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Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.
Praje redakčná rada

Dojedanie vianočných medovníčkov,
Traja králi a onedlho utekanie pred susedmi, ktorí nás prišli okúpať na Veľkonočný pondelok. Natešené deti s vysvedčeniami, ktoré znamenajú začiatok
prázdnin a ako lusk- koniec leta a zvonenie školského zvončeka. Dušičky, zapaľovanie sviečok na cintoríne a spomínanie na najbližších. A už prichádza Mikuláš, ktorý odmení tých najposlušnejších, ale aj malých (či veľkých) šibalov.
Nuž na záver, opäť sú tu Vianoce a koniec roka. Aj vy máte pocit, že čas beží
neskutočne rýchlo?
Vianoce sa vždy pokladali za sviatky
pokoja. Dobre vieme, že v súčasnosti sa
prezentujú skôr ako obdobie zhonu, súrenia Ježiska, aby na poslednú chvíľu zohnal tie správne darčeky a nervozity, či
máme všetko potrebné na Štedrú večeru. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že
všetky tieto tvrdenia sú pravdivé. Avšak
osobne zastávam názor, že každý z nás
si môže vytvoriť takú sviatočnú atmosféru, akú by sám chcel.
Pre väčšinu z nás sú vianočné sviatky,
ktoré znamenali najmä darčeky od Ježiška, už dávno preč. Celoročného stresu z práce alebo školy má mnoho z nás
už „vyše hlavy“ a na Vianoce si prajeme
len, ako sa často hovorí zo žartu, svätý
pokoj. Byť po nespočetných osem- či
dvanásťhodinovkách, týždňovkách
a dvojtýždňovkách konečne doma s najbližšími, v kruhu svojej rodiny a priateľov.
V tomto roku som navštevovala kurz
posunkovej reči. Nedá mi nespomenúť
jeden posunok, ktorý je dokonca medzinárodne uznávaný a zväčša je zakomponovaný aj do prstovej abecedy, čo nepovažujem za náhodu. Veď sa používa
v každej krajine a na každom kontinente
a všade znamená jedno, to najpodstatnejšie, čo často dávame najavo len minimálne. Mám ťa rád.
Želám Vám nádherné a pokojné Vianoce.
Diana Maťugová

Vážení spoluobčania, milí mladí priatelia
Poslaním miestnej územnej samosprávy
je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Na mestá a obce bolo postupne
presunuté množstvo kompetencií a úloh na
ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest,
prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť,
poriadok, kosenie a čistenie verejných
priestranstiev ale aj správa a údržba cintorínov, prevádzka materskej školy, nakladanie s komunálnym odpadom či poistenie majetku si žiadajú nemalé financie.
O údržbe budov už ani nehovoriac.
Na 21. sneme ZMOSU Michal Sýkora
vyzval na skončenie s politickým marketingom a hovoril, že v poslednom období
sme sa mnohí pýtali sami seba, či pre
niektorých politikov predvolebná kampaň
do parlamentných volieb a následne do komunálnych volieb nepokračuje ďalej, len
inými prostriedkami. Ja osobne som rád,
že ZMOS odmieta, aby sa novela zákona
o sociálnych službách tvorila bez aktívneho dialógu so samosprávami.
Pre mestá a obce je neprijateľné, aby
miestna územná samospráva bola predmetom politického boja a spoločenskej dehonestácie. Takýto postup môže vážne ohroziť princípy samosprávnosti a občianskej
spoločnosti. Veď nás čakajú ťažké časy, ako
napríklad pripravovaná reforma verejnej
správy. Reforma tohto typu je veľmi citlivá. Útoky proti nám pokračovali aj zákonom o daniach z nehnuteľnosti, lepšie povedané jeho návrhom. Poslaním tohto vládneho zákona o miestnych daniach bolo to

aby sme my, samosprávy, robili tú špinavú robotu a vláda ostala krásna. Veď zdvihnúť miestnu daň o 50% zo zákona, no na
koho by občan nadával? No predsa na starostu a obecné zastupiteľstvo.
Človek má toľko myšlienok, ale pred Vianocami sa to nepatrí. Na záver roka sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, ekonómke p. Romaňákovej, zamestnancom materskej školy, sponzorom,
divadelnému súboru VENDO, dobrovoľným hasičom, urbáru v dolnej časti obce,
a poľnohospodárskemu družstvu ŽIAREC
za dobrú spoluprácu. Poďakovanie patrí aj
našim mladým žiakom a študentom ktorí
reprezentujú našu obec v štúdiách i na verejnosti. Komu obec pod horami prirástla
k srdcu, nech sa teší zo života, jej ďalšieho
rozvoja a napredovania.
Veď najväčším darom pre nás je práve Ježiš, Emanuel- Pán s nami. Boh zobral na
seba ľudskú prirodzenosť. On sa stal sluhom. Bol to on ktorý premohol strach zo
smrti.
Posolstvo lásky najviac počuť v období
Vianoc. Toto posolstvo Vianoc je zároveň
aj moje pre Vás. V záujme spoločného
dobra, spravodlivosť a solidarita nech nie
sú len deklarované vo verejnom živote, ale
aj skutočne žité.
,,Veselé Vianoce prichádzam Vám priať,
aby človek človeka mal viacej rád.
Aby jeden druhému šťastie, lásku prial,
aby náš nový rok za to stál.“
starosta, Jozef Kakačka

1/2011

Štefanov nad Oravou

Združenie miest a obcí hornej Oravy oznamuje
V zmysle dohody so štátnymi orgánmi na
úseku veterinárnej starostlivosti a potravinovej
bezpečnosti oznamuje, že od 1. novembra
2011 sú v platnosti novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti a zákona o potravinách.
Došlo k sprísneniu doterajších ustanovení,
k zvýšeniu sankcií za priestupky na tomto úseku, vrátane povinnosti uloženia pokuty príslušných orgánom.
Osobitné upozornenia:
- občania sú povinný zabezpečiť na vlastné
náklady vakcináciu psa (staršieho ako 3 mesiace) proti besnote a jeho pravidelnú revakcináciu. Za nesplnenie tejto povinnosti
uloží regionálna potravinová a veterinárna
správa majiteľovi alebo držiteľovi psa pokutu vo výške 400 € až 1000 €, pri opakovaní
priestupku až dvojnásobok. Rovnaká výška
pokuty platí pri nezabezpečení veterinárneho vyšetrenia zvieraťa, ktoré poranilo človeka, alebo zviera a pri neohlásení zabíjania
hovädzieho dobytka na súkromnú spotrebu
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň
vopred.
- pri kontrolách vykonaných regionálnou potravinovou a veterinárnou správou sa opakovane zistilo klamanie zákazníkov – naj-

Hlavný kontrolór
Volám sa
Ing. František
Hrubjak a od
01. 04. 2011
vykonávam
v obci funkciu
hlavného
kontrolóra
obce
(v
zmysle §18
zákona NR
SR č.369/
1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších
zmien a doplnkov). Mojou náplňou
práce je kontrola účtovníctva obce (v zmysle §29
zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov) ako aj kontrola peňažných zdrojov, majetku, nakladanie s nimi
(v zmysle VZN obce, zákona č. 582/2007 Z. z.
o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
a schváleného rozpočtu obce). Taktiež vykonávam kontrolu hospodárenie MŠ, plnenie všeobecných záväzných nariadení (VZN) a kontrolnú činnosť v zmysle §18d zákona NR SR č. 369/1990
o obecnom zriadení. Zúčastňujem sa na zasadaní obecného zastupiteľstva. Kontrolu vykonávam
mesačne v kancelárii obecného úradu. Počas
môjho funkčného obdobia vykonanou kontrolou
nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov ani interných predpisov
vydaných na ich základe. Obec so svojimi peňažnými zdrojmi nakladá veľmi rozumne a uvážlivo
to sa týka pri ich investovaní ako aj ich získavaní.
Čo platí aj o majetku (napr. predaj služobného
vozidla). Chcel by som poukázať na precízne evidovanie jázd služobného vozidla, kde každá jazda
je presne zapísaná a zaúčtovaná či už ide o služobné alebo súkromné použitie. Pri kontrole plnenia VZN som obdržal sťažnosť na porušenie
VZN o odpadoch pri uzatvorení zmluvy o vývoze
odpadu. Následnou kontrolou a šetrením som
sťažnosť vyhodnotil ako neopodstatnenú nakoľko nešlo o porušenie VZN.

mä predajcami z Poľska, ktorí pod označením maslo a syr predávajú výrobky z rastlinných olejov s minimálnym obsahom mliečneho tuku. Obec pred vyhlásením predaja
potravín v obecnom rozhlase kontroluje splnenie základných povinností predajcom
a predaj nahlasuje na regionálnu potravinovú a veterinárnu správu. Aj napriek tomu je
potrebné si pri nákupoch kontrolovať označenia na výrobku a uistiť sa, že skutočne ide
o tovar, ktorý predajca deklaruje. Mäso musia mať predajcovia v autách vopred nakrájané a pobalené, neodporúča sa však kupovať mrazené výrobky, lebo tieto bývajú
často viacnásobne rozmrazené a zmrazované.
- v obciach nášho regiónu sa objavujú predajcovia ponúkajúci odstavčatá, napriek
tomu, že regionálna a veterinárna správa nevydala povolenie na dovoz živých zvierat
z Poľska a ich priamy predaj, preto je ich
nákup veľkým rizikom pre chovateľa. Ak ide
o predajcov domácich žiadajte si veterinárne osvedčenia, vylúčite zakúpenie chorých
zvierat alebo zavlečenie nákazy. Pri predaji
ohlásenom v obecnom rozhlase, zamestnanci obce vopred overili, či predajca potrebné doklady.

