10.12.
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Od poslancov pre vás: zhodnotenia a plány
Vo vašom mene, v mene voličov, sme oslovili končiacich a novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva a primäli sme ich k zhodnoteniu ich predošlých aktivít a pôsobenia v zastupiteľstve, ako i k sformulovaniu plánov a predstáv, ktoré chcú pre nás
všetkých zrealizovať.
Poslancom, ktorým uplynul mandát, sme položili nasledovné otázky:
1. Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie v obecnom zastupiteľstve? Podarilo sa vám
naplniť vaše záväzky a predstavy?
2. Čo považujete za najdôležitejší výsledok vašej práce pre obec? A čo by ste s odstupom času urobili inak?

Rastislav Gáll
1. Práca v zastupiteľstve a pre obec ma počas dvoch volebných období napĺňala, pretože sme sa snažili robiť množstvo aktivít a projektov priamo pre nás občanov Štefanova nad
Oravou. Po druhé v zastupiteľstve pracovali
ľudia, ktorých si hlboko vážim a ktorým úprimne záleží na dobre obce a robili všetko preaby
obec napredovala. Som presvedčený, že to
takto bude pokračovať aj pri nastupujúcom zastupiteľstve a pánovi starostovi.
2. Na prácu pre ľudí a pre obec sa vždy dá
pozerať z mnohých uhlov a je celkom pochopiteľné, že naši spoluobčania sú k výsledkom
našej práce mnohokrát kritický. Osobne pokladám, za najpodstatnejšie to, že sme sa vždy
snažili o čo najlepšie a najkonštruktívnejšie riešenia pre nás občanov obce. Ešte raz chcem
popriať novému vedeniu obce ako aj znovuzvolenému starostovi Ing. Ivanovi Maťugovi
mnoho zdaru a úspechov.

Eva Javorková
1. Hodnotiť moju prácu musia hlavne spoluobčania. Nemyslím si, že mojou snahou malo
byť individuálne sa zviditeľniť. Spoločne,
s ostatnými členmi obecného zastupiteľstva,
sme sa snažili o rozvoj a skrášlenie našej obce
a myslím si, že sa nám to darilo.
2. Rozvoj a napredovanie v našej obci je viditeľný a je to zásluha hlavne starostov, či už
bývalého p. Kakačku a aj súčasného p. Ing.
Maťugu. Moja snaha bola prispieť k tomu svojím dielom, čo si myslím, že sa podarilo.

Eva Kordiaková
1. Snažila som sa v rámci mojich možností
napomôcť k rozvoju obci.
2. Moja práca bola súčasťou celého tímu ľudí,
v ktorom sa všetci snažili o napredovanie obce.

Oľga Veselovská
1. V mojom bývalom povolaní (učiteľka) som
bola zvyknutá na prácu s ľuďmi a tu som to
tiež mohla využiť, keď ma občania obce z volili za poslankyňu obecného zastupiteľstva. Od
vtedy som svoje úsilie venovala občanom. Aktívnou účasťou som sa podieľala na práci OcÚ
ako poslankyňa od r. 1998.za tých 16 rokov
som podporila každý dobrý návrh, ktorý mal
pomôcť občanom v zlepšení života, ako aj
v skrášľovaní obce. Neviem to vymenovať, ale
bolo toho dosť. Niečo sa splnilo, niečo nie. Skôr
áno. Pomáhala som aj pri akciách poriadaných
OZ pre občanov, deti, mládež.
Moja pomoc OcÚ sa prejavila aj písaním
Kroniky obce a to až od r. 1959. Poznatky som
získala z Archívu v Dolnom Kubíne, od občanov, od starostov. Ivana Furdeka, p. Jozefa Kakačku a p. Ing. Ivana Maťugu. Túto úlohu som
dostala na 1. zasadnutí OZ v r. 1998. Teší ma,
že som obdobie rokov 1959 - 2014 dokázala
dopísať až do dnešných dní.

2. Keďže život ide stále dopredu, prináša
rôzne z meny, novoty, úlohy, nedá sa len tak
povedať, čo by som s odstupom času robila
ináč. Vždy je to podmienené potrebou a dôležitosťou. Nestála by som bokom od diania
v obci.

v jeho aktivitách pri rozvoji obce. Mojou prioritou je dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je významnou zložkou obce. V roku 2015 sa chceme zamerať na výchovu najmladšej generácie
budúcich hasičov.
V mojom pridelenom úseku obce budem
nápomocný občanom pri riešení vzniknutých
problémov.

Cyril Orčík

1. Od občanov ste spoločne s poslaneckým mandátom získali aj podporu občanov, z ktorej vyplývajú určité záväzky. Čo
je pre vás prioritou? Aké zmeny chcete
presadiť a ako prispieť k rozvoju obce?

Mojou prioritou bolo a do budúcna aj je vybudovanie všetkých možných športových zariadení aké sa dajú, keďže za uplynulé roky
sa nijaké ihrisko nevybudovalo.
Mojím cieľom je dokončenie ľadovej plochy
- matinely, oplotenie, a dobudovanie celého
areálu aj s altánkom, ktorý poslúži na rôzne
spoločenské akcie pre všetkých ľudí.
Zároveň sa sústredím na dobudovanie multifunkčného ihriska a doriešenie ihriska v Dolnom Štefanove.
Mám záujem na vypracovaní územného plánu do budúcna.
Dôležitým cieľom je aj pripravenie projektu
týkajúceho sa školy v Dolnom Štefanove.

Róbert Kakačka

Jozef Pindiak

Chcel by som sa Vám všetkým úprimne poďakovať za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách 2014.
Mojou prioritou je, aby naša vzájomná spolupráca viedla k čo najlepšiemu rozvoju našej
obce.
Spolu s pánom starostom a ďalšími poslancami máme viaceré plány a projekty ako vylepšiť našu dedinu, no závisí to od dobrej vôle
všetkých obyvateľov a finančných možností,
ktoré budú k dispozícii.

Touto cestou ďakujem všetkým občanom,
ktorí mi opätovne prejavili dôveru.
Budem sa snažiť čestne a svedomite plniť si
povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva,
ochraňovať záujmy našej obce a našich občanov. Chcem naďalej podporovať a participovať na rozbehnutých projektov, ktoré napomôžu k rozvoju našej obce, tak aby sme spolu
žili v krajšej, čistejšej a bezpečnej obci. Prioritou každej obce, by podľa môjho názoru mala
byť individuálna bytová výstavba, ako aj ochrana životného prostredia, ktoré chcem počas
môjho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve
podporovať.

Novozvolených poslancov
sme sa pýtali:

Lukáš Koválik
V prvom rade sa chcem touto cestou poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí prišli voliť, a tým podporiť svojich kandidátov.
Osobitne ďakujem všetkým Vám, čo ste ma
podporili, cením si Vašu veľkú podporu. Považujem to ako veľký záväzok voči Vám, pre
ďalšie obdobie.
Čo je pre mňa prioritou? Hmm. Keby sa to
dalo tak jednoducho zrealizovať ako sa o tom
dá hovoriť. (smiech) Je toho viac, ale také naj
priority sú:
príprava lokalít na individuálnu bytovú výstavbu – ako všetci dobre vieme, len výstavbou nových ulíc a domov si zaručíme demografický a ekonomický rozvoj našej obce.
rekonštrukcia a prístavba materskej školy –
viem, že sa tam urobili nejaké drobné stavebné úpravy, podľa toho ako boli na to získané
peniaze. Ale s určitosťou Vám viem povedať,
že kritéria a nároky na tento druh stavieb sa
budú len zvyšovať a preto je nevyhnuté daný
stav riešiť.
športové ihriská – keby sa nám už konečne
podarilo dobudovať ihrisko na ľadový hokej,
aspoň plastové mantinely a taktiež viacúčelové ihrisko na rôzne športové aktivity.
A ako prispieť k rozvoju obce? Snažiť sa zodpovedne pracovať, tvoriť prostredie a podmienky aby sme sa ako obec rozvíjali a boli obcou,
kde sa nám bude dobre bývať a návštevníci
sa k nám budú radi vracať.

Pavol Kuloštiak
V nasledujúcom volebnom období chcem
naďalej spolupracovať so starostom obce

Renáta Puchľová
V úvode chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí mi prejavili podporu v komunálnych voľbách.
Naša obec je malá, ale krásna, obklopená
lesmi a riekou Orava, ktorá ju lemuje. Mojou
prioritou je, aby každý kto v našej obci býva,
kto do nej vkročí ako návštevník, alebo turista
mal pocit, že mu je tu dobre.
Preto by som chcela prispieť svojou pomocou k zlepšenie podmienok pre domácich obyvateľov, k rozvoju života v obci v rámci spoločných kultúrnych a športových podujatí, nezabúdajúc na deti i starších spoluobčanov.

