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SLOBODA – dar Veľkého piatku

Pohľad na zasnežené Zákamenné z Kýčery
PAŠIE – EVANJELIUM O UMUČENÍ PÁNA JEŽIŠA nás vovedú do stredu veľkonočného tajomstva. Počúvajme ich pozorne, aby sme si mohli
nanovo vzbudiť a prehĺbiť našu veľkonočnú vieru. Veľkonočná viera znamená ponajprv uveriť, že
Ježiš nielen zomrel, ale že zomrel za nás, pre naše dobro. Veľkonočné „Verím“ obsahuje zároveň
aj presvedčenie, že Kristus nezostal mŕtvy, ale
že vstal zmŕtvych. Zmŕtvychvstanie dáva Kristovej smrti nový a deﬁnitívny rozmer. Pri pohľade
na kríž vždy vnímame aj zmŕtvychvstanie práve
NEDAJ MI, BOŽE, SKAMENIEŤ!
Keď upozorní ma niekto na chybu,
bo vyrovnať mi chce v duši záhybu
nech sa vo mne vzkriesi pochopenie
a domýšľavosť zlú odloženie,
veľkodušnosť nech kráľuje!
Keď ublíži mi niekto neprávom
a oveje ma chladným závanom,
nech vtedy srdce neskamenie
nech mi jazyk hnevom neonemie,
odpustenie nech víťazí!
Keď čujem v duši hriechu zvonenie,
nech neskamenie moje svedomie
veď tvrdosť citu lásku vyháňa
pravda sa vtedy k hrobu nakláňa
a v klamstve duša zahynie

E. R.

tak, ako pri spomienke na
zmŕtvychvstanie pamätáme na jeho smrť. Obidvoje
– aj smrť aj zmŕtvychvstanie – tvoria obsah našej
veľkonočnej viery.
Veľkonočná viera v nás
pôsobí a obohacuje nás
darmi Kristovho vykúpenia. Na Veľký piatok
si chceme hlbšie uvedomiť jedno veľké dobro veľkonočnej viery, ktorým
je sloboda: „Kristus nás
oslobodil, aby sme mali
účasť na tejto slobode.“
Na tejto novej Octávii Superb neprišla do Zákamenného žiadna
Sloboda je zvláštny
delegácia, ale je to nové vozidlo vo vlastníctve obecného úradu, ktorého
Boží dar, ktorý umožňuzakúpenie schválili poslanci obeného zastupiteľstva
M. Iglár
je človekovi voliť si dobré a odmietať zlé. Je to jeden z hlavných znakov podobností človeka s Bo- slobody – otroctvo, zasa chápeme ako závislosť,
hom. Následkom dedičného hriechu je dar slobody hatenie, spútanosť, neschopnosť robiť to, čo treba.
v človekovi zranený a oslabený. Veľmi ľahko človek
Sloboda je preto tak veľký a potrebný dar pre
o slobodu môže prísť a stať sa otrokom. To sa stá- človeka, lebo mu
va, keď zneužíva slobodu na konanie zlého. Vtedy
umožňuje sebarealizáciu v dobre. Hovoríme, že
ju aj okliešťuje a obmedzuje. Stáva sa neslobod- sloboda dáva človekovi krídla. Uschopňuje ho robiť
ným, to je vlastne plná pravda o otroctve. „Každý, dobro a naplniť život láskou k Bohu i k ľuďom. Takto pácha hriech, je otrokom hriechu.“ Otroctvo – kou mierou sme schopní produkovať dobro, v akej
nesloboda môže mať rôzne odstupňovanie. Jestvu- miere sme slobodní.
je menšia, alebo väčšia nesloboda, čiže menšie aleBolo treba na kríži rozlámať okovy hriechu
bo väčšie otroctvo.
a smrti, do ktorej bol zovretý každý človek, aby
Slobodu môžeme rozumieť aj ako nezávislosť, mohol byť znova slobodným. Sloboda ducha sa
odpútanosť, voľnosť, nehatenosť pri konaní. Opak pre nás zrodila na kríži.
Pokračovanie – s. 5
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Pozemky pod výrobnú halu talianskej ﬁrmy IMP Electronics sú vykúpené
jednané sporné prípady vývozu
PDO u osamelých občanov a občanov bývajúcich ďaleko od komunikácií. Schválili sa otváracie
hodiny v dennom bare na Poriečí
majiteľa Františla Sochuľáka. Občianske združenie UJUT predloži-

lo OZ svoju výročnú správu. Hlavná kontrolórka obce p. V. Verníčková predniesla správu o svojej
činnosti za rok 2004 a predložila
na schválenie plán činnosti na 1.
polrok 2005.
–OcÚ Zákamenné

Výstavba bytových domov v obci

Zrekonštruované priestory v starej budove zdravotného strediska, ktoré
bude v najbližších dňoch využívať nová zubná ambulancia
M. Iglár
Obecné zastupiteľstvo zasadalo
dňa 25. 2. 2005 o 18 00 h v zasadačke OcÚ Zákamenné. Prítomní boli
10 poslanci, 1 sa ospravedlnil. Zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu.
Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ informoval poslancov o akciách a aktivitách, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia.
Vykúpili sa od občanov pozemky
pod výrobnú halu talianskej ﬁrmy IMP Electronics, s.r.o. Oravská Lesná. Pozemky sú vo vlastníctve obce. Do 1. apríla 2005 má
byť vydané stavebné povolenie
a potom dôjde k odpredaju pozemkov ﬁrme IMP.
Monograﬁa obce je hotová.
Distribúcia sa plánuje na mesiac
jún pri oslave 390. výročia založenia obce. Starosta však konštatoval, že bez sponzorských príspevkov to nebude možné. Poďakoval
Bývalým urbárskym spolumajiteľom, ktorí už poskytli na tento účel
100 tis. Sk OZ schválilo poskytnutie 1 exempláru monograﬁe obce
do každej rodiny bezplatne.
Nová zubná ambulancia v Zákamennom pre MUDr. Revaja je
hotová. Rekonštrukciu si neodkladne vyžaduje aj ambulancia
MUDr. Gajdoša s ktorou sa v najbližšom období začne.
Územný plán obce je v štádiu
rozpracovania, jeho návrh je na
obecnom úrade. Obecné zastupiteľstvo ho podrobne posúdi a pripomienky predloží jeho tvorcom.
Koncept bude zverejnený na úradnej tabuli.
NÁTERY

LEŠENIE
STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

Mobil: 0905 291 577
Tel.. fax: 043 55 92 150
029 56 ZÁKAMENNÉ 700

Obci Zákamenné bolo schválené zriadenie stanice záchrannej zdravotnej služby. Priestory
sú v Zdravotnom stredisku Zákamenné. Predbežný prísľub na jej
prevádzkovanie dostala Poliklinika Námestovo.
Starosta predniesol poslancom
návrh, zakúpiť pre obec osobné
motorové vozidlo Super B. Poslanci návrh schválili.
Na zasadnutí OZ boli schválené vnútorné predpisy OcÚ Zákamenné a to Organizačný poriadok, Odmeňovací poriadok,
Pracovný poriadok a Rokovací poriadok OZ obce Zákamenné.
Taktiež bola schválená ročná závierka za rok 2004. Obec
vykázala celkové príjmy vo výške
50 687 890,71 Sk z toho bežné
príjmy vo výške 42 782 107,16 Sk,
kapitálové príjmy vo výške
2 998 572 Sk ﬁnančné operácie vo
výške 4 907 211,55 Sk. Z bežných
príjmov boli dotácie na školstvo vo
výške 26 651 957,50.
Celkové výdavky obce za rok
2004 boli vo výške 17 244 871,03 Sk
a z toho bežné výdavky vo výške
14 948 197,93 Sk, kapitálové výdavky 2 296 673,10 Sk.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2004 predstavuje sumu
6 834 062,18 Sk. V bode rôzne
boli prejednané žiadosti občanov
a organizácií o ﬁnančné príspevky na činnosť, sociálne výpomoci, odkúpenie pozemkov, odpustenie poplatkov za vodu a PDO,
riešenie sťažností na detskú lekárku v Zákamennom. Boli pre-

Na základe koncepcie rozvoja bytovej politiky je uvažované
s projektom výstavby „Obytných
domov pri zdravotnom stredisku
v obci Zákamenné“:
• ide o výstavbu nových dvoch,
resp. troch bytových domov (byty
do osobného vlastníctva);
• so záujemcom bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, na základe ktorej záujemca
uhradí zálohu a po ukončení výstavby domu zaplatením zostatku dohodnutej ceny odkúpi byt do
osobného vlastníctva;
• jednou z podmienok kúpy
bytu je vytvorenie spoločenstva
vlastníkov bytov.
Našim prvoradým cieľom je absolútna spokojnosť zákazníka. Už
počas realizácie úzko spolupracujeme a komunikujeme s budúcimi
majiteľmi týchto bytov a ak je to
technicky možné, realizujeme ich
predstavy a pripomienky týkajúce sa vnútorného riešenia a vybavenia konkrétneho bytu.
Ponúkame výstavbu bytových
domov v dvoch alternatívach (podľa záujmu):
1) Klasická murovaná tehlová
stavba – obvodový plášť a priečky
murované klasickou murovanou
technológiou z pálených keramických tehál;
2) Energeticky úsporná stavba
– úplne nová konštrukcia, v západnej Európe však bežne používanej
už desiatky rokov. Jedná sa o murovací systém „z tenkostenných,
škrupinových betónových tvárnic novej generácie, v kombinácii
s „izolačným sendvičovým komplexom“.
V prípade získania bližších informácií je k dispozícii prospektový
materiál na obecnom úrade, resp.
na ﬁ AKORD, a. s. Námestovo.
Spôsob ﬁnancovania
výstavby
Na ﬁnančnom trhu existuje rada
ponúk na ﬁnancovanie bývania, či

K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné

Mária MLICHOVÁ

VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• dopravnú • potravinársku • pekárenskú
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043. 55 92 237; Tel.. fax: 043. 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043. 55 92 346

potraviny
ovocie – zelenina
drogéria
029 56 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

už v oblasti hypotekárnych úverov
alebo stavebného sporenia. V rámci štátnej politiky rozvoja bývania
môžu rodiny s nižšími príjmami
dostať od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) výhodný úver.
U rodín s vyššími príjmami je to
väčšinou kombinácia vlastných nasporených prostriedkov so stavebným sporením a doﬁnancovanie
stavby sa rieši hypotekárnym úverom. U rodín s nižšími príjmami je
to spravidla kombinácia stavebného sporenia a úveru zo ŠFRB.
Možnosti
• zhotoviteľ realizuje stavbu
z vlastných prostriedkov na základe kúpnych zmlúv, ktoré sú zabezpečené zložením zálohy pri uzatvorení zmluvy, v prípade odstúpenia od zmluvy záloha prepadá
v prospech zhotoviteľa;
• po ukončení stavby kupujúci
uhradí zvyšok kúpnej ceny a byt sa
stáva jeho vlastníctvom, (úhrada
zostatku kúpnej ceny prostredníctvom úveru, ručenie úveru je kryté
postaveným bytom).
Treba mať na pamäti, že získaním úveru na stavbu sa ﬁnancovanie nekončí, ale naopak začína
sa pravidelné mesačné splácanie
úveru po dobu niekoľkých rokov.
Podmienky na získanie
peňazí zo ŠFRB
• príjem žiadateľa nemôže presiahnuť viac ako 3,5-násobok životného minima;
• žiadateľ musí byť schopný
niesť náklady vo výške aspoň 20 %
investície (záloha);
• veľkosť bytu nesmie presiahnuť v bytovom dome 90 m2.
Skladba bytov:
1-izbové (podlahová plocha
36 m2);
2-izbové (p. pl. 50 – 60 m2);
3-izbové (60 – 70 m2);
Pozn.: podľa záujmu sa upraví
skladba – typy bytov (izbovitosť,
výmera).
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