Správa nezávislého
audítora
Vykonala som audit účtovnej závierky obce
Štefanov nad Oravou za rok 2010, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2010, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu
a poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód
a ďalšie vysvetľujúce informácie. Súčasťou
auditu je aj vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia, zadĺženosť obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2044 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Som presvedčená, že audítorské dôkazy ktoré som získala, poskytujú dostatočný
a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko. Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Štefanov nad Oravou
k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Ing. Zdenka Richterová
licencia SKAU č. 701
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Oznam pre občanov,
predseda ZMOS
Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy
je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život.
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh.
Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími
právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok,
kosenie a čistenie verejných priestranstiev,
ale aj správa a údržba cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie. Od roku 2004 platí
nový model financovania, v rámci ktorého
už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných
kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich.
Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri
ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú na potreby
svojho mesta alebo obce, ale aj na Vaše
reálne možnosti ich zaplatiť. Vytvárajú tak
systém výberu peňazí, ktoré používajú na
zabezpečenie verejnoprospešných služieb
alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do Vašej spoločnej pokladnice príde podstatne menej financií
a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani podnikateľov. Chceme,
aby zostal zachovaný súčasný model financovania, naviazaný na jednu daň - daň z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil
svoje problémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich obyvatelia z daní,
ktoré zaplatili.
Preto Združenie miest a obcí Slovenska,
ako reprezentatívna organizácia miest
a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95 % samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv
môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať základné funkcie,
úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia
poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč,
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS)

Kanalizácia a ČOV
Našej obci bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 2007–2013
Poľsko – Slovenská republika finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie
v dĺžke 3340 m a čističky odpadových vôd
(ČOV).
Schválený finančný príspevok na projekt je vo výške 1 732 402,-€ vrátane DPH.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa predmetnej
stavby v súlade so Zák.č.25/2006 Z.z. od-

borne spôsobilou osobou na vykonávanie tejto činnosti.
Proces verejného obstarávania začal vyhlásením verejnej súťaže vo Vestníku verejného obstarávania dňa 26.11.2011. Pokiaľ všetko bude prebiehať bez problémov,
už na jar by mohla byť uzatvorená zmluva
s víťazným uchádzačom a tak dlho očakávaná realizácia kanalizácie by mohla byť
začatá.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIE č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 16. februára 2011 prijalo toto uznesenie:
1. schvaľuje
a) zakúpenie rúry na pečenie do kuchynky kultúrneho domu v hornej časti obce
2. berie na vedomie
a) záznam hlavného kontrolóra z kontroly hospodárenia, plnenia uznesení, pokladničnej
hotovosti, vedenia účtovníctva, vybavenie
sťažností, inventarizačných zápisov a majetku obce, kontrola uzavretia účtovných kníh
za rok 2010,
b) prípravu zmluvy o zabezpečení verejného
obstarávania a implementácii projektu Kanalizácia a ČOV firmou AV Centrum, s.r.o.,
Ľudovíta Štúra 2296, Dolný Kubín, zastúpenou konateľom Ing. Jurajom Pukáčom a žiada jej doplnenie o ustanovenie že budú vykonávať priebežné a následné monitorovacie správy v rámci programu cezhraničnej
spolupráce,
c) žiadosť p. Jarmily Škodoňovej o odpredaj
pozemkov vo vlastníctve obce z LV č 379,
parcela číslo 49/1 o výmere 107 m2, parcela č. 48 o výmere 836 m2, parcela č. 47
o výmere 690 m2, v k.ú. Dolný Štefanov.
O prípadnom odpredaji pozemkov pod rodinným domom, obecné zastupiteľstvo bude
rokovať po vypracovaní geometrického plánu žiadateľkou. Zároveň určuje nasledovné
podmienky na vypracovanie geometrického
plánu:
Pri čelnom pohľade na rodinný dom súpisné číslo 20, z obecnej prístupovej cesty:
• vpravo je to hranica pozemku, parcelné
číslo 48
• vľavo je hranicou pozemku rovnobežka
s rodinným domom vo vzdialenosti 3 metre od rodinného domu žiadateľky
• vpredu je to pozemok od prístupovej cesty po rodinný dom žiadateľky
• vzadu je hranicou pozemku rovnobežka
s rodinným domom žiadateľky vo vzdialenosti 4 metre od domu
3. ukladá
a) stavebnej komisii zistiť situáciu ohľadom stavieb a skládok v ochrannom pásme miestneho potoka a v blízkosti miestnych komunikácii, na ktoré nebolo vydané stavebné
povolenie alebo nebola splnená oznamovacia povinnosť zhotoviteľom,
4. poveruje
a) poslanca Ing. Lukáša Koválika prieskumom
technických možnosti prestavby sály kultúrneho domu v dolnej časti obce z dôvodu
zmeny účelu využívania.

UZNESENIE č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa
25. februára 2011 prijalo toto uznesenie:
1. žiada
a) starostu o zabezpečenie vypracovania predbežného geometrického plánu s vyznačením budúcej výstavby rodinných domov
v k.ú. Dolný Štefanov

a) o prepracovanie zmluvy o zabezpečení verejného obstarávania a implementácii projektu s f. AV Centrum Dolný Kubín
2. berie na vedomie
a) informáciu o spustení web stránky našej
obce Štefanov nad Oravou

UZNESENIE č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 16.marca 2011
1. schvaľuje
a) odpredaj pozemku parcela registra „E“
č. 166 o výmere 233 m2 v k.ú. Dolný Štefanov
na žiadosť p. Daniela Brunčáka, bytom Štefanov nad Oravou č. 63, v cene 1,65 eur/m2.
2. poveruje
a) poslanca Ing. Jána Bučka prieskumom možnosti oplotenia cintorína v dolnej časti obce
spracovaním nákresu a tiež oslovením stavebných firiem na realizáciu oplotenia, ktoré sa môžu prihlásiť do výberového konania
b) starostu obce vstúpiť do jednania ohľadom
zabezpečenia verejného obstarávania
a implementácie projektu Kanalizácia a ČOV
s Ing. Jurajom Bielikom a tiež oslovením
ďalších odborne spôsobilých osôb v rámci
verejného obstarávania, ktoré by sa mohli
prihlásiť do výberového konania

UZNESENIE č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 23. 03. 2011
1. berie na vedomie
a) informáciu o projekte Kanalizácia a ČOV,
ktorú poskytol WÓJT mgr. Boguslav Jerzy
Jazowski z gminy Lipnica Wielka
b) výpoveď z pracovného pomeru Bc. Aleny
Cibulákovej hlavného kontrolóra obce
2. vyhlasuje
a) v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení výberové konanie
na pozíciu hlavného kontrolóra obce na
13. apríla 2011
3. určuje
a) pracovný čas novozvoleného hlavného kontrolóra obce 1,5 hod. / týždeň, funkčné obdobie začína dňom 01. apríla 2011

UZNESENIE č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa 13.04.2011
1. schvaľuje
a) na pozíciu hlavného kontrolóra obce
Ing. Františka Hrubjaka

UZNESENIE č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 01. júna 2011
1. schvaľuje
a) záverečný účet obce za rok 2010

b) celoročné hospodárenie obce za rok 2010
bez výhrad
c) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok
2010 vo výške 470,81 eur na tvorbu rezervného fondu
d) odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2010
e) záznam o kontrole hlavného kontrolóra obce
za 1. štvrťrok 2011
f) plat starostu obce na základe zákona č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení zákona 154/2011 nasledovne :
Priemerná mzda v národnom hospodárstve
769 eur
Násobok podľa počtu obyvateľov 1,65 eur
Zvýšenie platu o 40 %
Mzda mesačná spolu 1 777 eur
g) členov pracovnej skupiny pri realizácii projektu Kanalizácia a ČOV v tomto zložení:
Jozef Kakačka, Ing. Ivan Maťuga, Pavol
Kuloštiak, Ing. Lukáš Koválik
2. žiada
a) starostu obce zabezpečiť podklady (projektové dokumentácie) na zabezpečenie požiarnej bezpečnostnej charakteristiky budov
b) starostu obce riešením požiadaviek občanov
uvedených v bode 3e/ uznesenia
3. berie na vedomie
a) žiadosť p. Antona Poláčika o odredaj pozemku a zároveň navrhuje prehodnotiť možnosť
vzájomnej výmeny pozemkov so žiadateľom
vo výmere 182 m2
b) informácie starostu obce
b1/ zo zasadnutia ZMOS (21. snem)
b2/ o postupe prác pri realizácii projektu Kanalizácia a ČOV
c) pripomienky p. Jarmily Škodoňovej k odpredaju pozemku pod rodinným domom
d) predložené návrhy oplotenia cintorína v dolnej časti obce zo strany Cestných stavieb
Liptovský Mikuláš spol. s.r.o. a Ing. Jána
Bučeka
e) žiadosti Ing. Jána Bučeka, Daniela Brunčáka a Jána Strnádela
e.1/ o odstránenie nánosov, blata a drevín
v miestnom potoku zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
e.2/ o čistenie rigolov, kosenie trávy a udržiavanie verejných priestranstiev v obci
e.3/ o odstránenie plechovej búdy oproti križovatke ciest Plátenícka a Rybárska
e.4/ o osadenie železných závor na prístupovú cestu k ihrisku a násypu okolo ihriska v dolnej časti
e.5/ o vyznačenie vodorovných dopravných
značiek priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde“, smerových
šípok a priechod pre chodcov v križovatke na rázcestí
e.6/ o premiestnenie dopravných značiek
obec a koniec obce na cestu II. triedy Tvrdošín – Námestovo
e.7/ o vybudovanie autobusovej zastávky na
rázcestí smer Námestovo
e.8/ o výrub drevín popri ceste II. a III. triedy
vstup do obce
e.9/ o úpravu okolia jestvujúcej zastávky na
rázcestí
e.10/ o obnovu zvodidiel a zábradlí popri
ceste idúcej obcou a zábradlí na mostoch
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIE č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí
dňa 17. júna 2011
1. schvaľuje
a) vyhlásenie verejnej súťaže na výber odbornej spôsobilej osoby na základe zákona
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní na výkon služby – verejné obstarávanie a manažér implementácie / ktorý bude zabezpečovať implementáciu projektu od podpisu až
do schválenia záverečnej monitorovacej
správy poskytovateľom projektu odkanalizovanie obce a výstavba ČOV
b) žiadosť p. Jarmily Škodoňovej o odpredaj
pozemku parcela registra „C“ č. 48 o výmere 836 m2 v celku a parcela č. 49/1 o výmere 107 m2 v celku, v cene 1,65 eur / m2)
c) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2011
d) komisiu na výberové konanie v zložení :
Ing. Ivan Maťuga, Ing. Ján Buček, Ing. Lukáš Koválik, p. Oľga Veselovská, p. Pavol
Kuloštiak
e) termín výberového konania na výber spôsobilej osoby pre implementáciu projektu na
30. júna 2011 o 19.00 hod.
2. žiada
a) starostu obce o zabezpečenie ponúk na
zakúpenie nového osobného auta
3. ruší
a/ uznesenie OZ č. 1/2011 a to bod 2c/ zo
dňa 16.02.2011

