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Výsledky komunálnych volieb v Čiernom – 27. 11. 2010
Okrsok 01
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
1131
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
564
Počet odovzdaných obálok
564
Počet platných hlasovacích lístkov
553
odovzdaných pre voľby obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov
552
odovzdaných pre voľby starostu obce
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Pavol Gomola, Ing. (KDH, SNS, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS)
470
2. Dana Oravcová, Mgr. (SMER-SD)
48
3. Jaroslav Tatarka (nezávislý kandidát)
34

Okrsok 02

Okrsok 03

Spolu

1123
486
485
473

1081
513
513
495

3335
1563
1562
1521

479

507

1538

383
44
52

354
103
50

1207
195
136

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Zdeněk Martaus (ĽS-HZDS)
188
184
221
593
2. Milan Jurga (KDH)
181
168
191
540
3. Dana Benková (KDH)
181
219
84
484
4. Ján Ďurica (nezávislý kandidát)
252
113
92
457
5. Peter Moják, Ing. (KDH)
123
144
179
446
6. Miroslav Vyšlan, Ing. (SMER-SD)
220
127
96
443
7. Jozef Čarnecký (ĽS-HZDS)
223
111
93
427
8. Peter Najdek, Mgr. (KDH)
128
144
129
401
9. Pavol Fonš (KDH)
78
125
159
362
10. Dana Oravcová, Mgr. (SMER-SD)
71
93
182
346
11. Ján Valent, Mgr. (SMER-SD)
185
93
68
346
Mená náhradníkov – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. František Kužma, Ing. (SDKÚ-DS)
147
114
73
334
2. Jaroslav Tatarka (nezávislý kandidát)
80
121
133
334
3. Miroslav Hlúšek, Ing. (ĽS-HZDS)
151
106
60
317
4. Ján Kromka (SMER-SD)
149
89
58
296
5. Jozef Kráľ (KDH)
130
70
87
287
6. Pavol Kulla, Mgr. (KDH)
147
72
55
74
7. Marcela Voreková, Mgr. (SMER-SD)
80
90
93
263
8. Stanislav Vyšlan (KDH)
112
101
46
259
9. Alojz Laš (SMER-SD)
26
55
177
258
10. Ľudmila Pohančeníková, Ing. (SMER-SD)
68
133
54
255
11. Peter Kubička (SNS)
137
64
40
241
12. Miroslav Kužma, JUDr. (ĽS-HZDS)
114
60
46
220
13. Pavol Najdek (KDH)
47
56
116
219
14. Ivan Cyprich, Ing. (ĽS-HZDS)
126
56
34
216
15. Jozef Král, Ing. (nezávislý kandidát)
103
42
46
191
16. Jozef Kubalík, Ing. (ĽS-HZDS)
101
51
33
185
17. Viera Gelačáková (nezávislý kandidát)
48
77
59
184
18. Andrea Švancárová, Ing. (SMER-SD)
100
37
36
173
19. Ladislav Kubica (KDH)
50
42
80
172
20. Ľubomír Serafín, Bc. (SMER-SD)
15
19
129
163
21. Marta Brnčová (SMER-SD)
27
61
68
156
22. Dana Mojaková (SMER-SD)
34
50
35
119
23. Miroslav Poláček (SaS)
58
14
19
91
24. Martin Slicho (SDKÚ-DS)
12
38
17
67
25. Milan Kubic (KSS)
7
37
21
65
26. Anna Urbánková (SDKÚ-DS)
8
27
26
61
27. Anna Vavrečková (SOS)
6
14
7
27
Percentuálna účasť : 46,86 %
Miesta volebná komisia
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Príhovor starostu
Vážení občania, dovoľte mi, poďakovať sa Vám za prejavenú podporu v komunálnych voľbách.
Vaša dôvera je pre mňa veľkým povzbudením do nasledujúceho obdobia, v ktorom chcem pokračovať v ďalších aktivitách zameraných na rozvoj našej obce v prospech všetkých občanov. Gratulujem
novozvoleným poslancom a pevne verím, že vytvoríme dobrý kolektív, rýchlo a pružne reagujúci na
všetky podnety a výzvy, ktoré mám v pláne realizovať.
Milí spoluobčania, keď si zasadnete spolu k štedrovečernému stolu, nech Vám všetkým srdcia vedno
bijú ako jedno, v ktorom jedna túžba rastie – láska, radosť, pokoj Boží, sila a šťastie. V novom roku
2011 Vám želám z úprimného srdca veľa zdravia, blaha a úspechov.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Poďakovanie
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým voličom, ktorí nám odovzdali svoj hlas a tým prispeli
k nášmu zvoleniu za poslancov obecného zastupiteľstva v Čiernom. Je to pre nás zaväzujúce
a našou snahou bude napomáhať plneniu úloh pre ďalší rozvoj našej obce.
S vďakou a úctou
11 poslancov obecného zastupiteľstva

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 24. septembra 2010 sa konalo piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2010. Po prejednaní bodov programu
poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom:
2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samoI. schvaľuje:
správy
a
právnických
osôb
sú
akceptované
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Dana Benv dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č.2 Územného
ková, Jozef Kráľ.
plánu obce Čierne, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci
2. Zmenu a Doplnok č.2 Územného plánu obce Čierne v
spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred
súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona.
realizáciou jednotlivých zámerov.
3. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p.
3. Krajský pozemkový úrad v Žiline listom č. KPÚ161 s p. Máriou Mlíchovou, Čierne č. 143 k termínu 30. 9.
2010/00381/15O zo dňa 30.8.2010 udelil súhlas podľa §
2010.
13 Zákona č. 220/2004 Z.z. k budúcemu použitiu poľno4. Udelenie cien obce nasledovne :
hospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery
- Cena obce : Mgr. Anton Moják, Čierne 965
v celom požadovanom rozsahu 7,86 ha natrvalo v rámci
- Cena starostu obce : Ignác Cyprich ml., Čierne 75
Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu obce Čierne.
- Alojz Krenžel, in memoriam
4. Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh Zmeny a
5. Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny
Doplnku č.2 Územného plánu obce Čierne podľa § 25 Staa Doplnku č.2 Územného plánu obce Čierne v súlade
vebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko liss ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona.
tom č. 2010/01263/TOM zo dňa 20.9.2010.
II. konštatuje, že:
III. súhlasí:
1. Návrh Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu obce Čierne 1. S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej
bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli Obce
správy, samosprávy a právnických osôb k Zmene a Doa prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, saplnku č.2 Územného plánu obce Čierne.
mosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade
s ustanovením § 22 Stavebného zákona.