Oﬃce:
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Tel.: 00421. 043. 55 92 321

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Kvalitnejšie služby
Tohtoročné, hlavne januárové
počasie prinieslo bohatú snehovú
nádielku. Ako vždy takéto počasie
prináša niekomu radosť a niekomu starosti. Určite najväčšiu radosť zo snehu majú deti, ktoré si
ho užívajú do sýtosti a bolo to viditeľne aj cez jarné prázdniny. Prevádzkovateľ obecného vleku určite
nenadáva a je určite tiež spokojný.
Vysoké teploty pod bodom mrazu
zasa potešili milovníkov hokeja.
Ľudí žijúcich v týchto severných končinách takéto počasie
neprekvapí, akurát treba dennodenne odpratávať sneh z chodníka a prístupovej cesty k svojim domovom.
Nie je tomu inak ani v prípade miestnych komunikácií o ktoPredpokladaná cena
cca 19 000 – 20 000 Sk/m2 (vrátane DPH) podlahovej plochy bytu
BYT Alternatíva1 Alternatíva 2
1-izbový 700 000
600 000
2-izbový 1 100 000
950 000
3-izbový 1 300 000
1 100 000
Ceny sú v Sk vrátane DPH
Poznámka:
• cena za m2 plochy bude spresnená na základe konkrétnej požiadavky kupujúceho,
• v cene sú zahrnuté všetky práce
a dodávky okrem povrchovej úpravy
podláh – izieb a kuchyne, kuchynfoto:
m. iglár
skej linky a spotrebiča
(pece).

ré sa musí postarať obecný úrad
ako správca.
Vlaňajším zakúpením traktora sa skvalitnilo a zrýchlilo odhŕňanie snehu hlavne na úzkych
cestách k spokojnosti prvého
ranného náporu chodcov, až na
nejaké výnimky.
Horšie však dopadli autobusové zastávky. Tie ostali zasnežené a neprístupné niekoľko týždňov po prvom výdatnom snežení. Ale nakoniec aj tie sa dočkali
úpravy.
Podobnú situáciu zažil nový
cintorín. A tak sa ľudia brodili hlbokým snehom, niektorí si
pomohli lopatou, aby mohli zapáliť sviečku či sa pomodliť pri
hrobe svojich blízkych. Hoci má

Aký bude celý postup
pre občana?
Najprv sa medzi zhotoviteľom
a vybranou bankou uzavrie rámcová dohoda o ﬁnancovaní časti výstavby a poskytnutí predhypotekárneho úveru. Zhotoviteľ v spolupráci s Obecným úradom si urobí
prehľad o záujemcoch, ktorí budú
ochotní pristúpiť na zvolený spôsob ﬁnancovania a spracuje databázu na každý jeden konkrétny byt.
Záujemcovia budú musieť do stanoveného termínu zložiť minimálne
30-percentnú zálohu. Pri viacerých
záujemcoch o konkrétny byt bude uprednostnený záujemca, ktorý

obecný úrad k dispozícií dostatok
pracovných síl, mal by v takýchto

prípadoch zareagovať pružnejšie.
Marián Iglár, šéfredaktor

zloží vyššiu zálohu. V prípade záujmu o poskytnutie z výhodného hypotekárneho úveru od vybranej partnerskej banky, si banka preverí bonitu záujemcu a rozhodne o poskytnutí
alebo nesposkytnutí úveru.
V priestoroch obecného úradu
bude k dispozícii propagačný panel s informáciami o stavbe. Občania tam budú mať k dispozícii aj dotazníky, na ktorých označia o aký
konkrétny byt majú záujem, či súhlasia s minimálnou požadovanou
zálohou a akú maximálnu zálohu

sú schopní zložiť. Po uskutočnení
prieskumu sa uskutoční aj verejná
prezentácia, kde budú môcť získať
podrobnejšie informácie od zhotoviteľa a projektanta.
STRETNUTIE ZÁUJEMCOV
O VÝSTAVBU
NÁJOMNÝCH BYTOV
BUDE
1. APRÍLA 2005
Čas a miesto bude vyhlásené
miestnym rozhlasom
–red

Obecný úrad informuje
Vážení občania, oznamujeme
Vám, že v dohľadnej dobe navštívi Vašu domácnosť pracovník obecného úradu s pripravenými zmluvami o odvoze komunálneho odpadu
a odbere vody z obecného vodovodu.

V zmluvách budú uvedené podmienky, ktoré musí splniť odberateľ vody,
pôvodca komunálneho odpadu a dodávateľ služby. Znenie jednotlivých
zmlúv bude vyvesené k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce.

Vývoz PDO od 5. 4. do 11. 10.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
17. 5.
31. 5.
Nezodpovednosťou a porušením zákona je možné deﬁnovať počínanie
vodičov, ktorí odstavujú návesné súpravy priamo na autobusovej zastávke a v križovatke, čím sú ohrození nielen účastníci cestnej premávMarián Iglár, šéfredaktor
ky, ale hlavne cestujúci SAD
VZaO spol. s r. o.

14. 6.
28. 6.

červená, modrá, žltá,
biela
červená, žltá
červená, modrá,žltá
červená, žltá
červená, modrá, žltá,
biela
červená, modrá,
červená, modrá, žltá,
biela
červená, modrá
červená, modrá, žltá,
biela
Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Privát:
Oﬃce:
029 56 Zákamenné 1027 029 56 Zákamenné 22003
Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54

029 56 Zákamenné 62
Tel.. fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

12. 7. červená, modrá
26. 7. červená, modrá, žltá,
biela
9. 8. červená, modrá
23. 8. červená, modrá, žltá,
biela
6. 9. červená, modrá
20. 9. červená, modrá, žltá,
biela
27. 9. červená
4. 10. červená, modrá,žltá
11. 10. červená, žltá
18. 10. červená, modrá, žltá, biela

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: kvalit  isternet.sk
http: // www.kvalit.sk

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Oﬃ ce:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33

4 / Zákamenčan č. 1

samospráva obce / ekonomika

Hospodárenie obce bolo plusové
Za rok 2004 obec Zákamenné vykázala celkové príjmy vo výške
50 687 890,71 Sk: z toho bežné príjmy boli vo výške 42 782 107,16 Sk;
kapitálové príjmy boli vo výške 2 998 572 Sk; ﬁnančné operácie vo výške
4 907 211, 55 Sk.
Dotácie na školstvo ako celok boli vo výške 26 651 957,50 Sk z toho
bola: • 725 000 Sk dotácia na kapitálové výdavky; • na základné a materské školy bola dotácia vo výške 25 603 957, 50 Sk; • na ostatné školské
zariadenia bola dotácia vo výške 1 005 000 Sk; • na správnu agendu na
úseku školstva dotácia vo výške 43 000 Sk.
Celkové výdavky za rok 2004 za obec Zákamenné boli vo výške
17 244 871,03 Sk z toho: • bežné výdavky 14 948 197, 93 Sk, • kapitálové
výdavky 2 296 673,10 Sk.
Výsledok hospodárenia obce Zákamenné za rok 2004 predstavuje
prebytok 6 834 062, 18 Sk: • bežný rozpočet 1 949 951,73 Sk; • kapitálový
rozpočet – 23 101,10 Sk; ﬁnančné operácie 4 907 211, 55 Sk. Ku koncu roka
2004 obec vykazuje nasledovné stavy na peňažných fondoch obce: sociálny
fond, zostatok k 31. 12. 98 584,42 Sk; • rezervný fond, zostatok k 31. 12.
1 320 254,09 Sk; • 79 162,09 Sk • fond rozvoja bývania, zostatok k 31.12.
2 522 222 Sk.
PRÍJMY
Z celkových príjmov predstavuje výnos z podielových daní z Daňového úradu 10 161 241,62 Sk • za právnické osoby 1 498 588, 78 Sk;
• daň zo závislej činnosti 7 731 736, 74 Sk • cestná daň 930 916, 10 Sk.
Daň z nehnuteľností bola zinkasovaná vo výške 741 997, 60 Sk.
Poplatok za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
817 502 Sk: • rok 2003 zber 450 556 Sk, • rok 2004 paušál 366 946 Sk.
Nájom priestorov za rok 2004 celkom 1 726 619, 50 Sk – nebytový
1 426 706,50 Sk: nebytové 1 426 706,50 Sk • bytové 182 767, Sk • KD
nájom 117 146 Sk.
Zinkasované správne poplatky celkom 210 430 Sk: • za overenie
84 480 Sk, • za výpisy z matrík 10 500 Sk, • za stavené konanie 29 400 Sk.
Poplatky za materiál a poskytnuté služby celkom 624 166,50 Sk:
• miestna knižnica 12 290 Sk, • opatrovateľská služba 46 546 Sk, • za odpadové nádoby 34 956 Sk, • za odpredané druhotné suroviny 19 535 Sk,
• za odpredané druhotné suroviny 19 535 Sk, • za vodné a stočné
483 209 Sk, • cintorínske poplatky 45 700 Sk.
Z predaja kapitálových aktív celkom 268 678 Sk z toho: z predaja
bytov 208 667 Sk, z predaja pozemkov 59 411 Sk.
Príjmové ﬁnančné operácie v roku 2004 boli zúčtované v sume
4 907 211 Sk: z toho prevody z výsledku hospodárenia za rok 2003 vo
výške 4 869 832,73 Sk, prevody z fondov a to z Cestného fondu vo výške
32 378,82 Sk a splátky pôžičiek od obyvateľstva vo výške 5 000 Sk.
V dotáciách na školstvo boli poskytnuté aj účelové dotácie – jedná sa
o dotácie na vzdelávacie poukazy vo výške 206 700 Sk a dotácie zamerané
na sociálne odkázané rodiny a to dotácie na štipendiá vo výške 13 200 Sk,
na stravné vo výške 59 906 Sk a učebné pomôcky vo výške 27 500 Sk.
Na prenesený výkon štátnej správy boli obci poskytnuté dotácie
na nasledovné činnosti: stavebné a vyvlastňovacie konanie vo výške
121 497 Sk, opatrovateľská služba vo výške 1 045 851 Sk, matričná činnosť vo výške 136 236 Sk.
Na verejnoprospešné služby, ktoré pokračovali na základe zmlúv
s Úradom práce ešte z roku 2003 bola poskytnutá refundácia vo výške
72 245 Sk. V roku 2004 obec mala uzatvorené zmluvy aj na vykonávanie
malých obecných služieb. Z týchto činností nám úrad práce refundoval
náklady vo výške 225 577 Sk.
V priebehu roku boli obci poskytnuté aj účelové dotácie na základe individuálnych zmlúv s jednotlivými ministerstvami. Bola to
dotácia na riešenie samosprávnych činností obce vo výške 100 000 Sk
na údržbu miestneho rozhlasu, dotácia na dobudovanie ihriska vo výške
100 000 Sk, dotácia na tlač monograﬁe vo výške 50 000 Sk, dotácia na
projekt – búrame bariéry vo výške 90 000 Sk a dotácia na údržbu miestnych komunikácií vo výške 350 000 Sk.
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62
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V mesiaci december sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca
aj prevod prostriedkov za výstavbu elektrických zariadení, ktoré
v minulosti boli vybudované z prostriedkov za výstavbu elektrických zariadení, ktoré v minulosti boli vybudované z prostriedkov obce, a ktoré
boli odovzdané Stredoslovenskej energetike. Fond národného majetku
nám na základe zmluvy presunul na účelový účet vedený v banke Dexia
banka, a. s. časť z týchto prostriedkov v sume 1 904 894 Sk. Tento prevod výrazne v kladnom slova zmysle ovplyvnil aj celkové hospodárenie
obce za rok 2004.
VÝDAVKY
Celkové výdavky obce za rok 2004 predstavovali čiastku 17 244 871,03 Sk.
Medzi najvýznamnejšie výdavky na úseku vnútornej správy patrila
dostavba a uvedenie do prevádzky nového obecného úradu. Na stavebné práce na tejto akcii sa použili prostriedky vo výške 915 541,93 Sk
z toho vo vlastnej réžií boli vykonané práce vo výške 324 727,53 Sk
a dodávateľským spôsobom práce a služby vo výške 590 817,40 Sk.
Do nových priestorov bolo zakúpené interiérové vybavenie v hodnote
467 798 Sk.
V priebehu roka bola vykonaná aj rekonštrukcia vnútorných priestorov starej budovy obecného úradu v celkovej hodnote 303 688, 50 Sk. Ide
o priestory, v ktorých je umiestnený Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Taktiež boli rekonštruované aj priestory na prízemí tejto budovy, ktoré
užíva združenie UJUT. Na tieto úpravy dostala obec dotáciu vo výške
90 000 Sk na stavebné práce a zakúpenie výpočtovej techniky. Celkom
sa na tento projekt zúčtovala suma vo výške 82 789 Sk na stavebné práce
a 41 027,50 Sk na výpočtovú techniku.
Náklady na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti predstavovali sumu 172 802,90 Sk, z toho mzdové výdavky
117 231 Sk odvody do fondov 43 383 Sk a ostatné materiálové výdavky
12 188, 90 Sk.
V roku 2004 boli zakúpené pozemky v sume 97 236 Sk. Sú to pozemky: pri lyžiarskom vleku na Nižnom konci, pri Supermarkete COOP
Jednoty a na cestu k ihrisku Telovýchovnej jednoty.
Na údržbu, výstavbu a zimnú údržbu miestnych komunikácií
sa celkom preﬁnancovalo 2 620 872,97 Sk. Z toho na zimnú údržbu 297 723,62 Sk; na bežnú údržbu miestnych komunikácií čiastka
1 522 881,71 Sk a na výstavbu nových komunikácií čiastka 452 099 Sk.
Náklady na odpadové hospodárstvo predstavovali čiastku 665 210,64
Sk. Z toho na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov 472 410 Sk, na
separovaný zber 35 811 Sk na nákup odpadových nádob 99 960 Sk a na
ostatné činnosti v súvislosti s likvidáciou odpadu suma 64 142 Sk.
Celkové náklady na VPP a aktivačnú činnosť predstavujú sumu
397 562,50 Sk. Na tieto činnosti boli obci refundované náklady vo výške
297 822 Sk.
Na vodné hospodárstvo sa použilo v roku 2004 celkom 1 17118,36
Sk. Z tejto sumy bola požitá na dostavbu vodovodu v časti obce Poriečie
čiastka 611 428,05 Sk a na bežné výdavky spojené s prevádzkou a poplatkami na obsluhu obecného vodovodu čiastka 559 690,31 Sk.
Náklady na verejné osvetlenie za rok 2004 predstavovali sumu
747 691,25 Sk. Z tejto sumy podstatnú časť predstavujú náklady na
elektrickú energiu a to čiastku 516 805 Sk.
Náklady na úseku opatrovateľskej služby na rok 2004 predstavovali čiastku 1 099 604,75 Sk, z toho mzdové výdavky 749 828 Sk, odvody
do fondov 256 297 Sk a ostatné materiálové výdavky 93 479,75 Sk.
Ing. Marta Florková