UZNESENIE č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa 17.08.2011
1. schvaľuje
a) výročnú správu obce za rok 2010
b) uschovanie veľkoobjemových kontajnerov
na hospodársky dvor Štefanov nad Oravou
z dôvodu vysokých nákladov na odvoz odpadu a tiež z dôvodu zneužívania kontajnerov občanmi iných obcí
2. berie na vedomie
a) záznam o kontrole hlavného kontrolóra
Ing. Františka Hrubjaka a správu o hospodárení za prvý polrok 2011
b) žiadosť p. Jeleny Lušťoňovej o zbúranie nelegálnej stavby
c) informáciu z vyhodnotenia ponúk na spracovanie procesu verejného obstarávania
a implementáciu projektu z fondov EÚ až
do schválenia záverečnej monitorovacej
správy
d) informáciu Ing. Ľuboslavy Šafrovej odborne spôsobilej osoby, ktorá bude vykonávať
verejné obstarávanie o vyhlásení oznamu na
výber dodávateľa vo vestníku vlády
e) informáciu starostu obce o projekte X. Slovensko – poľské hospodárske fórum
prostredníctvom výsadby zelene, stromov
a okrasných drevín, kde naša obec získala
1 100 eur
f) žiadosti Ing. Jána Bučeka, p. Daniela Brunčáka, p. Jozefa Čierneho a p. Jána Strnádela

f.1/ o postúpenie žiadosti na SC ŽSK
f.2/ o údržbu verejného osvetlenia
f.3/ o opravu výtlkov a vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu
f.4/ o vloženie splaškového kanalizačného
potrubia
f.5/ o rekonštrukciu chodníka – schodov
f.6/ o osadenie strešných lapačov na budovu Obecného úradu
f.7/ o doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia obce
f.8/ o prehodnotenie vývozu komunálneho
odpadu z VOK
f.9/o obnovenie právneho jednania so Slovenským vodohospodárskym podnikom
vo veci ihriska
3. žiada
a) starostu obce poslať upozornenie p. Štefánii Poláčikovej a p. Alene Lieskovskej o opravu ryhy v mieste prekopania zabetónovaním
v hornej časti obce pri obchode

UZNESENIE č. 9/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa 26.10.2011
1. schvaľuje
a) zrušenie zmluvy o dielo č. 29/2000 so zhotoviteľom AKORD, a.s. Námestovo a zároveň poveruje starostu a Ing. Ivana Maťugu
hľadať zákonný spôsob vypovedania zmluvy
b) všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastkovú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec
c) úpravu obecného rozpočtu 1. zmena v roku
2011 príjmy 165 372 eur a výdavky 165 372
eur ako vyrovnaný
d) mandátnu zmluvu na prípravu procesu verejného obstarávania, realizáciu a vyhodnotenie procesu verejného obstarávania, predloženie kompletnej dokumentácie a implementácie projektu „Skvalitnenie prírodného
prostredia prostredníctvom výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach na poľsko-slovenskom pohraničí – Lipnica Wielka (PL)
a Štefanov nad Oravou (SK) s mandatárom
Ing. Ľuboslavou Šafrovou - TEMAKO
2. berie na vedomie
a) záznam o kontrole hlavného kontrolóra
Ing. Františka Hrubjaka za 3. štvrťrok 2011
b) správu odborne spôsobilej osoby Ing. Ľuboslavy Šafrovej o postupe prác pri príprave
verejného obstarávania
c) správu starostu obce o zrealizovaní výsadby zelene, stromov a okrasných drevín
v rámci projektu X. Slovensko – poľské hospodárske fórum
d) informáciu starostu obce o zmenách vo financovaní samospráv
e) informáciu starostu obce o zrealizovaní brigády na „starom družstve“ vyčistenie nelegálnej skládky odpadu
f) informáciu starostu obce o rozsudku v mene
Slovenskej republiky – určenie práva k nehnuteľnosti budova Centra voľného času
súpisné číslo 21, postavenej na pozemku
parc. č. 45 k.ú. Dolný Štefanov a zapísanej
na LV č. 439

g) žiadosť p. Petra Žáčika, ul. E. Bohúňa 23,
Ružomberok o výmenu pozemku parcela
č. 1410/1 o výmere 141 m2 a parcela
č. 1410/2 o výmere 5 m2, zapísané na Obec
Štefanov nad Oravou, za pozemok zapísaný na LV č. 275, parcela č. 449/2 v podiele
149 m2 zapísané na meno Peter Žáčik

UZNESENIE č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad
Oravou na svojom zasadnutí dňa 14.12.2011
1. schvaľuje
a) program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
b) všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2011 o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom
c) všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 3/2011o miestnych daniach o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce
d) všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 4/2011 o výške dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školského zariadenia zriadených na území obce
e) všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 5/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za území obce
f) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2012
g) príkaz na vykonanie inventarizácie za rok 2011
h) rozpočet obce na roky 2012, 2013, 2014 ako
vyrovnaný
i) členov komisie na proces vyhodnotenia verejného obstarávania na projekt „Skvalitnenie prírodného prostredia prostredníctvom
výstavby komunálnej infraštruktúry v obciach
na poľsko-slovenskom pohraničí – Lipnica
Wielka (PL) a Štefanov nad Oravou (SK)
v tomto zložení : Jozef Kakačka, Pavol Kuloštiak, Ing. Ivan Maťuga, Ing. Rastislav Gáll,
Ing. Lukáš Koválik, Alexander Orčík a Ing.
Ľuboš Strnádel
j) kandidáta Ing. Ivana Maťugu za prísediaceho sudcu na Okresnom súde v Námestove
k) zrieknutie sa odmien za výkon funkcie poslanca OZ za rok 2011 vo výške celkom
1 000 eur v prospech transferu pre cirkev
na zakúpenie obrazu Cyrila a Metoda
l) jednorazovú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 350 eur
m)členov redakčnej rady na vydávanie obecných novín v tomto zložení: šéfredaktorka:
Diana Maťugová, členovia : Jozef Kakačka,
Eva Javorková, Oľga Veselovská
n) úpravu obecného rozpočtu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami
o) správu o hospodárení
2. berie na vedomie
a) záznam o kontrole hlavného kontrolóra obce
Ing. Františka Hrubjaka za 3 a 4. štvrťrok
2011
b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2012–2014
c) správu nezávislého audítora Ing. Zdenky
Richterovej z auditu účtovnej závierky za
obdobie 01.01.2010 do 31.12.2010
d) ponuku TV ORAVIA s.r.o. Námestovo
e) ponuku organizácie cestovného ruchu
KLASTER ORAVA
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU
Obec Štefanov nad Oravou podľa §6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods.6 116 ods.6 § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 1/2011
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec
§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5,
§ 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§2
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovuje výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§3
Výška príspevku v materskej škole
(l) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu:
6 EUR.
(2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy žiadosť a doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) ktoré je umiestnené v zriadení na základe rozhodnutia súdu.

(3) Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase
školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(4) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do
10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne obce.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Výška príspevku na stravovanie zohľadňuje finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
s účinnosťou od 01.10.2011
Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(l) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
stravníci od 2-6 rokov (dieťa v MŠ denné)1,12 eur
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení.
d) zamestnanci škôl a školských zariadení 1,12 eur
(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným fy-

zickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške
1,12 eur
(4) Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(l) Obec ako zriaďovateľ školského zariadenia môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa § 3, § 4 tohto nariadenia, ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/
2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad Oravou č. 9/2011 zo dňa 26.10.2011.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2011.
(4) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší
VZN č. 9/2009.
Jozef Kakačka
starosta obce
Vyvesené v úradnej tabuli obce dňa: 15.09.2011
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 30.09.2011

Obec Štefanov nad Oravou v zmysle §6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vydáva pre obec Štefanov nad Oravou toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU Č. 2/2011
o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto nariadenie upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované Obecným úradom (ďalej len OcÚ)
v Štefanove nad Oravou pre právnické alebo fyzické
osoby.
Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na
ktorej žiadosť bola spoplatňovaná služba poskytnutá.
Poplatky sa platia v mene EURO, a to v hotovosti do
pokladnice OcÚ, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.
Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú
splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby, pričom je v právomoci OcÚ vybrať za službu zálohu už
pred jej poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod.
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie,
b) Slovenský pozemkový fond pri úlohách a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c) diplomatickí zástupcovia, poverení v SR, konzuli
z povolania a ďalšie osoby požívajúce imunitu
a výsady podľa medzinárodného práva,
Druhá časť
SADZOBNÍK POPLATKOV
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
- občan obce ............................................... 3 EUR
- právnické a fyzické osoby mimo obce .... 5 EUR

Prenájom zasadačky obecného úradu, za každú aj
začatú hodinu:
- v letnom období ........................................ 5 EUR
- v zimnom období .................................... 10 EUR
Splnomocnenie
OcÚ môže v odôvodnených prípadoch a po
zohľadnení účelu zapožičania tento poplatok primerane znížiť, alebo úplne odpustiť.
Prenájom sály na predvádzacie a iné podnikateľské
aktivity, za každú aj začatú hodinu:
- v letnom období 20 EUR
- v zimnom období ................................... 50 EUR
Prenájom sály na kultúrne podujatia, za 1 akciu
............................................................... 20 EUR
Splnomocnenie
OcÚ pri prenájme sály vyberie zálohu na prípadnú úhradu škôd vo výške 50 EUR. Nájomca odovzdá sálu po akcii upratanú, a to v termíne určenom OcÚ. Oneskorené odovzdanie sály má za následok penalizáciu vo výške 5 EUR za aj začatý
deň omeškania. V prípade zneužitia nájmu na zorganizovanie ďalšej, vopred nepovolenej akcie nájomca uhradí prenájom zvýšený o 100% za každú
takúto akciu. Za omeškanie sa považuje aj neprebratie sály OcÚ z dôvodu nedostatkov v jej uprataní alebo neodstráneniu poškodenia, ak za toto
OcÚ nezrazí primeranú čiastku zo zloženej zálohy.