Adrián Romaňák
Do tejto funkcie nastupujem prvý krát. Ešte
možno nepoznám všetky úskalia a problémy,
ktoré bude potrebné riešiť, ale som odhodlaný
a budem sa snažiť pracovať v prospech našej
obce a jej občanov.
Ako hlavnú prioritu v oblasti rozvoja našej
obce vidím v podpore vytvorenia stavebných
pozemkov pre mladé rodiny. Podporím úsilie
o vytvorenie nových stavebných lokalít.
Mám záujem obci pomôcť v oblasti kultúry
a športu, pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
Iniciovať vytvorenie oddychovej zóny v lokalite na ihrisku pri cintoríne v hornej časti
obce, ktorej súčasťou bude aj detské ihrisko.
Podporovať všetky dobré myšlienky starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Štefanov nad Oravou
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Informácie o malých obecných aktivitách
Stavebné úpravy na vchode
do kultúrneho domu
V auguste bol vynovený priestor vchodu
do obecného úradu
a vrátili sme mu kultúrny vzhľad. Po zatekaní
vodou s odkvapovej
rúry bola poškodená
časť obvodovej steny.
Peter Puk vymenil rúru
a Ing. Lukáš Koválik,
Marek Koválik a Marián Koválik obložili steny umelým kameňom.
K tomu použili kameň,
ktorý ostal po výstavbe
Domu smútku. Jozef
Maniak dokončil úpravy
vymaľovaním zvyšného priestoru. Neskôr
vymaľoval aj kancelárie
obecného úradu. Pri
tomto bola na stenu
osadená nová Úradnú
tabuľa obce Štefanov
nad Oravou.

Vypílený a vyčistený jarok nad záhradami
Z dôvodu záplav časti ulice Nad Záhradami vodou pri prudkých dažďoch bol od krov a stromov vypílený a vyčistený jarok zachytávajúci
vodu z Jám a Kotolníc. Hrubšie dreviny očistili občania a drevo použijú
ako palivo. Najťažšiu prácu vykonali študenti Stredného odborného
učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne pod vedením majstra odbornej výchovy
Bc. Andreja Bránického. Ostalo len jeho dočistenie bagrom – pavúkom, ktorý máme prisľúbený z Povodia Váhu. Doposiaľ nemohol prísť
nakoľko ním opravujú škody na vodných tokoch po povodniach.

Prestavba javiska v sále OÚ
Začatím využívania sály v budove obecného úradu na športovú činnosť boli obmedzené podmienky na činnosť DFS VIENOK. Nemali kde
nacvičovať svoj kultúrny program. Z javiska boli odstránené závesy,
kovové konštrukcie, časť nepoužívanej a zničenej elektroinštalácie ….
premiestnili sme tu zrkadlá, vymaľovali, zakryli vchod k bočným nepo-

Oprava schodov pri
autobusovej zastávke
Pri autobusovej zastávke v dolnej časti obce, oproti rodinnému domu
p. Jozefa Kozubíka boli vplyvom počasia poškodené schody, ktoré
najmä starší občania využívajú pri ceste na miestny cintorín. Drevené
časti boli nahradené betónovými kockami. Poďakovanie patrí Mariánovi Koválikovi, Ondrejovi Glonekovi, Ivanovi Pavlovičovi a Ing. Karolovi Puschenreiterovi.

Rekonštrukcia prístrešku na ihrisku
Na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií na ihrisku už po rôznych stránkach nevyhovoval prístrešok. Dostal nový náter, nový vstup,
bolo prirobené ďalšie výdajné okienko, Ing. Lukáš Koválik sponzoroval
nový pult a bola položená betónová dlažba pod prístrešok ako aj priestor
pred výdajnými okienkami.
Obecný úrad

V Štefanove vznikol prvý bylinkový
náučný chodník na Slovensku
Občianske združenie Misia mladých z Tvrdošína v spolupráci
s miestnou bylinkárkou Beátkou Bedrichovou, obcou Štefanov nad
Oravou a pozemkovým spoločenstvom obce Dolný Štefanov predstavilo obyvateľom obce ale aj návštevníkom zo širokého okolia bylinkový náučný chodník. Chodník pozostáva zo 4 tabúľ, ktoré predstavujú 11 základných byliniek (ktoré rastú v našom okolí), spracovanie, zber a možnosti využívania byliniek. Prvá tabuľa sa nachádza pod obecným úradom, ďalšie smerom po starej ceste na Tvrdo-

užívaným dverám a z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti malých detí
bolo založené odkladacie zábradlie medzi javiskom a sálou. Všetkú
prácu vykonal Ondrej Glonek, Marián Koválik a Dušan Grónsky.

Maľovanie zvonice
Po zrekonštruovaní zvonice v hornej časti obce v roku 2003, zub
času a poveternostné vplyvy sa prejavili aj na jej drevenej konštrukcii.
Bol obnovený náter stien a strechy. Poďakovanie patrí Oľge Hulejovej,
Ing. Karolovi Puschaenreiterovi Vladimírovi Ladniakovi a Jozefovi Kuloštiakovi.

šín. Prechádzku teda môžu absolvovať aj rodiny s menšími deťmi.
Vznik bylinkového náučného chodníka podporila Nadácia Orange
v rámci programu Šanca pre Váš región. Náučný chodník s tematikou byliniek je prvým takéhoto druhu na Slovensku.
Anton Michalica
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DNI POĎAKOVANIA OBCE 2014
,,Pocta prírode“
Aj tento rok sme v našej dedine mali možnosť vidieť a zažiť
niečo skutočne výnimočné. Postarali sa o to práve občania našej dediny. Vďaka súdržnosti a skvelej organizácii sme si mohli
naplno vychutnať Dni poďakovania obce, ktoré trvali celý víkend. Všetko sa začalo futbalovým turnajom mužov. Zišlo sa
mnoho tímov, mladí aj ženatí, hostia z okolitých dedín, či dokonca hostia z Poľska. Neďaleko ihriska, z ktorého sa ozýval
krik, povzbudzovanie a pískanie z píšťalky, sa v kultúrnom dome
konala výstava. Poľovnícka výstava s fotkami, obrazmi zvierat,

a zaujímavý program. Pre deti, mladých a aj dospelých. Čakalo
nás príjemné občerstvenie v podobe niekoľkých druhov guľášov. Myslím, že niektorí z nás ani nevedeli, že je niečo také

ktoré možno náhodou stretneme v lese či dokonca vypchaté
úlovky ohromných zvierat, ktoré ulovili poľovníci z našej dediny
a my sme sa ich mohli dotknúť, všimnúť si ich detaily či zhroziť
sa nad ich strašnými a veľkými zubami.
V nedeľu sme mali možnosť prežiť svätú omšu pod holým
nebom na ihrisku. Následne bol pre nás pripravený bohatý
možné. Nejeden človek vyskúšal
muflóní, srnčí či dokonca kozací
guľáš po prvý krát. Grilované špekáčiky, pečené prasa a iné špeciality bolo cítiť až do Tvrdošína.
Deň nám spríjemnilo aj niekoľko
folklórnych vystúpení a jedným
z nich bol aj Vienok s našimi najmenšími. Práve pre deti boli pripravené aj atrakcie ako skákací hrad
či jazda na koni. Taktiež sme mohli
obdivovať zručnosť a šikovnosť poľovníkov, ktorí prezentovali ich nezvyčajne vyrobené náhrdelníky
a ozdoby z parohov.
Na koniec si poprajme veľa zdaru
do ďalších výborne organizovaných
akcií, ktoré spájajú našu dedinu aj
ľudí z okolitých dedín, ktorí sa zúčastňujú a podporujú rozvíjanie talentov a dianie v našej obci.
Karolína Gavranová
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90-te výročie založenia Dobrovoľných hasičských zborov
To, že naša dedina je vďaka dobrovoľným hasičom dosť známa, a to nielen len na Orave, snáď nemusím nikomu pripomínať. Dobrovoľní hasiči tu už majú dlhoročnú tradíciu, čoho dôkazom je aj 90. výročie, ktoré sme tento rok slávili. 90. rokov
pomoci, služby a odhodlania. Toto sú dobrovoľní hasiči, ktorí
v našej dedine slúžia a pomáhajú už niekoľko desiatok rokov.
Postupne sa to posúva z generácie na generáciu. Pri tejto príležitosti sa konali aj oslavy, ktoré trvali takmer celý víkend. Na
príprave sa podieľali dobrovoľní hasiči, ktorí si už svoje roky
odslúžili, mladí dobrovoľní hasiči, ale aj iní dobrovoľníci, čo iba
potvrdilo súdržnosť našej dediny a tiež sa to odzrkadlilo na kvalite a vysokej úrovni osláv.
Oslavy sa konali posledný prázdninový víkend, 30. a 31.8 2014.
Pri tejto príležitosti nás navštívili aj dobrovoľní hasiči z iných
dedín a miest. Celý sobotňajší deň sme začali sv. omšou, ktorá
čala už pred letom a posledná súťaž
sa konala v septembri. Ženský, ako aj
mužský tím obsadzoval popredné
miesta počas celej ligy. Body, časy
a hodnotenia nakoniec priniesli konečné výsledky ligy a umiestnenie mužov
z našej obce bolo na 3. mieste a žien
na 2. mieste.
Súťaží sa tento rok zúčastnilo
12 mužských a 6 ženských tímov, takže ihrisko v dolnej časti obce, počas
súťaže u nás, bolo plné hasičských tímov zo susedných dedín a miest a občanov našej dediny, ktorí prišli podporiť a povzbudiť domácich.
V tento deň sa taktiež uskutočnila hasičská súťaž o pohár starostu obce. Do
súťaže sa zapojili aj naši najmladší plameniaci, ktorí už pomaly ale isto kráčajú po stopách starších hasičov, čo
len potvrdzuje, že tradícia dobrovoľných hasičov sa z našej dediny len tak
ľahko nevytratí.
Michaela Ondríková
sa konala v poobedňajších hodinách
v našom kostole. Dobrovoľný hasičský
zbor z horného aj z dolného Štefanova
so zástavami, dobrovoľní hasiči z iných
dedín a miest, hasičské autá a taktiež starý hasičský voz ťahaný koňom, tvorili zástup v ktorom sme slávnostne prišli pred
kostol. Po sv. omši sme si uctili zosnulých hasičov na cintoríne a program pokračoval v kultúrnom dome v hornej časti
obce. Predsedovia hasičských zborov zo
Štefanova nám priblížili históriu ešte bližšie a pokračovali sme oceňovaním a povyšovaním hodností verných a stálych hasičov. Po večeri nasledoval voľný
program, kedy si starší hasiči pripomenuli zážitky a navzájom sa upevňovali
vzťahy takmer do samého rána.
Oslavy boli zároveň spojené aj s ligovou súťažou, ktorá sa u nás konala
31.8 2014. Ako minulé roky, aj tento rok
sa hasičské tímy z našej dediny zúčastnili Hornooravskej hasičskej ligy. Liga za-