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ
Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné (OZ)
a obecnej rady (OR) NA ROK 2005
Zasadnutie OR
23. februára; 27. apríla; 29. júna;
24. augusta; 26. októbra;
14. decembra.

Zasadnutie OZ
25. februára; 29. apríla; 1. júla;
26. augusta; 28. októbra;
16. decembra.

StavRePo
Predaj priemyselného
tovaru
Oﬃce:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín, budova
pošty

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň
Privát:
029 56 Zákamenné 13
Tel.: 043 55 92 257
Mobil: 0905 42 96 40

Milan Zmoray
029 56 Zákamenné 65
Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048

súkromná firma zákamenné
Nákup a predaj
stavebných, remeselníckych
a poľnohospodárskych potrieb

Oﬃce:
029 56 Zákamenné 1048
Tel.. fax: 043 559 2 287
Mobil: 0905 25 28 12

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70

Zákamenčan č. 1 / 5

duchovné slovo / udalosti

Marec 2005

SLOBODA –
dar Veľkého
piatku
Dokončenie – s. 1
Sloboda je preto tak veľký a potrebný dar pre človeka, lebo mu
umožňuje sebarealizáciu v dobre.
Hovoríme, že sloboda dáva človekovi krídla. Uschopňuje ho robiť
dobro a naplniť život láskou k Bohu i k ľuďom. Takou mierou sme
schopní produkovať dobro, v akej
miere sme slobodní.
Bolo treba na kríži rozlámať
okovy hriechu a smrti, do ktorej bol zovretý každý človek, aby
mohol byť znova slobodným. Sloboda ducha sa pre nás zrodila na
kríži. Je to jedno z hlavných ovocí stromu kríža. Veľkonočná viera
– Kristovo víťazstvo kríža a zmŕtvychvstania je valuta, za ktorú dostávame slobodu Božích detí. Ňou
sa v nás trhajú putá každej závislosti a lámu okovy každého otroctva. Stávame sa slobodnými ľuďmi
v Kristovi.
Stretávame sa často aj s nesprávnym chápaním slobody.
Mnohí si myslia, že sloboda je robiť si, čo chcem. Dnes nám svet
ponúka takúto slobodu, ako hovorí svätý Peter apoštol: „Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom
toho, kto sa ho zmocnil.“ (2Pt
2,19) Opravdivá sloboda je v poslušnosti z lásky. Príkladom takejto slobody je sám Ježiš Kristus.
Pribitý na kríži nebol zbavený slobody, ale v najdokonalejšej miere
ju uskutočnil v poslušnosti svojmu Otcovi. „Obetoval sa, pretože sám chcel.“ Z tejto jeho slobody pochádza každá ľudská sloboda pre konanie dobra. „Túto
slobodu nám vydobyl Kristus.
Stojte teda pevne a nedávajte sa
znova zapriahnuť do jarma otroctva.“ (Gal 5,1)
Ak v kútiku srdca objavujeme
túžbu po ozajstnej vnútornej slobode, ak nás sužuje tieseň vnútorného i vonkajšieho obmedzovania,
ak sme nešťastní z nemohúcnosti konať dobro, obnovme si veľkonočnú vieru. Ona nám prinavráti
stratenú slobodu. Veľkonočné verím nás úbohých otrokov, spútaných závislosťou na veciach tohto
sveta, pretvorí na slobodné Božie deti.
Pavol Janáč

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

POD KRÍŽOM
Stojím tu, Pane, uplakaná,
keď vidím Tvoju tvár krvavú,
srdce mám roztrhané smútkom
a dušu strašne boľavú.
Najdrahší sveta rubín
steká Ti z tŕnia koruny
a suché ústa prosia o vlahu,
život uniká z tela boľavého,
smrť tu už čaká na prahu.
Dvíha sa k Tebe výsmechu vlna
keď visíš na smrteľnom lôžku.
Ách, Pane!
Takú si dostal za Tvoju lásku,
takú si dostal výslužku!
Strach i hrôza bolestného času
sa v mojom srdci skrýva,
keď sa zrak môj v siluete kríža
na zmučeného díva.
V tej chvíli rozlúčky
duša mi k nemu zvolala
by jeho láska, tak ako lotra
i mňa do raja prijala
A sklonená hlava sa ešte ozvala
a zdá sa mi, akoby jeho tvár
ma k sebe volala.
Spozorniem, aby som dobre
chápala
o čo ma v žiali prosí.
Ách, rozumiem čo vraví:
aby jeho láska i mojou sa stala,
lebo len vtedy prísť môžem
ku nemu do raja!
E. R.

Dňa 14. 2. 2005 vo farskom kostole Zákamenné bola svätá omša,
ktorú celebroval pomocný spišský
biskup Štefan Sečka pri príležitosti 84. výročia konsekrácie biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti bola prezentovaná kniha

„Mučeník bez vyliatia krvi“ autorov PaedDr. ThDr. Pavla Janáča,
Phd. Doc. PaedDr ThDr. Ľubomíra Pekarčíka, PhD.
Prípadní záujemcovia o túto
publikáciu, nech sa informujú na
farskom úrade Zákamenné. V. S.

minimarket – ELEKTRO

Videopožičovňa

Cesta návštev
V poslednú vianočnú nedeľu 9.
januára 2005 folklórna skupina
Kamenčan v spolupráci s Obecným úradom Zákamenné navštívili rodáka Jozefa Florka, kaplána v Žakovciach. Mladí zákamenskí folklóristi spevom a hudbou
spestrili jeho svätú omšu v miestnom kostole a v kaplnke Domova
dôchodcov a bezdomovcov.
Cestou domov sa všetci zastavili
u p. farára Richarda Ondáša, bývalého kaplána Zákamenného. Svojou
návštevou mu dokázali, že na neho
bývalí farníci nezabúdajú.
V. S.

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

• POĽNOHOSPODÁRSKE POTREBY
029 56 Zákamenné 1020
Tel.: 043 559 21 63

Mučeník bez vyliatia krvi

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

Ing. Peter SAHUL
Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné o dani z nehnuteľnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie je
skrátené – presné znenie je k dispozícii na obecnom úrade.
§ 1 Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom (OZ) 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 Z. z.
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej sa úvádza len zákon) zavádza
s účinnosťou od l. januára 2005 daň z nehnuteľností na kalendárny rok 2005, ktorý
je zdaňovacím obdobím.
2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka
dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností,
základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne
záväzným nariadením (VZN) zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov
pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.
Čl. I Daň z pozemkov
§ 2 Základ dane
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2) Základom dane z pozemkov lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.
z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
4) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemku, ktorou sa vynásobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené
v § 2 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia na rok 2005 je: trvalý trávny
porast TTP – 0,70 Sk a orná pôda 3,28 Sk
(§ 7 ods. 4 zákona).

5) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené
v § 2 ods.3 tohto VZN je na rok 2005 88 Sk
(§ 7 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.).
6) Správca dane ustanovuje, že hodnota
pozemkov, ktorou sa vynásobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2, odstavec 2 tohto VZN na rok 2005 je 6 Sk/m2.
§ 3 Sadzba dane z pozemkov
1) Správca dane stanovuje ročnú
sadzbu dane z pozemkov uvedenú v § 8
ods. 1 zákona pre všetky druhy pozemkov na 0,25 % zo základu dane.
Čl. II Daň zo stavieb
§ 4 Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb je l Sk
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci
z v y š u j e (§ 12 ods. 2 zákon) takto:
a) stavby uvedené v § 10 ods.1 písmeno a), b), c) zákona 582/2004 Z. z. –
1,50 Sk za m2;
b) stavby uvedené v § 10 ods.1 písmeno d) zákona – 6,40 Sk za m2;
c) stavby uvedené v § 10 ods. 1 písmeno e) zákona – 8,10 Sk za m2;
d) stavby uvedené v § 10 ods. l písmeno f) zákona – 16 Sk za m2;
e) stavby uvedené v § 10 ods. l písmeno g) zákona – 4,80 Sk za m2;
3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 a 2 tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 1 Sk za
každý aj začatý m2 zastavenej plochy za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona).
Čl. III Daň z bytov § 5 Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov je l Sk
za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. l tohto VZN sa v celej obci
z v y š u j e (§ 16 ods. 2 zákona) takto:
1,50 Sk za m2 podlahovej plochy bytových a nebytových priestorov.
Čl. IV § 6 Oslobodenie od dane
a zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov
(§ 17 ods. 2 zákona) takto: pozemky uvedené v § 17 ods. 2 písmeno a), b), c) , i).
2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona) takto: stavby
uvedené v § 17 ods. 3 písmeno a).
3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov
(§ 17 ods. 3 zákona ) takto: § 17 ods. 3
písmeno d) stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve občanov starších ako 70 rokov vo výške 70 %, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie:
• občanom, ktorí sú držitelia ZŤP preukazu, sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá im slúži na ich trvalé bývanie vo výške
20 % z daňovej povinnosti.

Čl. V. § 7 Platenie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 50 Sk nebude vyberať ani vyrubovať podľa § 20 odsek 3 zákona.
Čl. VI. § 8 Platenie dane
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je
splatná do 31. marca.
2) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne:
a) vyrubená daň do 500 Sk je splatná
v jednej splátke;
b) vyrubená daň od 500 Sk do 1 500 Sk
je splatná v dvoch rovnakých splátkach:
a to prvá splátka do 31. 3. daného roka,
druhá do 30. 6. daného roka;
c) vyrubená daň od 1 500 Sk v troch
rovnakých splátkach: prvá do 31. 3. daného roka, druhá do 30. 6. daného roka
a tretia do 30. 9. daného roka;
d) daň je možné zaplatiť naraz a to aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v ods. b), c);

3) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane na rok 2005 do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
Čl. VII § 9 Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení O dani z nehnuteľnosti na rok
2005 uznieslo dňa 13. 12. 2004.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.
3) Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 zo dňa 11. 12.
2003.
4) Návrh Všeobecne záväzné nariadenie bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 27. 11. 2004.
5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od
15. 12. 2004 do 31. 12. 2004.
V Zákamennom dňa 14. 12. 2004,
Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

VZN obce Zákamenné o zbere,
preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za zber… č. 1/2004
Toto všeobecne záväzné nariadenie je
skrátené – celé znenie je k dispozícii na
obecnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom
(ďalej len OZ) na základe ustanovenia § 4 ods.
3 písm. f), g) a m) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov v spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona
a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)
Článok 1. Úvodné ustanovenia
1.1. Predmet, účel a pôsobnosť
nariadenia
1.1.1. Obec Zákamenné týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce.
1.1.2. Týmto nariadením sú upravené
podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe zavedenia a realizácie separovaného zberu jednotlivých
zložiek z komunálnych odpadov, o mieste určenom na zneškodňovanie odpadov,
poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov a spôsobe výberu poplatku.
1.2. Účelom odpadového hospodárstva je: 1.2.1. predchádzať vzniku odpadov
a obmedzovať ich tvorbu najmä: • rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje;
• výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje
množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia;
• vývojom vhodných metód zneškodňova-

nia nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie;
1.2.2. zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými
procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa bodu 1.2.1;
1.2.3. využívať odpady ako zdroj energie,
ak nie je možný alebo účelný postup podľa
bodu 1.2.1 a 1.2.2; • zneškodňovať odpady
spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa bodu 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3.
2.2. Vymedzenie základných pojmov
2.2.1. Komunálne odpady (ďalej len KO)
sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
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2.2.2. Drobné stavebné odpady (ďalej
len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou
v rozsahu do jedného m3 ročne od fyzickej
osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
2.2.3. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh
odpadu.
2.2.4. Pôvodca odpadu je každý, koho
činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza
Separovaný zber je zber oddelených
zložiek komunálnych odpadov

2.2.1. Pôvodcovia odpadov na území
obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou, že vypracujú spoločný
program
2.2.2. V prípade , ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným
spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre obsah jeho programu ,
pôvodca odpadu je povinný svoj program
aktualizovať a bezodkladne ho predložiť
na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy .
2.2.3. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnená bezplatne požadovať od
každého , kto je držiteľom komunálneho
odpadu alebo drobného stavebného odpadu, alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

Článok 2 Program odpadového
hospodárstva
2.1. Základné ustanovenia
2.1.1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva SR, územného celku, jeho časti alebo
pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.1.2. Program odpadového hospodárstva je povinný vypracovať:
• pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo právnickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg
nebezpečných odpadov alebo 10 t ostatných odpadov
• povinnosť pôvodcu odpadov pre tvorbu komunálnych odpadov ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (drobné stavebné
odpady) vypracováva obec Zákamenné na
území ktorej tieto odpady vznikajú
• právnická alebo fyzická osoba, pre
ktorú sa vykonávajú servisné práce, čistiace práce alebo udržiavacie práce vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia tejto právnickej osoby, fyzickej
osoby – podnikateľa
2.1.3. Záväzná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi
a kontaminovanými zariadeniami v určenom
čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov
Smerná časť programu odpadového
hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje
zámery na vybudovanie nových zariadení
na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi
Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať

Článok 3 Povinnosti právnických
a fyzických osôb
3.1. Základné povinnosti :
3.1.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní
s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie
3.1.2. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov;
b) zneškodniť alebo zhodnotiť odpad
inak, ako v súlade s týmto nariadením;
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových
nádrží (napr. umiestenie kvapalných odpadov, alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún, priehrad a pod.);
d) ukladať na skládku kvapalné odpady,
a odpady ktoré sú v podmienkach skládky
výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení;
e) zneškodňovať odpad riedením alebo
zmiešavaním za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok;
f) opotrebované batérie a akumulátory
zmiešavať s odpadmi z domácností;
g) vypúšťať odpadové oleje do povrchových, podzemných vôd s do kanalizácií;
h) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy;
3.1.3. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy
vykonáva.
3.1.4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to
oznámiť bezodkladne obvodnému úradu
životného prostredia a obci.
3.1.5. Obvodný úrad životného prostredia na základe bodu 3.1.4. požiada
policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné

2.2. Program pôvodcov odpadov
obce Zákamenné

náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto
činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.
3.1.6. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí
osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore a týmto nariadením, obvodný úrad životného prostredia začne konanie, či vlastník správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:
a) pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti ,
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
3.1.7. Ak sa v konaní podľa bodu 3.1.6.
preukáže vlastníkovi, správcovi alebo
nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením niektorá zo skutočností prejde
povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka,
správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.
3.1.8. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na
nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obvodný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na
vlastné náklady zabezpečí obec.
3.1.9. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zákamenné
nie je možné ukladať mimo vyhradených
miest a lokalít.
Pôvodca odpadu je povinný ukladať komunálny odpad do určených zberných nádob, zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.
3.2. Povinnosti držiteľa odpadu
3.2.1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiadúcim účinkom
3.2.2. Na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3.2.3. Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo
inak s nimi zaobchádzať iba v súlade s týmto nariadením. Odovzdať svoje odpady na
odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na
území obce podľa tohoto nariadenia.
3.2.4. Pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi chrániť zdravie ľudí a životné prostredie
3.2.5. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu. Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci. Ukladať komunálny odpad
alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad
na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
3.3. Povinnosti obce
3.3.1. Obec Zákamenné je povinná:
• vypracovať a dodržiavať schválený
program odpadového hospodárstva;
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• uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie komunálnych odpadov;
• vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikli na území obce;
• prejednávať priestupky v odpadovom
hospodárstve;
• zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom
škodlivín a drobných stavebných odpadov;
• pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu;
• zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery
na objemný odpad;
• zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery
pri záhradkárskych osadách;
• zabezpečiť zber vytriedených zložiek
z komunálneho odpadu.
Článok 4 Nakladanie s komunálnymi
odpadmi
4.1. Základné deﬁnície
4.1.1. Komunálne odpady (ďalej len KO)
sú odpady z domácností vznikajúce na území
obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osobapodnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa;
za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad
zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie
alebo uskladnenie vozidla používaného pre
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií
a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdužení.
4.1.2. Zložka komunálnych odpadov je
ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu
4.1.3. Za nakladanie s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec
4.1.4. Objemný odpad – je odpad, ktorý svojím objemom sa nezmestí do bežnej používanej zbernej nádoby na komunálny odpad.
4.2. Príprava komunálnych
odpadov k odvozu
4.2.1. Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov
Držitelia odpadov v súčinnosti s vývozcom sú povinní oboznámiť nájomníkov so systémom zberu komunálnych odpadov v obci.
Pokračovanie – s. 8
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VZN obce Zákamenné o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za zber… č. 1/2004
Dokončenie – s. 7
Držitelia odpadov sú povinní využívať
nádoby určené na zber komunálnych odpadov a nádoby na oddelené zhromažďovanie
separovaných zložiek odpadu
Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby
bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného
prostredia občanov
Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené
miesto očistiť od snehu a iných nečistôt)
Držitelia odpadov sú povinní umiestniť
zbernú nádobu tak, že nesmie byť za bránou a inými prekážkami
Držitelia odpadov sú povinní ponechať
zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloženie na
pôvodné miesto
Držitelia odpadov sú povinní v zimnom období odstrániť závadu spôsobenú
zamrznutím obsahu nádoby
Držitelia odpadov sú povinní , ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať
sa o náhradné umiestnenie
Držitelia odpadov sú povinní dbať o to,
aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob.
4.3. Zberné nádoby na odpady :
4.3.1. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva obec Zákamenné podľa určeného
harmonogramu.
4.3.2. Každá domácnosť musí mať 110
litrovú KUKA nádobu.
Vývoz komunálneho odpadu bude vykonávaný podľa vypracovného harmonogramu.
4.3.3. Kontrolu vyvezeného odpadu bude zabezpečovať pracovník obecného úradu.
4.3.4. Držiteľ odpadu zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť resp. objem. Je
zakázané ukladať odpady v okolí zberných
nádob pri ich preplnení
4.3.5. Držiteľ odpadu je povinný v prípade prepĺňania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie počtu nádob, alebo zvýšenie počtu vývozu zberných nádob
4.3.6. Prevzatím komunálnych odpadov
sa ich držiteľom stáva oprávnený vývozca
4.3.7. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než oprávnenému
vývozcovi, odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek
manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných než k tomu
určených nádob
4.3.8. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
slúžiacej na individuálnu rekreáciu (chata, záhrada), chaty slúžiacej na podnikanie je povinný komunálny odpad ukladať
do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú

umiestené pri cintoríne. Podľa potreby, najmenej dvakrát do roka obec zabezpečí zber
a prepravu objemných odpadov (veľkokapacitné kontajnery) na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia.
Objemný odpad sú občania povinní
uložiť na miestach v obci:
• pri cintoríne v mesiaci máj
• pri cintoríne v mesiaci október
Článok 5 Nakladanie so stavebnými
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
5.1. Základné deﬁnície:
5.1.1. Stavebné odpady sú odpady ( ďalej
len SO), ktoré vznikajú pri stavebných činnostiach, demoláciách, právnických a fyzických osôb – podnikateľov, resp. len pri činnosti fyzických osôb- občanov.
Za stavebný odpad sa považujú: tehly, keramika, sadrová hmota, drevo, kúsky
betónu, kameňa, výkopová zemina (zaradenie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/
2001 Z.z. Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov).
5.1.2. Drobné stavebné odpady ( ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje
ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie.
5.1.3. Stavebnými odpadmi sú odpady vznikajúce aj pri činnosti obce vrátane rekonštrukcii komunikácii, chodníkov,
verejných priestranstiev.
Odvoz a zneškodnenie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov
SO a DSO vzniknuté pri činnosti občanov, prípadne pri činnosti právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území
obce sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú
odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady stavebníka alebo investora.
Stavebník alebo investor, pri ktorého
činnosti stavebné odpady vznikajú, je povinný uzatvoriť zmluvu o odvoze a zneškodnení odpadov s oprávneným vývozcom, alebo prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov
privezie vlastným dopravným prostriedkom, alebo iným spôsobom.
Je zakázané ukladať SO a DSO na iné
miesto než na to určené. Stavebné odpady
môžu byť uložené na stavenisku stavebníka
alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
5.2.4. Držiteľ stavebných odpadov, drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi.
Článok 6 Miestny poplatok za zber,
prepravu a zneškodnenie
komunálnych odpadov
6.1. Základné povinnosti
6.1.1. Obec Zákamenné vyberá miestny