Poplatok za predajné miesto za 1 deň 2 EUR

Prenájom sály na rodinnú oslavu, svadbu, kar za
jednu takúto akciu:
- akcia bez tanca ...................................... 20 EUR
- akcia s tancom ....................................... 50 EUR

Vyhotovenie kópií:
- formát A4 ............................................ 0,10 EUR
- formát A4 obojstranne ........................ 0,20 EUR
- vyhotovenie informatívneho listu vlastníctva
............................................................. 0,20 EUR
- vytlačenie snímky z katastrálnej mapy 0,40 EUR

Prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples
za jednu takúto akciu: ............................ 50 EUR
Zapožičanie kuchynky, za každý deň
- občan obce ............................................. 10 EUR
- cudzí občan ........................................... 20 EUR
Splnomocnenie

OcÚ môže v odôvodnených prípadoch a po
zohľadnení účelu zapožičania tento poplatok primerane znížiť, alebo úplne odpustiť.
Poplatok za elektr. energiu a vodu pri stavebných
úpravách na cintoríne .............................. 7 EUR
Zapožičanie obrusov na jednu akciu 1 EUR/ ks
Zapožíčanie inventára z kuchynky
- paušálne ................................................... 6 EUR
Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce,
je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom
výšku nájmu určí primerane starosta obce. Nájomca zodpovedá za vrátenie takto zapožičanej veci
v pôvodnom stave, pričom v plnej výške zodpovedá za vzniknutú škodu.
Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte 4 EUR
Poplatok za používanie erbu obce
- PO zriadená za účelom podnikania 40 EUR/rok
- záujmové združenia občanov, ktoré neboli založené za účelom podnikania ............... 5 EUR/rok
Obecný erb môže používať fyzická alebo právnická osoba len po písomnom udelení súhlasu starostom obce. Žiadosť o súhlas musí byť písomná,
riadne zdôvodnená s popisom použitia a nákresom pečiatky alebo listiny, kde bude používaný.
Tretia časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou
uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2011
dňa 14. decembra 2011
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší
VZN obce č. 5/2009.
Jozef Kakačka
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2011
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:
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Obec Štefanov nad Oravou v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 3/2011 o miestnych daniach o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Štefanov nad Oravou
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou
podľa §11 ods. 4 písmena d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára
2009 miestne dane
ČL. I - DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:

(a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
(b) pes umiestnený v útulku zvierat,
(c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie
nevidomej osoby,
§3
Sadzba dane
(1) Sadzba dane je 5 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
(2) Sadzba dane za každého ďalšieho psa je 3 EUR
za kalendárny rok.
§4
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane

na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná
bez vyrubenia do 31. decembra tohto zdaňovacieho obdobia.
Čl. II
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad Oravou č. 10/2011 dňa 14.decembra 2011.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
Jozef Kakačka, starosta obce
Vyvesené vo vývesnej tabuli obce dňa : 14.12.2011
Zvesené z vývesnej tabule obce dňa:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č.4/2011
o výške dotácie na mzdy a prevádzku Materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území obce Štefanov nad Oravou
Obecné zastupiteľstvo obce Štefanov nad Oravou v zmysle §4 ods.3 písm. h) a §6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre obec Štefanov nad Oravou toto všeobecne záväzné nariadenie:
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet nariadenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“) určuje výšku dotácie a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a zariadenia školského stravovania, zriadených
na území obce Štefanov nad Oravou, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
2) Dotácia sa poskytuje z rozpočtu obce. Účtovníctvo vedie obec, finančné prostriedky sú v rozpočte obce vyčlenené v programe č. 4 Vzdelávanie.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
rozumie:
1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný
príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu
alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat
za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za
podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným
predpisom; výdavky na poistné a príspevok do
poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá
je určená na bežné výdavky materskej školy
a školského zariadenia podľa článku 1 a zahŕňa
výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary
a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady,
energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až
637 ekonomickej klasifikácie.
3) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na
vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác
a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne
a kvality.
4) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k verejným prostriedkom.
5) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti
vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6) Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom
ich použitia.

7) Počtom detí, žiakov materskej školy, rozhodným
pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
8) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v článku 1 je Materská škola,
Štefanov nad Oravou.
Druhá časť
VÝŠKA DOTÁCIE
Článok 3
Dotácia na výkonový ukazovateľ
1) Obec Štefanov nad Oravou určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ:
Výkonový ukazovateľ Ročná výška dotácie na mzdy
a prevádzku
- Dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov 1 828,- €
Článok 4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1) Ročná výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa vzhľadom k tomu, že ide o jeden právny
subjekt určí ako súčet súčinov počtu výkonových
ukazovateľov vykázaných podľa článku 2 ods.
7 a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa článku
3 ods.1.
2) Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách, po
matematickom zaokrúhlení súčtu vypočítaného
postupom podľa článku 1.
3) Obec Štefanov nad Oravou poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku materskej škole
a zariadeniu školského stravovania. Podmienkou
na pridelenie dotácie je schválenie rozpočtu obce
a zúčtovanie už poskytnutej dotácie.
Tretia časť
NAKLADANIE S DOTÁCIOU
Článok 5
Použitie dotácie
1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2) Na rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne maximálne 10 %
z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné prostriedky z pridelenej dotácie na
rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie
oprávnený použiť až po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v lehote
splatnosti.
3) Nedodržanie pravidiel a podmienok uvedených
v bodoch 1 a 2 je považované za nedodržanie
pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné
prostriedky poskytnuté.
Článok 6
Zúčtovanie dotácie
1) Obec Štefanov nad Oravou sleduje poskytnutú
dotáciu pre Materskú školu a školské zariadenie
vo svojom účtovníctve v programe č. 4. Vzdelávanie.