Dňa 23. novembra 2010 sa konalo šieste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2010. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
II. s c h v a ľ u j e :
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Moják, Ján
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Ďurica, Milan Jurga.
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Odmenu starostu obce za II. a III. Q. 2010.
Auditora obce Ing. Darinu Palatickú.
Zmenu času vypínania verejného osvetlenia v nočnej
dobe, a to 01.00 hod. – 03.30 hod. s termínom od 25. 11.
2010.
Ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 8. 6. 2005
s nájomcom pod obchodným názvom Ivan Martinec
BAMA, Kysucké Nové Mesto, Ul. ČSA 1306/48, IČO:
33680612, v zmysle čl. III. tejto zmluvy.
Cyprichovej Gabriele, bytom Čierne č. 637 materiálnu
výpomoc vo výške 330,- € na zakúpenie uhlia na zimu.
Úhradu členského príspevku vo výške 610,96 € pre rok
2011 Združeniu miest a obcí Slovenska.
Prenájom nebytových priestorov v budove č.p. 141 (priestory po MUDr. Rehákovi) p. Oľge Bagovej, Staškov 400
na obchodné účely s termínom od 1. 12. 2010. Stavebné
úpravy si vykoná nájomca na vlastné náklady.
Žiadosť Tipsport, stávková kancelária Žilina o vydanie
súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie
v priestoroch budovy č.p. 421 s tým, že bude dodržaná
prevádzková doba podľa VZN obce č. 3/2003 o určení
pravidiel predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Čierne.

bude vás zaujímať...
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 2/2010,
ktorým sa mení a doplňuje VZN obce Čierne č. 7/2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011.
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 3/2010
o miestnych daniach na rok 2011.
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 4/2010
prevádzkový poriadok pre pohrebiská a Dom smútku.
13. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obecným úradom Čierne a obecnou
knižnicou v Čiernom.
14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 5/2010,
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.
III. n e s c h v a ľ u j e:
a) Žiadosť p. Ivana Martinca BAMA, Kysucké Nové Mesto,
Ul. ČSA 1306/48 o odpustenie nájmu, prípadne jeho zníženie za prevádzku Turistická ubytovňa Magistrál, Čierne
175.
JUDr. Jozef Potočár

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 3/2010 o miestnych daniach
Obec Čierne v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7odst. 4, 5 a 6 § 8 odst. 2, §12 odst. 1,2 a 3, §
16 odst. 1, 2 a 3 , § 17 odst. 2, 3, 4 a 7 , § 20 odst. 4, § 21 odst. 2
a 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne
č.3/2010 o miestnych daniach
§1 Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od
1. januára 2011 zavádza miestne dane :
1. daň z nehnuteľností,
2. daň za psa,
3. daň za ubytovanie,
4. daň za nevýherné hracie prístroje,
5. daň za predajné automaty.
§2 Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 odst.
a),b),d) a e) je kalendárny rok.
PRVÁ ČASŤ
§3 Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

(ďalej len „daň z bytov“).
DAŇ Z POZEMKOV
§ 4 Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na celom území obce
Čierne v tomto členení:
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalo trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) zastavané plochy a nádvoria,
f) stavebné pozemky,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
§ 5 Základ dane
Základom dane z pozemkov podľa § 4 písm. a), b), c) , f), g) a h)
je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2.
Správca dane ustanovuje na celom území obce Čierne hodnotu
pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2:
a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady - 0,1384 €/m2,
b) trvalo trávny porast 0,0209 €/m2,
c) záhrada - 1,85 €/m2,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 0,2177
€/m2,
e) zastavané plochy a nádvoria - 1,85 €/m2,
f) stavebné pozemky - 18,58 €/m2,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov -1,85 €/m2.
Hodnota lesnej pôdy , na ktorej sú hospodárske lesy, je stanovená
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta Národné lesnícke
centrum alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec.
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Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi dane
spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske
lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.
§ 6 Sadzba dane
Správca dane určuje v celej obci ročnú sadzbu dane 0,30%
z pozemkov :
a/ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady,
b/ trvalo trávny porast,
d/ lesné pozemky,
g/ stavebné pozemky.
Správca dane určuje v celej obci ročnú sadzbu dane 0,38%
z pozemkov:
c/ záhrady,
f/ zastavané plochy,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
DAŇ ZO STAVIEB
§ 7 Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na celom území obce
Čierne v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním so
zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
§ 8 Základ dane
Základom dane zo stavieb na celom území obce Čierne je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca
časť strešnej konštrukcie stavby.
§9 Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci Čierne za každý, aj
začatý, m2 zastavanej plochy stanovuje nasledovne:
a) 0,083 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,080 €/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo , stavby využívané na
skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,166 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,239 €/m2 za samostatne stojace garáže a stavby určené
alebo využívané na tieto účely postavené mimo obytných
domov,
e) 0,558 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skla-
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dovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,395 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie, administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,200 €/m2 ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§ 10 Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické
osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§11 Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2.
§12 Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu za byty a nebytové priestory
v bytových domoch v celej obci za každý začatý m2 podlahovej
plochy:
a) 0,083 €/m2 za byty,
b) 0,083 €/m2 za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z
NEHNUTEĽNOSTÍ
§13 Oslobodenia od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje v celej obci oslobodenie od dane z pozemkov na lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
2. Správca dane poskytuje v celej obci
zníženie dane
pri pozemkoch vo výške 30 % na pozemky , ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich potrebu.
3. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 30% na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov starších ako
70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
4. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50% na stavby na bývanie a byty vo
vlastníctve občanov držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie.
5. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 30% na garáže a nebytové priestory
v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§14 Vyrubenie dane
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
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Správca dane určuje , že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať
ani vyberať.
§15 Platenie dane
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v 3 rovnakých
splátkach , a to najneskôr:
- I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
- II. splátka do 31. júla,
- III. splátka do 30. septembra bežného roka , za ktorý sa
daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33 €
a právnickej osobe 170 €, je splatná naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 16 Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
§ 17 Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 18 Sadzba dane
Sadzba dane v celej obci Čierne je 5 € za jedného psa
a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 19 Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci , v ktorom daňovník nadobudol psa
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 20 Oznamovacia povinnosť a platenie daní
1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30
dní rozhodujúce skutočnosti pre vznik dane /kúpa, nadobudnutie psa, a pod./, keď tieto skutočnosti nastali. Zároveň daňovník bude zapísaný do evidencie majiteľov psov a bude
mu vydané evidenčné číslo psa.
2. Ak daňová povinnosť zanikne /úhyn psa, strata a pod./ ,
daňovník podpíše vyhlásenie o zániku daňovej povinnosti.
Zároveň bude vyčiarknutý z evidencie majiteľov psov a vráti
evidenčné číslo psa .Ak takto zanikne daňová povinnosť
v priebehu roka, obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená.
3. Daň za psa na zdaňovacie obdobie je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Daň je možno zaplatiť v hotovosti do pokladne Obecného
úradu Čierne alebo na účet obce vo VÚB, a.s. Čadca , č.ú.
14125-322-/0200.
TRETIA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 21 Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 22 Sadzba dane
Sadzba dane za osobu a prenocovanie v ubytovacom zariadení je
0,30 €.
§ 23 Oslobodenie od dane

bude vás zaujímať...
Obec poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie:
a) osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
b) detí, ktoré sú žiakmi základných škôl v rámci organizovaných prázdninových pobytov.
§ 24 Platenie dane
1. Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo vyhotoviť „ Hlásenie o počte ubytovaných hostí a o počte prenocovaní “(ďalej len „hlásenie“) k dani za pobyt podľa písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie
s vypočítanou sumou dane je daňovník povinný doručiť
Obecnému úradu v Čiernom, vždy do 15.1., 15.4., 15.7.
a 15.10. príslušného roka.
2. Daň za ubytovanie je splatná do konca mesiaca, v ktorom
bolo podané „hlásenie“.
§ 25 Evidencia dane za ubytovanie
1. Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný registrovať sa na Obecnom úrade v Čiernom do 15 dní od začatia
činnosti.
2. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte
osôb a o počte prenocovaní za sledované obdobie v „ knihe
ubytovaných“ /ďalej len „kniha“/ v písomnej forme pre potreby kontroly dane za ubytovanie , mať v nej zapísaných
všetkých hostí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne
tieto základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná adresa ubytovacej osoby s dňom príchodu, deň odchodu
a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť samostatnú „
knihu“ za každé ubytovacie zariadenie na území obce.
3. Platiteľ je povinný vydať osobe , ktorá sa ubytuje
v ubytovacom zariadení doklad , v ktorom vyznačí daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy
bolo prechodné ubytovanie poskytnuté.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných a účtovné doklady preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.
5. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť
zanikne , je daňovník povinný nové skutočnosti oznámiť
Obecnému úradu v Čiernom do 15 kalendárnych dní.
ŠTVRTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 26 Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 27 Sadzba dane
Sadzba dane je 83 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 28 Platenie dane
1. Daň za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
2. Daňovník daň platí v hotovosti do pokladne obecného
úradu alebo na účet obce vo VÚB Čadca, č.ú. 14125322/0200.
§ 29 Identifikácia
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj
štítkom s uvedením:
a) názvu firmy alebo mena osoby , identifikačných údajov,
b) adresy,
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dátumu umiestnenia a začatia prevádzkovania.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 30 Základ dane
Základ dane je počet predajných automatov.
§ 31 Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) 33,50 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov,
b) 50 € ročne s viac ako 10 druhmi tovaru,
c) sadzba dane sa zvýši na 5 – násobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 32 Platenie dane
1. Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
2. Daňovník daň platí v hotovosti do pokladne obecného
úradu alebo na účet obce vo VÚB Čadca, č.ú. 14125322/0200.
§ 33Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) výlučne lístky hromadnej dopravy,