Štefanov nad Oravou
Uznesenie č. 2/2014 zo zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 25. apríla 2014
Schvaľuje
21. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Lukáš Koválik
a Ing. Rastislav Gáll
22. Návrhovú komisiu v zložení: Oľga Veselovská
a Mgr. Eva Javorková
23. Overovateľov zápisnice:
Pavol Kuloštiak a Eva Kordiaková
24. Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
25. Program obecného zastupiteľstva
26. Riešiť časť k. ú. Dolný Štefanov Nad Tŕňom, Dlužiny,
Šnúry a Vyšné Hony zmenou územného plánu k výstavbe rodinných domov. Do toho času vykonať zmenu územia na intravilán. V tejto lokalite schvaľuje individuálnu výstavbu rodinných domov už v súčasnosti
so zreteľom na spracovaný územný plán. Pozemky
vo vlastníctve štátu vyčleniť na miestne komunikácie
v dodatku územného plánu.
27. Návrh Nájomnej zmluvy na umiestnenie prenosnej
garáže Miroslavovi Maťugovi na parcele č. 321/
v k. ú. Horný Štefanov.
28. Odpredaj 2/3 podielu (340,66 m2) vlastníctva obce
pozemku č. 3281/1 v k. ú. Horný Štefanov o celkovej
výmere pozemku 511 m2 Miroslavovi Maťugovi v cene
1,66.-€/m2.
29. Odpredaj pozemku podľa geometrického plánu
č. 36430234-9/2011 vypracovaného f. ARLANDA s.r.o.
diel č. 4 o výmere 46 m2, diel č. 7 o výmere 14 m2, diel
č.10 o výmere 11 m2 vytvorené z E-KN p. .č. 4566/2
Jozefovi Ladniakovi a Helene Ladniakovej v cene
1,66.-€/m2.
30. Návrh nájomnej zmluvy na časť pozemku č. CKN 293/
4 v k. ú. Dolný Štefanov Ing. Petrovi Poláčikovi na
zriadenie prístupovej cesty k rodinnému domu.
31. Žiadosť Ing. Petra Poláčika na umiestnenie inžinierskych sietí na parcele 291/27 v k. ú. Dolný Štefanov.
32. Zmenu rozpočtu vo výške 466.209,84.-€ ako vyrovnaný.
33. Výrub smreka obyčajného na parcele č. CKN 1414
v k. ú. Dolný Štefanov a jeho odpredaj.
Neschvaľuje
11. Odpredaj pozemku C-KN č. 293/4 v k. ú. Dolný Štefanov Ing. Petrovi Poláčikovi.
12. Odpredaj pozemku podľa geometrického plánu
č. 36430234-9/2011 vypracovaného f. ARLANDA
s.r.o., diel č. 1 vo výmere 51 m2 vytvoreného z E-KN
p. .č. 4566/2 a diel č. 2 o výmere 30 m2, vytvoreného
z E-KN p. .č. 4589/13 Jozefovi Ladniakovi a Helene
Ladniakovej.
13. Dotáciu vo výške 1000.-€ pre OZ HK ALTIS.
Berie na vedomie
3. Riešenie prístupovej cesty a vodovodnej prípojky
k novostavbe rodinného domu Ing. Tomáša Gálika.
4. Žiadosť Ing. Richarda Čačku, Ing. Júlie Brnovej a Petra
Brunčáka o začlenenie pozemkov C-KN č. 550
a č. 549 v k. ú. Dolný Štefanov do doplnku územného
plánu obce Štefanov nad Oravou.
5. Riešenie sťažnosti Ing. Petra Brunčáka na parkovanie motorových vozidiel Jozefom Čiernym.
6. Riešenie sťažnosti Jozefa Čierneho a obyvateľov ulice Nad Záhradami na stavby Petra Brunčáka.

Uznesenie č. 3/2014 zo zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 27. júna 2014
Schvaľuje
10. Mandátovú komisiu v zložení:
Oľga Veselovská a Mgr. Eva Javorková
11. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lukáš Koválik
a Ing. Rastislav Gáll
12. Overovateľov zápisnice:
Jozef Pindiak a Pavol Kuloštiak
13. Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
14. Program obecného zastupiteľstva
15. Správu o hospodárení obce za 1. polrok 2014
16. Záverečný účet obce za rok 2013
17. Účtovnú závierku a výročnú správu obce za rok 2013
18. Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 a to bez
výhrad
19. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 18 375,84 eur na tvorbu rezervného fondu a následné použitie na splátku úverov
20. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2014
Berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing.
Františka Hrubjaka k záverečnému účtu za rok 2013
2. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
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o výmere 573 m , č. 244/5 trvalé trávnaté porasty
o výmere 1178 m2, č. 282/5 trvalé trávnaté porasty
o výmere 78 m2, č. 269/5 trvalé trávnaté porasty
o výmere 1850 m2, č. 269/9 trvalé trávnaté porasty
o výmere 30 m2, č. 240/5 trvalé trávnaté porasty
o výmere 4 m2.
Zmluvu o pripojení k informačnému systému Dátového centra miest a obcí medzi obcou Štefanov nad Oravou a DataCetrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), č. p. 316-1/2014.
Bezplatný prevod dvoch kovových čakární na autobusovej zastávke na Priehradnom múre do vlastníctva obce Trstená.
Vykonanie opravy ampliónov obec. rozhlasu.
Rozhodovanie starostu o reštitučných návrhoch
a vydávaní potvrdení resp. osvedčení o pozemkoch
pre notárov a občanov, ktoré menia vlastnícky vzťah,
až po prejednaní v obecnom zastupiteľstve.
Príkaz na vykonanie inventarizácie za rok 2014.
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Uznesenie č. 4/2014 zo zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 09. júla 2014
Schvaľuje
3. Mandátovú komisiu v zložení:
Pavol Kuloštiak a Mgr. Eva Javorková
4. Návrhovú komisiu v zložení:
Jozef Pindiak a Ing. Lukáš Koválik
5. Overovateľov zápisnice:
Oľga Veselovská a Eva Kordiaková
6. Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
7. Program obecného zastupiteľstva
8. Investičné zámery a projektov na r. 2014–2020
9. Úpravu obecného rozpočtu vo výške 1 435 670 €
ako vyrovnaný
Berie na vedomie
5. Zrušenie vyhlásenej národnej pamiatky „Paliderovská kúria“
Ukladá
d) Starostovi obce vykonať zákonné opatrenia na
zbúranie Paliderovskej kúrie
e) Pripraviť projekt na rekonštrukciu budovy materskej školy a prístavbu a rekonštrukciu kultúrneho domu a zabezpečiť stavebné povolenie na ich realizáciu.

Uznesenie č. 5/2014 zo zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 08. augusta 2014
Schvaľuje
Mandátovú komisiu v zložení:
Pavol Kuloštiak a Jozef Pindiak
Návrhovú komisiu v zložení:
Oľga Veselovská a Mgr. Eva Javorková
Overovateľov zápisnice:
Ing. Lukáš Koválik a Eva Kordiaková
Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
Program obecného zastupiteľstva
Vo volebnom období 2014 – 2018 bude starosta obce
vykonávať funkciu v celom rozsahu – na plný úväzok.
Jeden volebný obvod a dva volebné okrsky.
Sedem poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. 11. 2014 vo volebnom období 2014 –
2018
Úradnú tabuľu obce Štefanov nad Oravou na budove pri vchode do obecného úradu.

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 22. novembra 2014
Schvaľuje
Mandátovú komisiu v zložení:
Renáta Puchľová a Adrián Romaňák
Návrhovú komisiu v zložení:
Cyril Orčík a Jozef Pindiak
Overovateľov zápisnice:
Ing. Lukáš Koválik a Pavol Kuloštiak
Zapisovateľku zápisnice:
Bc. Jana Hulejová Majcherová
Program obecného zastupiteľstva
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu obce v minimálnej zákonom stanovenej výške.
Obecný rozpočet na roky 2015–2017.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2014
o dani z nehnuteľnosti na rok 2015.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2014
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2014
o trhových miestach.
Nájomnú zmluvu zo dňa 03.09.2014 medzi Urbárskymi spolumajiteľmi obce Dolný Štefanov a obcou
Štefanov nad Oravou na pozemky č. 244/4 – ostatné plochy o výmere 873 m2, č. 269/4 ostatné plochy

