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bude vás zaujímať...

Vážení občania,
opäť je tu čas najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Je to obdobie, keď motto „Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ nám preniká hlbšie do srdca. Prežiť Vianoce naplno potom môže znamenať aj to, že namiesto stresov v preplnených nákupných centrách venujeme viac času modlitbe, rodine
alebo chudobným. Vianočný čas nám pripomína, že kresťanské základy chránia hodnotu a dôstojnosť každého človeka od momentu počatia až po prirodzený prechod do večnosti. Vianoce nie sú prejavom bohatstva, ale sú bohatstvom ducha, lásky a porozumenia. Čím viac sme Bohu vďační za život, lásku, Jeho milosrdenstvo, tým viac nás On požehnáva a posilňuje duchovnými darmi múdrosti, rozumu, radosti, poznania a sily.
Milí spoluobčania,
prajem vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný rok 2012.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 11. októbra 2011 sa konalo zasadanie obecného zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základnej školy s MŠ Čierne - Vyšný koniec a Materskej školy
Čierne - Ústredie v školskom roku 2010/2011.
3. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2011.
4. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
5. Podnety a požiadavky občanov bývajúcich v osade Sihelky k oprave poškodenej cesty.

II. s c h v a ľ u j e:
Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Zdeněk Martaus, Ing. Peter Moják.
Plány práce orgánov obce (OR a OZ) na II. polrok 2011.
Výsledky hospodárenia obce za I. polrok 2011.
Podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpredaj pozemkov priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:
a) pozemok p. č. KNC 4576/13 trvalý trávny porast o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 Jaroslavovi Romanovi a Daniele
Romanovej, bytom Čierne č. 245 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
b) pozemok p. č. KNC 4576/14 trvalý trávny porast o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 Máriovi Cerchlanovi a Ivane Cerchlanovej, bytom Oščadnica 1489 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
c) pozemok p. č. KNC 4576/16 trvalý trávny porast o výmere 763 m2 za cenu 15,- €/1m2 Jánovi Benkovi, bytom Čierne č.74
a Monike Benkovej, bytom Čierne č.974 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
5. Zámer odpredať časť pozemku p. č. KN 4715/1 priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválení na ďalších zasadaniach obecného
zastupiteľstva
6. Prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 45 p. Miroslave Špilovej, bytom Čierne č. 214 od 15.10.2011.
7. Odpustenie nájmu za nebytové priestory za 2 mesiace vo výške 66,- € p. Ľudmile Krkoškovej, Čierne č. 152 – predajňa Rozličný
tovar M + K, budova č. p. 169 na základe jej žiadosti
8. Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb (priestory bývalej gynekologickej ambulancie) p. Božene Ramšákovej, Skalité
645 na zriadenie prevádzky – Pohrebné služby.
9. Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb p. Pavlovi Kubalákovi – ZNAK-mont, Čierne 529 na kancelárske účely.
10. Zvýšenie nájmu pre nájomníkov v bytových domoch Obce Čierne o 0,20 €/1m2 podlahovej plochy bytu z dôvodu tvorenia fondu
opráv od 1. 11. 2011. Výška nájmu bude nasledovná:
a) bytový dom č. p. 45 – 1,59 €/1m2 podlahovej plochy bytu,
b) bytový dom č. p. 1151 – 1,96 €/1 m2 podlahovej plochy bytu,
c) bytové jednotky v budove č. p. 169 – 2,26 €/1m2 podlahovej plochy bytu.
11. Odpredaj kovového prístrešku na uhlie, ktorý bol umiestnený pri ZŠ Čierne – Ústredie.

1.
2.
3.
4.
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12. Predložený návrh Základnej školy s MŠ Čierne - Vyšný koniec na vyradenie predmetov z 13.6.2011 (školské stoličky a školské
stoly).
13. Žiadosť Základnej školy Čierne – Ústredie o úpravu rozpočtu:
- zníženie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na prevádzku vo výške 9.000,- €,
- zvýšenie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na mzdy a odvody vo výške 9.000,- €.
14. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Čierne - Vyšný koniec o úpravu rozpočtu:
- zníženie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na prevádzku vo výške 11.800,- €,
- zvýšenie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na mzdy a odvody vo výške 11.800,- €.
15. Odpredaj vodojemu a čerpacej stanice Čierne – Zagrúne. Predajná cena bude stanovená dohodou.
16. Návrhy na udelenie ceny obce nasledovne: p. Jozef Pastierovič, in memoriam, p. JUDr. Jozef Potočár, Čierne 3, p. Jozef Čarnecký,
Čierne 35

III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Prenájom nebytových priestorov p. Martinovi Raszykovi, Čierne 130 v Dome služieb (priestory bývalej gynekologickej ambulancie a bývalej lekárne) na účel predaja a opravy počítačovej technológie a internetovú kaviareň.
2. Zámer odpredať časť pozemku p. č. KN 3260 v k. ú. Čierne.
3. Zámer odpredať pozemok p. č. KN 4730 v k. ú. Čierne.
4. Zámer odpredať pozemok odčlenením z parcely p. č. KNC 4724/1 v k. ú. Čierne.
5. Zámer odpredať pozemok KN 3546/2 a časť pozemku KN 3628/100 v k. ú. Čierne.
6. Žiadosť OTS, s. r. o. Štúrova 1706, Čadca o spolupodieľanie sa na nákladoch za premiestnenie MMDS vysielača v obci Čierne.