bude vás zaujímať...
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných
chorôb.
§ 34 Identifikácia
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom
s uvedením:
a) názvu firmy alebo mena osoby , identifikačných údajov,
b) adresy,
c) dátumu umiestnenia a začatia prevádzkovania.
ŠIESTA ČASŤ
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

§ 35 Spoločné a záverečné ustanovenia
Miestnu daň podľa § 1 písm. a/ b/ d/ a e/ možno zaviesť ,
zrušiť , zmeniť a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.
Pomerná daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty
nadol.
Vo veciach týmto VZN neupravených platia ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Čiernom dňa 23.11.2010.
Zmeny a doplnky VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci obce, obecný kontrolór , prípadne orgány a osoby
poverené starostom obce.
Zrušuje sa nariadenie obce č. 6/2009 o miestnych daniach.
Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2011.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 4/2010 ako prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku
Obec Čierne na základe ustanovenia § 4 ods.3 písmena f/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a ustanovenia § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva pre
územie obce Čierne toto Všeobecne záväzné nariadenie
Článok 1: Identifikačné údaje
Miesto: Obec Čierne
Sídlo: Čierne č. 189, 023 13 Čierne
Prevádzkovateľ pohrebiska: obec Čierne
Správca pohrebiska: Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia, 023 13 Čierne 189, IČO: 37902423,
DIČ: 2021730172
Článok 2 Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia,
ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve o zmene
a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiacich predpisov.
Článok 3 Základné pojmy
1) Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2) Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3) Počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie
vykonané na mieste úmrtia a príprava na prepravu.
4) Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia,
preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie.

5) Úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym
uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú
úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša.
6) Pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou
v rámci obce.
7) Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na
rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže
uložiť aj na inom mieste.
8) Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov, obyčajne spojený s obradom.
9) Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
10) Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o
prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo
pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
11) Pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová
lúka a vsypová lúka.
12) Kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na
uloženie urny s popolom.
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13) Urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme.
14) Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s
popolom do zeme.
15) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na
vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.
16) Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na
uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
17) Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi
umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami
nad sebou tak, aby pred uplynutímtlecej doby nedošlo pri
ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami
uloženými v spodnej rakve.
18) Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi
rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s
ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba.
19) Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva
nezasypáva zeminou.
20) Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli
pochované.
Článok 4 Základné údaje o pohrebisku
Miesto: pohrebisko Stašov a pohrebisko Kubínov
Prevádzkovateľ: Obec Čierne
Správca: Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia
Stanovenie tlecej doby: na pohrebiskách v obci Čierne nesmie
byť kratšia ako 15 rokov
Pohrebiská sú verejnosti prístupné v dobe:
Od 01.04. do 30.09.
v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod.
Od 01.10. do 31.03
v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých od 30. októbra do 7. novembra sú
pohrebiská verejnosti prístupné do 22.00 hod.
Pohrebisko Stašov je rozdelené na sektory A (stará časť), B (nová časť).
Pohrebisko Kubínov je rozdelené na sektory A (stará časť), B
(nová časť).
Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný k nahliadnutiu.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Článok 5 Rozsah poskytovaných služieb súvisiacich
s pohrebníctvom
Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom
území, alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej
obci.
Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama, alebo prostredníctvom správcu pohrebiska.
Pohrebisko má vybudovaný Dom smútku, ktorý ma chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.
Na zriaďovanie hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitého predpisu.
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa
nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy.
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním, alebo exhumáciu,
- pochovávanie, vykonávanie exhumácie,

bude vás zaujímať...
-

správu a údržbu pohrebiska, Domu smútku,
správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska / vedenie evidencie poplatkov a iných platieb za poskytované služby/,
- zásobovanie pohrebiska úžitkovou vodou,
- zhotovovanie rámov na jednohroby, dvojhroby, trojhroby a viachroby.
Článok 6 Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Čierne a správcom pohrebiska je Príspevková organizácia TES Čierne, ktorá sa pri svojej
činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Príspevková
organizácia TES spravuje a prevádzkuje pohrebiská v obci Čierne od 1. 5. 2003 na základe zriaďovacej listiny a odbornej spôsobilosti pracovníka (osvedčenie správcu).
1) Prevádzkovateľ prostredníctvom správcu pohrebiska je povinný:
- prevziať ľudské pozostatky, alebo ľudské ostatky, ak je
úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho (predloženým pohrebnou službou a doloženým z matričného úradu),
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov, alebo ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.
2) Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
3) Viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu
a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy v Dome
smútku pred pochovaním.
4) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
5) Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa §19 zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
6) Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa §19 ods. 1
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
7) Dodržiavať dĺžku tlecej doby určenej na pohrebisku.
8) V prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, primerane predĺžiť tleciu
dobu na pohrebisku na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
9) Dodržiavať zákaz pochovávania podľa §20 ods. 1 zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
10) Nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou.
11) Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred
zaplavením.
12) Umiestniť na informačných tabuliach na pohrebisku cenník
služieb.
13) Prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Podmienky nájmu upraví samostatná nájomná zmluva
v písomnej forme, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
14) Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa §22 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
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15) Dbať o vonkajší vzhľad pohrebiska, voľné miesta na pohrebisku, úpravu ciest, vykonávať úpravu a obnovu chodníkov
a nespevnených chodníkov, vykonávať opravy a nátery oplotení, údržbu vodovodu.
16) Starať sa o zeleň, zabezpečovať výsadbu zelene, kosiť trávu
na voľných plochách vrátane odvozu trávy a zabezpečiť čistotu pohrebiska.
17) Vykonávať zimnú údržbu chodníkov (odhŕňanie snehu a
posyp hlavného chodníka), zabezpečovať prístup k Domu
smútku.
18) Určovať miesta pre výkop hrobu, miesta na urnové hroby
alebo miesta na hrobky v zmysle platnej schémy a zabezpečiť dozornú činnosť pri výkopových prácach na pohrebiskách.
19) Vykonávať dozornú činnosť pri pochovávaní a pri stavebných prácach na pohrebiskách.
20) Vykonávať opravy, údržbu a čistenie priestorov Domu
smútku a ostatných objektov, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, zabezpečovať prevádzku chladiaceho boxu.
21) Zriaďovať miesta na hroby /ďalej len „hrobové miesta“/ na
pohrebiskách, ktoré spravuje a prevádzkuje.
22) Vykonávať dozornú činnosť pri pietnych aktoch v Dome
smútku, obsluhovať zariadenia v Dome smútku – chladiace
boxy.
23) Značiť hrobové miesta.
24) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy
môžu vykonať i iné osoby /napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod./ na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom správcu.
25) Ľudské pozostatky, ktoré prevezme prevádzkovateľ od pohrebných služieb, musia byť upravené a uložené v rakve,
správca zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom zariadení a bezporuchový chod chladiaceho zariadenia.
Článok 7 Záznam o pochovaní mŕtveho
1) Správca je povinný viesť evidenciu hrobových miest na
pohrebisku, ktorá obsahuje:
− meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú
v hrobovom mieste uložené,
− miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
− dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
− záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
− meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné
číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo nájomcu , ak ide o právnickú
osobu,
− dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
− údaj o výpovedi nájomnej zmluvy.
2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje
o:
− zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
− zrušení pohrebiska.
3) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter, evidenciu
uschováva správca.
4) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, správca odovzdá evidenciu
/hrobové knihy/ do archívu obce.