Zriaďuje
Zriadenie komisií v zložení:
– komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Pavol Kuloštiak,
člen: Jozef Pindiak a Adrián Romaňák
– stavebná komisia a verejného poriadku:
predseda: Ing. Lukáš Koválik
člen: Ing. Róbert Kakačka a Jozef Pindiak
– kultúrna a športová:
predseda: Adrián Romaňák
člen: Renáta Puchľová, Ing. Lukáš Koválik
Pavol Kuloštiak
– finančná komisia:
predseda: Renáta Puchľová,
člen: Cyril Orčík a Ing. Róbert Kakačka
Určuje
Určenie okrskov pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne:
– Ing. Lukáš Koválik – ul. Nad Záhradami od rodinného domu Eduarda Puchľa č. 22 po rodinný dom
Antona Koválika č. 221 a ul. Slanická,
– Jozef Pindiak – ul Nad Záhradami od rodinného
domu Alojza Šimurdu č. 244 po rodinný dom Milana Bradu č. 43 a ulica Nad školou,
– Renáta Puchľová – ul. Plátenícka od rodinného
domu Pavla Žuffu č. d. 267 po Obecný úrad č. 61
a ulica Rybárska
– Cyril Orčík – ul. Plátenícka od rodinného domu
Jozefa Brunčáka č. 62 po koniec ul. Pláteníckej
– Ing. Róbert Kakačka – ul. Hlavná od rodinného
domu Marty Genšorovej č. 204 po Kultúrny dom
č. 129 a ulica Zápotočná
– Adrián Romaňák od rodinného domu Jakuba Miku
č. 130 po rodinný dom Vendelína Kuloštiaka č. d.
159 a ulica Slnečná
– Pavol Kuloštiak od rodinného domu Márie Kováčovej č. 160 po koniec ulice Hlavná.
Konštatuje

4) Ing. Ivan Maťuga zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
5) Renáta Puchľová, Ing. Róbert Kakačka, Cyril Orčík,
Jozef Pindiak, Ing. Lukáš Koválik, Pavol Kuloštiak
a Adrián Romaňák zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

Berie na vedomie
iii. Určenie poslanca Ing. Lukáša Koválika za zástupcu starostu obce.
iv. Správu o Audite za rok 2013.
v. Informáciu o vyúčtovaní obecných akcií usporiadaných v roku 2014 – Dni poďakovania 2014
a oslavy 90 rokov založenia DHZ.
vi. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Predchádzania vzniku
odpadu – kompostovanie v obci Štefanov nad Oravou.
vii.Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Program obnovy dediny – obnova a tvorba zelených priestranstiev –
detské ihrisko.
viii. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Zelená oáza - EKOPOLIS – detské ihrisko.
ix. Vyhlásenie fotografickej súťaže Štefanov nad Oravou 2014.
x. Výzvu Petrovi Černému na odstránenie stavby
ohrozujúcej svoje okolie – Paliderovská kúria cesto stavebného úradu a exekútora.
xi. Prípravu rekonštrukcie obecného rozhlasu a verejného osvetlenia.

2/2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou
č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Obec Štefanov nad Oravou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako len „zákona“) ustanovuje
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo,
že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 daň z nehnuteľností.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území obce Štefanov nad Oravou v zdaňovacom
období roku 2015.
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Štefanov nad
Oravou hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu
Dolný Štefanov 0,1351 € /m2
Horný Štefanov 0,2091 €/m2
b) trvalé trávne porasty
Dolný Štefanov 0,0225 € /m2
Horný Štefanov 0,0192 €/m2
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobeným výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na
1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (napr. znalecký posudok) v prípade nepredloženia znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu pozemku je hodnota lesného pozemku
stanovená na 0,30 €/m2.
d) stavebné pozemky 13,27 € /m2
e) záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 1,32 € /m2
§3
Sadzba dane
(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Štefanov nad Oravou ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty 0,40 %
b) záhrady 0,40 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40 %
e) stavebné pozemky 0,40 %
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Štefanov nad Oravou ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,065 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,045 € za stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,199 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,199 € za samostatne stojace garáže
e) 0,330 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,499 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,195 € za ostatné stavby.
(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre
všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,05 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je určená v tomto všeobecne záväznom nariadení v celej obci takto
a) 0,065 € za byty
b) 0,065 € za nebytové priestory
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§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane od dane z pozemkov a stavieb oslobodzuje:
– pozemky a stavby, ktoré sú vo vlastníctve alebo
užívaní osoby alebo organizácie, ktoré sú od tejto
dane oslobodení na základe zákona č. 582/2004
§ 17 ods. 1
– pozemky verejne prístupných parkov, priestorov
a športovísk
– pozemky na ktorých sú cintoríny
(2) 20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo
vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie predloží daňovník vždy do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia (žiadosť, preukaz ZŤP a list vlastníctva).
§7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do
5 eur nebude vyrubovať.
§8
Platenie dane
(1) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 2/2012.
(2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia dňa 22. 11. 2014 uznesením č. 6/2014.
V Štefanove nad Oravou dňa 22. 11. 2014
Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok
2015 pre obec Štefanov nad Oravou je účinné
dňom 01. 01. 2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou č. 5/2014 o podmienkach a určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 582/2004
Zb. zák. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“)
vydáva
pre obec Štefanov nad Oravou toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
§1
Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady (ďalej
len „KO“) a drobné stavebné odpady sa platí za zmesové
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Štefanov nad Oravou.
§2
Sadzba poplatku
1. V obci je zavedený množstvový zber prevádzaný žetónovým spôsobom.
2. Sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu sa
určuje pre jedného poplatníka, ktorý má v obci trvalý
pobyt, prechodný pobyt, alebo preukázateľne sa v obci
zdržiava dlhšie ako 15 dní nasledovne:
1 - členná domácnosť – 12 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 4 žetóny na vývoz KO platných v kalendárnom roku)
2 - členná domácnosť – 24 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 8 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom roku)
3 - členná domácnosť – 36 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 12 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom roku)
4 - členná domácnosť – 48 €/rok (za poplatok obdrží rodina 16 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom
roku)
5 - členná domácnosť – 60 €/rok (za poplatok obdrží poplatník 20 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom roku
každý ďalší člen zaplatí 12 €/rok a obdrží 4 žetóny na
osobu
– pre osoby, ktoré v obci vlastnia nehnuteľnosť slúžiacu na príležitostnú rekreáciu – 20 €/rok (za poplatok
obdrží osoba 6 žetónov na vývoz KO platných v kalendárnom roku)
– podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania – ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet priemerného
počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré
sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77

ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom
vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá
je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto
osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré
majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
(ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
§3
Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku
1. Obec Štefanov nad Oravou poskytuje zníženie na
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre občanov, ktorí predložia doklad
preukazujúci, že sa v určenom období viac ako
90 dní zdržiava mimo územia obce (je potrebné doložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť, napr. potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.)
2. Obec Štefanov nad Oravou odpustí poplatok občanovi za obdobie, za ktoré preukáže:
a) že sa viac ako 90 dní zdržiava alebo zdržiaval mimo
územia obce.(potvrdenie dokladujúce danú skutočnosť, čestné vyhlásenie atď.)
b) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
c) poplatník si uplatní odpustenie poplatku písomnou
žiadosťou najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
§4
Platenie poplatku
1. Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je splatný do 31. mája bežného kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok platí.
Občan môže požiadať o splátku na 2 krát.
2. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného
úradu alebo bezhotovostne na účet obce Štefanov nad
Oravou.
3. Po uhradení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a po vyčerpaní žetónov na odvoz komunálneho odpadu je možné si dokúpiť ďalšie žetóny na odvoz komunálneho odpadu
na Obecnom úrade v Štefanove nad Oravou. Cena
1 žetónu sa určuje na sumu 3 EURÁ.
§5
Nakladanie so zmesovým
komunálnym odpadom
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli
na území obce, a s drobnými stavebným odpadmi,
ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2. V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných
zberných nádob. Obec týmto nariadením určuje povinnosť poplatníkom na území obce zapojiť sa do tohto
zberu.
3. Občania obce sú povinní využívať 110 litrové KUKA
nádoby určené na zber zmesového komunálneho
odpadu a nádoby na oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do
zbernej nádoby triediť vyseparovaním jednotlivých
zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
4. Vývoz bude prevádzaný na základe označenia zbernej nádoby žetónom pre tento rok. Vývoz sa prevádza 2 x mesačne.
5. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný zberné
nádoby umiestniť na prístupných miestach pred rodinnými domami bytovými domami, nie na komunikáciách a chodníkoch.
6. Za umiestnenie, rovnako aj za čistotu stanoviska zberných nádob zodpovedá majiteľ KUKA nádoby.
7. Majiteľ KUKA nádoby je zodpovedný za jej technický
stav. V prípade jej poškodenia je povinný ju opraviť
alebo si zakúpiť novú KUKA nádobu. Inak mu nebude
vykonaný vývoz domového odpadu.
8. Stavebné odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti
a demoláciách a iné druhy odpadov si odváža pôvodca takéhoto odpadu na vlastné náklady po dohode
s Obecným úradom na určené miesto. Je zakázané
ukladať stavebné odpady a iné druhy odpadov na iné
miesto, než na to určené a tým vytvárať nepovolené
skládky odpadov.
9. Pri väčšom množstve drobného stavebného odpadu
si pôvodca musí požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera priamo na miesto vzniku odpadu
na vlastné náklady resp. si môže kontajner u zmluvného partnera obce objednať sám.
10. Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dva krát do
roka zber a prepravu objemných odpadov na zneškodnenie na skládke odpadov pristavením veľkorozmerných kontajnerov na verejné priestranstvo v obci.
Do veľkorozmerných kontajnerov na zmesový objemný
odpad sa vhadzujú VYTRIEDENÉ zmesové odpady!
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§6
Triedený zber odpadu
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré nemožno
následne zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Povinnosťou držiteľa odpadov je zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov odpadov a zabezpečiť
ich pred znehodnotením a odcudzením.
Obyvatelia obce, podnikatelia a právnické osoby,
vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce sú povinné zapojiť sa do systému triedeného zberu zavedeného obcou a realizovaného prostredníctvom oprávneného vývozcu.
Je zakázané, okrem oprávneného vývozcu, odvážať,
premiestňovať alebo vyprázdňovať zberné nádoby alebo inak s nimi manipulovať.
Zberné nádoby určené pre domácnosti sú vrecia a to:
Biele vrecia – kovy
Zelené vrecia sklo, biele a farebné fľaše, poháre,
okenné sklo, sklenené črepy atď. nepatria sem porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo,
Žlté vrecia – plastové obaly, plastové fľaše, tetrapaky, plechovky z nápojov, kovové obaly zo zaváranín
a konzerv, plechové dózy od piva a iných nápojov
Modré vrecia – papier, noviny, časopisy, zošity, baliaci papier
Zberné nádoby na verejných priestranstvách sú kontajnery, farebne rozlíšené ako vrecia. Slúžia pre zber
triedeného odpadu z verejných priestranstiev, obecných budov a cintorínov. NESLÚŽIA PRE TRIEDENÝ ZBER Z DOMÁCNOSTÍ!
Zberné nádoby – vrecia – občania si môžu vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade.
Termín odvozu vytriedených zložiek odpadu je umiestnený na webovej stránke obce a bude vždy vyhlásený v miestnom rozhlase.
PÔVODCA TRIEDENÉHO ODPADU V DEŇ VÝVOZU ODPADU VYLOŽÍ VRECIA S VYTRIEDENÝM
ODPADOM K ZBERNEJ NÁDOBE NA ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD. NEVYKLADAJTE HO PRI
KONTAJNEROCH NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH!