IV. u k l a d á:
1. Komisii finančnej a správy obecného majetku predložiť návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2011 a návrh rozpočtu Obce Čierne
na roky 2012 až 2014.
Termín: do budúceho OZ
Zodpovedný: Predseda komisie – Milan Jurga
2. Komisii finančnej a správy obecného majetku pripraviť návrh na použitie finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov získaných z predaja budovy Magistrál č.p. 175, Čierne.
Termín: do budúceho OZ
Zodpovedný: Predseda komisie – Milan Jurga
3. Prednostovi ObÚ vyzvať p. Ivana Martinca – BAMA, ČSA 1306/48, Kysucké Nové Mesto k zaplateniu pomernej časti dlžnej
sumy vo výške 4.954,89 € za nájom a 1.423,25 € za služby.
Termín: do 30. 10. 2011
Zodpovedný: JUDr. Jozef Potočár, prednosta ObÚ
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s c h v a ľ u j e:
17. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 3/2011 upravujúce spôsob prenájmu obecných a nájomných bytov Obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov s c h v a ľ u j e:
18. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009, ktoré určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čierne.
V Čiernom dňa 11. 10. 2011
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Obec Čierne na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 3/2011
upravujúce spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Čierne
Čl. 1
Nájomný byt
Nájomným obecným bytom pre účel tohto VZN sa považuje byt v bytovom dome, v polyfunkčnom bytovom dome alebo rodinnom
dome určený na bývanie.
Čl. 2
Prenajímateľ
Prenajímateľom nájomných obecných bytov je Obec Čierne. Na správu nájomných obecných bytov môže obec po schválení obecným
zastupiteľstvom zriadiť správcovskú organizáciu.
Čl. 3
Nájomca
(1) Nájomcom nájomného obecného bytu môže byť:
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a) fyzická osoba, ak jej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa
osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka. Mesačný príjem sa vypočíta ako podiel príjmu, resp. príjmov podľa prvej vety za predchádzajúci kalendárny rok
a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal,
b) mladá rodina, za ktorú sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania zmluvy o nájme má menej
ako 35 rokov veku a spĺňa podmienky príjmu podľa písmena a/.
(2) Ak nepožiadala o uzavretie zmluvy o nájme fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku podľa ods.1. písmeno a), uzatvorí prenajímateľ
zmluvu o nájme s nájomcom, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok:
a) príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný podľa ods. 1 písmeno a), prevyšuje trojnásobok životného minima a neprevyšuje triapol násobok životného minima,
b) príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný
podľa ods.1 písmeno a), prevyšuje triapol násobok životného minima.
(3) V zmluve o nájme upraví prenajímateľ právo nájomcu na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v zmluve o nájme a v tomto VZN a nájomca bude o možnosti opakovaného nájmu bytu informovaný minimálne tri mesiace pred termínom ukončenia nájmu bytu.
(4) Občan, ktorému bude pridelený obecný nájomný byt, je povinný uhradiť na účet Obce Čierne najneskôr pri podpise zmluvy
o nájme bytu finančnú zábezpeku vo výške štvornásobku mesačného nájomného. Finančná zábezpeka bude nájomcovi vrátená
v deň ukončenia nájomnej zmluvy o nájme bytu, znížená o prípadné nedoplatky na nájomnom a poskytovaných službách
a o úhrady za prípadne poškodenie nájomného bytu.
Čl. 4
Doba nájmu
(1) Doba nájmu sa uzatvára nasledovne:
a) u nájomcu podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a b) na dobu neprevyšujúcu tri roky s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu,
b) u nájomcu podľa článku 3 ods. 2 písm. a) na dobu neprevyšujúcu dva roky s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy
o nájme bytu,
c) u nájomcu podľa článku 3 ods. 2 písm. b) na dobu ktorá neprevýši dva roky bez možnosti opakovaného uzatvorenia zmluvy
o nájme bytu.
(2) V prípade, že bude v bytovom dome byt, ktorý bude spĺňať podmienky pre užívanie bytu osobami so zdravotným postihnutím
uvedeným v prílohe č. 1 Výnosu č. V-1/2006 v znení neskorších zmien a doplnkov, sa nájom uzatvára na dobu, ktorá neprevýši
desať rokov s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu. V prípade že prenajímateľ nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 Výnosu č. V – 1/2006 v znení neskorších zmien
a doplnkov, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto byt aj s inou osobou, a to na dobu neprevyšujúcu jeden rok s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu.
Čl. 5
Určenie nájomcu
(1) Nájomný obecný byt sa bude prideľovať na základe žiadosti záujemcu po splnení podmienok tohto VZN.
(2) Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová pri Obecnom zastupiteľstve Čierne po prešetrení všetkých podaných žiadostí
odporučí starostovi obce, obecnej rade a následne obecnému zastupiteľstvu nájomcov pre jednotlivé byty. Nájomcov bytov na základe takéhoto výberu schváli obecné zastupiteľstvo.
(3) Prenajímateľ na základe schválenia nájomcov bytov uzatvorí zmluvu o nájme bytu a fyzicky byt odovzdá nájomcovi.
(4) Ak schválený nájomca bezdôvodne odmietne ponúkaný byt, prípadne do štrnástich dní odo dňa schválenia neuzavrie zmluvu
o nájme bytu, takýto nájomca nemá právo na ďalší byt a zároveň bude vyradený z evidencie žiadateľov o byt.
Čl. 6
Podmienky pre prideľovanie nájomných bytov
Žiadateľ o pridelenie obecného bytu musí spĺňať tieto podmienky:
- trvalý pobyt žiadateľa, u manželov aspoň jedného z nich v obci Čierne,
- v prípade nedostatku žiadosti občanov obce Čierne sa voľný byt pridelí i záujemcovi s trvalým pobytom mimo územia obce
Čierne,
- byt sa pridelí žiadateľovi, u ktorého je predpoklad platenia nájmu (t.j. aby žiadateľ, u manželov aspoň jeden z nich , bol zamestnanec, SZČO, alebo poberateľ dôchodku),
- nemá voči prenajímateľovi a v spoločnostiach v ktorých má prenajímateľ účasť, respektívne boli obcou založené záväzok
z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov.
Čl. 7
Výmena bytov
(1)
Výmena bytov medzi nájomníkmi sa môže uskutočniť na základe písomnej žiadosti nájomcov a po schválení v obecnom
zastupiteľstve.
(2)
Nájomníci bytov, ktorí žiadajú o výmenu, poznajú stav príslušného bytu a preto nebudú môcť požadovať opravy bytu na účet
prenajímateľa. Pri výmene bytov musia byť tieto bez technických závad s prihliadnutím na primeranú opotrebovanosť. Uskutočnenie výmeny bytov bez predchádzajúceho schválenia v obecnom zastupiteľstve sa bude kvalifikovať ako priestupok podľa
§ 26 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, a takáto výmena bude neplatná.
Čl. 8
Zánik nájmu bytu
(1) Nájom bytu zaniká dňom uplynutia nájomnej zmluvy, ak nebola táto podľa ustanovení tohto VZN predĺžená.
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(2) Nájom bytu zaniká písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom.
(3) Nájom bytu zaniká písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a táto začína plynúť od prvého dňa nasledujúci
mesiac po doručení písomnej výpovede.
(4) Prenajímateľ môže ukončiť nájom bytu výpoveďou ak nájomca:
a) neplní podmienky tohto VZN,
b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za poskytovanie služieb spojených s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace,
c) prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,
d) nájomca alebo ten, kto s ním býva v spoločnej domácnosti, napriek písomnej výzve hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho
príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia bytového domu, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných
nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome,
e) užíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie,
f) bez súhlasu prenajímateľa ubytuje v byte aj iné osoby, ktoré nie sú vedené na evidenčnom liste k tomuto bytu,
g) v priebehu užívania bytu nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti určenej na bývanie.
Čl. 9
Výška nájomného
Výška nájomného bude určovaná uznesením obecného zastupiteľstva tak, aby zohľadňovala všetky náklady na nájomný byt.
Čl. 10 Mimoriadne pridelenie nájomného bytu
(1) Nájomný obecný byt môže byť pridelený aj inej fyzickej osobe, ktorá nesplní podmienky článku 3 ods. 1 a 2. a to vtedy, ak ide :
- o osobu, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a ktorej mesačný príjem neprevyšuje 4-násobok životného
minima,
- o osobu, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce, hlavne školské, kultúrne, zdravotnícke
a bezpečnostné,
- o osobu, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest na území obce, prípadne s realizáciou významnej
investície.
(2) Podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10% bytov.
Čl. 11 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Právne vzťahy upravujúce prenájom nájomnych bytov, pokiaľ nie sú upravené týmto VZN, sa riadia všeobecnými právnymi predpismi.
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN môžu byť vykonané iba zákonnými úpravami a schválené obecným zastupiteľstvom.
(3) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa podľa výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo
7.decembra 2006 č. V – 1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších zmien a doplnkov.
(4) Ruší sa VZN č. 1/2008 upravujuce spôsob prenájmu obecných nájomných bytov obce Čierne.
(5) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čiernom dňa 11.10.2011.
(6) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Návrh VZN vyvesený : 20.09.2011, VZN schválené: 11.10.2011, VZN vyvesené: 12.10.2011, VZN účinné: 27.10.2011

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 4/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č.8/2009, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čierne.
Čl. I

Predmet dodatku

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 8/2009 sa dopĺňa nasledovne:
1. V Čl. 4 odsek 2 sa dopĺňa
Žiaci základnej školy so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
a) MŠ stravníci od 2-6 rokov :
Desiata
Obed
0,28 €
0,68 €
b) ZŠ - stravníci od 6-11 rokov:
Raňajky
Desiata
0,33 €
0,23 €
- stravníci od 11-15 rokov:

c)

Raňajky
0,37 €
dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí)
- v MŠ
Obed
1,19 €
- v ZŠ
Obed
1,19 €

Desiata
0,23 €
Úhrada €
1,19 €
Úhrada €
1,19 €

Olovrant
0,23 €
Obed
1,01 €

Úhrada €
1,19 €
Olovrant Večera
0,17 €
0,67 €

Spolu
2,41 €

Obed
1,09 €

Olovrant
0,17 €

Spolu
2,55 €

Večera
0,69 €
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3. Dospelý stravník uhrádza ešte príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie (réžiu) v zariadení školského stravovania
nasledovne:
a) v MŠ
Úhrada €
1,51 €
b) v ZŠ
1,51 €
4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Čl. II Záverečné ustanovenia dodatku
1. Zrušuje sa VZN č. 5/2010.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 11.10. 2011.
3. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Návrh VZN vyvesený: 20.09.2011, VZN schválené : 11.10.2011, VZN vyvesené: 12.10.2011, VZN účinné: 27.10.2011
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Daň z nehnuteľností
Každý daňový subjekt, u ktorého došlo k zmene skutočností ohľadom dane z nehnuteľností v priebehu kalendárneho roka
2011, je povinný nahlásiť túto skutočnosť do 30 dní odo dňa povoleného vkladu do katastra . Do 31. januára 2012 je povinný podať nové daňové priznanie na nehnuteľnosti, ktoré nadobudol v roku 2011, jedná sa o kúpno – predajné zmluvy, darovacie zmluvy, dedičské konania . Rozhodujúci je zápis v katastri nehnuteľností.
Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane vymedzuje zákon č. 582/2004Z.z.
v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2010 o miestnych daniach, ktorý nájdete vyvesený na obecných tabuliach, ako i na
internetovej stránke obce Čierne .V § 13 citovaného všeobecne záväzného nariadenia obce vymedzuje podmienky pre oslobodenia od dane a zníženie dane z nehnuteľností. Ak daňovník spĺňa niektoré z týchto podmienok, je povinný si ich uplatniť
v daňovom priznaní v lehote do 31.1.2012. V prípade držiteľov preukazu ZŤP a ZŤPs je potrebné predložiť fotokópie preukazov taktiež do 31.1.2012.
Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane platobným výmerom, ktorý si prevezme pri platení , v ostatných prípadoch bude
zaslaný do vlastných rúk daňovníkovi. V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný
výmer do 15 dní odo dňa uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Daň z nehnuteľností sa bude inkasovať od 1. marca 2012.