Článok 7
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
nariadenia vykonáva Obec Štefanov nad Oravou
prostredníctvom svojich funkcionárov a určených
zamestnancov, hlavný kontrolór obce a ostatné
oprávnené orgány.
2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy
a školského zariadenia je povinný predložiť kontrolným orgánom podľa bodu 1 všetky doklady,
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné
a účinné vynaloženie poskytnutých finančných
prostriedkov.
Článok 8
Sankcie
1) Obec Štefanov nad Oravou zníži o 50% prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení poklesu počtu výkonových ukazovateľov o viac ako
15% z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku
a vykázaného podľa článku 2 ods. 7 tohto nariadenia. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
2) Sankcia podľa bodu 1 sa neuplatní, ak prijímateľ
dotácie pri poklese počtu výkonových ukazovateľov o viac ako 15% z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku a vykázaného podľa článku 2 ods.
7 tohto nariadenia požiada poskytovateľa dotácie do 5 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu
došlo, o poskytovanie dotácie na znížený počet
výkonových ukazovateľov. Poskytovateľ dotácie
zníži prijímateľovi dotácie výšku prideľovaných
finančných prostriedkov podľa skutočností uvedených v žiadosti prijímateľa od nasledujúceho
mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti
rozhodné pre pridelenie dotácie písomne oznámené poskytovateľovi dotácie.
3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých
boli verejné prostriedky poskytnuté a použité, je
prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene poskytnutej alebo použitej dotácie.
Štvrtá časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo
dňa 14.12.2011 uznesením číslo 10/2011 a vstupuje do platnosti a účinnosti 1.1.2012.
2) Finančné prostriedky poskytnuté škole a školským zariadeniam pred nadobudnutím účinnosti
tohto nariadenia sa použijú a zúčtujú v zmysle
doterajších predpisov.
V Štefanove nad Oravou dňa 14.12.2011
Jozef Kakačka, starosta
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2011
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 31.12.2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnostidňa 01.01.2012
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Obec Štefanov nad Oravou v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4, §8 ods. 2, §12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, §21 ods. 2, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov § 2 , § 18 ods. 3 písm. a), b) § 19
ods. 1 písm. b), f) ods. 4 § 39 ods. 5 písm. c), ods. 7,. ods. 9 zákona č. 409/2006o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 5/2011
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štefanov nad Oravou
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou
podľa §11 ods. 4 písmena d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce Štefanov nad Oravou.
ČL. I
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§2
Sadzba poplatku
(1) V obci je zavedený množstevný 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 30 dní nasledovne:
(a) 1-členná domácnosť – 8,80 EUR / rok
(za poplatok obdrží poplatník 4 žetóny na vývoz KO
platných v kalendárnom roku)
(b) 2-členná domácnosť – 17,60 EUR / rok
(za poplatok obdrží poplatník 8 žetónov na vývoz KO
platných v kalendárnom roku)
(c) 3-členná domácnosť – 33 EUR/rok
(za poplatok obdrží poplatník 15 žetónov na vývoz
KO platných v kalendárnom roku)
(d) 4-členná až 5 členná domácnosť – 44 EUR / rok
(za poplatok obdrží rodina 20 žetónov na vývoz KO
platných v kalendárnom roku)
(e) 6 členná domácnosť a viac – 55 EUR rok
(za poplatok obdrží poplatník 25 žetónov na vývoz
KO platných v kalendárnom roku
(f) pre osoby, ktoré v obci vlastnia rekreačnú chatu
alebo chalupu – 15 EUR/rok
(za poplatok obdrží osoba 7 žetónov na vývoz KO
platných v kalendárnom roku)
(g) pre PO alebo FO, ktorá je podnikateľom a je
oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania – 110 EUR/
rok
(za poplatok obdrží podnikateľ 50 žetónov na vývoz
KO platných v kalendárnom roku)
§3
Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku
(1) Obec Štefanov nad Oravou poskytuje nasledovné zníženie na miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady pre nasledovných poplatníkov:
1. občanov, ktorí predložia doklad preukazujúci danú
skutočnosť, že sa v určenom období dlhodobo
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (je potrebné
doložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť,
napr. potvrdenie o návšteve školy, pracovné povolenie, povolenie k pobytu a pod.)
2. občanom v určených miestach, kde nie je zabezpečený odvoz domového odpadu priamo od rodinných domov vo výške zľavy 50 % . Jedná sa
o lokalitu:
a) ul. Hlavná č. domov 169, 172, 173, 176, 178
b) ul. Nad Školou 270, 276 a majú umiestnené
zberné nádoby v súlade s § 5 ods. 5
(2) Obec Štefanov nad Oravou odpustí poplatok občanovi za obdobie, za ktoré preukáže
(a)že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (pracovná zmluva, vízum, 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 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
2,20 EUR.
§5
Nakladanie s 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 komunálneho odpadu a nádoby na oddelené zhromažďovanie
separovaných zložiek odpadu. Zároveň sú povinní
postarať sa o to, aby pred uložením do nádob boli
odpady dostatočne vytriedené a na odvoz riadne
pripravené.
(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:
a) Zberné nádoby musia byť umiestnené na prístupných miestach pred rodinnými domami
bytovými domami, nie na komunikáciách
a chodníkoch.
b) Pôvodca komunálneho odpadu na :
- ul. Hlavná č. d. 169, 172, 173, 176, 178 majú určené miesto na uloženie zbernej nádoby pri rodinnom dome č. 168 p. Chovana
- ul. Nad Školou má určené miesto na uloženie
zbernej nádoby pri rodinnom dome č. 22 p. Puchľa
Eduarda
c) Za umiestnenie, rovnako aj za čistotu stanoviska zberných nádob zodpovedá objednávateľ.
(5) 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.
(7) 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 pod pokutou ukladať stavebné odpady a iné druhy odpadov na iné miesto, než na
to určené a tým vytvárať nepovolené skládky odpadov.
(8) Veľkoplošné kontajnery pri cintorínoch slúžia len
pre potreby cintorína a v obci len pre účely Obecného úradu pri čistení verejných priestranstiev,
ak obecný úrad neurčí krátkodobo inak.
§6
Separovaný zber
(1) Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
nemožno následne zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(2) Povinnosťou držiteľa odpadov je zhromažďovať
vytriedené odpady podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením a odcudzením.
(3) Obyvatelia obce, fyzické osoby - podnikatelia
a právnické osoby, vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce sú
povinné zapojiť sa do systému separovaného
zberu zavedeného obcou a realizovaného
prostredníctvom oprávneného vývozcu.
(4) Je zakázané, okrem oprávneného vývozcu, odvážať, premiestňovať alebo vyprázdňovať zberné
nádoby alebo inak s nimi manipulovať.
(5) Zberné nádoby sú umiestnené pri kultúrnom
dome v hornej časti obce, pri zástavke pri kostole a v dolnej časti pri zástavke autobusu pred
p. Kozubíka a sú farebne odlíšené:
(6) Zberné nádoby určené pre domácnosti sú vrecia
a to:
Hnedé vrecia – tetra pack- krabicové obaly od
džúsov, mlieka a iných nápojov

Biele vrecia – kovy, kovové obaly zo zaváranín
a konzerv, plechové dózy od piva a iných nápojov
Zelené vrecia – sklo, biele a farebné fľaše, poháre, okenné sklo, sklenené črepy atď. nepatria sem
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo,
Žlté vrecia – plasty, plastové fľaše
Modré vrecia – papier, noviny, časopisy, zošity,
baliaci papier
(7) Zberné nádoby na verejných priestranstvách sú
veľkokapacitné kontajnery a to :
modré – papier
biele – kovové odpady
žlté – plasty
zelené - sklo
(8) Zberné nádoby - vrecia - občania obdržia na obecnom úrade.
(9) Termín odvozu vyseparovaných zložiek odpadu
bude vždy vyhlásený v miestnom rozhlase.
§7
Likvidácia tekutých odpadov
(1) Tekuté odpady sú odpady z domácností, ktoré
vznikajú na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobného charakteru vznikajúce pri
činnosti fyzických alebo právnických osôb - podnikateľov.
(2) Je zakázané vypúšťať tekuté odpady do pôdy,
vodných tokov a zberačov povrchovej vody.
(3) Osoby produkujúce tekutý odpad v častiach obce,
pokiaľ v obci nie je vybudovaná kanalizácia sú
povinné vypúšťať ich do svojich žúmp a tieto
v potrebných intervaloch dať vyprázdniť prostredníctvom špeciálneho vozidla SeVaK Nižná na
vlastné náklady.
§8
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností
(1) Zber elektroodpadu z domácností bude na území
obce vykonávaný oprávnenou osobou.
(2) Elektroodpad bude zbieraný z domácností oprávnenou osobou formou oddeleného zberu.
(3) O odvoze takéhoto druhu odpadu budú občania
informovaní miestnym rozhlasom.
§9
Biologicky rozložiteľný odpad
(1) Povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu (odpady zo záhrad pri rodinných domoch, v záhradkárskej osade, odpady pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov ) je prednostne tento odpad kompostovať.
§ 10
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.
(2) Ak poruší toto nariadenie právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie, môže je
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.
(3) Ak poruší toto nariadenie fyzická osoba priestupky rieši obecné zastupiteľstvo a tiež určuje výšku
pokuty podľa Zákona o priestupkoch.
(4) Výnosy z uložených pokút sú príjmom rozpočtu
Obce Štefanov nad Oravou.
Čl. II
§5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou č. 10/2011 dňa 14. decembra
2011.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší
VZN obce č. 2/2010 zo dňa 11.12.2009
4. Konanie začaté pred účinnosťou tohto nariadenia budú dokončené podľa doteraz platného nariadenia.
Jozef Kakačka,
starosta obce
Vyvesené vo vývesnej tabuli obce dňa: 14.12.2011
Zvesené z vývesnej tabule obce dňa: 31.12.2011
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Rozpočet obce Štefanov nad Oravou roky 2012–2014
Príjmy v eurách:
Bežné príjmy

2012
v€

2013
v€

2014
v€

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku

137 700

144 000

145 500

111 003
121
121 001
121 002
121001 10
121002 10

130 000
7 700
0
0
0
0

135 000
9 000
0
0
0
0

136 000
9 500
0
0
0
0

Daňové príjmy - dane za špecifické služby

5 670

5 780

5 680

133
133
133
133
133

400
35
35
0
5 200

400
40
40
0
5 300

400
40
40
0
5 200

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

800

1 000

1 000

211 003
212 002
213 002
212 003

0
0
0
800

0
0
0
1 000

0
0
0
1 000

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby

2 700

3 900

3 900

221
223

500
1 200
700
300
0

1 200
1 700
700
300
0

1 200
1 700
700
300
0

20

20

20

20

20

20

001
003
006
012
013

229 005

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve
Daň z nehnuteľností
DzN FO pozemky
DzN FO stavby
DzN PO pozemky
DzN PO stavby

Za
Za
Za
Za
Za

psa
nevýherné hracie prístroje
ubytovanie
úžívanie verejného priestranstva
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dividendy
Z prenajatých pozemkov
z prenájmu bytov
Z prenajatých budov, priestorov, objektov

Administratívne poplatky
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Rodičovský príspevok
Stravné
Za znečisťovanie ovzdušia

Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov
240

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných
finančných výpomocí, vkladov

Tuzemské bežné granty a transfery

1 650

1 450

1 500

312001 20
312001 50
312001 60
312 001
312001 70
312001 80

50
0
200
1 000
200
200
0

50
0
200
1 000
200
200
0

50
0
200
1 000
250
200
0

148 540

156 150

157 600

Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu sklad CO
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu aktivač.činnosť
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ev.ob.
Transfery v rámci verejnej správy -na výchovu a vzdelávanie
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu št.spr.v ŽP
Transfery v rámci verejnej správy-zo ŠR
Voľby

Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy

0

0

0

231
233 001

0
0

0
0

0
0

Tuzemské kapitálové granty a transfery

0

0

0

321
10
322 001

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Príjmy z ostatných finančných operácií

2 000

1 000

1 000

453
454 001
454 002

2 000
0
0

1 000
0
0

1000
0
0

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

0

0

0

513 002
514 002

0
0

0
0

0
0

Príjmové finančné operácie

2 000

1 000

1 000

Bežné príjmy

148 540

156 150

157 600

Kapitálové príjmy

0

0

0

Príjmové finančné operácie

2 000

1 000

1 000

Rozpočtové príjmy spolu

150 540

157 150

158 600

Príjem z predaja kapitálových aktív
Z predaja pozemkov

Granty XXXXX
Zo štátneho rozpočtu XXXXXX

Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce

Bankové úvery dlhodobé
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2012–2013–2014
PROGRAM 1: RIADENIE A SPRÁVA OBCE
Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

1

PROGRAM 1.Riadenie a správa obce

2

1.1. Riadenie a správa obce

3

88 950

0 89 450

0 89 150

0

87 300

0 87 900

0 87 800

0

0 80 600

0 80 500

4

1

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania35 000

35 000

35 000

5

2

Poistné a príspevky do poisťovní

15 000

15 000

15 000

6

3

Energie, voda , telekom. a poštovné 12 000

12 000

12 000

7

4

Materiál, kancel., čistiace,...