§7
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
1. Elektroodpad bude zbieraný z domácností oprávnenou osobou formou oddeleného zberu.
2. Pôvodca odpadu vyloží elektroodpad v deň zberu ku
zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad.
3. Elektroodpad sa zbiera minimálne dvakrát ročne v termíne zverejnenom v miestnych oznamovacích
prostriedkoch.
4. O odvoze takéhoto druhu odpadu budú občania vždy
informovaní miestnym rozhlasom.
§8
Biologicky rozložiteľný odpad
Povinnosťou pôvodcov biologicky rozložiteľného odpadu
(odpady zo záhrad pri rodinných domoch, odpady pri údržbe verejnej zelene a cintorínov) je zakázané likvidovať
vhadzovaním do zmesového komunálneho odpadu. Takýto odpad sa likviduje kompostovaním.
§9
Povinnosti držiteľa starého vozidla
1. Podľa § 51 zákona č. 223/2001 Zb. zák. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, medzi povinnosti držiteľa starého vozidla patrí: ak sa u držiteľa starého
vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom,
tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a) alebo spracovateľovi starých vozidiel.
2. Podľa ods. 3 § 51 zákona č. 223/2001 Zb. zák. o odpadoch je držiteľ starého vozidla do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný:
i. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého
vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
ii. umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie,
aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.
3. Podľa ods. 4 § 51 zákona, ak držiteľ starého vozidla
nesplní povinnosť podľa odseku 2 písm. i.) urobí tak
správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve)
alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené okresným úradom
podľa § 53 ods. 8 (ďalej len „určené parkovisko“);
náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.
§ 10
Použité batérie a akumulátory
1. Držiteľ použitých batérií a akumulátora je držiteľom
nebezpečného odpadu, ktorý musí odovzdať distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov Alebo na
dostupnom zbernom mieste.
2. Držiteľ automobilových batérií ich odovzdá podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých
priemyselných alebo automobilových batérií a akumu-

látorov, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý zabezpečuje nakladanie s použitými automobilovými alebo
priemyselnými batériami a akumulátormi, alebo kolektívnej organizácii, ktorá zabezpečuje nakladanie s
použitými automobilovými alebo priemyselnými batériami a akumulátormi.
3. Obec zabezpečuje zber akumulátorov oprávnenou
osobou minimálne dvakrát ročne. O zbere vyrozumenie občanov vždy miestnym rozhlasom.
4. Je zakázané zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov!
§ 11
Priestupky
1) Kto vykoná likvidáciu odpadov v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením obce, dopustí sa priestupku v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, resp. iných právnych noriem, napr. zákona č. 223/2001 Zb. zák.
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Ak poruší
toto nariadenie právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, môže jej byť v súlade
s § 13 zákona č. 612/2002 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uložená pokuta do výšky 6 638,78 EUR, ak iná právna norma nestanovuje
inak.
2) Ak poruší toto nariadenie fyzická osoba priestupky
rieši obecné zastupiteľstvo a tiež určuje výšku pokuty podľa Zákona o priestupkoch, ak iná právna norma
nestanovuje inak.
3) Výnosy z uložených pokút sú príjmom rozpočtu Obce
Štefanov nad Oravou.
§ 12
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa
22. 11. 2014 uznesením č. 6/2014 a vstupuje do platnosti a účinnosti 1. 1. 2015.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štefanov nad Oravou.
3. Konania začaté pred účinnosťou tohto nariadenia
budú dokončené podľa rušeného nariadenia.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou č. 5/2014 o podmienkach a určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Štefanov nad Oravou je účinné dňom 01. 01. 2015.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad
Oravou č. 6/2014,
ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach pre
obec Štefanov nad Oravou
1. Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou sa
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zák. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 178/1998 Zb. zák.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Štefanov nad Oravou toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE a VÝKLAD POJMOV
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Štefanov nad Oravou, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru
pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
2. Trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým
stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, Za trhové
miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako
verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý
nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak
ide o predaj vystavovateľom na výstave alebo ak ide
o predajnú akciu.
3. Príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto
predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzický-mi osobami medzi sebou,
4. Ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny
predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou;
za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné
predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie podľa osobitného predpisu.
5. Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo,
dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.
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6. Predávať výrobky na trhovisku môžu za rovnakých
podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

1.

2.
3.

4.

§2
PREDMET ÚPRAVY
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým,
hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa
osobitných predpisov., (napr. zákon č. 15/1995 Z. z.
o potravinách, Potravinový kódex SR, zákon č. 355/
2007 Z. z., zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa) a iné.
Účelom VZN je zabezpečiť verejný poriadok, čistotu
obce a ochranu spotrebiteľa.
VZN sa vzťahuje na všetky osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach.
Občan, fyzická a právnická osoba môže predávať
výrobky a poskytovať služby len na základe predchádzajúceho povolenia obce v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Zb. zák. v znení neskorších predpisov.
Tento poriadok sa vzťahuje na katastrálne územia
obce Štefanov nad Oravou.