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
6.1.2. Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov, pričom poplatník platí obci
miestny poplatok.
6.1.3. Správu poplatku vykonáva obec
a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
6.1.4. Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady
na činnosti nakladania s KO a DSO hradí
obec z miestneho poplatku.
6.2. Základné pojmy
6.2.1. Poplatok za komunálne odpady
platí poplatník, ktorým je:
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
len „nehnuteľnosť“)
• právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v obci na účel podnikania
6.2.2. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má
osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí,
ak je v obci zavedený množstvový zber.
6.2.3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:
• užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom;
• je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti;
• užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať
alebo ju užíva aj poplatník;
• v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník
právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné
služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
6.3. Platiteľ poplatku
6.3.1. Obec stanovuje, že poplatok od
poplatníka v ustanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ručí:

• vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným
oznámením takejto osoby obci Zákamenné
do termínu 31. 1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo obec
6.3.2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ
6.3.3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie
za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
Poplatková povinnosť vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosť uvedená v §
2 ods. 1.
6.4. Sadzba poplatku je:
a) množstvový zber
Množstvový zber je zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá
je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
Na celom (časti) území obce Zákamené
sa zavádza množstvový zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
Na účely množstvového zberu komunálneho a drobného stavebného odpadu sa
ustanovuje 110 litrová zberná nádoba.
6.4.4. Pôvodca odpadu si vyberie interval odvozu (príloha č. 1 VZN) komunálnych odpadov, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných odpadoch môže byť
interval odvozu dlhší ako 14 dní. Výber intervalu odvozu odpadov je pôvodca odpadu povinný uskutočniť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia.
Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov obec Zákamenné nevyrubuje platobným výmerom, nakoľko obec Zákamenné využíva
množstvový zber
Výška poplatku je 0,45 Sk za jeden liter
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Obec určuje poplatok ako
súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby resp. súčtu objemu nádob), ktoré poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
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odpadov a drobných stavebných odpadov
podľa VZN obce Zákamenné
Frekvencia odvozov a objem zbernej
nádoby sú určené poplatníkom v súlade
s uvedeným nariadením obce o odpadoch .
Pôvodca odpadu môže zmeniť frekvenciu vývozu odpadu len v dvoch stanovených termínoch: k 1. 5. a. l. 10. bežného roka. Pri zmene frekvencie vývozu
je pôvodca povinný označiť nádobu farbou podľa nahláseného druhu na vlastné náklady.
6.4. Sadzba poplatku je: b) paušálny
poplatok – občania, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré nemajú
nahlásený množstvový zber:
Pre občana obce, ako vlastníka, či nájomcu bytu, slúžiaceho na bývanie, na každého
člena rodiny a a kalendárny deň suma 0,56 Sk
za osobu a kalendárny rok (205 Sk/rok).
2. Pre vlastníka domu, ktorý v obci nie
je prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt
a ktorý svoju nehnuteľnosť využíva na individuálnu rekreáciu, na každého člena rodiny a kalendárny rok sumu 0,56 Sk za osobu
a kalendárny deň (205 Sk/rok), platba minimálne na 2 osoby.
3. Školy, škôlky s kuchyňou – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň
(256 Sk/rok).
Pošta, úrady, kancelárie – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň
(256 Sk/rok).
Živnostníci a priemysel, podnikateľské subjekty s produkciou odpadu do 1t/
rok, ktorí nie sú spracovatelia POH – l zamestnanec 0,40 Sk za osobu a kalendárny
deň (146 Sk/rok).
• stravovacie zariadenia – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň
( 256 Sk/rok)
• obchody s potravinami – 1 zamestnanec 2 Sk za osobu a kalendárny deň
(730 Sk/rok)
• iné obchody - 1 zamestnanec 1,80 Sk
za osobu a kalendárny deň (657 Sk/rok)
• nehnuteľnosť zariadenia alebo byt na
poskytovanie ubytovacích kapacít alebo
rekreácie – 1 osoba ubytovaná 0,50 Sk za
osobu a kalendárny deň (183 Sk/rok)
Živnostiam, priemyslu s produkciou
komunálneho odpadu nad 1 tonu ročne –
priemysel, remeslá, životnosti – 1 zamestnanec 0,40 Sk za osobu a kalendárny deň
(146 Sk/rok).
Organizácie poskytujúce sociálne služby – l zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň (256 Sk/rok).

Občania a fyzické a právnické osoby,
ktoré nemajú nahlásený množstvový zber
platia poplatok paušálny podľa tohto VZN
(bod 6.4. b), v dvoch rovnakých splátkach.
Prvá splátka k 31. 3. daného roka a druhá
k 30. 6. daného roka.

6.5. Spôsob platenia
(b) množstvový zber
Poplatok sa v takom prípade vyberá nasledovne: platba sa platí na Obecnom úrade v Zákamennom v dvoch splátkach. Prvá zálohová 25 % predpokladnej platby do
31.3. daného roku, druhá splátka 75 % do
31.3. nasledujúceho roku.
Poplatok sa vypočíta nasledovne: stanovený poplatok za jeden liter x 110 l (veľkosť nádoby) x počet vývozov, ktoré si nahlási pôvodca odpadu.
Každý pôvodca odpadu musí mať nahlásenu podľa VZN frekvenciu odvozov
(príloha č. 1 tohto VZN).

6.6. Ohlasovacia povinnosť
6.6.1. Obec má zavedený množstvový
zber a z tohto dôvodu úľavy neposkytuje.
Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre
správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
6.6.2. Poplatková povinnosť vzniká
dňom:
• pre fyzickú osobu – občana:
• dňom vzniku trvalého pobytu v obci
dňom vzniku prechodného pobytu v obci
• dňom vzniku práva užívať byt
• dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
• dňom vzniku práva užívať stavbu, jej
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
• dňom vzniku práva užívať záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
• dňom vzniku práva užívať pozemok
v zastavanom území obce, okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
• pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
• dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti ak je nehnuteľnosť takáto právnická
osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na
iný účel ako na podnikanie
• pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
• dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
6.6.3. Poplatník je povinný do jedného
mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť,
ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len “identiﬁkačné údaje”), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identiﬁkačné číslo
b) identiﬁkačné údaje iných osôb, ak za
ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje
zníženie alebo odpustenie poplatku
6.6.4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
6.6.5. Správca poplatku je povinný
chrániť osobné údaje získané na základe
všeobecne záväzného nariadenia podľa
osobitného predpisu.

6.7. Sankcie
6.7.1. Ak poplatok nebude zaplatený
včas alebo v správnej výške, môže správca
poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
6.8. Oslobodenie a úľavy
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch
poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu
alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo dopustenie poplatku je potrebné
podať správcovi miestnych poplatkov pred
splatnosťou poplatku.
Na zmiernenie tvrdosti zákona obec
poskytne tieto úľavy z poplatkov:
u občana nad 70 rokov prihláseného na
trvalý pobyt, ktorý nemá prihlásený množstvový zber a nemá zabudované ústredné
kúrenie na tuhé palivo je úľava 105 Sk.
6. 9. Spoločné ustanovenia
6.9.1. Fyzická alebo právnická osoba je
povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov, kedy
je podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
6.9.3. Ak poplatník uhradí obci vyšší
poplatok ako bol povinný uhradiť, obec
preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo
dňa doručenia dodatočného platobného
výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré
bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 70 Sk.
Obec Zákamenné môže na zmiernenie
alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých
prípadoch na základe žiadosti poplatníka
poplatky znížiť alebo odpustiť.
Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na
celé koruny smerom hore.
Článok 7 Zber, prepravu a zneškodnenie, zhodnotenie vytriedených odpadov z domácností – separovaný zber
7.1. Deﬁnícia separovaného zberu
Separovaný zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/
2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov
7.1.2. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované
zložky komunálneho odpadu sa zbierajú
a separujú v obci nasledovne:
a) PLASTY
20 01 39 plasty
O
Na separovanie plastov ﬁrma s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu dodá pre každú
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domácnosť 1 plastové vrece modrej farby.
Obec tieto vrecia odovzdá jednotlivým
domácnostiam.
Interval odvozu bude vykonaný 1x mesačne. Vyseparovanú komoditu občania
zhromaždiana vopred dohodnutom mieste, a to pri hlavnej ceste, pričom im bude
odovzdané nové plastové vrece.
Obec sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu (miestny rozhlas).
b) SKLO
20 01 02 sklo
O
Na separáciu skla budú obci ﬁrmou
poskytnuté 1100 l veľkorozmerné kontajnery. Počet poskytnutých nádob je stanovený 1 ks kontajnera na 500 obyvateľov. Umiestnenie kontajnerov bude na určených miestach obce pri potravinových
predajniach.
Vývoz kontajnerov bude realizovaný
1x mesačne.
c) PAPIER A LEPENKA
20 01 01 papier a lepenka O N
a separovanie papiera ﬁrma dodá obci pre
každú domácnosť 1 plastové vrece oranžovej farby. Obec tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam. Zber bude uskutoňovaný pracovníkmi obce od rodinných
domov. Interval vývozu bude realizovaný
1x mesačne. Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu.
d) TEXTIL
20 01 10 šatstvo
O
20 01 11 textílie
O N
a separovanie textilu budú obci poskytnuté plastové vrecia oranžovej farby, ktorých počet zodpovedá počtu domácností. Interval vývozu je raz za mesiac. Obec
zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu. Zber bude uskutočnený pracovníkmi obce od rodinných domov. Papier a textil musia byť zabezpečené proti vlhkosti.
e) ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY
20 01 40 kovy
O
Realizácia separovaného zberu kovov
bude uskutočňovaná prostredníctvom objednania veľkorozmerného kontajnera od
ﬁrmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Kontajner bude pristavený na dohodnuté zberné miesto, ktorým je parkovisko
pri Obecnom úrade. Interval realizácie separovaného zberu bude určený po dohovore s obcou. Obec zabezpečí informovanosť
o dátume vývozu prostredníctvom miestneho rozhlasu.
f) ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
(ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD
20 01 35 vyradené elektrické a elektronic .
ké zariadenia ...........................N
20 01 36 vyradené a elektrické a elektro ...
nické zariadenia ......................O
Nebezpečné odpady
20 01 13 rozpúšťadlá .............................N
Pokračovanie – s. 10
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VZN obce Zákamenné o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za zber… č. 1/2004
Dokončenie – s. 9
20 01 14 kyseliny ...................................N
20 01 15 zásady .....................................N
20 01 17 fotochemické látky ..................N
20 01 19 pesticídy ..................................N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfuórované uhľovodíky....................N
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené
v 20 01 25................................................N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá .
a živice obsahujúce nebezpečné látky ..N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice iné ako uvedené v 20 01 27 ........O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky .............................................N
20 01 31 cytotoxické a cytostat. liečivá ..N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci .
ortuť ........................................N
20 01 33 batérie a akumulátory .............N
Použitie iných skupín
Skupina 15: odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, ﬁltračný materiál
a ochranné odevy inak nešpeciﬁkované.
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami ...........................N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál ...N
Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín – nebezpečného odpadu. Interval vývozu je stanovený
2 x ročne. Na separovanie nebezpečného
odpadu zmluvná ﬁrma dodá samospráve
pre každú domácnosť 1 plastové vrece čiernej farby. Samospráva tieto vrecia odovzdá
jednotlivým domácnostiam.
Dátum odberu odpadov, bude po dohode stanovený na presne určený deň, pričom obec zabezpečí informovanosť a pripravenosť občanov.
Firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená každá domácnosť, ktorá požaduje vývoz.
Cena nebezpečného odpadu je stanovená podľa individuálnej dohody s obcou.
Opotrebované pneumatiky
16 01 03 opotrebované pneumatiky .......O
Interval zberu a odvozu pneumatík bude realizovaný podľa individuálnych potrieb danej obce. Pneumatiky budú zbierané pracovníkmi obce od rodinných domov.
Článok 8 Pôsobnosť obce na úseku
odpadového hospodárstva
8.1. Obec vo veciach štátnej správy od-