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť
(teda nahlásenie) vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňovník je
povinný ohlásiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane (teda na obecný úrad) na predpísanom tlačive (je na internetovej stránke obce) do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Platenie dane za psa:
• daň za psa vo výške 5,-€ ste povinný zaplatiť do 31. januára 2012. Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka je
alikvotná časť dane splatná do 30 dní. V prípade zániku daňovej povinnosti v priebehu roka správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
Marta Jašurková

Územný plán v obci Čierne
Každá obec nad 2000 obyvateľov na Slovensku je povinná vypracovať územný plán obce. Je to dôležitý dokument, ktorý prechádza zložitým procesom pripomienkovania verejnosti ako aj štátnych organizácií. Jeho úlohou je naplánovať rozvoj obce
a zabrániť chaotickému zastavovaniu pozemkov, rešpektovať pri výstavbe ochranné pásma a vymedzené územia. Územný plán
rozdeľuje obec na územia s rôznym účelom využitia a charakterizuje spôsob zástavby v týchto plochách. Môžu to byť napr.
obytné plochy, priemyselné územia, plochy určené pre občiansku vybavenosť, verejné stavby, zeleň, rekreačné účely a iné.
Územný plán obce sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva pre stavebný úrad zákonom a každý, kto chce v obci stavať,
je povinný rešpektovať jeho podmienky.
Takýto územný plán má schválený a platný aj obec Čierne. Priebežne, podľa meniacich sa potrieb, sa aktualizuje a dopĺňa.
Všetci, ktorí chcú vyvíjať stavebnú činnosť v katastri obce Čierne, by sa mali o ňom informovať a skontrolovať, či ich zámer je
v súlade s týmto dokumentom. Nahliadnuť doňho je možné počas stránkových dní na Obecnom úrade v Čiernom.
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Stavebné úpravy v bytových domoch
Počet bytov v bytových domoch sa v obci Čierne každoročne zvyšuje. Vlastníci či nájomcovia takýchto bytov si často chcú prispôsobiť bývanie svojmu vkusu a potrebám a vykonávajú v bytoch stavebné úpravy, v starších bytoch aj udržiavacie práce. Nie vždy si
však uvedomujú, že na takúto činnosť je potrebné ohlásenie, prípadne dokonca stavebné povolenie.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí v prípade, keď sa stavebnými úpravami nemení podstatne vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob využitia stavby. V ostatných prípadoch stavebné úpravy podliehajú stavebnému povoleniu.
V prípade zásahov do obvodových múrov alebo strešnej konštrukcie sa jedná o zásah do spoločných častí bytového domu, preto
k žiadosti o stavebné povolenie musí byť doložený aj súhlas spoluvlastníkov stavby, prípadne súhlas vlastníka bytového domu na
takéto zásahy. Závažnejšie zásahy do nosných konštrukcií musia mať aj statický posudok, aby sa v ich dôsledku nepoškodila stabilita
stavby.
Udržiavacie práce, ktoré nie je potrebné ani ohlásiť na stavebný úrad sú tie, ktoré môžeme charakterizovať ako bežné. Ide o opravy
a výmeny nepodstatných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, okien, dverí, výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce. V prípade nájomných bytov
je však nutné získať na takúto činnosť súhlas vlastníka bytového domu.
Ak stavebník zrealizuje takéto úpravy bez príslušného povolenia stavebného úradu, porušuje stavebný zákon a stavebný úrad je povinný začať voči nemu priestupkové konanie a uložiť mu pokutu. Preto skôr, ako sa pustíte do takejto činnosti, informujte sa na stavebnom úrade.
Ing. Pikuliaková

Potravinová pomoc – OZNAM
Na základe informácií od občanov uvádzame, že žiadne druhé „kolo“ potravinovej pomoci v našej obci už NEBUDE! Potravinová
pomoc bola daná z EÚ, v našej obci prebiehala v auguste. Múku a cestoviny si občania prevzali v októbri.
Bc. Benčíková

ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
na I. polrok 2012
Január
12.1.
26.1.

Február
9.2.
23.2

Marec
8.3.
22.3.

Apríl
5.4.

Máj

Jún

3.5.

14.6.

4.5.

15.6.

17.5.

28.6.

18.5.

29.6.

19.4.

31.5.
1.6.
ZVOZY SA BUDÚ PREVÁDZAŤ V ZIMNOM OBDOBÍ VO ŠTVRTOK, v prípade nedozbierania v PIATOK
UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY POPOLNICE VYKLADALI VŽDY VO ŠTVRTOK RÁNO.

Cintorínske poplatky
Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189
Vážení spoluobčania,
mnohým z Vás bolo poštou doručené oznámenie o uplynutí doby nájmu alebo rezervy pre hrobové miesta na našich cintorínoch.
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku - cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011, je potrebné užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov:
- obnova / predĺženie / užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 15,- €,
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 18,- €,

str. 8

ČAS

bude vás zaujímať...

- poplatok za detský hrob na 15 rokov: 6 €.
Žiadame spoluobčanov, ktorí doteraz ešte neboli uhradiť poplatok, aby tak urobili do 16. 12. 2011. Po tomto termíne Vám bude zaslaná upomienka. Poplatok za upomienku: 1,32 €.
Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom, ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec vždy:
pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.
V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho
zomrelého.
Ak už máte zaplatený poplatok, prineste so sebou potvrdenku, nájomnú zmluvu. Za vzniknuté nedorozumenie sa vopred ospravedlňujem.
Vybavuje: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne kontakt: 041/43 73 183

Drobné právne rady
Založené obchodné spoločnosti (družstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným, atď.) majú podľa § 65 ods.1,2 Obchodného zákonníka
zákaz konkurencie. V spoločnosti s ručením obmedzeným je zákaz konkurencie konkretizovaný v § 136 Obch. zákonníka tak, že konateľ nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikaním spoločnosti, sprostredkúvať pre iné
osoby obchody spoločnosti, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, vykonávať činnosť
ako štatutárny orgán, alebo člen inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej
podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
Porušenie má dôsledky uvedené v § 65 Obch. zák.. Osoba, ktorá zákaz konkurencie porušila, je povinná vydať prospech
z obchodu a nahradiť vzniknutú škodu.
V trestnoprávnej rovine zákaz konkurencie je vyjadrený v § 244 ods. 1,2 trestného zákona ako trestný čin porušovania zákazu konkurencie.
Takého konateľa má právo, ale aj povinnosť odvolať valné zhromaždenie ( §125 ods.1 písm. f) Obch. zák.).
Rovnako je zákaz konkurencie vyjadrený aj pri forme spoločnosti ,,Družstvo“ v § 249 Obch. zák., podľa ktorého členovia predstavenstva a kontrolnej komisie, prokuristi, riaditeľ nesmú byť podnikateľmi, ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb
s obdobným predmetom činnosti.
Sankcie sú rovnaké, ako je horeuvedené v spoločnosti s ručením obmedzeným. Každý spoločník (člen družstva) má úmerne k svojmu
podiely práva, ale aj zodpovednosť za stratu spoločnosti a jej hospodárenie. Podľa § 131 ods.1,2 Obch. zák. môže preto každý spoločník, konateľ, člen dozornej rady , bývalý spoločník podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je
v rozpore so zákonom, spol. zmluvou, stanovami. Toto právo má 3 mesiace od prijatia uznesenia VZ, alebo ak nebolo zvolané riadne
do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o uznesení mohol dozvedieť. Musia byť dodržané aj kogentné ustanovenia o zvolávaní VZ, oznámení
termínu VZ s predmetom rokovania všetkým spoločníkom, riadnom hlasovaní ( § 126 – 130 Obch. zák.).
Neplatnosti uznesenia členskej schôdze Družstva sa môže domáhať jeho člen podľa § 242 Obch. zák. do 1 mesiaca od schôdze, ak na
schôdzi vzniesol námietky (alebo námietky do 1 mesiaca oznámil, ak by odmietli zaprotokolovať). Na záver treba uviesť, že pokiaľ
spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo Družstvo odmieta vydať spoločníkovi, členovi, atď. podklady, najmä zápisnice o rokovaní
VZ, resp. členskej schôdze, v ktorých sú aj prijaté uznesenia, majú právo sa obrátiť na obchodný register, ktorý je verejným registrom. Konanie je upravené v § 200 a a nasl. OSP – pred registrovaným súdom a § 27 a) nasl. Obch. zák.
To znamená, že zapísaná spoločnosť musí do obchodného registra doložiť listiny – spoločenskú zmluvu, stanovy, zápisnice z valného
zhromaždenia, účtovnú závierku a pod.
Register je verejný zoznam, podobne ako evidencia na správe katastra, preto má verejnosť právo do zoznamu nahliadať, žiadať kópie
listín za poplatok a pod. Pokiaľ pri zakladaní niektorej spoločnosti bol porušený zákon, možno podať na súd aj žalobu podľa § 68 a)
Obch. zák. o určenie neplatnosti spoločnosti a jej likvidácii z dôvodov:
a) ak nebola uzavretá spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva, alebo nebola vyhotovená zaklad. listina alebo nebola
dodržaná zákonom stanovená forma týchto právnych úkonov,
b) predmet činnosti (podnikania) je v rozpore so zákonom alebo odporuje dobrým mravom,
c) v spol. zmluve, alebo stanovách chýba údaj o výške vkladu spoločníkov, výške zákl. imania atď.,
d) všetci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony,
e) počet zakladateľov bol menší ako dvaja.
Ďalšou možnosťou riešenia takých situácií je zvolať nové VZ, ktoré by bolo riadne zvolané a zrušilo by nezákonne prijaté uznesenia.
Podľa § 129 ods. 2 Obch. zák. požiadať o zvolanie môže každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 10% zákl. imania. Ak konatelia VZ
nezvolajú do 1 mesiaca od doručenia žiadosti , sú spoločníci oprávnení sami zvolať VZ. Podľa § 200 e) ods.1 OSP o zrušení spoločnosti, družstva, o neplatnosti obchodnej spoločnosti , o poverení zvolať valné zhromaždenie rozhoduje registrovaný súd, v obvode
ktorého je právnická osoba zapísaná.
Z hľadiska trestnoprávneho, kto pri zakladaní spoločnosti koná protiprávne, využije niečí omyl, uvedie niekoho do omylu a poškodí
tým cudzie práva, dopustí sa trestného činu podľa § 375 trest. zákona – poškodzovania cudzích práv, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku - § 237 trest. zákona , resp. trestného činu podvodu podľa § 221 trestného zákona.
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Advent: Výzva prijať Ježiša
Písmo hovorí, že „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14). Každé Vianoce oslavujeme príchod
Božieho Syna medzi nás v podobe bezmocného dieťaťa. Jedna z antifón vianočnej oktávy ohlasuje: „Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny; bez pričinenia človeka sa
stal človekom a dal nám účasť na svojom Božstve.“ Vtelenie
je najväčší skutok lásky v dejinách. Keď hľadíme na toto dieťa, ktoré leží v jasliach, chápeme, ako veľmi Ježiš túžil spojiť
sa s nami, ako veľmi nás chcel objať.
Čo môžeme urobiť, aby sme zakúsili jeho objatie? Ako sa
môžeme dotknúť tejto nekonečnej lásky? Môžeme meditovať
– celým srdcom i dušou – o tajomstve vtelenia. Naša meditácia nás môže pobádať, aby sme dali jedinú možnú odpoveď:
prijať Ježiša tak, ako on prijal nás. Nepochybne je to ten najlepší možný dar, aký mu môžeme na Vianoce dať.
Aby sme vám pomohli prijať Ježiša a tajomstvo jeho vtelenia,
pozrieme sa na tri kľúčové biblické texty, ktoré naznačujú,
ako veľmi nás chce Ježiš objať. Uvažujme o týchto slovách
počas Vianočného obdobia a prosme Ducha Svätého, aby nám
ich vpísal do srdca.
Uponížil sa
„Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa
podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za
človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť
na kríži.“ (Flp 2, 7 – 8)
Ľahko prehliadneme tieto slová, ak sa zameriame len na dieťa v jasliach. Chvíľu však premýšľajte o veľkosti
toho, čo Ježiš urobil. Večný Boží Syn, dokonalý vo svätosti, neobmedzený v moci, vstúpil do svojho stvorenstva – ako jeden zo stvorení! Ten, čo vytvoril hviezdy a galaxie, prijal hranice smrteľného, obmedzeného tela.
Ten, ktorému sa klaňajú anjeli, sa stal chudobným tesárom, ktorého nenávideli a prenasledovali ľudia, ktorých
stvoril. Ten, čo dal rybám plávať a vtákom lietať, začal svoj pozemský život chodením po štyroch. A urobil to,
pretože nás miluje!
Ježiš ostal Pánom nad vesmírom, hoci sa nechal ohraničiť ľudským telom. Neprišiel však ako kráľ. Neprišiel
triumfálne. Prišiel v jasliach a zabalený do plienok. To môže znieť spočiatku sladko a nevinne. Keď sa však
pozrieme do jasieľ, uvidíme, kto v nich leží: to je Stvoriteľ a Pán. Vtelenie je neuveriteľný čin pokory!
Ježišova pokora sa však neskončila v jasliach. Bol to spôsob celého jeho pozemského života. Pokorne počúval
ľudí, ktorí mu hovorili, kým je a kým nie je. Uponížil sa, aby umyl svojim apoštolom nohy – dokonca aj človeku, ktorý ho zradil a vydal na smrť. Nechal sa pribiť na kríž. Celý jeho život bol činom dokonalej pokory. Bol
to život úplne zasvätený vôli jeho Otca a nášmu vykúpeniu. Prijmite ho, pokorného, ktorý sa všetkého vzdal pre
vás.
Je plný milosrdenstva
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ (Lk 23, 34)
Opäť vidíme, aký je Ježiš milosrdný. Nechcel odsúdiť ženu prichytenú pri cudzoložstve (Jn 8, 11). Priniesol
odpustenie a uzdravenie človeku, ktorý bol ochrnutý (Mk 2, 1 – 13). Uistil kajúceho lotra, ktorý bol ukrižovaný
vedľa neho, že ešte v ten deň bude s ním v raji (Lk 23, 43).Nielen Ježiš je bohatý na milosrdenstvo. Premýšľajte
o našom nebeskom Otcovi. Vzdal sa svojho jediného Syna, aby nám mohol odpustiť všetky hriechy – raz