§3
ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA
PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB
NA TRHOVOM MIESTE
1. V obci sa na účely tohto poriadku zriaďujú miesta na
príležitostné trhy a miesta na ambulantný predaj. Mimo
týchto miest je predaj výrobkov a poskytovanie služieb v zmysle zákona zakázané. Ako trhové miesta
v obci sa určujú:
a. na okraji miestnej komunikácie v dolnej časti obce
pri kríži
b. pri čakárni autobusovej zastávky nad obecným
úradom
c. pri kultúrnom dome v hornej časti obce
d. pri čakárni autobusovej zastávky pri cintoríne
e. v sále kultúrneho domu
f. v sále obecného úradu
g. obcou dočasne určené plochy pri športových, kultúrnych a podobných podujatiach v obci.
2. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových
miestach možno len na základe povolenia na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Povolenie na umiestnenie prenosného predajného
zariadenia na trhovisku vydáva správca trhového
miesta – obec Štefanov nad Oravou. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok a predloží doklady:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
– osoba zapísaná v obchodnom registri
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského
oprávnenia
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu – vo všetkých prípadoch žiadateľ na
žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny – samostatne hospodáriaci roľník – žiadateľ obci predloží čestné vyhlásenia
o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
alebo ide o lesné plodiny. Žiadateľ zároveň preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť,
alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky
v primeranom množstve medzi sebou - čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané
výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané
v primeranom množstve.
3. Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:
a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných
predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie
služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje – napr.
o hygiene potravín, osvedčenie regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v sídle kraja o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,
b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie
daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. napr. pri predaji tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotic-
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kého vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov,
morčiat a iných hlodavcov, alebo pri službách poskytovaných občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.
Tieto doklady je obec povinná uchovať 5 kalendárnych rokov.
4. O vydaní povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo
elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo
elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom
sídle.......................................
5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila, je zakázaný.
6. Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa
tohto VZN a príslušných zákonných ustanovení
§4
DRUH PREDÁVANÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB
1. Na trhových miestach v obci možno poskytovať tieto
služby
– pohostinné a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
– brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
– oprava dáždnikov,
– oprava a čistenie obuvi,
– kľúčové služby,
– čistenie peria
2. V obci sa ambulantne môžu predávať
a. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b. drobné umelecké predmety a drobné remeselné
výrobky,
c. spotrebné výrobky; ustanovenie § 4 ods. 3 tým nie
je dotknuté, drobné remeselné výrobky – sezónne
ozdobné a úžitkové predmety k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným
príležitostiam,
d. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e. spotrebiteľsky balené potraviny, pričom obal musí
uzatvárať potravinu úplne,
f. ovocie a zelenina, orechy, mak,
g. balená kvasená kapusta, sušené ovocie, ale iba
balené výrobcami na to oprávnenými,
h. včelie produkty a včelí med, slepačie vajcia – za
podmienok stanovených osobitnými predpismi. Pri
predaji domácich slepačích vajec (z vlastného chovu a včelieho medu, je potrebné mať platné veterinárne osvedčenie o nákazovej situácii v chove vydané štátnym veterinárnym lekárom, nie staršie ako
3 dni) a musí byť registrovaný na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Med musí
byť zmyslovo bezchybný, plnený do zdravotne nezávadných obalov. Predávajúci musí mať platné
osvedčenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti,
ako aj osvedčenie o schválení výroby a test zdravotnej bezpečnosti výroby od štátneho veterinárneho lekára,
i. Pri ambulantnom predaji z pojazdných predajní má
predajca povinnosť vlastniť na predmetné vozidlo
Rozhodnutie o jeho schválení na túto činnosť príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vydaného na území SR a súčasne plniť povinnosti v ňom uložené. Taktiež musí dodržiavať
sortiment uvedený v predmetnom rozhodnutí.
j. kvetiny, priesady, čečinu, šišky a výrobky z nich,
vence a kytice,ozdobné kry, ovocné stromčeky, vianočné stromčeky,
k. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
l. sklo, porcelán, keramika.
3. Na trhových miestach v obci je zakázané predávať:
a. zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky,
b. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
c. tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
d. liehoviny, destiláty, domácky vyrobené víno a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa
nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
e. kompóty, sirupy, konzervy, cukríky, pečivo, nealkoholické nápoje, surové mäso, porciovanú hydinu, zverinu, mlieko, mliečne výrobky, výrobky
z vajec a húb,
f. jedy, omamné a psychotropné látky, lieky,
g. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
h. chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
i. živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb) a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich
králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na
propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe
súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
j. chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
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k. huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa
osobitných predpisov
l. elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete,
m. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar a hračky, sa môžu predávať len na príležitostných trhoch a v pojazdných
predajniach.
n. športové potreby sa môžu predávať iba v pojazdných predajniach.
o. mlieko a mliečne výrobky, okrem prípadov, kedy
ich predaj bude povolený rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a orgánom dozoru,
p. kačacie a husacie vajcia a výrobky z nich,
q. mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných,
teliat, oviec, kôz a kozliat, vrátane vnútorností
a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, mäso drobných zvierat a zveriny, masť;
okrem prípadov, kedy ich predaj bude povolený
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a orgánom dozoru,
r. lahôdkarské výrobky, cukrárenské výrobky,
§5
TRHOVÉ DNI A PREDAJNÝ ČAS
Predajný čas a čas poskytovania služby sa určuje nasledovne:
– pondelok až piatok od 8,00 do 18,00 hod.
– sobota a nedeľa od 10,00 do 20,00 hod.
§6
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCICH NA TRHOVÝCH
MIESTACH
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných
predpisov; vždy obchodné meno a sídlo, meno
a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
b. dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d. dodržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie
spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu
správnosti váženia, Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia a mať dostatok obalového materiálu, zodpovedajúceho hygienickým predpisom. Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
g. predávané potraviny musia byť označené v štátnom jazyku a zodpovedať príslušným požiadavkám
potravinového práva,
h. vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce
odpor alebo inak poškodené , deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené,
neznámeho pôvodu, nezodpovedajúce požiadavkám potravinového práva.
i. suroviny a poľnohospodárske výrobky musia byť
zdravotne nezávadné, nesmú byť umiestnené priamo na zemi. Počas predaja musia byť potraviny chránené pred znečistením a vonkajšími vplyvmi. Zelenina, zemiaky, lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne
triedené a počas predaja uložené v debnách, alebo
v košíkoch, prípadne vyložené na stole.
j. šišky a čečinu v neupravenom stave je dovolené predávať na základe potvrdenia o ich nadobudnutí.
k. dovolené je predávať vlastné po domácky spracované drobné kuchynské potreby z dreva, košikárske výrobky a ostatné podomácky vyrobené výrobky, napr. z prútia.
l. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov – Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.), zákon č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť
určeným osobám správcu a iným orgánom dozoru:
a. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste,
b. preukaz totožnosti,
c) doklad o nadobudnutí tovaru,
d) používanie elektronickej registračnej pokladnice
podľa osobitných predpisov,
g) primeranosť predaja vlastných použitých textilných,
odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými
osobami medzi sebou na príležitostných trhoch;
primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov
h) Pri predaji húb kontroluje osvedčenie o odbornej
spôsobilosti9a) predávajúceho. Správca trhoviska
bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.
i) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných rhoch,
k) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu
na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
§7
ORGÁNY DOZORU OBCE
Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú:
a. poslanci obecného zastupiteľstva,
b. starosta obce,
c. hlavný kontrolór,
d. poverení zamestnanci obce.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

§8
SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ VZN
Obec môže uložiť pokutu do 17000,- eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá:
a) zriadila bez povolenia obce trhové miesto,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom
mieste bez povolenia (§ 3 ods. 2),
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 4 ods. 3),
Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá iným spôsobom poruší ustanovenia zákona a tohto poriadku,
môžu orgány uvedené v predchádzajúcom bode uložiť pokutu do 16596,- eur.
Obec opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia
zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva
výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste
alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových
miestach podľa § 5 (ďalej len „porušiteľ“). Opatrenie
oznámi orgán dozoru porušiteľovi ústne a vyhotoví
o ňom na mieste písomný záznam, ktorý sa odovzdá
porušiteľovi. Ak porušiteľ s opatrením nesúhlasí, môže
proti nemu podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne do piatich pracovných
dní odo dňa ich doručenia starosta, ak je orgánom
dozoru obec. Rozhodnutie sa doručí porušiteľovi a je
právoplatné.
Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach uložený opatrením podľa odseku 3, ak porušiteľ odstráni zistené
nedostatky.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď
orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
Obec môže uložiť pokutu do 8000,- eur fyzickej osobe ktorá sa dopustila priestupku tým, že:
a) zriadila bez povolenia obce trhové miesto,
b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom
mieste bez povolenia (§ 3 ods. 2),
c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 4 ods. 3),
Výnos pokút uložených obcou príjmom rozpočtu obce.
Na priestupky a konanie o nich sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Za používanie verejného priestranstva na účely trhového miesta platí užívateľ poplatok v zmysle VZN obce
o poplatkoch za služby poskytované obecným úradom.
2. Tento poriadok schválilo obecné zastupiteľstvo formou všeobecne záväzného nariadenia dňa
22.11.2014 uznesením č. 6/2014
3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť Všeobecne záväzného
nariadenia obce Štefanov nad Oravou č. 1/2014.

Štefanov nad Oravou
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Materská škôlka

Balíčky od sponzora

Pečenie medovníkov

Ďakujeme všetkým rodičom, darcom a sponzorom, ktorí nám počas
uplynulého kalendárneho roka pomáhali finančne, materiálne i svojou
osobnou zaangažovanosťou.
Ďakujeme p.Pindiakovi za krásne balíčky pre deti.

Už šiesty rok sa v našej MŠ pred Vianocami pečieme medovníčky.
Deň vopred sme si zamiesili cesto a nechali ho odstáť. Už od rána sa

Návšteva maskotov
Našu MŠ navštívili maskoty z rozprávky Doba Ľadová Scrat a Kung
Fu Panda a dostali od nich sladkosti. S deťmi si zatancovali a zaspievali.

Mikuláš
Štvrtok 4. decembra sa všetky deti tešili do škôlky, lebo vedeli, že
k nám zavíta Mikuláš, ktorý nosí vrece plné sladkostí. Každé dieťa

deti moc tešili. Potom už len vyvaľkať, vykrojiť a ozdobiť.. Všetci škôlkari si z domu doniesli zásterku, podložku, valček, formičky, ozdoby
na medovníčky. Tvary medovníkov boli rôzne zvonček, stromček, hviezdička...Medovníčky rozvoniavali v celej MŠ.

Úcta k starším

s veľkým napätím očakávalo, čo sa bude diať. Napokon Mikuláš prišiel, aj keď sneh nenapadal. V triede potom deti Mikuláša potešili peknými pesničkami, básničkami a prekvapovali zvedavými otázkami.
Všetky deti dostali sladké balíčky a ešte k tomu vrece plné hračiek do
triedy, pretože celý rok boli dobručké a počúvali. „...veríme, že o rok
prídeš zas“, spievali deti na rozlúčku a mávali radostne Mikulášovi.

Štefanov nad Oravou
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Október je mesiacom úcty k starším. Deti od malička učíme vážiť si
svoju babku a dedka, starkú a starkého. Pri tejto príležitosti sme im
pripravili krásny októbrový deň – posedenie v našej MŠ. Zároveň si
zaspomínali na chvíle detstva. Vnúčatá im zaspievali, zarecitovali
a spoločne si ozdobili každý svoju tekvičku.

Šarkaniáda
V jeseni sa púšťajú šarkany. Aj naše deti si priniesli do škôlky svojich
šarkanov a 21.10.2014 sme sa ich spoločne vybrali púšťať. Počasie
bolo krásne ale vietor nám moc neprial. Deti mali veľkú radosť, keď

videli lietať svojich šarkanov nad hlavami kamarátov. Do MŠ sme sa
vrátili šťastní, trochu unavení a hlavne hladní.