bude vás zaujímať...
5) Ku každej rakve je priložený pohrebný list s uvedením mena
a priezviska, osobných dát a miesta úmrtia zomrelého, ktorý
vystaví správca, neoznačené rakvy nie je možné prijať, každá prijatá rakva sa ihneď zaeviduje.
6) Správca skontroluje, či údaje na pohrebnom liste súhlasia
s údajmi na liste o prehliadke mŕtveho.
7) Ak z listu o obhliadke je zrejmé, že sa jedná o úmrtie na
infekčnú chorobu, označí sa pohrebný list na rakve červenou
farbou.
8) Správca zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom
zariadení, bezporuchový chod chladiaceho zariadenia.
Článok 8 Podmienky pre zriaďovanie hrobového miesta
1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými
pozostatkami je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme
v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní, na
kríži musí byť uvedené:
− meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené,
− dátum narodenia,
− dátum úmrtia.
2) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť
k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
3) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských
pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.
4) Správca pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.
Článok 9 Podmienky a spôsob ukladania ľudských pozostatkov
1) Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov,
hrobiek a urnových miest.
2) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami
možno ukladať do existujúcich hrobov.
3) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými
ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu
len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.
4) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
- hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10
rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku
aspoň 2,2 m,
- dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia
byť najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do
hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
- pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v
rozmeroch: max. 80 cm x 210 cm,
- pochovávajúca plocha pri detskom hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch: max. 50 cm x 110 cm,
- hĺbka pre uloženie urny 50 cm,
- pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom
mieste je nájomca povinný dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom,
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pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto
maximálne vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm,
- pri dvojhrobe:
220 cm x 245 cm,
- pri trojhrobe:
330 cm x 245 cm,
- pri detskom hrobe: 80 cm x 140 cm,
- pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne a obruby urnového miesta: 50 cm x 50 cm a bočná
vzdialenosť medzi obrubami jednotlivých
urnových miest 30 cm.
5) Pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov. Ak rodič potrateného alebo predčasne
odňatého ľudského plodu o to požiada, umožní sa mu
jeho pochovanie. Žiadosť o pochovanie potrateného
alebo predčasne odňatého ľudského plodu s rodičom
vypĺňa gynekologicko-pôrodnícke pracovisko v 1 prvopise a troch kópiách.
Článok 10 Exhumácia ľudských ostatkov
1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať:
- vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska,
ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
- identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby,
ktorý ľudské ostatky prevezie.
2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
3) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje
osobitný zákon.
4) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
5) Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať
alebo balzamovať ľudské pozostatky alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba
bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o
prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
Hlavné zásady vykonávania exhumácie:
- pri exhumácii musí byť pohrebisko uzavreté pre verejnosť,
-

hroby sa môžu exhumovať výhradne ručne, všetky ostatky sa
ukladajú do pripravenej transportnej rakvy,

-

exhumačné práce môžu vykonávať vybraní a zaškolení zamestnanci, vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
po práci musia mať možnosť vykonať osobnú hygienu prezlečenie, umytie rúk, osprchovanie teplou vodou,
po exhumácii sa zabezpečí transport exhumovaných ostatkov
obvyklým spôsobom na miesto pochovania alebo spopolnenia,
pri akomkoľvek náhodnom náleze ľudských ostatkov, napr.
počas stavebných prác, musia byť práce prerušené a v prípa-

-

-

bude vás zaujímať...
de, že nejde o podozrenie z trestnej činnosti, je potrebné ostatky exhumovať.
Článok 11 Vznik a zánik práva užívania hrobového miesta
1) Správca je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami
nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na
pohrebisku, ak to pomery na pohrebisku dovoľujú, správca
je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.
2) Do hrobového miesta možno uložiť len rakvu so zosnulým,
ktorý mal na území obce trvalý pobyt.
3) Prenájom hrobového miesta správca potvrdí uzatvorením
nájomnej zmluvy, ktorá oprávňuje nájomcu nakladať s týmto
miestom podľa prevádzkového poriadku pohrebiska.
4) Správca pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové
miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave, alebo ak
nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
5) Správca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie
nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
- sa pohrebisko ruší,
- nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.
6) Správca je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace pred
dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, rozhodnutím prevádzkovateľa.
7) Nájomné za prepožičanie hrobového miesta sa platí vopred
na obdobie a vo výške v zmysle platného cenníka do pokladne alebo na účet správcu.
8) Zaplatením za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže
s písomným súhlasom správcu upraviť povrch hrobového
miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým, správca vydá na
tento účel nájomcovi:
- súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,
- súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
- súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
9) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným
súhlasom správcu náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo
epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva na vlastné náklady,
nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta a oznamovať správcovi pohrebiska všetky
zmeny potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
10) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným
náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom
správcom pohrebiska.
11) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu, vlastníctvom nájomcu je len
pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
12) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo
zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba
formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca správcovi na založenie do evidencie – na základe do-
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hody vydá správca novému nájomcovi potvrdenie
o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je
nájomca povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom
termíne od doručenia výzvy správcu na ich odstránenie po
vzájomnej dohode so správcom.
Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť
prevádzky na pohrebisku, je správca povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
Článok 12 Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom
stave, hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité
hroby.
Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať
len podľa písomne určených podmienok správcu formou povolenia.
Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva
k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku na
základe objednávky nájomcu, alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám na základe povolenia správcu.
Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať
správcovi písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na
ich vykonanie.
Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku,
je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri takýchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na
vlastné náklady v zmysle zákona o odpadoch.

6) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných
dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich
vlastník vopred oznámiť správcovi pohrebiska, ktorý o tom
vedie evidenciu.
7) Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas
správcu.
8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do
hrobových miest uložiť s vedomím správcu na pohrebisku aj
iné osoby ako zamestnanci správcu.
9) Nájomca nesmie vysádzať na pohrebisku stromy a kríky,
umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
Článok 13 Povinnosti návštevníkov
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia
prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.
2) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť
pohrebiska.
3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom
odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
4) Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené
robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové
látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru
/veľkoobjemový kontajner, odpadkové koše/, vodiť a voľne
púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach a

bude vás zaujímať...