E-FOTO V. BRIŠ

padového hospodárstva: • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle
ods. 3 písm a.) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukladá pokuty; • poskytuje držiteľovi
odpadu informácie o umiestení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce, o držiteľoch autorizácie udelenej
MŽP SR; • dáva vyjadrenie k programom
odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov, ktorí sa nachádzajú na území obce.
Účastníci konania
Obec je vždy účastníkom konania, na
ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov nachádza: • prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov; • prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
• prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov; • zmena, rekonštrukcia zariadení na
zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie
odpadov; • uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie; • dekontaminácia;
• zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných
zariadení; • odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
8.3. Zodpovednosť za porušenie povinnosti tohto nariadenia
8.3.1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
• zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad
v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákona o odpadoch) § 18 ods. 3 písm. b.);
• uloží odpad na iné miesto, než na miesto
určené obcou § 18 ods. 3 písm. a.) a § 39
ods. 5 písm. c.) zákona o odpadoch; • nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18
ods. 6 zákona o odpadoc; • nakladá s inými
ako komunálnymi odpadmi alebo s inými
ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore § 19 ods. 1 písm. b.), f.) a k.) alebo
nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm
i.); • neposkytne obcou požadované údaje
podľa § 39 ods. 9; • nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch; • nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41;
• nakladá s odpadovými olejmi v rozpore
s § 42; • nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43; • ak je držiteľom
starého vozidla, nesplní povinnosť podľa
§ 51 alebo § 53 ods. 6; • nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortu-

ti v rozpore s § 47; • nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií
v rozpore s § 40c
8.3.2. Výška pokuty:
a.) do 5000 Sk za porušenie písm. a.),
b.), c.) a f.); b.) do 20 000 Sk za porušenie
písm. d.), g.) až s.)
Priestupky prejednáva: • obec v prípade a.) až c.) f.) a s.); • obvodný úrad životného prostredia v prípade písm. d.),g.), až
r.). Na priestupky a na ich prejednanie sa
vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372 /1990 Zb.
o priestupkoch).
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom: • rozpočtu obce v prípade
písm. a.) až c.), f.) a s.); • štátneho rozpočtu
v prípade písm. d.) e.), g.) až r.)
8.4. Porušenie povinnosti
právnickou osobou
Starosta obce môže právnickej osobe
uložiť za porušenie tohto nariadenia pokutu do výšky 200 000 Sk v zmysle zákona o obecnom zriadení ak:
• poruší toto nariadenie
• nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti
a tým naruší vzhľad alebo prostredie v obci,

alebo ak znečistí verejné priestranszvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
Pokutu možno uložiť do jedného roka
odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom , kto
sa priestupku v zmysle bodu 8.4.1 dopustil,
najneskôr však do troch rokov od porušenia
nariadenia. Na konanie o uložení pokuty sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
9.2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: • orgány obce (komisie obecného zastupiteľstva); • poslanci OZ;
• obecný úrad; • orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencii.
9.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia sa ruší doteraz platné VZN č. 2/
2001 o odpadoch schválené uznesením OZ
zo dňa 17. 12. 2001. Toto VZN nadobúda
účinnosť dňa 1. 1. 2005
Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zákamenné
o miestnych daniach č. 3/2004
Obec Zákamenné v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení a zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva Všeobecné záväzné
nariadenie o miestnych daniach č. 3/2004
o podmienkach určovania a vyberania daní na území obce Zákamenné
§ 1 Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č.
69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v náväznosti na § 98 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady z a v á d z a s účin-

nosťou od 1. 1. 2005 nasledovné dane:
a) daň za užívanie verejného
priestranstva
b) daň za predajné automaty
c) daň za nevýherné hracie automaty
2) Základné ustanovenia miestnych
daní sú uvedené v štvrtej, šiestej a siedmej
časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré upravujú daňovníka uvedených daní, základy daní, vznik a zánik daňovej povinnosti, vyberanie daní a správu daní.
Čl. 1 Daň za užívanie verejného
priestranstva
§ 2 Základ dane
1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
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Jožo Suchý – „Jigga Jigga“ – „slovenský Scooter“
26. december 2004 sa pomaly končil, blížila sa polnoc a „Joža nikde … 10 minút po polnoci,
teda už 27. december a jeho stále nikde. Po nejakom čase sme už
prestali rátať minúty, ktoré ubehli
odvtedy, čo sa malo začať vystúpenie slovenskej „scooterstar“ v našom zákamenskom kultúrnom
dome a naplno zaujatí tancom, či
sledovaním ostatných sme si ani
nevšimli ako DJ „nenápadne“ púšťal hity ozajstnej skupiny Scooter.
(Prečo asi?) Keď tu zrazu …
…najskôr sa rozsvietili svetlá …
…hudba prestala znieť … a …
…pomaly a skromne vyšiel na
pódium Jožo Suchý, známy nám
hlavne z Hviezdnej roty Slovenskej Superstar. Odfarbené vlasy, nápadne tmavé a husté obo-

čie a detský úsmev a samozrejme
jeho pokrik: „Jigga jigga!!!“ Nesklamal a na začiatku svojho vystúpenia samozrejme spustil bez
hudobného sprievodu pár svojich obľúbených bicích nástrojov
a iných neidentiﬁkovateľných zvukov, pre ktoré je teraz taký populárny. Ale potom sa už začala jeho ozajstná šou so známymi hitmi
skupiny Scooter, množstvom kriku, zábavy, jeho tanečnými kreáciami a spolu s publikom sa otriasal v základoch aj samotný kultúrny dom.
Samozrejme vieme, že nie každému sa tento štýl páči, ale hlavné
je uvedomiť si, čo Jožo Suchý dokázal. V televíznej šou bol a to si
musíme uznať trochu strápnený
a neuznaný pred miliónmi televíz-

verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
Verejným priestranstvom na účely
tohto zákona sa rozumie spevnená a nespevnená plocha verejnosti prístupná vo
vlastníctve obce.
§ 3 Sadzba dane
Obecné zastupiteľstvo na základe zákona 582/2004 Z. z . určuje 10 Sk za každý aj
za započatý m2 a každý aj za započatý deň.
Poplatok za predajné miesto je 200 Sk.
§ 4 Oznamovacia povinnosť
1) Daňovník je povinný bezodkladne
písomne oznámiť správcovi dane vznik
alebo zánik daňovej povinnosti.
§5 Výrub dane
1) Daň sa vyrubuje platobným výmerom
ak nie je ďalej stanovené inak a je splatná do
28. 2. bežného roku a nepresahuje 500 Sk
v 2 rovnakých splátkach do 28. 2. a 15. 8.
bežného roku a suma presahuje 500 Sk.
2) Pri príležitostných trhoch a ambulantnom predaji sa daň platí bez vyrubenia v hotovosti do pokladne obce.
Čl. 2 Daň za predajné automaty
§ 6 Predmet dane
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2) Správca dane ustanovuje predmet dane len predajné automaty, ktoré
sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
§ 7 Predajné automaty
Daňovník je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty na území obce.
§ 8 Sadzba dane
1) Obecné zastupiteľstvo určuje na
základe zákona č. 582/2004 Z. z. sadzbu
500 Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 9 Oznámenie o vzniku
daňovej povinnosti
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: • meno a priezvisko (obchodné meno a IČO); • adresu prevádzkovateľa; • miesto, kde sa predajný

automat nachádza; • dátum začatia prevádzkovania; • výrobné číslo a názov predajného automatu; • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k objektu,
kde sa prístroj nachádza.
§ 10 Vyrubenie dane
Daň sa vyberá v slovenských korunách, v hotovosti do pokladne obce, alebo bezhotovostne šekom, alebo peňažným prevodom na účet obce.
Čl. 3 Daň za nevýherné
hracie automaty
§ 11 Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné
hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré
sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti.
2) Nevýherné hracie prístroje sú: • elektronické prístroje, • mechanické prístroje, •
automaty, • iné zariadenia na zábavné hry.
§ 12 Sadzba dane
1) Obecné zastupiteľstvo na základe
zákona 582/ 2004 Z. z. určuje sadzbu
500 Sk na jeden hrací automat a rok.
§ 13 Oznámenie daňovej
povinnosti
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: • meno a priezvisko (obchodné meno, IČO); • odmena prevádzkovateľa; • miesto, kde sa nevýherný
hrací automat nachádza; • dátum začatia
prevádzkovania; • výrobné číslo a názov
nevýherného hracieho prístroja; • doklad
preukazujúci vlastn. alebo iné právo k objektu, kde sa prístroj nachádza.
§ 14 Daň sa vyberá v Sk v hotovosti do
pokladne obce alebo bezhotovostne šekom
alebo peňažným prevodom na účet obce.
Čl. 4 § 15 Záverečné ustanovenie
1) OZ obce Zákamenné sa na tomto
VZN o miestnych daniach na rok 2005
uznieslo 13. 12. 2004.
2) VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2005.
3) Návrh VZN bol vyvesený na úrad-

nych divákov a dokonca zaradený
do Hviezdnej roty. No on sa „otriasol“, veril si a robil to, čo chcel a to,
čo má rád. A robí to doteraz. Je

nám živým príkladom v tom, že
hoci nás iní nepodporia, mali by
sme si ísť za svojím snom …
Zuzana Vrábľová