str.10

ČAS

duchovné slovo

a navždy (Hebr 10, 10; 1 Pt 3, 18). Samozrejme, musíme konať pokánie, ak chceme zakúsiť toto odpustenie (Sk
2, 38; 3, 19).
Keď však svoju pozornosť upriamime na jasle , musíme si pripomenúť, že pre Ježiša neexistuje nijaký hriech,
ktorý by bol taký veľký, žeby ho neodpustil. Žiaden potrat, žiadne cudzoložstvo alebo sexuálne zneužívanie,
žiadna krádež alebo podvod. Všetko môže odpustiť!
Premýšľajte o podobenstve o márnotratnom synovi. Mladík odišiel z domu a premárnil polovicu otcových peňazí hriešnym životom. Potom sa však spamätal a rozhodol sa vrátiť domov. Ježiš hovorí, že „ešte bol ďaleko,
keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15,
20). Otec čakal na syna napriek tomu, čo všetko syn urobil. Stále dúfal, že sa vráti domov. Možno boli fyzicky
odlúčení, ale chlapec bol vždy v otcovom srdci. Podobne náš nebeský Otec má vo svojom srdci nás, hoci sme sa
od neho odlúčili. Túži, aby sme sa „vrátili domov“ od veľkých i malých hriechov. Niekedy ťažko odpúšťame aj
tie najmenšie urážky. A potom sú tu veľmi závažné prípady, kde je takmer nemožné odpustiť. Pridajte k tomu
všetky hriechy, ktoré boli spáchané od pádu ľudstva – hriechy proti Bohu a proti iným ľuďom. Množstvo je
závratné.
Upriamte svoj zrak na Ježiša v jasliach a premýšľajte o tom, ako ho všetky tieto hriechy – malé i veľké – zraňujú. Premýšľajte o tom, ako veľmi oplakáva každý hriech, ako veľmi cíti každú urážku. Keď sa pozriete na Dieťa, opakujte Simeonovu modlitbu: „Moje oči uvideli tvoju spásu; moje oči uvideli tvoju spásu; moje oči uvideli
tvoju spásu“ (Lk 2, 30). Áno, Ježiš je veľmi milosrdný. Odpustil nám všetky hriechy! Prijmite ho; on je vaša
spása.
Je Boh
„Dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1, 23)
Mnohí z tých, čo prestali chodiť na svätú omšu, hovoria, že z toho „nič nemajú“. Hoci takýto prístup je
v niektorých situáciách prijateľný, sú situácie – napríklad účasť na svätej omši –, kde je tento prístup nesprávny.
Napríklad sú dni, keď by sme si radšej vzdali dovolenku a nešli do práce. Sú obdobia, keď by sme sa radšej
vyhli tomu, že musíme potrestať jedno zo svojich detí. Sú obdobia, keď by sme chceli zabudnúť na svoju finančnú zodpovednosť a kúpiť si nový počítač alebo nové šaty, ktoré obdivujeme vo výklade. V takýchto situáciách
obyčajne nenaplníme svoje túžby, pretože vieme, že naše povinnosti v práci a voči rodine majú prednosť. Podobne sme povolaní ctiť si Pána celým svojím srdcom, mysľou a silou. Či už z toho niečo máme alebo nie, hoci
to môže byť nádherné a cenné, nie je to podstatné. Výzva ctiť si Boha súvisí s vierou, a nie s pocitmi.
Ježiš je hoden našej úcty a chvály, pretože je Boh. Je večný, spravodlivý a svätý. Je všemohúci a vševediaci. Je
dokonale múdry a dokonale spravodlivý. Je veľmi milosrdný, verný a pravdivý. Je Mesiáš, Spasiteľ a Pán. Je
vtelená láska.
Ježiš nás nesmierne prevyšuje. Sedí po Otcovej pravici. Nebeské zástupy ho chvália, ctia si ho a zvelebujú ho.
Každý deň všetci v nebi – anjeli i svätí – volajú: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo
a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie“ (Zjv 5, 12). Pri každej svätej omši sme povolaní pripomenúť si tieto
slová a všetko, čo znamenajú. Každá svätá omša je ďalším pozvaním prijať Ježiša, ktorý je Boh s nami.
Prijmite ho
Bratia a sestry, všetci by sme mali prijať Ježiša, pretože on prijal nás – s dokonalou pokorou, dokonalým odpustením a nekonečnou láskou. Mali by sme ho prijať takého, aký je – ako Syna živého Boha. Staré príslovie hovorí: „Tvoj život je dar od Boha. To, čo s ním urobíš, je tvoj dar Bohu.“ Keď prežívame toto Vianočné obdobie
plné radosti, dajme Ježišovi dar, po ktorom túži: skúsme ho každý deň v nastávajúcom roku 2012 trochu viac
prijať.
S prianím požehnaných Vianoc a nového roka zostáva a v modlitbe pri jasliach bude pamätať na všetkých
veriacich v Čiernom - Stanislav Vnuk, duchovný správca a tiež s ním p. kaplán.
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Základná škola Čierne- Ústredie
Stručne zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkov a podmienkach
koniec za šk. rok 2010/2011