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

iných športových prostriedkoch a vykonávať iné činnosti,
ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.
Deťom do 10 rokov je prístup na pohrebisko dovolený len
v sprievode dospelej osoby.
Návštevníci pohrebiska sú povinní pred určenou zatváracou
hodinou bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.
Správca môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne
zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych
úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo
slávnostného kladenia vencov.
Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko ja povolený iba
po vyhradených komunikáciách, a to:
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu
smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia,
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu
a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu
- hrobového miesta,
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých
osôb.
Správca môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými
vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých
oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

12) Okrem uvedených povinností je každý povinný dodržiavať na pohrebisku ďalšie pokyny správcu.
Článok 14 Zabezpečenie prívodu vody na pohrebiská
1) Na pohrebisko Kubínov je zabezpečený prívod vody vodovodným potrubím SEVAK – Žilina.
2) Na pohrebisko Stašov je zabezpečený prívod vody
z miestneho potoka – Dolina.
Článok 15 Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebiskách sú umiestnené VOK a zberné nádoby na separovaný odpad, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje správca
pohrebiska podľa potreby.
1) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie,
- nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety.
2) Náklady na odstránenie odpadov znáša správca pohrebiska.
3) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku,
je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska, a to na vlastné
náklady.
4) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
Článok 16 Dom smútku Čierne – prevádzkový poriadok
Miesto: Obec Čierne, pri pohrebisku Kubínov
Sídlo: Čierne č. 189, 023 13 Čierne
Prevádzkovateľ: Obec Čierne
Správca Domu smútku: Príspevková organizácia TES Čierne,
príspevková organizácia, 023 13 Čierne 189, IČO: 37902423
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DIČ: 2021730172
Prevádzkový poriadok Domu smútku Čierne je súčasťou prevádzkového poriadku pohrebiska. Priestory Domu smútku pozostávajú z:
- obradnej miestnosti,
- miestnosti pre rozlúčenie so zosnulým,
- miestnosti pre duchovného,
- WC, umyvárne,
- miestnosti na uloženie pracovných pomôcok,
- šatne.
1) Dom smútku je určený na dôstojné rozlúčenie sa zo zomrelým.
2) Správca Domu smútku /ďalej len DS/ je povinný:
- otvárať a zatvárať DS podľa potreby,
- sprístupniť pozostalým priestory DS k vykonaniu pobožnosti, alebo k občianskemu vzdaniu úcty pred samotným aktom,
- dodržiavať čistotu a dezinfekciu / vždy pred a po uskutočnení obradu /,
- zabezpečiť prirodzené vetranie v smútočnej sieni
a v hygienických zariadeniach pred a počas smútočného obradu,
- prijať rakvu so zomrelým k dočasnému uloženiu v jednom
z chladiacich zariadení / celkom 1 kus chladiaceho zariadenia pre 2 rakvy, teplota chladenia 4°C – teplota chladenia počas umiestnenia rakvy neklesne pod 5°C - nastavené
výrobcom /,
- upratovať Dom smútku po každom pohrebe dezinfekčnými
prostriedkami,
- dezinfikovať chladiace zariadenie dezinfekčným prostriedkom po každom použití,
- dohliadnuť, aby rakva prijatá k dočasnému uloženiu
v chladiacom zariadení bola vybavená potrebnými údajmi,
- dbať, aby nedošlo k zámene zomrelých pred uskutočnením
obradu,
- zabezpečiť vystavenie zomrelého, aranžovanie vencov, kytíc, spôsob ich presunu po obrade a ostatné služby po dohode so správcom.
V objekte Domu smútku Čierne je:
- -napojenie na inžinierske siete,
- pitná voda dovedená do Domu smútku z obecného vodovodu,
- kanalizácia napojená na žumpu,
- príprava teplej vody elektrickým bojlerom,
- vykurovanie priestorov pre zamestnancov elektrickými pecami.
Spôsob nakladania s odpadom:
Likvidácia – zhromažďovanie a odvážanie tuhého odpadu je
riešené zmluvne s firmou Jozef KONDEK – JOKO a syn Čadca.
Článok 17 Cenník poskytovaných služieb
1) Prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v zemi vrátane
miesta pre príslušenstvo hrobu bez ohľadu na vek zosnulého na dobu 15 rokov.
- jednohrob –
15,- €
- dvojhrob 30,- €
- trojhrob a viac – vždy násobok
15,- €
2) Obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre
hrob alebo urnu na dobu 15 rokov.
- jednohrob 15,- €
- dvojhrob 30,- €
- trojhrob a viac – vždy násobok
15,- €

bude vás zaujímať...
3) Rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna,
ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov.
- miesto pre jeden hrob 18,- €
- miesto pre dva hroby 36,- €
V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto
a rezervu:
- poplatok za hrobové miesto: 1€ na 1 rok (na 15
rokov – 15 €),
- poplatok za rezervu hrobového miesta: 1,20 € na
1 rok (na 15 rokov – 18 €),
- poplatok za detský hrob: 0,40 € na 1 rok (na 15
rokov – 6 €).
4) Kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy
- Jednohrob 220x70x160
40 €
- v zimnom období od 15.11. do 31.03.
50 €
- Prehĺbený hrob 220x70x200
55 €
- v zimnom období od 15.11. do 31.03.
65 €
- Detský jednohrob 160x50x160
20 €
- v zimnom období od 15.11. do 31.03
30 €
- Uložište pre urnu 50x50
20 €
5) Obhliadka hrobového miesta
5€
6) Obednenie hrbu
12 €
7) Demontáž poklopu krycej dosky
6€
8) Montáž poklopu krycej dosky
6€
9) Sťažený výkop hrobu v ráme pomníka, kamenistá pôda,
odsek
- základov pomníka menšieho rozsahu
10 €
- stredného rozsahu
20 €
- veľkého rozsahu
30 €
10) Exhumácia telesných ostatkov z hrobu
- v malom množstve
10 €
- v strednom množstve
20 €
- vo väčšom množstve
30 €
11) Spúšťanie rakve do hrobu
5 €
12) Umývanie pomníka
5 €
13) Poplatky za služby v Dome smútku
15 €
14) Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení, za každý
započatý deň
5€
15) Dekorácia hrobovej jamy
10 €
Cenník poplatkov za zhotovovanie betónových rámov na pohrebiskách Príspevkovou organizáciou TES Čierne, 023 13 Čierne
189:
Jednohrob - 130,- €
Dvojhrob - 200,- €
Článok 18 Záverečné ustanovenia
1) Porušenie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin
podľa trestného zákona sa trestá podľa zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch.
2) Za prevádzanie kontroly pre dodržanie VZN je zodpovedná
Príspevková organizácia TES Čierne.
3) Správa pohrebiska vyvesí toto VZN na vhodných
a verejnosti prístupných miestach na pohrebiskách.
4) Zrušuje sa VZN obce Čierne č.5/2003 o cintorínskom poriadku, VZN č.4/2009 ktorým sa mení a doplňuje VZN obce
Čierne č.5/2003 cintorínsky poriadok.
5) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 23. 11. 2010.
6) VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2011.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 5 /2010
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:
a) V Čl. 4 odsek 2 sa dopĺňa:
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza:
a, MŠ
- stravníci od 2-6 rokov
D
Obed
Ol
Úhrada €
0,27 €
0,63 €
0,23 €
1,13 €
b, ZŠ
- stravníci od 6-11 rokov
Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
Spolu
0,33 € 0,23 € 0,96€
0,17 €
0,67 €
2,36 €