Až do rána bieleho…
Dňa 21. 1. 2005 sa uskutočnil
XI. Obecný ples. Na plese sa zabávalo 120 ľudí. Obecný ples otvoril
starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Po prípitku vystúpili Zákamenské muchotrávky so svojimi country tancami a nálada sa začala. V prestávkach zahrala Ľudová
hudba, v programe sa predstavili
so svojimi scénkami aj Roboši. Milo prekvapil aj Jozef Briššák s dvoma kamarátmi, ktorí keď zahrali na svojich nástrojoch a zaspievali, tak vyprovokovali viacerých
plesajúcich v dobrej nálade, aby
si spolu zaspievali. Pred polnocou
pripravili muchotrávky prekvape-

nie mierne erotickou šou. V prípade, že by sa na účastníkov v tombole neusmialo šťastie, každý pár
mal na stole pripravenú malú pozornosť.
Zlatým klincom programu už
po druhýkrát bolo zabíjanie klinca tesárskym kladivom do kláta.
Najúspešnejší z mužov bol František Polťák z Poriečia a najzručnejšia v mužskej profesii bola Helena
Balúnová z Farského briežka.
O tom, že bolo dobre svedčí to,
že ples sa končil ráno a plesajúce
páry sa z tanečnej sály kultúrneho
domu rozchádzali po 6 00 hod. .
V. Sekerášová

Projekt Integrácia
Projekt bol spustený na realizáciu Žilinským samosprávnym krajom na základe vypracovaného doplnku dňa 1. 6. 2004. Od tohto dňa
sa integračný proces podľa môjho návrhu v projekte začal realizovať
podľa motta: „Pomôž mi, aby som to dokázal, sám.“
Cieľom bola spolupráca Domova sociálnych služieb v Zákamennom
a ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, vzájomné stretnutia obohatené spoločnou
činnosťou a športovými aktivitami. Ideou projektu bol rozvoj komunikačných a pohybových schopností u klientov, ich postupná integrácia
do kolektívu detí, ktorý sa menil. Realizácia sa ukončila 1. 12. 2004.
Cieľom tohto projektu bolo poukázať na možnosti, schopnosti,
talent, tvorivosť a iniciatívu ľudí s duševnými poruchami. Priateľstva
detí s klientmi sa utvrdzujú aj naďalej. Deti zo školského klubu našim
klientom poslali na Vianoce 14 listov spolu so želaním šťastia, zdravia
a skorého spoločného stretnutia. Naši dvaja klienti deťom napísali tiež
list k Vianociam. Staršie deti v školskom časopise Úlet uverejnili o našich klientoch na dvojstrane ich názory, záujmy a postrehy. Myslím, že
spolupráca, ktorú sme začali bude pokračovať aj naďalej.
Poďakovanie patrí pánu riaditeľovi ZŠ Jána Vojtaššáka Mgr. Emilovi Revajovi za podporu a otvorený prístup pri realizácii projektu
Integrácie a pani učiteľkám Subjakovej, Šalátovej, Veselovskej za
Ing. Emília Olešová
trpezlivosť a láskavý prístup.
nej tabuli obce od 27. novembra 2004.
4) Toto VZN bolo zverejnené na úradnej
tabuli obce od 15. 12. 2004 do 31. 12. 2004.

5) Týmto sa ruší VZN č. 4/95 zo dňa
21. 12. 1995 o miestnych poplatkoch.
Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce
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AKCIE v kultúrnom dome
27. 3. Veľkonočná zábava
2. 4. Svadba
10. 4. Okresný snem KDH
o 14 00 hod.
16. 4. , 23. 4., 30. 4. Svadba
1. 5. Výročná členská
schôdza ZŤP
8. 5. Deň matiek – obecná
oslava
21. 5. Disko zábava
22. 5. Vystúpenie Stašák –
Jadranka
kultúrny program
o 14 00 hod.

spoločenská rubrika / kultúra

Činnosť obecnej knižnice v roku 2004
OD 1. AUGUSTA PLATIA NOVÉ OTVÁRACIE HODÍNY
HODÍNY::
PONDELOK 11 30 – 14 30
UTOROK – ŠTVRTOK 11 30 – 15 00
PIATOK 14 30 – 18 30

J. Rusnáková,
pracovníčka obecnej knižnice

NAŠI JUBILANTI
80 rokov života
Aplónia Florková,
Emília Janoťáková

Najmladší návštevníci obecnej
knižnice

75 rokov života
Jozef Polťák, Kristína
Klimčíková, Helena Beňušová,
Rozália Janoťáková,
Kristína Florková,

V roku 2004 boli nakúpené knihy v hodnote 21 000 Sk. Zakúpených bolo 103 nových titulov, ktoré
sa najviac požičiavajú, lebo najväčší záujem je o nové knihy. Vyradených bolo 49 knižných jednotiek.
Medzi nimi sú aj knihy, ktoré čitatelia po viacnásobnom vyzvaní,
aby knihu vrátili tak neurobili. Celý rok bol veľký záujem o knihy, tak
pre dospelých ako aj pre deti. Za
celý rok navštívilo knižnicu 6 641
návštevníkov. Vypožičaných bolo
26 949 kníh.

70 rokov života
Jozef Plaskúr, Kamila
Večerková, Justína Rončáková,
Jozuefa Sumihorová,
Katarína Kondelová,
Jozef Beňuš, Štefan Vrábeľ,
Ľudovít Buckulčík,
Margita Buckulčíková,
65 rokov života
Jozef Šimjak, Antonia
Chmeľová, Helena Klimčíková,
Mária Boškajová, Anna
Blšáková, Rudolf Janeta,
Mária Srogončíková, Agneša
Laššáková, Emil Zvonár,
Kristína Jurašková,
60 rokov života
Margita Uradníková, Martin
Bajčičák, Milan Lučivňák,
Vendelín Koleň, Mária Marková
Všetkým srdečne blahoželáme

Čitatelia, ktorí radi čítajú a najviac
navštevujú knižnicu: • deti: Jozef
Sochuľák, Zákamenné č. 1017; Veronika Dibdiaková, Zákamenné č.
1089; Alena Čičová, Zákamenné č.
441; • dospelí: Gabriela Vojtaššáková, Zákamenné č. 666; Margita Franeková Zákamenné č. 851; Helena
Buknová, Zákamenné č. 514. Knižnicu navštevujú aj deti predškolského zariadenia. Vedieme s nimi besiedku, a to sú najvnímavejší poslucháči. Deti najviac zaujíma, ako
vznikajú knihy a akým spôsobom sa
tu nahromadilo také množstvo kníh.

foto: m. iglár

Prišla k nám princezná
Skončil sa čas plesov a karnevalov. Deti z materskej školy v Oraviciach so svojimi učiteľkami a rodičmi ho tiež využili a vlastnoručne zhotovené karnevalové masky
predviedli na maškarnom plese.
Zajačiky, princezničky, vodníci, šašovia a všetci ostatní vzorne
počúvali princeznú, ktorá ich voviedla do ríše rozprávok.
Tam na nich čakalo množstvo prekvapení. Deti prechádza-

VÍTAJTE MEDZI NAMI
December Sabina Brandysová, Tibor Peňák, Agata Sivčáková, Dávid
Sochuľák, Karolína Plaskúrová,
Adam Jakubjak, Jakub Kurňavka
Január Simona Václavová, Tomáš
Kovalík, Anežka Janetová, Adriána Štepančíková, Lucia Jakubčeková, Dominik Kubizna, Paulína
Jančeková, Adam Zlatoš Február
Alena Vlčáková, Michaela Klimčíková
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Štefan Kubacka, nar. 20. 11.
1931 † 21. 2. 2005
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3. 2. 2005 MŠ Oravice – karneval

li hrôzostrašným perníkovým
domčekom, kde na nich s metlou čakala baba Jaga.. Stretli sa
so šesťhlavým drakom, zaspievali si s čarovným klavírom a v dlhej promenáde nezabudli predstaviť svoje masky.
Myslíte si, že hladovali? Ale
kdeže. Za odvahu a veselú zábavu
boli deti aj rodičia odmenení voňavým čajom a sladkými dobrotami
Kolektív MŠ – Oravice

AKTIVITA ČLENOV
Združenia zdravotne
postihnutých Oravy,
členská základňa
Zákamenné
Dňa 23. 2. 2005 sa 40 členov
Združenia zdravotne postihnutých Oravy, členská základňa Zákamenné, zúčastnilo akcie v zasadačke OcÚ, ktorú poriadala TOP Slovakia. Za účasť
na tejto akcii organizácia dostala od poriadateľa menšiu ﬁnančnú sumu, ktorá bude účelne použitá na činnosť organizácie. Za
bezplatné využitie priestorov
zasadačky OcÚ sa členovia obci zaviazali na jar zorganizovať
brigádu pri úprave okolia miestneho cintorína. Takáto spolupráca obohacuje a prináša úžitok tk pre členov organizácie ako
V. Sekerášová
aj pre obec.
OPRAVA V obecných novinách
Zákamenčan 5/2004 bol chybne
uverejnený autor článku ,,Hranice rozdeľujú, hranice spájajú”.
Autorom článku je Mgr. Demko.
Za neúmyselne vzniknutú chybu sa šéfredaktor ospravedlňuje.
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MARTIN BAJČIČÁK – osobnosť obce, na ktorú sme
právom hrdí * * * * * * *
Martin Bajčičák, náš zákamenský rodák sa postaral 12. 2. 2005
v nemeckom stredisku Reit im
Winkli o historický triumf a ako
prvému Slovákovi vôbec sa podarilo suverénne vyhrať preteky Svetového pohára na 15 km voľnou technikou. Bajčičák prepísal históriu
slovenského lyžovania. V 97-člennom pelotóne pretekal s číslom 68.
Jeho fantastický úspech prekvapil
a vyrazil dych všetkým.
Prvé kroky Martina Bajčičáka
na bežkách viedol jeho učiteľ na ZŠ
v Zákamennom Albín Bernaťák.
Aby mohol výkonnostne rásť, prešiel pod vedenie trénerov LO TJ
Slávia v Dolnom Kubíne Stana Erla a Pavla Kutlíka. Tu sa stal špičkovým pretekárom nielen v SR, ale
aj v bývalej ČSSR. Po maturite na
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v D.
Kubíne o tohto perspektívneho
pretekára prejavili záujem v Stredisku vrcholového športu na Štrbskom Plese. Odvtedy reprezentuje
Slovensko na vrcholových športových podujatiach, kde dosiahol už
viaceré úspechy.