Výlet do Tvrdošína
Dňa 9. 10. 2014 sme sa všetci spolu s deťmi vybrali na exkurziu do
Tvrdošína. Na návšteve polície im pán policajt ukázal priestory policajnej stanice, celu, kde zadržiavajú páchateľov a mali možnosť vyskúšať
si aj služobné auto. Hasiči nás už čakali a milo nás privítali. Jeden
z nich deťom porozprával o ich náročnej práci ktorú vykonávajú, keď
sa niečo stane aké číslo a ako správne treba telefonovať. Všetci sme
sa presunuli do garáží, kde deti videli rôzne hasičské autá a čo všetko
sa v nich nachádza. Navštívili sme aj pani Pindiakovú, ktorá deťom
ukázala „múdru ” knihu, ktorú pri svojej práci potrebuje. Našou poslednou zastávkou bola mestská knižnica. Teta knihovníčka vysvetlila načo
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Návšteva obecného úradu
Jedno pekné dopoludnie sme
sa vybrali na návštevu obecného úradu v našej obci. Deti, pani
riaditeľku a pani učiteľky privítal
pán starosta Maťuga a teta úradníčka Hulejová. Priestory úradu
a kanceláriu si s radosťou pre-

zreli. Pán Maťuga im dovolil vyskúšať si starostovskú stoličku a telefón. Ktovie, možno práve niekto z nich bude starostom, keď vyrastie.
Na pamiatku dostali rôzne obrázky. Na koniec sme sa všetci odfotili.

Výstavka ovocia a zeleniny
V dňoch od 22.09. – do 26.09. sme zhotovili výstavku ovocia a zeleniny, ktoré do MŠ priniesli rodičia a starí rodičia detí zo svojich záhrad.
Počas týždňa zdravia deti ochutnávali vitamíny, ktoré nám každý deň
pripravila pani školníčka. Z ostatných produktov pani kuchárka pripravovala chutnú desiatu, obed alebo olovrant. Veľké poďakovanie patrí
rodičom a starým rodičom, ktorí nám tak obohatili náš jedálny lístok.

Školský rok 2014/15
Prvý deň v MŠ
Po dvoch mesiacoch prázdnin sa školská brána otvorí opäť, dňa
2. septembra, kedy začína nový školský rok 2013/2014. Už sa na Vás
tešíme!
Príjemné chvíle dovoleniek sú nezadržateľne preč a s príchodom jesene nastávajú pre deti v materských školách určité, veku primerané
povinnosti. Želaním každého rodiča je, aby sa jeho dieťa dokázalo včleniť
do kolektívu rovesníkov a pracovať v ňom rýchlo, pohotovo s radosťou
a chuťou. Úlohou nás učiteliek je vytvoriť deťom také podmienky, aby
ich očakávania dokázali splniť bez väčších problémov. Deti prvý deň
zvládli veľkolepo a bez slzičiek.

Ešte zopár rád pre bezbolestnejšie
prvé chvíle v septembri:

slúži knižnica, kto všetko ju môže navštevovať, ako sa s knihou narába
a ako sa v knižnici majú deti orientovať. Na záver nášho pekného výletu sme sa ešte občerstvili v mestskom parku a nazbierali rôzne listy,
s ktorými budeme pracovať. Deti prišli do MŠ plní dojmov a pekných
zážitkov.

Zobúdzajte deti skôr, aby ste predišli časovému stresu.
Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču.
Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť.
Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite.
S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte.
Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní !).
Porozprávajte dieťaťu čo budete robiť, keď sa vráti z MŠ.
Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani
učiteľky vedia ako dieťa zaujať.
Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).

Štefanov nad Oravou
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Výlet Habakuky
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MDD

V známej dovolenkovej podhorskej dedinke Donovaly, vyrástla pred
dvoma rokmi rozprávková dedinka pre deti. V Habakukoch je pätnásť
domčekov, každý z nich podľa motívu rozprávok Pavla Dobšinského.
Nájdete tu amfiteáter, hodovňu, herňu pre deti… a množstvo prekvapení! Do Habakukov sa vchádza cez dračiu papuľu. Za ňou vyrástli
veľké vajce vtáka Ohniváka, šesťhlavý drak a Čierne mesto. Tiež Železná hora, veľryba, domček proroka Raka a ďalšie diela známe z Dobšinského rozprávok. Aj naša MŠ sa vybrala na školský výlet. Pozerali
a vypočuli sme si tri rozprávky. Voľný čas sme využili na nákup rôznych netradčných suvenírov. Platili sme však nie eurami, ale habamincami. Habamince sa dali zameniť v zmenárni. Cestou domov sme sa
zastavili v Dolnom Kubíne na nákupoch. Na tento výlet nám zostali
pekné spomienky. Počasie nám prialo.

Rozlúčka s predškolákmi
Tento rok bola rozlúčka s predškolákmi v MŠ slávnostnejšia. Budúci
prváci okrem Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, krásnych balíčkov a tašiek obdržali aj plagát so svojimi fotkami. A aby akt
odovzdávania osvedčení bol pre deti príťažlivý, použili sme k tomu aj

Deň matiek
Deň matiek pripadá na druhú májovú nedeľu. Patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším
človekom na svete. Od detstva si človek nesie v sebe jedinečný
a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to,
aké ono je.Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, darčeka…Deti obdarovali svoje maminky krásnym pásmom básní, piesní a krátkych scénok. Na pamiatku dostali malý darček, ktorý im pripomenie veľkú detskú lásku ich ratolestí.

Polícia
„univerzitné“ čiapky. Deti sa piesňami a básňami rozlúčili a rodičom
ukázali, že do školy právom môžu ísť. Na záver si spolu vyskúšali ako
v MŠ pracujú a čo sa všetko naučili. Veru ani jedno oko neostalo suché. Opäť nám bude za nimi smutno.

Kúzelník
Do našej MŠ zavítal kúzelník. Kúzelnícke vystúpenie p. Jaríniho svojimi kúzlami deti doslovne zhypnotizoval. Do programu zapojil detí aj
rodičov. Nielen každé dieťa si vyskúšalo kúzla a rôzne čary ale aj rodičia si na okamih zaspomínali na chvíle z detstva. Deti poďakovali veľkým potleskom na záver.

„Keď vyrastiem budem policajtom“ často krát počuť chlapcov ako sa
rozprávajú v MŠ. V jedno krásne dopoludnie nás navštívili policajti aj
so svojimi psami. Ukázali a porozprávali o svojej ťažkej práci. Deti boli
očarené a počúvali s otvorenými ústami.

Speváčik
Katka Hulejová na súťaži v speve s piesňou Anička dušička podala
úžasný výkon, za ktorý bola odmenená cenou poroty. Reprezentovala
našu MŠ už niekoľko krát. Veľké poďakovanie patrí mamine, ktorá ju
pripravila. ĎAKUJEME
Marcela Skubanová

2/2014
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MŠ VČIELKA
MÁ NOVÚ RIADITEĽKU
Na pozíciu riaditeľky Materskej škôlky v septembri 2014 nastúpila Marcela Skubanová. Fungovanie Materskej škôlky Včielka sa
viac či menej dotýka všetkých nás – niektorí z nás sú bývalí škôlkári (ktorí by určite neváhali navrátiť sa do bezstarostných detských čias), poniektorí máme v škôlke dcérku či syna, alebo máme
známych, ktorých deti túto škôlku navštevujú. A samozrejme, netreba zabúdať na budúce generácie, ktoré ešte len budú pobehovať
s hračkami a nebudú chcieť spať. Novej pani riaditeľke sme preto
položili pár otázok o jej plánoch a predstavách, ale aj o už zrealizovaných zmenách.
1. Aké predstavy a plány chcete naplniť z pozície riaditeľky materskej škôlky? Čo nové plánujete priniesť, čo zmeniť?
Medzi moje plány patrí jednoznačne udržanie Materskej školy
rodinného typu, orientovať sa na
regionálnu výchovu a využívať
prostriedky z EÚ a zapojiť sa do
projektov Únie.
V spolupráci s rodičmi sme založili Občianske združenie „Zvedavá
včielka“ a po uplynutí jedného roka
si chceme uplatniť 2 % príjmu
z dane. Jedna dôležitá zmena nastala už v septembri, odkedy sa
v MŠ úspešne uskutočňuje krúžok
Anglického jazyka.
Po otvorené plavárne chceme
zrealizovať predplaveckú prípravu
pre našich škôlkarov.
Výhľadový predpoklad MŠ je
nasledovný:
Opravenie plota + náter v spolupráci s obecným úradom, zakúpenie vešiakov na uteráky a vrecúška, výmena nábytku v triede
a v spálni, doplnenie hracích kútikov o didaktické pomôcky a hračky, zakúpenie paplónov a obliečok,
obohatenie skladu o učebné pomôcky v hudobnej a dramatickej
oblasti.
Plánujeme zrealizovať rôzne aktivity spojené s návštevou Tvrdošína – návšteva domu dôchodcov,
pre ktorých si pripravíme program,
návšteva Domova sociálnych služieb, Rodinná putovná knižka – beseda so spisovateľkou.
Medzi naše priority patrí hľadanie
finančných zdrojov na asistentku
k postihnutému dieťaťu či zakúpenie programov na interaktívnu tabuľu.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v spolupráci s obecným úradom
a rodičmi zapojiť do organizovania
Vianočných trhov, ktoré sa konali
počas troch decembrových dní.
2. V škôlke boli nainštalovaná
interaktívna tabuľa. Ako poslúži
škôlkárom, na čo sa bude využívať?
Interaktívna tabula je nainštalované a plne funkčná. Zapojili sme sa
do vzdelávania ako tabuľu čo najlepšie využívať. Zaznamenali sme
zmenu v spôsobe práce s novými
motivačnými prvkami, čoho súčasťou je aj zapojenie detí priamo do
výučby.
Táto interaktívna tabuľa deťom
slúži ako rôznorodý zdroj informácií. S pomocou tabule sa koncentruje pozornosť detí, rozvíja sa ich
vizuálna gramotnosť, účelne sa rozvíja aj ich digitálna gramotnosť.
Rozvíjame edukačné aktivity práve za pomoci tabule – predvádzanie priamo z nej. Deti inšpiruje
k činnostiam, majú možnosť byť súčasťou živého diania v triede.
Pozorujeme, že táto pomôcka
podporuje nadšenie detí, podporuje ich kreativitu a sebarealizáciu.
Pomocou pera, prsta alebo ukazovátka vedia priamo na dotykovej
ploche tabule hrať rôzne hry určené pre detí MŠ.
Pomocou detských pesničiek sa
učia spoznávať náš krásny svet,
učia sa kopec krásnych vecí, a užijú si aj veľa zábavy.
Pani riaditeľke Skubanovej želáme množstvo úspechov, trpezlivosti a motivácie do vzdelávania a objavovania talentov našich najmladších Štefanovcov.
Diana Maťugová
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Matrika 2014
Narodení
Andrea Bránická
Peter Poláčik
Dušan Puchel
Filip Kulošťák