- stravníci od 11-15 rokov
Raňajky Desiata Obed
Olovrant Večera
Spolu
0,37 €
0,23 € 1,03 €
0,17 €
0,69 €
2,49 €
c, dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí)
- v MŠ: Obed
Úhrada €
1,13 €
1,13 €
- v ZŠ
Obed
Úhrada €
1,13 €
1,13 €
3. Dospelý stravník uhrádza ešte príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov na stravovanie /réžiu/ v zariadení školského stravovania
nasledovne:
a/ v MŠ
Úhrada 1,50 €
b/ v ZŠ
Úhrada 1,50 €
Čl.II
Záverečné ustanovenia dodatku
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 2/2010
ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Čierne č. 6/2007 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Obec Čierne na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4
ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
I. Čl. 3 Sadzba poplatku znie:
Sadzba poplatku od 1. 1.2011 je:
a) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm a), ktorý hodnoverným a preukazným spôsobom preukáže, že triedi (separuje) komunálny odpad a má ekologické vykurovanie domácnosti 0,0418 EUR na osobu a počet kalendárnych dní
v príslušnom období, počas ktorého má alebo bude mať
v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
b) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. a/, ktorý hodnoverným a preukazným spôsobom preukáže, že triedi
/separuje/ komunálny odpad, ale vykurovanie domácnosti
nemá ekologické (s výnimkou osád U Mojov, Slivkov,
Putyrov, U Chovancov, Zagrúnie,Poľana, Rediška, Čerchľa, Vorkov ), alebo má vykurovanie domácnosti ekologické, ale netriedi /neseparuje/ komunálny odpad 0,0487
EUR na osobu a počet kalendárnych dní v príslušnom období počas ktorého má, alebo bude mať v obci trvalý
pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
c) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. a), ktorý hodnoverným a preukáznym spôsobom nepreukáže, že triedi (separuje) komunálny odpad, a že vykurovanie domácnosti má
ekologické 0,0551 EUR na osobu a počet kalendárnych
dní v príslušnom období, počas ktorého má, alebo bude

mať v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju
užívať,
d) poplatník, ktorý v obci vlastní, alebo užíva chatu, alebo
chalupu určenú na individuálnu rekreáciu (tzv. chalupár)
,je zaradený do množstvového zberu - 0,0487 EUR za
jeden liter komunálneho odpadu, alebo drobných stavebných odpadov, na základe prihlášky do množstvového
zberu na území obce Čierne,
e) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. b) a c) - fyzické
osoby- podnikatelia a právnické osoby sú zaradené do
množstvového zberu - 0,0531 EUR za jeden liter komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov na
základe prihlášky do množstvového zberu na území obce
Čierne.
2. Hodnovernosť poplatník preukáže podpísaným čestným
vyhlásením na Obecnom úrade
Čierne v termíne do
31.3.2010. Poplatník, ktorý v stanovenom termíne čestné
vyhlásenie obecnému úradu nepredloží, bude sa posudzovať, že nemá ekologické vykurovanie. Preukazný spôsob
bude výsledok elektronickej evidencie, že poplatník je zapojený do programu triedenia /separovania / komunálneho
odpadu v obci Čierne.
3. Ekologické vykurovanie domácnosti je:
elektrické vykurovanie,
plynové vykurovanie,
vykurovanie drevom,
vykurovanie koksom.
II. Čl. 6 ods. 1 písm. a) znie:
a) u poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. a) vyrúbi
obec platobným výmerom, ktorý mu zašle po 1. 4. 2011.
U poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. b), c), d) vyrúbi obec rozhodnutím, na základe prihlášky do množstvového zberu.
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Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne
č.7/2009, ktorým sa mení a doplňuje VZN obce Čierne
č.6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

bude vás zaujímať...
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 23.11.2010
a nadobúda účinnosť 1.1.2011.

Daň z nehnuteľností – nepremeškajte!
Daň z nehnuteľnosti je jednou z miestnych daní. Bližšie o nej
hovorí zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň zo stavieb,
daň z pozemkov a daň z bytov (kam patria pre účely dane i
nebytové priestory v bytovom dome).
Kto podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať za
pozemky, stavby , byty, rodinné domy či nebytové priestory,
ktoré zmenili v roku 2010 vlastníka. Rozhodujúci je pri tom
stav vlastníctva k 1. januáru 2011 potvrdený katastrom. Daňové priznanie treba podať aj vtedy , ak nastala dôležitá
zmena oproti predchádzajúcemu roku.
Daňové priznanie sa podáva na obecnom úrade (nie na daňovom úrade). Každoročne tak treba urobiť osobne alebo poštou
do
31.januára. Vlastníci
nehnuteľností,
ktorí
už
v predchádzajúcich rokoch podávali daňové priznanie, nemusia tak robiť opakovane každý rok, ak nenastali vo vlastníctve
a užívaní nehnuteľností žiadne zmeny. Daňovú povinnosť si
splnia zaplatením dane po zaslaní platobného výmeru.
Daňové priznanie podávajú:
1. Noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť:
- darovaním,
- dedením,
- kúpou,
- dražbou,
- rozhodnutím súdu (napr. vysporiadanie BSM).
2. Doterajší vlastníci, ak nastali zmeny:
- bolo vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby
a prístavby,
- bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,
- došlo k zmene užívateľa nehnuteľností (z bývania na podnikateľské účely).
V takýchto prípadoch ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výšku
dane. Tieto treba nahlásiť oddeleniu miestnych daní na
obecnom úrade najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.
Viacerí vlastníci:
Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, daňové priznanie podáva:
- každý sám za seba, alebo
- jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov,
- výnimka: za manželov podáva iba jeden z nich, ak
ide o BSM.
Kto je povinný platiť daň?
Každý, kto sa stal v roku 2010 (alebo k 1. 1. 2011) vlastníkom stavby, bytu alebo pozemku . Nezáleží na spôsobe nadobudnutia, teda či bola nehnuteľnosť kúpená, darovaná, zdedená. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností sa vzťahuje na
každého vlastníka nehnuteľnosti, a to odo dňa právoplatného
povolenia návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností príslušným katastrálnym úradom. Daňová po-

vinnosť sa týka rovnako fyzických ako aj právnických osôb.
Do 31. januára majú povinnosť podať daňové priznanie k
dani z nehnuteľnosti.
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k
dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30
dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo
ich zmeny nastali.
V praxi to znamená, že ak ste kúpili pozemok napríklad 10.
mája 2010, do tridsiatich dní od nasledujúceho dňa (čiže do
30 dní od 11. mája 2010) ste povinní oznámiť daňovému
úradu túto zmenu / teda na Obecný úrad v Čiernom/. Za rok
2010 platí daň predchádzajúci majiteľ, od 1. 1. 2011 platíte za
pozemok daň vy.
Zľavy na dani
V právomoci každej obce je určiť nielen nehnuteľnosti,
ktoré môžu byť oslobodené od dane, ale aj zníženie dane
z nehnuteľností.
Oslobodenie od dane z pozemkov:
- lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby
(prvej prebierky).
Zníženie dane pri pozemkoch vo výške 30%, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich potrebu, sa poskytuje :
- na pozemky , ktorých vlastníkmi sú občania
v hmotnej núdzi,
- občania starší ako 70 rokov.
Zníženie dane zo stavieb vo výške 30 % len v prípade, ak
slúžia na ich trvalé bývanie, sa poskytuje :
- na stavby na bývanie a bytu vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi,
- občanom starším ako 70 rokov,
- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu ZŤP,
- úplne bezvládnym občanom.
Zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 50 %, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie, sa poskytuje:
- občanom držiteľom preukazu s ťažko zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu – ZŤPs.
Zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške 30% na garáže a
nebytové priestory v bytových domoch sa poskytuje vtedy, ak
:
- je občan starší ako 70 rokov,
- je občan držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPs v prípade,
ak vozidlo je používané výhradne na ich potrebu.
Doklady na preukázanie sa :
- preukaz ZŤP, ZŤPs, rozhodnutie, že občan je v hmotnej
núdzi je potrebné doložiť na obecný úrad do 31. januára
2011.
Daňové priznanie
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Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je povinný
podať daňové priznanie príslušnému správcovi dane (t. j.
obci). Môže ho podať osobne alebo poštou. Rozhodujúci je
odtlačok pečiatky na pošte. Ak daňovník podáva daňové priznanie za nehnuteľnosť prvýkrát, mal by priložiť fotokópie
nadobudnutých dokladov k nehnuteľnosti – napr. kúpnu
zmluvu s vyznačením vkladu do katastra, prípadne darovaciu
listinu, uznesenie o dedičstve a podobne. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu tak urobí len vtedy, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

bude vás zaujímať...
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o
miestnych daniach neustanovuje inak.
Takže po podaní daňového priznania vám správca dane vyrubí daň. Podľa zákona je takto vyrubená daň splatná do 15 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru, ktorý sa doručuje do
vlastných rúk. Podrobnosti o spôsobe zaplatenia dane a splatnosti dane sú stanovené v platobnom výmere.
Marta Jašurková, referent