1 000

2 000

2 100

8

5

Interiérové vybavenie

1 000

1 000

1 000

9

6

Výpočtová technika

600

200

200

10

7

Knihy , časopisy

300

300

350

11

8

Stravovanie

700

800

800

12

9

Sociálny fond

300

300

350

13

10

Reprezentačné

2 000

2 000

2 200

14

11

Softvér

300

250

300

15

12

Cestovné

200

100

100

16

13

Odmeny poslancov a členov komisií

1 000

1 000

1 000

17

14

Reprezentačné OZ

300

350

400

18

15

Školenie zamestnancov

400

500

500

19

16

Voľby

0

0

0

20

17

Spoločné úrady - dofinancovanie

800

900

800

21

18

Prípravná a projektová dokumentácia

0

0

0

22

19

Dohody o vykonaní prác

3 500

3 500

3 000

23

20

Palivo, oleje

2 500

2 500

2 500

24

21

Servis a údržba auta

1 300

500

500

25

22

Geometrický plán

300

300

300

26

23

Revízie, kontroly

300

300

300

27

01.1.1.6. Obce, z toho:

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

24

Kopírka

28

25

29

01.1.2 Finančná oblasť

30

1

80 600

300

Poistenie majetku obce

300

1 500
1 850

1 500
0

1 950

1 950

700

800

31

2

Audit 2011

600

600

600

32

3

Hlavný kontrolór

650

650

550

36

01.7.0.Transakcie verejného dlhu

4 850

37

1

Splátka úveru

3 350

3 350

3 350

38

2

Úroky z úveru

1 500

2 000

2 000

39

02.2.0 Civilná ochrana

50

50

50

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

41

08.4.0 Členstvo v samospr. org. a združeniach

5 350

0

5 350

1 300

1 200

1 000

300

300

300

Bežné
výdavky

2.3.

1 400

Propagácia a prezentácia obce

800

04.7.3.Propagácia obce

500

0
0

1 000
500

0
0

500

1 000
500

300

08.2.0.9.Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky

600

500

500

90 350

0 90 450

0 90 150

0
0

Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

1 200

Cintorínske a pohrebné služby

23 000

25 000

26 000

8 000

9 000

9 000

5 000

5 000

5 000

Telefón a poštovne

280

270

270

Čistiace prostriedky

500

550

580

Časopisy, knihy a zariadenie

550

200

300

Oprava a údržba MŠ

900

700

700

Pracovné odevy

150

200

200

Rozpočet 2012

PROGRAM 5 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
5.I

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

11 310

0 13 000

0 13 800

0

Odvoz komunálneho odpadu

11 310

0 13 000

0 13 800

0

05.1.0. Nakladanie s odpadom

6 000

7 000

7 000

05.1.0. Separovaný zber

3 000

3 000

3 500

05.1.0. Veľkoobjemové kontajnery

2 310

3 000

3 300

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Rozpočet 2012Rozpočet 2013Rozpočet 2014
Bežné
výdavky

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
6.I

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

500

0

1 000

0

1 000

0

Prostredie pre život

500

0

1 000

0

1 000

0

6.4.2000 Verejné osvetlenie

500

1 000

1 000

0

0

0

05.6.0 Ochrana životneho prostredia zeleň 0

0

0

Vianočná výzdoba v obci

0

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

0

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

PROGRAM 7 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

4 000

0

5 400

0

5 100

0

1.I Správa a údržba miestnych komunikácii

4 000

0

5 400

0

5 100

0

04.5.1.

500

0
0

Oprava a údržba MK

2 000

3 400

3 100

Zimná údržba MK

2 000

2 000

2 000

Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

0

0

0

0

0

0

1.I Opatrovateľská služba

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

0

1 200

0

1 700

0

0

0

0

0

0

06.2.0. Obecný rozhlas oprava a údržba 200
1 000

1 200
200
1 000

0

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT
Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

0

0

0
0

PROGRAM 9 : KULTÚRA A ŠPORT
Kultúrne podujatia

8.2.2009 Jubilanti, karneval,
Mikuláš, Posedenie

0

1 700
200
1 500

01.1.6. Rekonštrukcia obec. vodovodu

0

0

0

04.1.2. Aktivačná činnosť

0

0

0

0

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

4 800

0

5 180

0

4 800

0

4 800

0

5 180

0

4 800

0

3 000

3 280

3 000

800

800

dôchodcov, deň matiek, deň deti, VIENOK
Rekonštrukcia kultúrneho domu horná č.
Knižnica - knihy, odmena knihovníka

800

Plaváreň
1 200

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

PROGRAM 8 : SOCIÁLNE SLUŽBY
10.2.0.2. Príspevok - charita

06.2.0 Cintoríny chodníky

01.1.1.6. Obecné noviny

0

09.1.1.1 Mzdy, platy

Bežné
výdavky

500

600

Miestne informačné prostriedky

0

0 42 050

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

3.2.

0 42 050

0 40 920

Energie

1.I

3.1.

0 40 920

38 380

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

Kronika obce

PROGRAM 3:Služby občanom

38 380

Materská škola

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Údržba web stránky

CELKOM

4.1.

Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet 2012

2.1.

PROGRAM 4 : VZDELÁVANIE

09.1.1.1.Poistné a príspevok
do poisťovní

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Rozpočet 2012
Bežné
výdavky

1 500
0

600

0

0

300

Poplatky banke

40

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

Kapitál. Bežné Kapitál. Bežné Kapitál.
výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky

100

0

1 000

1 000

1 000

Vybudovanie športového ihriska

0

0

0

Vybudovanie AMFITEÁTRA ihrisko d.č.

0

0

0

60 190

0 66 700

0 68 450

Odmeny správcom KD a DN

CELKOM

0
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Previerka hasičských jednotiek

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá hasičským jednotkám vykonať každoročne požiarne taktické cvičenie hasičských jednotiek. V našej obci sa
takéto cvičenie konalo dňa 02. 10. 2011. Starosta obce Jozef Kakačka vyhlásil miestnym rozhlasom o 12.45 požiarny poplach sústredený na lesný
požiar v lokalite Kamenitá. Tohto požiarneho taktického cvičenia sa zúčastnili dobrovoľné hasičské jednotky z hornej a dolnej časti obce Štefanov nad
Oravou. Po ukončení požiarneho taktického cvičenia, zhodnotil technik požiarnej ochrany obce Pavol Kuloštiak celé cvičenie veľmi kladne. Hasičské
jednotky dodržali stanovený čas výjazdu požiarnych vozidiel z požiarnych staníc, následne dodržiavali základné bezpečnostné predpisy a pokyny
veliteľov pri zdolávaní požiaru. Touto cestou patrí poďakovanie občanom obce, ale hlavne hasičom, ktorí sa zodpovedne postavili k likvidácii požiaru
a pravidelne sa starajú o požiarnu techniku, ktorá je kedykoľvek akcie schopná.
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!
Pavol Kuloštiak, Technik PO obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje
pravidelne, v desaťročných intervaloch. Sčítanie umožňuje každej spoločnosti získať údaje a informácie o obyvateľoch.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý krát uskutočnilo vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Stalo sa tak podľa
nariadenia Európskeho parlamentu.
V našej republike sa sčítanie konalo z piatku 20. mája na sobotu 21.
mája 2011. dobu sčítania stanovila vláda Slovenskej Republiky od 13. mája
do 6. júna 2011. pre sčítanie v našej obci boli určení dvaja sčítací komisári.
Výsledky sčítania v obci podľa vyplnených tlačív:
Tlačivo A: obyvatelia
654
B: o byte
204
C: o dome
199
D: zoznam osôb v dome
199
Elektronické sčítanie obyvatelia:
24
Elektronické sčítanie bytov:
3
Elektronické sčítanie domov:
5
Pre úplnosť doplníme, že sa našli aj rodiny, ktoré odmietli vykonať sčítanie.
Spracovala p. Oľga Veselovská

Vynovená Magurka spievala
V priebehu mája bola vymaľovaná kaplnka na Magurke, aby bola pripravená na slúženie svätej omše. Sochu Panny Márie vymaľovala
p. Mária Sereková.
Zanedlho na to, v nedeľu 5. júna, sa uskutočnila spomínaná svätá
omša. Hoci počasie bolo neisté, lebo každú chvíľu hrmelo a obloha bola
zamračená. Napriek tomu teplota vystúpila až na 28°C. Veriaci tak mali
možnosť zúčastniť sa bohoslužby na Magurke a mohli si do vôle zaspievať.

Deň matiek
V nedeľu dňa 1. mája 2011 sa v obci uskutočnili oslavy Dňa matiek.
Hoci počasie bolo zamračené s dažďom, sála kultúrneho domu v hornej časti obce dýchala teplom, slávnostnou výzdobou, takže sa v nej
mamky a staré mamky cítili dobre. Privítal a pozdravil ich starosta obce
a potešili deti materskej školy pod vedením pani učiteľky.
Obec, v zastúpení starostu Jozefa Kakačku, ekonomickej pracovníčky Evy Romaňákovej a členov kultúrnej komisie OZ, pre prítomných
pripravili pohostenie a každá mamka i stará mamka dostala pekný kvet

Športový deň detí
10. júla 2011, v nedeľu, bol slnečný deň s teplotou + 27 °C. Práve
v tento deň sa konal športový Deň detí, ktorý pripravil obecný úrad
a športová komisia OZ. Okrem športových súťaží deti mali možnosť
sledovať prácu policajných psovodov, mohli si zajazdiť na koníkoch
z Edyho ranča a tiež videli ukážku hasenia požiaru hasičmi.
Pre deti prebehli viaceré súťaže, kde mali možnosť získať ceny, zakúpené Obecným úradom. Pre prítomných bol pripravený chutný
guláš a zmrzlina.

Štefanov nad Oravou
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Karneval na ľade
Na novopostavenom viacúčelovom ihrisku na Rovni sa dňa 5. februára uskutočnil karneval pre deti i dospelých. Na korčuliach sa našlo
mnoho pekných a zaujímavých masiek. Teplý čaj dobre padol malým aj
veľkým, princeznám, strašidielkam aj hokejistom.