Zosnulý
Jozef Orčík

Prihlásení na trvalý pobyt
Stanislav Hajdúch
Peter Gajdošík
Karol Staroň
Barbora Bedrichová
Beáta Bedrichová
Júlia Bedrichová
Veronika Bedrichová
Peter Bedrich
Alena Lieskovská
Alena Lieskovská
Tatiana Lieskovská
Jaroslav Lieskovský
Alex Paulík
Lýdia Ondrašková
Zdena Mikosová
Daniel Mikos
Matej Mikos
Kristián Mikos
Kristián Mauer
Svätopluk Chabada

Odhlásení z trvalého pobytu
Miriama Masná
Alena Vyšňanová
Tomáš Koňarčík

Sviatosť manželstvo uzatvorili
Martin Dulka a Martina Habláková
Karol Staroň a Andrea Čierna
Lukáš Koválik a Lucia Ratulovská
Tomáš Koňarčík a Silvia Cittelová
Milan Vyšňan a Alena Pazúriková
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TOUR D´ORAVA
Pomaly sa posledné dni školy blížili ku koncu a prichádzali
dni voľna. „Môže byť aj niečo lepšie ako neísť do školy?“ Takáto
alebo minimálne podobná myšlienka určite preletela hlavou
mnohým študentom a žiakom. Začalo sa leto, prišli prázdniny.
No prázdniny, to nie sú prázdne dni – alebo by aspoň nemali
byť… Toto je dôvod, prečo sme sa rozhodli zorganizovať akciu
Tour d´Orava (výlet po Orave). Orava je nádherný kraj, plný
pamiatok a miest, ktoré stoja za to, obetovať pre ne pár dní
z nášho „voľna“. Takmer každý týždeň cez prázdniny sme si
vybrali jeden deň, kedy sme navštívili nejaký kút Oravy.

Na prvý výlet sme sa vybrali s deťmi do Klina. Je to malá dedinka neďaleko Námestova. Čo je dôvodom našej návštevy?
Nad Klinom, na neveľkom kopci, sa rozprestiera najvyššia socha Krista na Slovensku. Zároveň je zatiaľ treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete.
Ďalší týždeň sme vlakom pokračovali do Krivej. Krivá je rodná
dedina bl. sestry Zdenky. Navštívili sme kostol a dozvedeli sme
sa viac z jej života. Je to rodáčka z nášho regiónu, z neďalekej
dediny a preto by sme mali vedieť, ako žila, prečo bola blahorečená a čím nám má byť príkladom.
Aby sme vyskúšali čo najviac dopravných prostriedkov, tretí
týždeň nášho cestovania po Orave sme sa plavili po Oravskej
priehrade. Naša loď zakotvila na Slanickom ostrove umenia.
Mohli sme si tam aj s deťmi pozrieť fotografie z minulosti, ako
vyzerali dediny, ktoré sú už teraz zaplavené. Vysvetlili nám, že
kostol bol postavený na kopci a preto je z toho teraz ostrov
a mnoho iných veci jako napr. kedy a za akých okolností bola
vybudovaná Oravská priehrada.
Ďalej sme využili dopravný prostriedok, ktorý ľudia používali
už v praveku. Vybrali sme sa na Skalku do Tvrdošína. Prechádzka popri Orave nebola síce krátka, ale pohyb a čerstvý vzduch
ešte nikomu neublížil.
Trstená je ďalšie z miest, ktoré sme spoznávali. Navštívili sme
františkánov, ktorí nám porozprávali niečo o ich reholi, jako vznikla a taktiež aj o ich kláštore. Neskôr sme sa mohli kochať výhľa-

dom z Trstenskej kostolnej veže. Prešli sme niekoľko desiatok
schodov a Trstenú sme mali jako na dlani.
Na každom z výletov sme sa snažili deti zaujať rôznymi aktivitami či hrami. Všetko sme to zakončili výletom na Magurku. Veď
čo by to boli za výlety po Orave, keby sme neobdivovali krásy
našej prírody? Posledný výlet sme putovali po našej rodnej dedinke. Aj pri poslednom výlete sme ostali verní svojim nohám
a kráčali sme smerom k vysielaču a ku kaplnke na Ostrom vrchu. Spoločná opekačka nad dedinou bola zavŕšením prvého
ročníka TOUR D´ORAVA. Dúfam, že v lete 2015 pribudnú aj
ďalší účastníci a spoločne sa vydáme na ďalšiu, snáď ešte zaujímavejšiu cestu.
Michaela Ondríková

POZVÁNKA
Milí priaznivci divadla,
ako býva zvykom, aj tento rok sme pre Vás pripravili
ďalšiu premiéru divadelnej hry. Tentokrát sa v komédii v troch dejstvách z pera Georgesa Feydea DÁMSKY KRAJČÍR prenesieme do Francúzska minulého storočia a spoločne sa zabavíme na trampotách
„dámskeho krajčíra“. Tešíme sa na Vás už tradične na
Štefana 26. 12. 2014, kedy divadelnú hru uvedieme
v dvoch predstaveniach o 14:00 a o 19:00. V reprízach budeme hrať aj 3. 1. 2015 o 18:00 v kultúrnom
dome v hornej časti obce a taktiež 10. 1. 2015 o 18:00
na rovnakom mieste.
Tešíme sa na stretnutia s Vami na divadelných doskách.
Vaše Vendo

2/2014

Štefanov nad Oravou

12

II. ročník podujatia Dar svätého Mikuláša
Už po druhý raz organizovala obec Štefanov nad Oravou podujatie Dar svätého Mikuláša.
V kultúrnom dome opäť zavládla atmosféra kultúry, porozumenia
a príjemných stretnutí.
Vianočné trhy sa tešia väčšej popularite medzi návštevníkmi
z čoraz zo širšieho okolia a trvali tri dni. V medzisviatočnom období boli pripravené stánky s občerstvením, kde si všetci návštevníci
mohli pochutnať na pečenej klobáse, cigánskej pečienke, kapustnici, varenom víne a punči nielen pre dospelých ale aj pre deti.
Tvorivé a kreatívne dielne, kde sa predvádzala výroba adventných
vencov a vianočných ikeban, pečenie vianočných oblátok, ukážka

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí na vianočné trhy chodia, stretávajú sa tu, zabávajú a nakupujú.
Poďakovanie patrí predovšetkým rodičom a všetkým ktorí pomohli
a prispeli.
Celý výťažok je darom pre našu materskú školu na rozšírenie
a dovybavenie školského dvora. Tohtoročné trhy priniesli do MŠ
Zvedavá včíelka 1178 €. ĎAKUJEME
Marcela Skubanová

pletenia z papiera, výroba zvončekov z pedigu, ukážka výroby šperkov, servítková technika, výroba vonných mydielok zaujala dospe-

lých aj deti. Tento rok sme vyskúšali ochutnávku liečivých čajov
z byliniek rastúcich v našej obci.
V nedeľu v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy
ZVEDAVÁ VČIELKA, folklórny súbor VIENOK, Janoštinovci zo Zuberca, tanečná skupina DITAŽ, Tvorivé divadielko pri ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej a Divadelná spoločnosť VENDO… a po nich
prišiel Svätý Mikuláš a rozdal deťom darčeky.

Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš (Mýrsky) patrí medzi najpopulárnejších svätých.
Jeho úcta sa rozšírila v celej cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku. Tam má „Svjatyj Nikolaj“ medzi
svätými celkom osobité miesto.
Napriek popularite nevieme veľa o skutočnom živote tohto svätca. Narodil sa niekedy okolo roku 270 pravdepodobne v Patare,
na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol povestný pre
svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom
v meste Mýre (terajšie Dembre v južnom Turecku).
Z jeho životopisu je známa epizóda, ako dal nepozorovane
v noci troch chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli
čestne vydať. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľudový zvyk, že v noci
pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom v niektorých krajinách potajme darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva.
Okrem toho sa v jeho životopise hovorí aj, že ako biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od
svojho mesta hlad, ako vzkriesil zabitých klerikov.
Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel niekedy medzi rokmi 345 až 352.
Pochovali ho v mýrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. vtedy ich ukoristila zvláštna výprava z juhotalianskeho prístavu Bari, ktorá ich previezla do svojho mesta.
Tam vystavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého
uložili svätcové telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Mýry
nazýva aj sv. Mikuláš z Bari.
Na východe sa úcta sv. Mikuláša Mýrskeho rozšírila už
v 6. storočí. Na Západe až po prevezení pozostatkov do Bari.
Oľga Veselovská
(z knihy: Blízky Bohu a ľuďom)
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