Odpady, odpady ...
Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené. Ale opak je pravdou. V obci Čierne pripadá na jedného občana asi 236 kilogramov odpadu ročne. Odvoz v našej obci je rozdelený do dvoch období. Letný zvozový harmonogram trvá od
apríla do októbra, kedy sú z obce stiahnuté veľkoobjemové kontajnery a zbiera sa v celej obci KUKA vozom. Zimný zvozový
harmonogram je aktuálny od novembra do apríla . V osadách, kde sú rozmiestnené kontajnery, zber popolníc neprebieha. Preto žiadame spoluobčanov o spoluprácu, aby kontajnery neplnili odpadom, ktorý do nich nepatrí. To v praxi znamená odpad
v podobe nábytku (nájdený v kontajneri na Čerchli), odpad v podobe chladničiek, pračiek (nájdený v kontajneri v Markove),
papier, kartóny (v kontajneri U Fľora).Veľkoobjemový a nebezpečný odpad patria na zberný dvor, ktorý je na to určený a aj
odvoz je podriadený druhom odpadu.
Skúsme s odpadom narábať tak, aby sa nám jeho zneškodňovanie nepredražovalo, čo v konečnom dôsledku zaplatíme všetci.
Miroslava Kubaláková

Rozpis separovaného zberu na I. polrok 2011
DRUH

PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

vyš. koniec
31.1.
niž. koniec
1.2.

vyš. koniec
7.3.
niž. koniec
8.3.

vyš. koniec
18.4.
niž. koniec
19.4.

vyš. koniec
2.2.
niž. koniec
3.2.

vyš. koniec
21.3.
niž. koniec
22.3.

DÁTUM

DÁTUM
vyš. koniec
1.6.
niž. koniec
2.6.

vyš. koniec
9.5.
niž. koniec
10.5.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na dostupné miesto pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 6.30
hod. Firma vrecia neodoberie, ak bude vo vreciach komunálny odpad a vrecia nebudú opatrené čiarovým
kódom. V prípade nejasností č. tel. 4373119, 09050182928

ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU NA I. polrok 2011
Január

Február

Marec

Apríl

13.1.

10.2.

10.3.

7.4.

27.1.

24.2.

24.3.

21.4.

Máj

Jún

5.5.
6.5.
19.5.
20.5.

2.6.
3.6.
16.6.
17.6.

Júl
30.6.
1.7.