1/2011

Jednalo sa o výsadbu zelene, stromov a okrasných drevín na území
jednotlivých obcí. Projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
kooperáciu pri jeho realizácii poskytlo aj Fórum euroregiónov Slovenska. Spomínaní partneri projektu sa podieľali na jeho financovaní v našej obci sumou 1 100 eur, Štefanov projekt spolufinancoval 15 % zo
sumy, čo činí 165 €.
Ako projekt pozmenil náš Štefanov nad Oravou? Výsadba zelene
a okrasných drevín bola zrealizovaná na troch miestach- pri autobusovej zastávke na rázcestí pri vstupe do obce, vedľa Domu smútku a taktiež pri Materskej škôlke. Z poskytnutých financií boli spevnené a upravené plochy na ktorých boli vzápätí vysadené stromčeky a iná zeleň.

Mikulášska odmena
pre poslušných
Tak ako každý rok v decembri, aj v roku 2011 navštívil všetky dievčatá
a chlapcov dobrosrdečný Mikuláš. Nezabudol ani na jeden štefanovský
dom, v ktorom bývajú deti, ktoré celý rok poslúchali maminu a ocina,
starých rodičov, ale aj pani učiteľky v škôlke a v škole. Celoročné snaženie sa veru oplatí. Detské očká rozžiarili balíčky, ktoré boli naplnené
sladkosťami od výmyslu sveta.
Na svoje si určite prišli aj starší, ktorých mladší súrodenci sa ochotne
podelili. Nuž a oteckom ostávalo len potajme si uchmatnúť kúsok čokolády, alebo sledovať mamky, kde majú svoje tajné zásoby sladkého.

...a následný krok späť
Naše potešenie z pekného pohľadu na upravený terén, ktorý bol
v červenajúcej sa jeseni ozdobený zeleňou, nevydržal dlho. Sama štefanovská príroda si ani nestačila privyknúť na nové prírastky do rodiny
a už niektoré z nich „pokapali“. Možno pre nárečovo menej zdatných,
našli sa ľudia (podľa platných zákonov ich nazvime zlodejmi), ktorým
sa dreviny vysadené pri zástavke na rázcestí zapáčili natoľko, že si ich
vzali so sebou. Z pätnástich vysadených stromčekov zostali štyri, popri
nich diery a balvany, ktoré popri kedysi prítomnej zeleni dopĺňali vkusnú mozaiku.
Okrasné dreviny vysadené pri Dome smútku a Materskej škôlke sa
ujali a slúžia pre potešenie oka a mysle aj naďalej. Aj keď sa zatiaľ
jedná o malé stromčeky, všetci vieme, že aj mohutná hora bola kedysi
len rúbaniskom s mladými sadenicami.

Oľga Veselovská a -dm-

Zatraktívnenie Štefanova...
Počas mesiaca október, v rámci realizácie projektu X. Slovensko- poľské hospodárske fórum v našej obci úspešne prebehol program Zatraktívnenia a rozvoja územia Združenia Región ,,Tatry“. Projekt bol zameraný na skvalitnenie životného prostredia a skrášlenia členských obcí
Združenia Región ,,Tatry“, ktoré zahŕňa región Liptova, Oravy a Spiša.

Človek sa niekedy nestačí čudovať, na čo všetko sa dá ulakomiť.
Môžeme dúfať, že zlodejov sa podarí vypátrať, no kto by za to dal ruku
do ohňa?
-dm-
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ČO SME PREŽILI V MATERSKEJ ŠKÔLKE
... od zimy do leta ...
ukazoval priestory v ktorých
pracujú, nehorľavé obleky,
tiež si vyskúšali ochranné
prilby, videli rôzne náradie
a pomôcky, ktoré používajú
pri zásahoch. No a nakoniec si posadali do hasičského auta. Do MŠ sa vrátili plní krásnych dojmov
a príjemne stráveného dopoludnia.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
„Nový rok“ rýchlo prešiel a začalo sa obdobie Fašiangov. Aj my
v Materskej škole sme v tomto období zorganizovali Fašiangový karneval. Deti sa premenili na princezné, šašov, víly, čarodejnice, rytierov,
hasičov. Masky, ktoré im pripravili rodičia boli veľmi pekné. Spoločne
sme si aj s rodičmi zatancovali a zaspievali. Všetky krásne masky odmenil pán starosta Kinder vajíčkami.

SÚŤAŽE PREDŠKOLÁKOV
Aj tento školský rok
sa konali okresné súťaže. Vo februári sa vo Vitanovej uskutočnil prvý
ročník súťaže Spieva
celá rodina, ktorej sa
zúčastnili rodinné družstvá zložené z troch generácií(dieťa, rodič, starý rodič). Našu MŠ reprezentovala rodina
Hulejová a to veľmi

FAŠIANGOVÁ NOC
V marci sa v našej škôlke konala „Fašiangová noc“. Prihlásené deti,
ktorých bolo tento rok jedenásť, mali možnosť vyskúšať si ako sa spí
v noci v škôlke bez svojich rodičov. O dozor, stravu a pestrý program sa
postarali p. riaditeľka a p. učiteľka. Najskôr sme sa vybrali vonku do
školskej záhrady hľadať poklad (balík sladkostí, papierové klobúčiky
a balóniky) s baterkami, potom mali večernú diskotéku, pozerali rozprávky a hostili sa sladkými maškrtami, ktoré im mamičky nabalili. Po
prečítaní rozprávky na dobrú noc sa všetci prezliekli do pyžama, umyli
si zúbky a išli spať. Ráno sa zobudili svieži a tešili sa na príchod ostatných kamarátov. Porozprávali im zážitky z predošlého dňa a poobede
sa konečne tešili na rodičov. A „Hurá domov“.

EXKURZIA V TVRDOŠÍNE
Pred Veľkonočnými prázdninami sa p. riaditeľka vybrala s predškolákmi do Tvrdošína. Navštívili prvákov v ZŠ- Štefana Šmálika a potom
navštívili galériu M. Medveckej. No najväčší zážitok mali z návštevy profesionálnych hasičov v Hasičským zbore v Tvrdošíne. Ujo hasič im po-

úspešne, pretože
obsadili krásne
druhé
miesto.
V prednese poézie
a prózy – Hviezdička v Trstenej sa
zúčastnil Rastík
Gáll. Ďalšia spevácka súťaž v speve ľudových piesní
Oravský speváčik
sa v apríli konala v
Habovke, ktorej sa
po úspechu vo Vitanovej zúčastnila Johanka Hulejová so svojím ockom, ktorý jej robil
doprovod na gitare. V máji absolvovalo trojčlenné družstvo Rastík Gáll,
Števko Ondrík a Peťko Gajdošík Športovú olympiádu na štadióne v Nižnej. No a v júni si traja predškoláci vyskúšali predškolácky Trojboj
v Čimhovej. V troch disciplínach ukázali svoje zručnosti, obratnosť
a rozumové schopnosti.
Všetkým súťažiacim patrí veľké „ĎAKUJEME!“ za to, že úspešne reprezentovali našu Materskú školu a obec.

DEŇ MATIEK
Pri príležitosti
Dňa matiek sa
v priestoroch MŠ
uskutočnila besiedka s mamičkami. Deti si pre
ne pripravili pestrý
kultúrny
program a vlastnoručne vyrobený darček. Zároveň predškoláci
spolu s pani učiteľkou Hulejovou
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ukázali mamičkám čo všetko sa naučili počas školského roka na krúžku
anglického jazyka. Deti s týmto kultúrnym programom vystúpili aj na
obecných oslavách Dňa matiek.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Keďže na sviatok
všetkých detí –
MDD bolo upršané
počasie, oslávili
sme ho v priestoroch MŠ rôznymi
súťažami, ktoré pripravili p. učiteľky.
Pre deti boli pripravené sladké odmeny, diplomy a malé
pohostenie.

šantili na rôznych preliezkach a hojdačkách. Trochu unavení no šťastní
sa vrátili do MŠ.

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

VÝLET DO ORAVSKEJ LESNEJ

30. jún bol pre Rastíka Gálla a Števka Ondríka posledným dňom
v Materskej škole. P. učiteľky pripravili pre nich krásnu rozlúčku. Na
záver tohto pekného a trochu aj smutného dňa odovzdala p. riaditeľka
každému predškolákovi Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a malý darček.

...a po oddychu cez prázdniny až do Vianoc
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Dňa 5.septembra 2011 sa začal nový školský rok 2011/2012 s počtom 21 prihlásených detí. 8 predškolákov, 8 stredných a 5 malých detí
bude navštevovať našu MŠ-Zvedavá včielka. Príspevok na MŠ sa zvýšil na 6 €. Pre deti sme pripravili veľa nových akcií a podujatí. Tešíme sa
čo nám prinesie tento rok.

EXKURZIA DO TVRDOŠÍNA

Začiatkom júna zorganizovala MŠ výlet do Oravskej Lesnej. Všetky
deti spolu s celým personálom sa vybrali na rozprávkovú jazdu parným
vláčikom cez Oravskú lesnú železnicu. Spolu s Červenou čiapočkou
sme išli navštíviť do lesa jej starú mamu. Deti mali veľký zážitok z jazdy
a stretnutia s rozprávkovým vlkom. Po návrate na stanicu sa deti vy-

V stredu 19.októbra sme sa rozhodli využiť teplé jesenné počasie na
výlet do Tvrdošína. Sedem predškolákov sa už od rána tešilo.
Ako prvú sme sa vybrali pozrieť poštu na Medvedzie. Žlto-modrá budova a všetky žlté autá bolo vidieť už z diaľky. Privítala nás pani
E.Javorková a s úsmevom nám ukázala priestory pošty. Porozprávala
deťom čo sa tu dá kúpiť, poslať....Na cestu domov nám pribalila poštové
poukážky, šeky, podací lístok a tak sa budeme môcť zahrať na poštu.
Cestou z Medvedzia sme sa zastavili u hasičov.