ZŠ Čierne, Vyšný

Štatistické údaje a profilácia školy
spolu
školský rok

z toho

Počet žiakov

2009/2010
2010/2011

1.-4.
roč.
129
114

307
283

z toho
dievčat

5.-9.
roč.
178
169

%

152
141

spolu

z toho

Počet tried 1.-4.
roč.
17
8
16
7

49,5
49,8

5.-9.
roč.
9
9

Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2011: 36 žiakov
5. ročník
1

Počet žiakov

6. ročník
0

7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
35

spolu
36

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili Testovania 9-2010 s týmito výsledkami:
predmet

% úspešnosti v SR

Matematika
Slovenský jazyk a literatúra

%úspešnosti na škole
v šk. roku 2010/2011
55,4 %
65,9 %

52,90%
58,20 %

% úspešnosti v šk. roku
2009/2010
56,4 %
68,5 %

V školskom roku 2010/2011 v porovnaní s celoslovenským % úspešnosti zvládnutia bola z matematiky úspešnosť o 2,50 % nad celoslovenským priemerom a z jazyka slovenského o 7,70 % nad celoslovenským priemerom. Jeden žiak 5. A triedy bol prijatý na 8ročné Gymnázium v Čadci. Všetci klasifikovaní žiaci 9. ročníka boli prijatí na strednú školu. Na študijný, (maturitný odbor) bolo
prijatých 33 žiakov 9. ročníka, na učebný odbor (trojročný) zvyšní 2 žiaci.
Počet integrovaných žiakov k 30.6.2011 v bežnej triede
0.roč.

1.roč.

Počet integrovaných žiakov

0

0

% zo všetkých
žiakov školy

0

0

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

0

2

1

1

0

0

1

0

5

0

0,71

0,35

0,35

0

0

0,35

0

1,77

Školský klub detí
Školský
rok

Počet žiakov

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet krúžkov na škole
Počet oddelení

Priemer

2009/2010

45

2

22,5

2010/2011

47

2

23,5

Ročník

1.-4. ročník
5.-9 ročník

Počet
Počet žiakov nakrúžkov vštevujúcich krúžok
9
116
8
180

% zapojenia
žiakov
37,9 %
58, 8%

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
P.č.
1.
2.
3.

Názov aktivity
Volejbalový turnaj rodičov a učiteľov
Pasovanie prvákov
Stolnotenisový turnaj

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorené hodiny
Volejbalový turnaj učiteľov
Uvítanie detí do života
Pohár riaditeľa školy –hasičská súťaž
Organizovanie programov pri výročiach
Družobné akcie detí so školou v Istebnej

Určená pre koho
Rodičom a učiteľom
Rodičom a učiteľom
Rodičom a žiakom
Čierne, Skalité, Svrčinovec
Rodičom
Učiteľom okolitých ZŠ
Rodičom
Rodičom a deťom
Rodičom
Žiakom

10.

Andersenova noc

Žiakom

Poznámka
S družob. školami
–––––––––––––––S podnikateľmi z obce Čierne
––––––––––––––––
Spolu s OÚ Čierne
Spolu s hasičmi
Spolu s OÚ Čierne
V rámci družobných aktivít so školou v Istebnej- Poľsko
––––––––––––––-

Ďalšie aktivity
Aj v tomto školskom roku pracovali na škole záujmové útvary. Boli to tieto krúžky a viedli ich títo učitelia, resp. rodičia: zdravotnícky –p.Bestvinová, fyziky- p.Krutáková, prírodovedný- p.Ďurkáčová, futbalový- p.Knap, hasičský – p.Malík,. čitateľský- p.Špiláková,
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mažoretky- p.Brnčová, matematický- p.Miková, stolnotenisový – p.Knapová, drôtikovanie-p.Šušková, prírodovedný-p. Mitrengová,
spevácky p. Čanecká, dramatický-p.Oravcová, biblický- p.R.Mikulová, školský parlament-p.Strýčková, tvorivé dielne-p.Krčmáriková,
prírodovedný-p.Fonšová, spevácky – p.Čanecká.
Projekty, do ktorých je škola zapojená a stručná charakteristika:
Krátkodobé projekty (do 2 rokov)
Názov projektu
Otvorená škola - Infovek

obdobie
2005/2006

Otvorená škola –oblasť športu

2006/2007

Socrates - Tvoríme bez hraníc
Projekt -Knižnica
ESF - Zavedenie systému projektového vyučovania

2006/2007
2006/2007
2006/2007

Schválený projekt Schválená suma
áno

3 320,- eur

áno

3 320,- eur

nie
áno

2 190,- eur

nie

Projekt Miniihriská
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ-

2007
2009/2010
zabezpečoval OÚ Čierne
Projekt Vzdelávanie - Inovácia obsahu vzdelávania..., 2009/2011

áno

1 261 369,-eur
80 468,- eur

áno

Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená: Školské ovocie- od roku 2010, Mliečny program –od roku 2011, Vzdelávacie poukazy –od roku 2004, Kultúrne poukazy –od roku 2007.
Škola okrem finančných prostriedkov z projektov získala financie z 2% z daní, darmi od sponzorov /COOP Jednota, od podnikateľov z obce Čierne- na športové turnaje/ prenájmom priestorov /telocvične a pod./.
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom
2010/2011

2. polrok /bežné triedy /+ špeciálna trieda/

Ročník

Počet
tried

Počet
žiakov

1.-4.
5.-9.
1.-9.

7
9
16

113
169
282

Prospeli
s vyznam.
42
50
92

Prospeli
veľmi
dobre
23
52
75

Prospeli

Neprosp.

47
67
114

Neklas.
počet

1
0
10

Prospeli
%

0
0
0

99,12
100,0
99,65

Neprospeli
v%
0,88
0,0
0,35

Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

Správanie 2.stupeň
Správanie 3.stupeň
Správanie 4. stupeň
Riaditeľské pokarhania

II.stupeň

I. stupeň

%

0
0
0
0

0
0
0
0

1
3
0
10

%

0,59%
1,78%
0
5,92%

Spolu za ZŠ Predchádz.šk.rok za
Počet / %
ZŠ
Počet/ %
0/35%
1/0,33%
3/ 1,06%
3/ 0,98%
0/0%
0/ 0%
5/3,55%
5/0,33%

Hodnotenie dochádzky
Počet vymeškaných hodín

Spolu I.polrok
Spolu II.polrok
Spolu za rok ospravedl.
Neospravedlnených/rok

I.stupeň Priemer
na žiaka

II.stupeň

2551
3773
6324
0

5889
8638
14 527
457

25,58
33,39
55,96
0

Priemer
na žiaka

34,85
51,11
85,96
2,70

Priemer
za ZŠ

29,92
40,80
73,94
1,62

Predchádz.šk.
rokpriemer za
ZŠ

21,08
40,80
74,21
3,51

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: prospelo 281 žiakov, neprospel 1
žiak. Dvom žiakom bolo umožnené študovať v zahraničí. Na konci školského roka vykonali úspešne komisionálne skúšky z jazyka
slovenského a literatúry. Žiaci vymeškali celkom 20851 ospravedlnených hodín, čo je o 1930 menej ako v minulom školskom roku.
Priemer na jedného žiaka je 74,00 hodín. Neospravedlnených hodín bolo 376, z čoho, priemer na jedného žiaka predstavuje 1,32
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hodín. Znížená známka zo správania 2. stupňa: 1 žiak, 3 stupňa: 3 žiaci - za opakované porušenie školského poriadku, respektíve
neospravedlnené vymeškané hodiny. 2 žiaci dostali pokarhanie triednym učiteľom a 10 žiakov pokarhanie riaditeľom školy.

Čo plánujeme v škole v budúcom školskom roku 2011/2012 ?
V pedagogickom procese v 1.,2.,3 ,4.,5., 6.,7.,8., ročníku postupovať podľa nového školského vzdelávacieho programu s upravenými
učebnými plánmi. Do školského vzdelávacieho programu implementovať aktivity z projektu Inovácia obsahu vzdelávania, foriem a
metód vyučovacieho procesu. Tieto aktivity zapracovať i do školského plánu práce a časovo-tématických plánov .
Školský klub postupuje podľa nového výchovného programu.
V rámci vzdelávacích poukazov pokračovať v krúžkovej činnosti s cieľom zapojiť do týchto aktivít čo najviac žiakov školy. Pre zlepšenie finančnej situácie v krúžkoch prácu v krúžkoch vykonávať cez Centrum voľného času v Čadci.
Zabezpečiť prostredníctvom Ľudovej školy umenia z Čadce možnosť pre žiakov navštevovať hru na vybranom hudobnom nástroji
v priestoroch našej školy.
V materiálno technickej oblasti :
1. Pokračovať v rekonštrukcii (oprava) oplotenia okolo školského ihriska a pred budovou školy.
2. V spolupráci s Obecným úradom v Čiernom vybudovať viacúčelové ihrisko s umelým povrchom v areáli školy, vybudovať parkovisko pre osobné autá zamestnancov školy.
3. V prípade priaznivého vývoja s financiami previesť rekonštrukciu hygienických zariadení v materskej škole.
4. Zabezpečiť opravu zariadení v školskej kuchyni: robota na prípravu jedál, oprava kotla na prípravu pokrmov.
5. Zabudovať na školu kamerový systém s pokrytím ihrísk a okolia školy.
Mgr. Ladislav Knap