MHL Zákamenné
14. kolo prinieslo niektoré prekvapenia – najmä prehru Oravic
s hráčmi Favoritu a taktiež výhra
FC Proﬁkov nad Dibďom. Derby
zápas medzi Feribusom a FC Horským Santosom vyznel lepšie pre
hráčov Feribusu, ktorý si udržali
prvé miesto. Na druhú priečku sa
vrátil Colorspol, ktorý zdolal Kvn.
Hráči Bamasi si poradili s FC Šerif
a pomerne jednoznačne zvíťazili.
Výsledky: Oravice – Favorit 4:6
J. Vojtaššak, V. Vojtaššak 2, Vrabeľ
– Martauz 2, Antušak 3, M. Majchrak; Feribus – FC Hor. Santos 5:

Nový putovný pohár

Na majstrovstvách sveta v Oberstdorfe v nedeľu 20. 2. 2005 sa v obľúbenej disciplíne Martin v skiatlone
na 15 km klasický spôsob a 15 km
voľnou technikou od úvodu držal
na čele peletónu a niekoľkokrát aj
viedol. Podľa slov Martina sa mu
v závere prestalo dariť. Začali mu
lyže šmýkať, nedržalo mu už viazanie a išiel vlastne na rukách. Dostal
strašné kŕče do rúk, čím stratil veľa síl. V tom momente ho predbehlo viacero pretekárov čím stratil
kontakt s vedúcou skupinou. Aj po
zmobilizovaní posledných síl v záverečnom ﬁniši mu už chýbali sily
na prvenstvo. I keď Martinovi medaila v skiatlone ušla len o vlások,
bol štvrtý, môže byť spokojný. Dosiahol ďalší historický zápis, získal
vôbec najlepšie umiestnenie Slováka na majstrovstvách sveta v bežeckom lyžovaní.
Svetový šampionát vyvrcholil v nedeľu 27. 2. 2005 pretekmi
na 50 km klasický spôsob. Martin bol v dobrej forme a veril si.
Takmer počas celých pretekov
sa držal v popredí a sivú kombi2 Ľ. Šalata 2, Bolibruch 3, J. Godiš
ml. 2; Kvn – Colorspol 4:6 Plaskur
2, Š. Florek 2, Mikolajčik 2, Zavoďančik 2, Sitarik 2; Bamas – FC
Šerif 7:3 Kormaňak, L. Hladek, R.
Hladek, Matejčik, Betik 3, A. Večerek, P. Večerek, J. Večerek ml.; Dibďo – FC Proﬁci 4:7 Jašica 2, Straka, Polťak, Marko 2, Kurňavka, V.
Klimčik 2, Kakus, P. Klimčik
Tabuľka 14. kolo
1. Feribus
131120 96:33 33
2. Corospol
131021 82:58 31
3. FC H. Santos 1392 2 82:50 29
4. Oravice
1375 1 61:48 22
5. Dibďo
1366 1 62:72 19
6. Favorit
1358 0 55:65 15
7. Kvn
1347 2 44:59 14
8. Bamas
1348 1 75:75 13
9. FC Proﬁci 1339 1 62:90 10
10. FC Šerif
13111152:105 4
MHFL
Finálovým dňom sa ukončil piaty ročník miniligy. Stretli sa v ňom
štyri najlepšie družstvá po základnej časti. Víťazstvo obhájili hráči
Feribusu, ktorí vyhrali aj základnú
časť. Na druhom mieste skončilo
družstvo z Novoti Colorspol a na
treťom mieste FC Horský Santos,
ktorý obhájil vlaňajšie umiestnenie.
Na štvrtej priečke skončili Oravice,
napriek tomu ostávajú najúspešnejším družstvom v Zákamennom.
Najlepším strelcom sa stal Ľ. Šalata,
ktorý strelil súperom 38 gólov.

nézu so štartovým číslom 12 bolo neraz vidieť na samom čele peletónu. V polovici pretekov začalo snežiť, sneh sa mu lepil na
lyže, v závere ešte spadol a tým
stratil aj poslednú nádej na lepšie umiestnenie. I keď ho niektoré momenty veľmi mrzia, dosiahnuté výsledky tešia. Predsa
dosiahol skvelé výsledky a potvrdil, že je v dobrej forme. Čakajú
ho ešte preteky vo Fínsku, maratón v Nórsku, finálový skiatlon

a štart slovenskej štafety. Veríme,
že ešte kartami zamieša.
V Zákamenčanoch má veľkú
podporu, držia mu palce a prajú
mu naďalej dobrú formu a veria,
že sa od neho dočkajú ešte skvelých športových výsledkoch na svetových súťažiach. Samozrejme, že
ho radi uvidíme doma v Zákamennom, aby sme mu mohli keď aj s odstupom času zablahoželať k úspechu a reprezentácii Zákamenného,
Oravy a Slovenska. V. Sekerášová

Výsledky: FC Hor. Santos – Oravice 4:2 J. Godiš ml, Florek, Dendys
2, J. Vojtaššák, V. Vojtaššák; Feribus
– Colorspol 3 : 4 Hrkeľ, Polťák, Šalata, – Mikolajčík 2, Betik, Jašica;
Feribus – Oravice 2 : 1 Ľ.Šalata,
Bolibruch, – V. Vojtaššák; FC Hor.
Santos – Colorspol 6: 5 Dendys, J.
Godiš ml. 3, Florek 2, Zavoďančik,
Jašica, Mikolajčik, Betik; Oravice –
Colorspol 0 : 4 Jašica 3, Mikolajčík;
Feribus – FC Hor. Santos 5: 3 Bolibruch 2, Verniček, Kopta, Ľ. Šalata, – J. Godiš ml. 2, Ferenčík.

STAVEBNINY STAVOR

Konečná tabuľka 5. ročník
1. Feribus
3 2 1 0 10 : 8
2. Cororspol
3 2 1 0 13: 9
3. FC H. Santos 3 2 1 0 13 : 12
4. Oravice
3 0 3 0 3 : 10

KÚPIME STAVEBNÝ
POZEMOK
* * * v Zákamennom * * *

Tel. : 0907 822 649

PREDÁM BYT 251

* * * v ZÁKAMENNOM * * *

Cena dohodou do 510 tisíc Sk
Ing. František Florek
Zákamenné 207
Tel.: 5592472, 0903296867

6
6
6
0

spol. s.r.o. (areál bývalej ZTS)
Ponúkame na predaj nasledovný
stavebný materiál:
PORFIX, YTONG, POROTERM,
SETA, komínové a sadrokartónové
systémy, omietky BAUMIX, CEMIX,
štrky, piesky, elektroinštalačný
a rôzny stavebný materiál.
Pri kamiónovom odbere výhodné
zľavy resp. zľavy dohodou.
Odvoz zabezpečíme aj vlastnou
dopravou.
Kontakt – mobil: 0905 527 433
Tel/fax: 043/55 92 234
e-mail: stavor@na ex.sk
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

KINO ZÁKAMENNÉ
20. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.

Mobil
Protivné baby
Alexander veľký
Sexbomba od vedľa
Agenti nula nula
Zlá výchova
Jeho foter to je lotor
O dve slabiky pozadu
Po západe slnka
Príliš dlhé zásnuby
Snowboarďáci
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Lyžiarske preteky O pohár starostu obce – II. ročník

Snow paráda ...
To tu ešte nebolo!!! Trikrát
HURÁ Robošom: „Hurá! Hurá!
Hurá!“ Niekde v ich hlavách sa totiž zrodil nápad usporiadať tak super zimnú šou akou sa nepochybne
stala práve Snow parada. Aj napriek
nepriaznivému počasiu sa malí aj
veľkí umelci schádzali už v sobotu
5. 3. 2005, aby takto v mraze a v zime začali pracovať na tom, čo sme
si ani nedokázali predstaviť. Doteraz pre nás výtvory zo snehu predstavovali len snehuliakov a ani by
sme neprišli na to, že zo snehu sa dá
vytvoriť aj WC, topánka, Eiffelova
veža, spiaca krásavica či poriadna
svinka...Samozrejme nebolo to jednoduché, ani sneh nebol práve najlepší, bolo ho treba polievať a tak sa
v práci pokračovalo aj v nedeľu 6. 3.
2005. O to väčšiu zábavu zažili tí, čo
sa toho či už priamo alebo nepriamo
zúčastnili, pretože aj taký obyčajný

Najlepšie diela

pozorovateľ si určite prišiel na svoje (ako napríklad ja, či pán učiteľ
Demko). Úsilie týchto vytrvalých
tvorcov prinieslo svoje ovocie hlavne v nedeľu popoludní, keď si mohli
plnými dúškami vychutnať ako
ostatní obdivujú ich fantáziu prenesenú do snehových výtvorov.
A bolo sa na čo pozerať!
Od toho najmenšieho (ale zato
krásne farebného) kostolíka – mimochodom verná kópia nášho farského cez stredne veľkú korytnačku, auto až po nekonečne dlhého
hada a krokodíla. Bolo ťažké rozhodnúť sa kam skôr pozrieť a preto
si už ani nedokážem predstaviť akú
nezávidenia hodnú úlohu mala porota. Vybrať ten najkrajší najzložitejší a najzaujímavejší kúsok bola
doslova a do písmena drina.
Ale nakoniec sa predsa len rozhodlo. Súťažiaci boli rozdelení do

Dňa 26. 2. 2005 sa v lyžiarskom
stredisku SKI SEVEN Zákamenné uskutočnil 2. ročník lyžiarskych
pretekov v obrovskom slalome
O pohár starostu obce. V ôsmich
kategóriách súťažilo 95 pretekárov. V hlavnej disciplíne mužov
zvíťazil Jozef Dibdiak, rodák zo
Zákamenného t. č. bývajúci v Dolnom Kubíne, ktorý si aj prevzal pohár starostu obce Zákamenné. Nový putovný pohár zostal na Obecnom úrade v Zákamennom a získa
ho trojnásobný víťaz.
Výsledky
Mladšie žiačky: 1. Lenka Furindová, D. Kubín; 2. Klára Murínová, Zákamenné; 3. Klára Mikolajčíková, Novoť.
Staršie žiačky: 1. Anna Dibdiaková, D. Kubín; 2. Michaela Furindová, D. Kubín; 3. Petra
Maťugová D. Kubín.

Ženy: 1. Jozefína Mikolajčíková, Novoť; 2. Marta Bedrichová,
Tvrdošín; 3. Katarína Vajdiarová, Novoť.
Snowboard ženy: 1. Božena
Klimčíková, Novoť; 2. Zuzana Ďuríková, Levice; 3. Klaudia Klimčíková, Novoť;
Mladší riaci: 1. Martin Murín,
Zákamenné; 2. Jakub Slezak, Nitra; 3. Marek Polťák, Zákamenné;
Starší žiaci: 1. Jakub Dibdiak,
Zákamenné; 2. Filip Planeta, Námestovo; 3. Miloš Štepita, Námestovo;
Muži: 1. Jozef Dibdiak, D. Kubín; 2. Peter Furinda, D. Kubín; 3.
Juraj Žilinčík, B. Bystrica.
Snowboard muži: 1. Jakub
Bartoš, Novoť; 2. Jakub Planeta, Námestovo; 3. Štefan Bystričan, Novoť.
V. Sekerášová

dvoch kategórií: 1. Tí, ktorí navštevujú ZŠ a 2. Tí, ktorým pomáhali aj dospelí.
A ako to dopadlo?!
1. kategória: 1. miesto – kostol,
2. miesto – spiaca krásavica
(Katka Koleňová), 3. miesto – had.
2.kategória: 1. miesto – psík (súrodenci Majka, Dušanko Strakoví
a mamina), 2. miesto – Eiffelova veža, 3. miesto – korytnačka.
Tí, čo nevyhrali nemali najmenší dôvod byť smutní. Obdivu si určite zažili až dosť, pocit z dobre vykonanej práce – aj ten bol a navyše
bola zábava! Zaujímavosťou bolo, že niektorí umelci až do poslednej chvíle netušili „čo to bude až to
bude“. Ukážkovým príkladom je víťazný psík z 2. kategórie. Z počiatočnej kopy mal byť najskôr vláčik,
potom „ktoviečo“ a nakoniec...veď
viete! A tento príklad nebol jediný.

No a o tom to je ... Tento hoci mrazivý, ale skvelý deň bol úžasnou príležitosťou na to, aby zákamenské
deti predviedli čo v nich je. A je toho v nich ešte oveľa viac, len musia
dostať príležitosť prejaviť sa. A túto príležitosť by sme im mali vytvárať my dospelí. Nevyhovárajme sa
na nedostatok času či ﬁnancií, pretože sa ukázalo, že tam kde je vôľa,
tam je aj cesta! Zuzana Vrábľová

INFORMÁCIA PRE
VŠETKÝCH
Ak mate záujem, aby sa Váš
príspevok dostal k čitateľom
Zákamenčana, nepremeškajte
termíny uzávierok: 17. máj,
26. júl, 4. október, 7. december
Vopred ďakujeme za ochotu
spolupracovať
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