Štefanov nad Oravou
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kultúrny program a potom im poukazovali priestory škôlky. Starkí spolu
so svojimi ratolesťami vymaľovávali obrázky babky a dedka a niektorí si
vytvárali „koláčiky“ lepením rôznych strukovín, maku a cestovín. Pri chutnom koláčiku a teplom čaji strávili tak príjemné dopoludnie, ktoré sme
zorganizovali pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Domov si každý
starký odniesol okrem dobrého pocitu aj malý darček. No a deti boli
šťastné, že aspoň raz v roku boli ich starí rodičia s nimi v škôlke.

SPONZORSKÝ DAR
Naša škôlka je od nedele o niečo krajšia a útulnejšia. Steny zdobia
krásne obrázky, ktoré namaľoval pán Jozef Polakovič z Trstenej. Veľká
vďaka za sponzorský dar patrí rodine Pindiakovej. Veselé včielky
s úľom, logo-Zvedavá včielka a spiace bábätko skrášľujú a dlho budú
našu materskú škôlku. ĎAKUJEME

PEČENIE MEDOVNÍKOV
Už tretí rok v našej materskej škole pred vianočnými sviatkami pečieme medovníky. Vo štvrtok 1.12 o 14.00 hodine prišli k nám mamičky
a babička pomôcť ich svojim deťom upiecť. Deň vopred sme si zamiesili
cesto a nechali ho odstáť. Potom už len vyvaľkať, vykrojiť a ozdobiť.
Tvary medovníkov boli rôzne od rybky, zvončeka, anjelika.... a ozdoby
ešte krajšie. Deti spolu s mamičkami vytvorili krásne medovníky. Upečené rozvoniavali v celej materskej škole. V pondelok si ich zavesíme
na vianočný stromček a ostatné deti s radosťou zjedia.

MIKULÁŠ

Dňa 26.10.2011 sme v našej materskej škole „Zvedavá včielka“ privítali
starých rodičov. Ich vnúčatká spolu s p. učiteľkami im pripravili pestrý

Mikuláš chodí každý rok a nosí darčeky všetkým deťom na celom svete. Doniesol ich aj do našej MŠ v utorok spolu s anjelom. Deti im pekne
zaspievali, zarecitovali a zahrali krásne divadielko.Za odmenu si domov každý odniesol balíček sladkosti. Pod vianočným stromčekom vyzdobenom medovníčkami našli deti nové hračky, ktoré im vyčarili úsmev
na tvári. Veľké ďakujem patrí urbáru Dolný Štefanov nad Oravou
p. A. Orčíkovi a obecnému úradu p. starostovi J. Kakačkovi. Deti sľúbili,
že budú poslúchať každý deň a stále.

Spracovali: A. Jurčiová, M. Skubanová
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Na Štefana do Štefanova
Už tradične ochotníci z Divadelnej spoločnosť VENDO
Štefanov nad Oravou pripravujú na Štefana novú divadelnú
premiéru. Tento rok to bude komédia autora
Antonína Procházku „Ešte raz pán profesor“, na ktorú
srdečne pozývame všetkých priateľov divadla.

1/2011

OBECNÝ HASIČSKÝ PLES
Konanie sa hasičského plesu sa postupom času stalo príjemnou
tradíciou, ktorá sprevádza každý začiatok nového roka. Trochu
formálnejšie stretnutie sa s priateľmi pri dobrom jedle a čaši vína
môže byť zaujímavým spestrením a ozvláštnením života.
Už v predstihu si Vás dovoľujeme pozvať

Premiéra: 26. decembra 2011 (pondelok) o 14.00 h. detské predstavenie
o 19.00 hod. večerné predstavenie
I. repríza 6. januára 2012 (piatok) o 18.00 h. večerné predstavenie
II.repríza 7. januára 2012 (sobota) o 18.00 h. večerné predstavenie
Všetky predstavenia sa odohrajú v sále kultúrneho domu v hornej časti obce Štefanov nad Oravou.
Renáta Puchlová

na OBECNÝ

HASIČSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční
14. januára 2012 o 19:00,

v sále kultúrneho domu v hornej časti obce.
Ako sa často hovorí, ako na Nový rok, tak po celý rok. Príďte sa
aj vy zbaviť a vytancovať, aby sa celý váš rok niesol v znamení
pozitívnej nálady.
-dm-

V roku 2011
...sa narodili:
Tatiana Mintálová l Adriana Čajková l Miroslav Šimurda l
Sofia Gloneková l Lukáš Kulošťák l Petra Chovančáková
l Laura Gostíková

...nás navždy opustili:
VENDO v Prahe
Po úspešnom predstavení Mastný hrniec, ktoré sme niekoľkokrát odohrali v našej obci, aj za jej hranicami, sme si dopriali zaslúženú odmenu. Keďže nám kultúry nikdy nie je dosť, rozhodli sme sa za ňou vycestovať do samotnej metropoly našich susedov, stovežatej, históriou a
kultúrou priam prešpikovanej Prahy. Naša cesta sa začala v Žiline, odkiaľ sme nočným rýchlikom smerovali do nášho cieľa. Pre mnohých z
nás už táto cesta, v lôžkových vagónoch a vôbec spanie vo vlaku zanechalo, dajme tomu „zaujímavý“ zážitok. O to viac sme sa tešili z príchodu do rannej Prahy.
Keďže sme chceli za víkend vidieť z Prahy čo najviac, hneď po ubytovaní sme začali s prehliadkou historického centra. Sympatický sprievodca nás takmer 5 hodín sprevádzal najvýznamnejšími pamiatkami.
Neobišli sme ani slávny Orloj, ktorý však v tom čase bol mimo prevádzky, prešli sme Karlovým mostom, aby sme mohli obdivovať Prahu v celej svojej majestátnosti z Hradčian. Po náročnej „túre“ sme si dopriali
odpočinok v jednej z mnohých typických českých krčmičiek. Časť z nás
neobišla ani asi najslávnejšiu pražskú a možno aj českú krčmu U fleku.
Neostala nič dlžná svojej povesti, ani čo sa atmosféry týka, no bohužiaľ
aj cien. Druhý deň sme mali opäť nabitý program. Doobeda nás čakalo
Technické múzeum. Hlavne mužská časť nášho osadenstva si prišla na
svoje, avšak aj my baby sme neraz ochkali nad autami minulého storočia, vojenskými lietadlami či bicyklami, na ktoré by sme teraz ani nedokázali vysadnúť. Prehliadku sme zakončili dobrým obedom, samozrejme, ako sa v Čechách patrí, sviečkovou. Sobotňajší večer bol pre nás
divadelníkov malým sviatkom. Bol by hriech byť v Prahe, kde funguje
množstvo divadiel a nepozrieť si ani jedno predstavenie. Vybrali sme si
malé Divadlo pod Palmovkou a ich predstavenie ,,Ještě jednou, profesore“ v réžii Antonína Prochádzku, ktorý si sám zahral aj hlavnú úlohu.
To, že nás predstavenie uchvátilo, netreba ani zdôrazňovať. Veď práve
preto sme sa rozhodli kúsok Prahy, v podobe tohto predstavenia, priniesť aj do našej obce a na Štefana sa budete môcť aj vy presvedčiť, že
cesta za divadlom až do českého hlavného mesta bola opodstatnená.
Náš výlet sme zakončili na rannej nedeľnej omši v Katedrále sv.
Ľudmily a vybrali sme sa na dlhú cestu domov. Praha v nás zanechala veľký dojem, mnohí sme ju navštívili prvýkrát a dúfam, že nie naposledy. Tešíme sa na to, aké budú vaše reakcie na náš „suvenír“ a
dúfame, že vás dokážeme pobaviť tak ako sa to podarilo našim profesionálnym kolegom Pod Palmovkou.
Zuzana Štiptová

Apolónia Sopkovčíková
Emília Hrkľová
Jozef Bránický
Karol Pindiak
Ondrej Maťuga
Ján Rýdzik
Emília Rýdziková

...sobáše:
Jozef Sivoň – Anna Mračková
Tomáš Ladniak – Mária Hlinová
Miroslav Šimurda – Zlatica Benčeková
Jaroslav Špánik – Ing. Katarína Klusová
Branislav Horňák – Dáša Hvolková
Ladislav Ivanko – Helena Ladniaková
Jozef Kakačka – Monika Gáliková

Jubilanti:
70 rokov

Anton Kakačka
Alexander Orčík
Terézia Orčíková
Štefan Poláčik
Monika Puchlová
Mária Žuffová

75 rokov

Magdaléna Gloneková
Ing. Albín Holubčík
Margita Kováliková
Mária Poláčiková
Jozef Suľa

80 rokov

Ján Brunčák
Magdaléna Buganová
Božena Čabajdová

85 rokov

Ondrej Orčík
Jozef Pucheľ

90 rokov

Jozef Orčík
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Milí kamaráti,
aby ste sa počas dlhých zimných večerov, kedy budete oddychovať od školy, nenudili, pripravili sme pre vás
jednoduchú a veľmi peknú úlohu. K jej úspešnému naplneniu budete potrebovať iba ceruzku alebo farebnú pastelku
a trošku vynaliezavosti. Pospájajte v správnom poradí čísla na obrázku a zistíte, kto sa na ňom nachádza. Aby ste
dosiahli ešte krajší obrázok, nezabudnite ho vyfarbiť veselými farbičkami.
Nuž a potom sa môžete inšpirovať postavičkou na obrázku, vybehnúť vonku s teplými čiapkami a rukavicami
a postaviť si vlastného snehového kamaráta.

Pomôžeš Ježiškovi nájsť cestu k vrecu s darčekmi, aby mohli byť všetky
hračky doručené pod stromček?
Spracovala –dm-

NA ZASMIATIE,
PRE NAOZAJ VESELÉ VIANOCE
- Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!
-Akým právom mi to zakazujete!?
-Právom správcu zimného štadióna!
Je to biele a letí to dohora. Čo je to?
Zmätená snehová vločka.
Na záver jedno upozornenie:
Keď v noci za Tebou príde veľký chlap s bielou bradou, v červenom kabáte a bude Ťa pchať do vreca, tak sa neboj. Asi len niekto
písal Ježiškovi, že Ťa chce pod stromček.
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