Astronomické praktikum
Prečo nevyužiť jasnú oblohu, ktorá sa nám núkala túto jeseň? Astronomické krúžky z oboch
našich základných škôl sa zúčastnili jedinečného nočného pozorovacieho praktika, ktoré
organizovala Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Večer, 16. novembra 2011, sa žiaci
s vedúcimi krúžkov nabalení spacími vakmi, karimatkami a dobrou náladou dopravili na
hvezdáreň a hneď sa pustili do pozorovania, aby hmla neprekazila všetky plány. Ako prvé sa
uskutočnilo pozorovanie veľkým hvezdárskym ďalekohľadom. Hoci sa po čase dostavili
pocity omŕzajúcich nosov, radosť z pozorovania dvoj a štvorhviezdnych systémov, hmlovín
a hviezdokôp bola väčšia ako chladnúce končatiny. Nakoniec vidina teplého čaju
a občerstvenia ukončila pozorovanie veľkým ďalekohľadom. Ale noc ešte nekončila. Nasledovala krátka prednáška o tom, ako správne zaostriť malý dvojokulárový triéder a praktikum
mohlo pokračovať. V záhrade hvezdárne sa pozorovalo vizuálne, teda voľným okom, pracovníci hvezdárne tu pomocou lasera ukázali žiakom najznámejšie súhvezdia. Sem - tam
zbadali aj meteór z roja Leoníd, ktorý bol práve aktívny. Ďalej prebehlo už spomínané pozorovanie triédrom. Na záver po krátkom ohriatí sa pozorovalo opäť v kupole, kde čakal Jupiter a Mesiac. Smolu mali však už poslední pozorovatelia, lebo hmla bleskovou rýchlosťou
kazila pohľad na krátery a moria Mesiaca. Únava, chlad a neskorá nočná hodina prispeli
k tomu, že nikto sa na hmlu veľmi nehneval a všetci sa tešili na teplý spacáčik. Ráno si žiaci
čakanie na Slniečko spríjemnili sledovaním DVD o vesmíre, neskôr aj zaujímavou súťažou
Astrostop. Po výdatných raňajkách sa hmla umúdrila a všetci si v kupole opäť pozreli projekciu Slnka a Slnečných škvŕn a protuberančným ďalekohľadom aj skutočnú protuberančnú
činnosť Slnka.
Mgr.Eva Gábrišová, ZŠ Ústredie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov
želajú zamestnanci
ZŠ Čierne- Ústredie
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Kultúrne , spoločenské a športové podujatia uskutočnené október – november 2011
október
V októbri prebehla výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému „ Môj najobľúbenejší knižný hrdina.“ Vyše 40 prác s naozaj najobľúbenejšími hrdinami / ako napr.: Pinocchio, Červená Čiapočka, Deduško Večerníček, Víly, Janko Hraško, Macko Pu, Kocúr v čižmách,
Popoluška, Zlatovláska a iné princezné, Alica z krajiny zázrakov, Shrek, Aladin, Šebestová, Krtko, Lokomotíva Tomáš, múdri šašovia, kôň Čierny Krásavec .../ si môžete prísť pozrieť do priestorov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Porota v zložení čitateľov knižnice ako i pedagógov a dospelých čitateľov vyhodnotila naj práce. Víťazi získali po vecnej odmene. Sú
to: MŠ Čierne – Ústredie: Karin Zvercová, Daniel Kubica a Simonka Najdeková, MŠ Čierne – Vyšný koniec: Anička Čanecká, Juraj
Laš a Kristínka Hazyová, 1. – 4. roč. ZŠ: kolektív detí zo školského klubu pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Viktória Koperová
a Miriam Miková z 1.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 5. – 9. roč. ZŠ: Alžbeta Kucbelová 7. A , Petra Gelačáková 7. B, Alžbeta
Bobulová 7. B, Adam Vyšlan 6. A, Mário Cyprich 6. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Adelka Becková z 5. A ZŠ Čierne – Ústredie. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkých srdečne pozývame na výstavku najobľúbenejších knižných hrdinov, ktorá potrvá do
konca decembra 2011.
október – 1. december
Neustále prebieha kurz country tancov s lektorom (p. Ján Masný z Čadce). Šestnásť nadšencov country tancov sa stretáva pravidelne
každý štvrtok od 18:00 – 19:30 hod. v sále kul. domu v Čiernom.
23. november
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo spoločné stretnutie seniorov spojené s kultúrnym programom a občerstvením v sále
kul. domu v Čiernom. Dôchodcovia boli pozvaní pri príležitosti ich životného jubilea. V bohatom programe vystúpila skupina Capkovci zo Skalitého, v ľudovom pásme sa predstavili deti z Materskej školy Čierne –Ústredie, ktoré si pripravili svoje vystúpenie pod
vedením p. učiteľky Danky Kopečnej. Nechýbali ani mažoretky TINA, ktoré pracujú pod vedením p. učiteľky Zuzany Stašovej. Podujatie bolo sprevádzané vystúpeniami folklórnej skupiny Ozvena z Čierneho, ktorá prítomných seniorov nielen rozospievala, ale aj
roztancovala. Svojou prítomnosťou určite všetkých pozvaných hostí potešil aj starosta našej obce Ing. Pavol Gomola a MUDr. Karol
Pavlusík. Podujatím sprevádzal Ján Ďurica.
4. december - Mikulášska párty
Mikulášske prekvapenie pre deti spojené s rozsvietením stromčeka pred Obecným úradom. Pre deti bol pripravený bohatý kultúrny
program, v ktorom vystúpila mládež z farského spoločenstva, členovia klubu pri MP Čadca s hip - hopovými tancami, mažoretky
TINA, spevom potešila Michaela Balamucká. Príchod Mikuláša potešil všetky deti a po splnení úloh každý získal sladké prekvapenie.
Samozrejme, nechýbali ani neodmysliteľní spoločníci sv. Mikuláša – čert a anjel. Hudobná produkcia v podaní Tomáša Padyšáka.

Pripravujeme na mesiac december 2011:
december
Uvítanie novorodeniatok do života - slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom spojené s podpisom do pamätnej
knihy a kul. programom.
27. december
Jasličková slávnosť - kul. vystúpenie detí z farského spoločenstva.
31. december
Uvítanie Nového roka na Trojmedzí - stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – spoločné uvítanie Nového roka.

Pripravované podujatia na obdobie január – marec 2012
január 2012
- Novoročný výstup na Veľký Polom (podujatie poriadané TK AHA Čierne).
- KLM – Serafínov – Čierne (podujatie poriadané TK AHA Čierne).
- dorastenecký futbalový turnaj – Kysucký triangel (obce Čierne, Skalité, Svrčinovec).
- Poľovnícky ples (Poľovnícko – ochranárska spoločnosť Čierne).
- trojmesačný kurz spoločenských tancov a správania pre žiakov 8. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
január - február
- výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ na tému „ Naše kostoly, naše kaplnky v obci „ . Svoje práce, prosím, noste do 22. februára 2012 do
Obecnej knižnice Čierne /v budove ZŠ – Vyšný koniec/. Tešíme sa na čím nápaditejšiu a najoriginálnejšiu techniku prevedenia vašich kresieb, malieb alebo modelov. Zo všetkých si urobíme výstavu a naj získajú po vecnej odmene.
február 2012
- VII. ročník bežkami na Gírovú (TK AHA Čierne).
- Valentínsky večierok (ZRPŠ ZŠ Čierne – Ústredie).
- lyžiarske preteky „ O pohár starostu obce“ (Obec Čierne).
- obecný KARNEVAL pre veľkých i malých s vecnou odmenou pre každú masku.
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marec 2012
- Veľká Fatra – bežky (TK AHA Čierne).
- XXV. ročník Jozefovského behu – memoriálu Jána Konôpku (ŠK Čierne, Obec Čierne).
- výstava výtvarných prác našich kostolov a kaplniek v priestoroch ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
- príprava 1. lokálneho veľtrhu cestovného ruchu v Čiernom v rámci projektu: Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu
v Mikroregióne Kysucký triangel (Príprava obecných slávností /obstarávanie dodávateľa, grafický návrh, príprava materiálov, dopracovanie a aktualizácia webovej stránky Mikroregiónu Kysucký triangel, grafické spracovanie, výroba propagačných materiálov pre rok 2012).
Zmena

podujatí

v y h r a d e n á!

Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk ,
z obecných vitrín alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk / Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410 /

Príspevková organizácia TES Čierne
pripravuje dvojmesačný kurz (8 stretnutí) s lektorom

country tancov
od februára 2012
Kurz je pre jednotlivcov každého veku a pohlavia.
Záujemci hláste sa v Obecnej knižnici (v budove ZŠ – Vyšný koniec)
u p. Bobulovej, alebo na tel. čísle: 43 73 183

Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom je presťahovaná v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá bohoslužobná miestnosť) a je verejnosti sprístupnená:
pondelok 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00, streda

12:00 – 17:00, piatok

12:00 – 16:00

V príjemnom prostredí Obecnej knižnice si môžete prečítať aj časopisy ako napr.: Fifík, Kamarát, IN, Život, Plus 7 dní, Kysuce, Bývanie. Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých. Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia:
1€, dospelí: 1,50 €. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby internetu, kde je poplatok za každých započatých 15 minút : 0,33 €.
Upozornenie pre čitateľov!
Mnohí z vás akiste zaregistrovali vo svojich poštových schránkach list s upomienkou o vrátení knižných titulov, ktoré máte zapožičané
dlhšie ako tri mesiace. Poprosím všetkých čitateľov, aby knihy vrátili čo najskôr. V opačnom prípade vám po 9. 12. 2011 bude zaslaná ďalšia upomienka s peňažnou pokutou. Ďakujem za pochopenie.
Poplatky za upomienky: č. 1 .... 1,50 €
č. 2 .... 2,50 €
č. 3 .... 3,50 €
Pripravujeme pre deti MŠ a ZŠ pre rok 2012
- exkurzie a besedy s osobnosťami spoločenského života, cestovateľmi, spisovateľmi, besedy o závislostiach, slávnostné pasovanie
prváčikov do cechu čitateľov Obecnej knižnice, výtvarné súťaže, doplňovačky s tajničkou, ...
Iveta Bobulová , knihovník
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Futbal

Jesenná časť sezóny 2011/2012 sa vcelku vydarila, zvlášť u mužov a dorastencov. Chceme poďakovať všetkým trénerom a vedúcim družstiev za ich obetavú prácu .Poďakovanie taktiež patrí členom výboru a taktiež
aktívnym dobrovoľným členom ŠK Čierne a priaznivcom, ktorí neľutujú svoj voľný čas pre dobro a rozvoj futbalu. Želáme všetkým veľa zdravia, radosti a spokojnosti v novom roku a veríme, že jarná časť sezóny bude
ešte úspešnejšia.
Jozef Čarnecký, predseda ŠK Čierne a výbor ŠK

Tabuľka súťaže 1. trieda – muži
Mužstvo

Z

V

R

P

S

B

+/-

1

TJ Slávia Staškov

14

11

3

0

52:19

36

15

2

ŠK Čierne

14

9

2

3

40:20 29

8

3

TJ Snaha Zborov nad Bystricou

14

9

0

5

27:15

27

6

4

TJ Kysučan Korňa

14

7

2

5

38:26

23

2

5

OŠK Rudina

14

6

4

4

32:27

22

1

6

FK Nesluša

14

6

2

6

22:24

20

-1

7

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

14

6

2

6

25:30

20

-4

8

MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

14

5

3

6

26:22

18

-3

9

TJ Slovan Ľadonhora Horný Vadičov

14

5

3

6

26:28

18

-3

10

FK Čadca B Horelica

14

5

3

6

24:31

18

-3

11

TJ Beskyd Svrčinovec

14

4

1

9

19:26

13

-8

12

FK Tatran Turzovka

14

3

4

7

32:41

13

-8

13

FK Tatran Krasno nad Kysucou B

14

3

3

8

22:33

12

-9

14

FK Lodno

14

3

0

11

11:54

9

-9

FK Lodno budú po skončení súťaže odrátané 3 body
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V. liga dorast - skupina A
1.

ŠK Radoľa

13

9

0

4

38:26

27

2.

POKROK Stará Bystrica

13

8

1

4

42:23

25

3.

OŠK Rosina

13

8

0

5

29:21

24

4.

ŠK Belá

13

7

2

4

24:11

23

5.

FK Tatran Turzovka

13

7

2

4

19:12

23

6.

FK Strečno

13

6

4

3

30:20

22

7.

ŠK Čierne

13

7

0

6

26:20

21

8.

OFK Teplička nad Váhom

13

5

3

5

40:30

18

9.

FK Čadca B

13

5

2

6

26:28

17

10.

SNAHA Zborov nad Bystricou

13

5

2

6

23:34

17

11.

FK Terchová

13

5

1

7

23:27

16

12.

ŠK Dolný Hričov

13

5

0

8

24:45

15

13.

Polom Raková

13

3

0

10

10:31

9

14.

OFK Kotešová

13

2

1

10

16:42

7

III. liga starší žiaci – skupina A

1.

OFK Teplička nad Váhom

12

10

2

0

61:11

32

2.

Tatran Oščadnica

12

10

2

0

57:10

32

3.

FK Tatran Turzovka

12

8

2

2

38:13

26

4.

ŠK Javorník Makov

12

7

1

4

37:9

22

5.

Pokrok Stará Bystrica

12

6

4

2

25:15

22

6.

SNAHA Zborov nad Bystricou

12

5

1

6

26:30

16

7.

Slávia Staškov

12

5

0

7

15:30

15

8.

Jednota Bánová

12

4

1

7

19:33

13

9.

REaMOS Kysucký Lieskovec

12

3

3

6

28:41

12

10.

FK Terchová

12

3

2

7

23:33

11

11.

ŠK Čierne

12

3

0

9

22:51

9

12.

ŠK Radoľa

12

2

2

8

14:40

8

13.

Kysučan Ochodnica

12

2

0

10

17:66

6
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spoločenská rubrika

Za obdobie október 2011 –december 2011

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Peter Štetiar – Anna Tatarková,
Jaroslav Vorek – Helena Menkynová
Andrej Purek – Anna Krčmáriková,
Milan Stenchlák – Anna Pastorková

Michal Michnica,
Tomáš Vorek,
Margaréta Reháková,
Paula Stenchláková

Navždy nás opustili...
Terézia Poláčková, Ignác Michalík, Verona Tatarková,
Jozef Jurčík, Agnesa Stašová, Zuzana Laciková,
Jakub Kužma, Amália Benčíková, Róbert Jurčík
Hasiči bilancovali
V sobotu 26.11.2011 členovia DHZ Čierne –Vyšný koniec na výročnej členskej schôdzi zhodnotili päťročnú prácu. Z päťdesiatpäť
člennej hasičskej základne bolo prítomných dvadsaťosem členov .Pozvanie prijali hostia : riaditeľ OV DPZ Čadca Ladislav Dedič,
riaditeľ ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec Mgr. Ladislav Knap, delegátka OV DPZ Jožka Gonščáková , predseda DHZ Zagrúnie Jozef
Kubica a pán Fonš z DHZ Ústredie.
Výročná schôdza prebiehala v súlade so stanovami DPO SR a riadila sa nasledovným schváleným programom :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti a hospodárení DHZ za uplynulé obdobie
Správa revíznej komisie
Diskusia

6.
7.
8.
9.

Voľba výboru DHZ, revízora a 1 delegáta na okresné valné
zhromaždenie delegátov DHZ
Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
Uznesenie
Záver

Z rokovania sa ospravedlnili zástupcovia obce. Z 90 - minútovej prezentácie, ktorá je sprístupnená na internetovej stránke obce, predkladáme občanom rekapituláciu:
• za obdobie 2007 – 2011 bolo zorganizovaných 14 súťaží
(250 hod.) dobrovoľnej činnosti,
• zúčastnili sme sa: žiačky 23 súťaží (184 hod.),
žiaci
27 súťaží (216 hod.),
ženy
30 súťaží (240 hod.),
muži
43 súťaží (344 hod.),
• oslavy Floriána
5 - krát (40 hod.),
• stráženie hrobky, oslavy
10 - krát (80 hod.),
• zásahy
6 - krát (60 hod.),
• zasadnutia
50 - krát (250 hod.),
• výcvik
500 - krát (1500 hod.),
• brigádnická činnosť
20 - krát (100 hod.)
Množstvo súťaží a inej činnosti svedčí o aktívnej bezplatnej
práci hasičov DHZ Vyšný koniec.
Tajomníčka DHZ Mgr. Dana Oravcová
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SLUŽBY OZ NÁRUČ - Pomoc deťom v kríze
Vieme, že vaša poradňa už 6 rokov poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a prevenciu. Môžete našim čitateľom priblížiť, o akú pomoc ide?
Naše Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci už od roku 2005 pomáha jednotlivcom a rodinám ohrozeným domácim násilím.
Poskytujeme im bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo a celý rad podporných programov pre rodiny.
V rámci sociálneho poradenstva pomáhame riešiť najpálčivejšie sociálne problémy, zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú občanom zo zákona môže poskytnúť obec alebo štát, či sprostredkovať im kontakt na ďalšie pomáhajúce inštitúcie a odborníkov. V prípade
potreby je súčasťou sociálneho poradenstva tiež sociálna asistencia a sprevádzanie jednotlivcov na príslušné inštitúcie.
Na sociálne poradenstvo nadväzuje sociálno-právne poradenstvo a právna pomoc v oblastiach, akými sú vypracovanie písomných podaní na súdy a políciu (trestné oznámenia, návrhy na doplnenie vyšetrovania, sťažnosti na postup vyšetrovateľa...), ako aj všetky druhy
podaní na súdy do občiansko-právnych konaní (návrhy na rozvod, zverenie detí, výživné, vydanie predbežných opatrení...), či zastupovanie klientiek/klientov v trestnom konaní a sprevádzanie na občiansko-právne konania.
Neoddeliteľnú súčasť pomoci osobám, ktoré vyhľadajú našu pomoc, tvorí psychologické poradenstvo a terapia, v rámci ktorých sa
zameriavame na prekonanie krízy, vyrovnávanie sa s ťaživými následkami prežitých udalostí a tiež na rozvíjanie ich schopnosti vyrovnať sa s prežitými útrapami a opäť sa postaviť na vlastné nohy.
Tiež dlhodobo vykonávame preventívne opatrenia. Učíme – trénujeme deti i dospelých interaktívnym spôsobom ako násiliu predchádzať. Ak nastane, ako ho konštruktívne riešiť.
Čo sa vlastne rozumie pod pojmom domáce násilie?
Domáce násilie patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim formám násilia. Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje priame fyzické
útoky. Treba si však uvedomiť, že domáce násilie zahŕňa akúkoľvek formu ubližovania, ponižovania, urážania či obmedzovania, pri
ktorej násilná osoba opakovane a dlhodobo podriaďuje druhú osobu svojmu vplyvu, moci a kontrole. Domáce násilie teda môže mať
rôzne podoby, spomedzi ktorých sa najčastejšie vyskytuje psychické týranie, fyzické týranie, ekonomické obmedzovanie, izolácia od
priateľov, širšej rodiny, či vynútený sex a iné... Dôležitým znakom domáceho násilia pritom je, že obeť je izolovaná od pomoci
zvonku, keďže násilie sa odohráva za zavretými dverami.
Kto sú vaši najčastejší klienti?
Klientmi našej poradne sú najčastejšie ženy, matky, často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez
dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Nie je však výnimkou, keď našu pomoc vyhľadajú aj muži.
Osobitnú cieľovú skupinu našej poradne tvoria deti. Detí, ktoré sa na nás obrátia priamo, nie je veľa. Je však veľmi veľa tých, ktoré
sa našimi klientmi stanú v procese pomoci ich matkám či otcom, pretože násilie v rodine už aj na nich zanechalo hlboké zranenia
a potrebujú pomoc. Rovnako ako pre dospelých, aj pre deti máme osobitné podporné programy - napríklad detské skupinky, doučovanie, rovesnícke programy či letné denné a pobytové tábory. Množstvu detí však pomáhame nepriamo – tým, že pomôžeme ich
rodičom a podporíme ďalšie fungovanie ich rodín.
Tiež nás kontaktuje kategória rodičov - seniorov, kedy ich dospelé deti sa správajú násilne z rôznych dôvodov.
V situácii ohrozenia asi nie je jednoduché vyhľadať pomoc zvonku. Nemajú s tým vaši klienti problém?
Máte pravdu. Pre obete domáceho násilia je najnáročnejšie vymaniť sa zo spoluzávislosti na blízkej osobe, ktorá im ubližuje, zbaviť
sa strachu a vystúpiť z kruhu domáceho násilia, ktorý sa upevňuje tým viac, čím dlhšie toto násilie trvá. Obeti domáceho násilia trvá
niekedy roky, kým sa rozhodne riešiť svoju situáciu a vyhľadať odbornú pomoc. Každý, kto vyhľadá odbornú pomoc, si preto za tento
krok zaslúži ocenenie a následnú pomoc. Odbornú pomoc si zaslúži každý človek i osoba, ktorá sa správa násilne a ubližuje sebe
i iným. I ona je v konečnom dôsledku obeťou toho, v čom vyrastala a sama v detstve nedostávala potrebné zdravé podnety, ktoré
teraz nevie odovzdať. Násilné správanie je naučené správanie zo sociálneho okolia. Hlavným znakom násilia je uplatňovanie moci
a kontroly vo vzťahoch, čo považujeme za začiatok každého problému. Vo vzťahu medzi osobami je prirodzená sloboda – partnerstvo, nie moc a kontrola. Vyhľadanie odbornej pomoci nie je hanbou, ale „zdravým krokom pre všetkých“.
Ako vyzerá Váš pracovný deň?
Naša práca je veľmi rozmanitá, rovnako ako sú rozmanité príbehy ľudí, ktorí vyhľadajú našu pomoc. Náš pracovný deň môže vyzerať
nasledovne:
Pripravujeme písomný návrh na súd ohľadom výživného pre dieťa, na ktoré jeden z rodičov odmieta prispievať a druhý nemá taký
príjem, aby zvládol všetky výdavky. Potom máme v rámci sociálneho poradenstva osobnú konzultáciu s klientkou/om, ktorá/ý dlhodobo využíva naše služby, pretože rieši rozvod manželstva, závislosť partnera/ky na alkohole a neúmerné zadlženie rodiny, exekučné
pohľadávky, doučovanie detí v rámci podporných služieb a iné aktuálne veci podľa potreby rodiny....
Zúčastňujeme sa na súdnom konaní o zvýšenie výživného na maloleté deti, poskytujeme prípravu na uvedené konanie a tiež osobnú
asistenciu na spomínané a iné konania....
Zachytávame telefonickú intervenciu od učiteľky ZŠ – koordinátorky sociálno-patologických javov, ktorá sa na nás obrátila, nakoľko
potrebuje pomoc pre žiačku, ktorej rodičia zanedbávajú starostlivosť, požívajú alkohol, dievča nemá na cestovné do školy, nemáva
desiatu a učiteľka nevie, ako jej pomôcť....
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Inokedy zachytíme krízovú situáciu, kedy na dvere zaklope matka s 2 deťmi. Rozišla sa s druhom, zostala na ulici a nemá kde hlavu
skloniť, nakoľko byt, v ktorom žila s druhom, nebol v jej vlastníctve. Svoje deti má rada a bojí sa, že jej ich odoberú do ústavnej
starostlivosti, keď je bez strechy nad hlavou. Chce situáciu riešiť a my spolu s ňou hľadáme možnosti, ako jej a deťom pomôcť... Iný
deň absolvujeme prevenciu na ZŠ, či SŠ, trénujeme, vzdelávame a vyhľadávame deti, ktoré potrebujú pomoc sociálneho pracovníka.
Alebo pripravujeme projekty, aby sme mali financie na prevádzku našich služieb....
Viete povedať, koľkým ľuďom ste za dobu existencie poradne pomohli?
Od roku 2005 ku dňu 17. 10. 2011 poradňa zaevidovala 712 klientov. Je potrebné si však uvedomiť, že čo človek – to iný problém,
alebo skôr celá „kopa“ problémov. V tých najjednoduchších prípadoch stačí záujemcovi o naše služby poskytnúť radu a ďalej si už
dokáže poradiť sám. Vo väčšine prípadov nás však ľudia vyhľadajú neskoro, keď už sa situácia vyhrotila natoľko, že ju bez pomoci
zvonku nedokážu zvládnuť. Potrebujú si vyriešiť množstvo problémov, ktoré sa za roky nahromadili. Tak sa stáva, že niektoré klientky/klienti využívajú naše služby aj viac rokov, z toho najintenzívnejšie v prvých týždňoch či mesiacoch, keď je potrebné čo najskôr
vyriešiť najväčšie ohrozenia (zdravotné, psychické, sociálne...).
A ešte dôležitá otázka: kde vás nájdu ľudia, ktorí potrebujú vašu pomoc?
Poradensko-tréningové centrum Náruč sídli na Májovej ul. 1099 v Čadci. Záujemcov/záujemkyne o služby vybavujeme v čase pracovných dní v dobe od 7:00 do 15: 00hod. Telefonicky sa môžu záujemcovia o naše služby informovať na čísle 041/433 22 44,
mobil 0907 840 552, alebo e-mailom poradnacadcaa@naruc.sk. Základné informácie a kontaktné údaje možno nájsť aj na stránke
občianskeho združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze www.naruc.sk, ktoré činnosť Poradne pre rodinu v kríze zastrešuje.
Rozhovor sa uskutočnil so zamestnancami PTC Náruč, Pomoc deťom v kríze Čadca

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Čadca
Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca oznamuje
v súvislosti s účinnosťou od 1.11.2011 novely č.342/2011, ktorou
sa mení a dopĺňa zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NRSR
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov .
Občania, ktorí sú chovateľmi hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
ošípaných a koní, majú povinnosť podľa § 37 ods. 2 písm. b)
zabezpečiť identifikáciu a registráciu hore uvedených zvierat,
pričom sa registrácia vykonáva na RVPS Čadca, ul. Horná 2483,
022 01 Čadca, vedľa hlavnej pošty v Čadci, v prac. dňoch od
7:00 -15:00 hod.
V súvislosti s chovom registrovaného a identifikovaného hovädzieho dobytka a ošípaných chceme dopredu upozorniť na povinnosť chovateľa podľa § 37 ods. 1 písm. a) ohlásiť u nás na RVPS
Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 Čadca, vedľa hlavnej pošty
v Čadci, v prac. dňoch od 7:00 -15:00 hod. zabíjanie na súkromnú vlastnú spotrebu, odvolávajúc sa na znenie § 23 sa dopĺňa
odsekom 3, ktorý znie: ,, (3) Za súkromnú domácu spotrebu sa
považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb podľa §116
Občianskeho zákonníka .“ V zmysle § 23 ods. 1 písm. a) chovateľ
môže zabíjať hovädzí dobytok a ošípané na súkromnú domácu
spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené na RVPS Čadca
aspoň jeden pracovný deň vopred. Vec nemôže byť braná na
ľahkú váhu, pokiaľ chovateľ nenahlási zabíjanie hovädzieho
dobytka na súkromnú domácu spotrebu RVPS Čadca aspoň jeden
pracovný deň vopred, hrozí mu za tento priestupok pokuta od 400
do 1000 €.

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v marci 2012.