ZVOZY SA BUDÚ PREVÁDZAŤ V ZIMNOM OBDOBÍ VO ŠTVRTOK,v prípade nedozbierania v PIATOK
UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY POPOLNICE VYKLADALI VŽDY VO ŠTVRTOK RÁNO.
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Upevniť rodinné spoločenstvo.
Čo cítime, keď vyslovujeme slová mama, otec, syn, dcéra, starká, starý otec, brat, sestra? Keď pripojíme ešte môj, moja,
dostávame ešte jasnejší obraz ako fotografia niekoho, s kým nás spája nielen puto krvi, ale najmä obsah slova láska. Moja rodina to nie sú len mená, tváre ľudí, dátumy, ale i zodpovednosť, starosť, výchova, ale tiež radosti i ťažkosti, vzájomná služba a to všetko v duchu Božích a cirkevných príkazov. Nečudujeme sa, že sviatok Svätej rodiny má opodstatnené
miesto v čase najkrajších sviatkov. Keď sa aspoň na niekoľko dní schádzame a máme na seba viac času, cítime viac lásky, prežívame chvíle pohody, je aj čas zamyslieť sa nad „našou rodinou“. Nestačí len niečo konštatovať, že deti rastú, že
starneme, že sme niečo nadobudli, vlastníme, ale tiež čo nás od seba vzďaľuje, odsudzuje, chladne…
Keď sa Boh rozhodol vykúpiť človeka, začal svoje dielo od rodiny. Sám sa narodil a vyrastal v rodine, aby ju posvätil.
Cirkev Svätú rodinu z Nazareta dáva ako vzor a ideál každej ľudskej rodiny. Rodičia Ježiša to nemali ľahké, akoby sa to
na prvý pohľad zdalo. Koľko zvláštnych vecí sa udialo v ich živote! Samotné počatie, udalosti tesne pred Ježišovým narodením, ale aj samotný priestor, kde Mária povila Dieťa. Slová Simeona: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre
mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať…,aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35)
A to neboli všetky ich ťažkosti. Nasledoval útek do Egypta, o niekoľko rokov strata Ježiša v chráme. Jozef, Mária i Ježiš
plnia vôľu Božiu.
Tešíme sa zo sviatkov a prichádzame prosiť za našich najdrahších, aby im Boh požehnal, naplnil pokojom a láskou. Aké
je to krásne, keď dnes hovoríme Bohu: Ďakujeme ti za dar života cez rodičov. Aj keď sa vo svete hovorí o kríze rodiny,
je správne, že prosíme Svätú rodinu za našich drahých, za ich telesné, duchovné i duševné dary, že ich chceme obdarovať, keď im vyprosujeme milosti, dary Ducha Svätého. Ďakujeme našim rodičom, že sme mohli prísť, vyrásť a žiť v usporiadanej a úplnej rodine, v ktorej sme videli vzor a príklad kresťanského života.
Dieťa potrebuje otca pre svoj zdravý telesný a duševný život. Sebe i všetkým vyprosujeme silu k čistému predmanželskému, manželskému i vdovskému životu. Pokušení tela je najmä v uvoľnenej morálke v masmédiách. Dnes sa modlíme
za všetkých zákonodarcov, aby zákonmi chránili naše rodiny. Modlíme sa za tých, ktorí upadli, aby si nezúfali a vrátili sa
ako márnotratný syn z Ježišovho podobenstva, pretože ich čaká láskavý otec. Modlíme sa za tých, čo sú zranení hriechom, aby si osvojili ducha pokánia a uvedomili si, že ako Ježiš neodsúdil ženu pristihnutú pri hriechu, neodsúdi ani ich,
keď nastúpia na novú cestu života. Všetci sme jedna veľká rodina. Je na nás, aby sme ako rodina budovali svoje šťastie v
Kristovi, jeho učení, pokoji a láske. Chceme zabrániť, aby zhaslo slnko šťastia v našich rodinách. Uvedomujeme si, že
nazaretská Svätá rodina nezostarla. Naopak, ak niekedy jej vzor a sila bola aktuálna, tak je to práve dnes.
Platia slová francúzskeho spisovateľa René Bazina: „Pros Boha, aby on prebýval uprostred nás. On je žriedlo, sila a cieľ
našej lásky.“ Možno nájsť dnes krajšiu prosbu pre naše rodiny? Kto z nás pochybuje, že potrebujeme príklad? Príklad
života Svätej rodiny je aktuálny.
Autor mnohých známych piesní, otec Duval, píše o svojom povolaní: „Bol som piate dieťa z deviatich. V našej rodine
sme neboli vychovávaní k falošnej pobožnosti. Každý večer sme sa stretávali k modlitbe ruženca. Na tie chvíle do smrti
nezabudnem. Pred očami mám svojho otca. Unavený prácou na poli alebo po iných prácach kľakol na dlážku, oprel sa o
operadlo stoličky a vložil si do dlaní svoju tvár. V mojich očiach bol otec mocný, často neústupný, ktorý riadil celý dom,
ktorý sa nebál zlých ani bohatých, a ten môj otec skláňal hlavu pred Bohom.
Uvažoval som, že Boh musí byť ohromne veľký, keď môj otec pred ním kľaká na kolená, ale Boh musí byť aj blízko, keď
sa môj otec s ním rozpráva. Matku som nevídaval na kolenách.
Bola urobená, sedávala na stoličke s najmenším v náručí a my ostatní sme sa tlačili okolo nej. Jej ústa sa pohybovali
ticho od začiatku do konca ruženca. A ja som myslel, že Boh je dobrý, keď sa s ním môže matka rozprávať s dieťaťom v
náručí. Tak ruky a ústa môjho otca a matky ma naučili o Bohu viac ako katechizmus.“ Uvedomujeme si, že byť otcom a
matkou nie je ľahké.
Ján XXIII. mal povedať: „Ľahšie otcovi splodiť päť detí, ako dať piatim deťom dobrého otca. A o matke to tiež platí. Pôrod ešte neurobí ženu matkou, tak ako mať piano v dome ešte neznamená, že som pianista.“
Svätá rodina každého z nás učí, ako sa stať dobrým otcom, matkou, synom či dcérou. Učiť sa od Jozefa, Márie a Ježiša
žiť, neznamená, že sme zastaralí, nemoderní… Naopak, náš pohľad na nich je tá najlepšia škola. Tak ako oni plnili vôľu
Božiu, tak je správne, že aj my máme najlepšiu vôľu, chuť splniť všetko, čo od nás očakávajú naši najdrahší, ako aj náš
Boh.
Áno, naše miesto je v škole nazaretskej Svätej rodiny. Za to všetko dnes ďakujme, prosme, odprosujme a klaňajme sa pri
jasliach Dieťaťa Ježiša, pri jeho matke Panne Márii a ich pestúnovi sv. Jozefovi.
Vôl a osol
Často kážeme o Ježiškovi v jasličkách. Ten je najdôležitejší. Tak nás učili naši rodičia. No niekedy je dobré zastaviť sa i
pri zvieratách, ktoré boli okolo malého Ježiška. Podľa tradície, ktorú nemáme nikde v Písme zachytenú, tam bol i vôl, i
osol. Nemusíme prejsť ponad to s úsmevom. Môže nás to viesť i k zamysleniu. Hovorí to o dvoch skupinách ľudí - o
tých, ktorí chápu a o tých, ktorí nevedia a nepochopia. Izaiáš v 1, 3 píše: „Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána,
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Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“ Kto chápe a kto nechápe? Herodes a jeho dvor nechápe. Zákonníci a farizeji, ktorí
poznajú Písma a vedia presne určiť, kde sa má narodiť Mesiáš, nechápu. Nespravia krok a nestretnú sa s Kristom. Naopak: pastieri chápu, traja mágovia chápu. Vôl pozná a oslík tiež. Treba sa nechať viesť prostotou a jednoduchosťou
srdca. Iba tie nás privedú na správne miesta.
Každý deň budú vraj Vianoce...
Takto sa začína pieseň od skupiny Lojzo: „Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátko ligoce. Čo však ukrýva? Iba kamienok, či sladkú salónku?“ Je pekné a zaujímavé, že ľudia si sami pomaličky uvedomujú, že nám nestačí pozlátko a pýtame sa, čo ukrýva. Iba kamienok, na ktorom si vylámeme zuby a po vianočných
sviatkoch sme smutnejší, ako sme boli predtým? Ako spomína jeden súčasný herec a moderátor, on vlastne nevie, čo s
Vianocami, a tak ich vlastne po Štedrej večeri celé prespí a nikto ho nesmie zobudiť. Je to fantázia, ako sa sviatky, ktoré
boli kedysi plné komunikácie, návštev, radosti, sviatky stretnutí a objatí, zmenia postupne na sviatky, ktoré prespíme,
pretože zrazu nevieme, čo s toľkým voľnom. Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva? Stále viac kamienkov a stále
menej sladkých salónok. Boh nám nedal na Vianoce veľa pozlátka. Vlastne žiadne. Maštaľ. Ale dal nám sladkosť svojej
lásky. My sme si spravili pozlátka, a už nevieme, čo ukrývajú. No sladkosť jeho lásky na nás čaká. Preto Vianoce môžu
byť skutočne každý deň.
Čaká na naše prijatie...
Je pre nás prirodzené, že stretávame a poznávame nových ľudí. Deje sa to kdekoľvek a kedykoľvek – pri náhodnom
stretnutí, v práci, v susedských vzťahoch. Človeka môžeme poznať aj z médií alebo z počutia. Sú ľudia, ktorých sme radi
spoznali, naopak sú ľudia, od ktorých bočíme. Jedno je isté: keď sa človek s niekým zoznamuje, nie je si celkom istý, čo
z tohto zoznámenia vzíde. Nevieme totiž, ako nás tá druhá strana prijme. Či sa poteší a budeme priatelia alebo naopak.
Všetci ľudia sa práve zoznámili s im dovtedy neznámym človekom, s tým, ktorý sa práve narodil. Tak boli na tom Jozef a
Mária, boli na tom tak pastieri a aj všetci tí, ktorí počuli radostné rozprávanie pastierov o tom, čo zažili.
Je zrejmé, že Mária s Jozefom a pastieri tohto neznámeho človeka s radosťou uvítali. Prijali ho. Obaja jeho rodičia sa naň
istotne veľmi tešili, a tak ich určite trápila situácia, do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou. Nemohli mu poskytnúť také
pohodlie, aké by sa patrilo. A bolo to práve preto, že v Betleheme ich nikto nemohol (alebo nechcel?) prijať. Nemali sa
kam uchýliť. Nebolo pre nich miesta. Ani v hoteloch ani v nocľahárňach, ani v hostincoch, ani
v súkromných domoch.
Nebolo vraj miesta. Naozaj? V celom Betleheme nebolo ani jediné miesto? Skôr sa zdá, že nebolo pre nich miesta ani v
ľudských srdciach. Nuž, aj to je reakcia na spoznanie nového človeka. Neprijatie. Pre Máriu a Jozefa to muselo byť veľmi bolestné. Vedeli, že má prísť na svet Boží Syn, o to viac ich muselo mrzieť, že mu nemôžu poskytnúť ani tú základnú
dôstojnosť.
Pred dilemou prijať či neprijať Božieho
Syna a s ním aj jeho posolstvo stojíme aj dnes. Budeme pred ňou stáť aj zajtra, pozajtra, budúci týždeň i budúci rok. Neustále. Boh prichádza k nám. My často cítime jeho prst, ktorý pôsobí – či už v radostiach alebo bolestiach. Vieme dobre,
že spoznávať a prijímať Boha, jeho slovo, jeho evanjelium nie je „med lízať“ – ako sa hovorí. Niekedy je to dosť horké,
či
trpké.
Preto
takéto
rozhodnutie
si
vyžaduje
aj
kus
odvahy
a
sebazáporu.
Muž, ktorý sa nedávno obrátil na vieru, sa rozprával raz s jeho neveriacim priateľom. Ten sa ho pýtal: „Ty si sa teda
obrátil na kresťanskú vieru?“ „Áno.“ „Teda musíš niečo vedieť o Kristovi. Povedz mi, v akej krajine sa narodil?“ „Neviem.“ „Koľko mal rokov, keď umrel?“ „Neviem.“ Koľko povedal kázní počas svojho života?“ „To tiež neviem.“ „Ty
teda temer nič nevieš o Kristovi, ktorému si uveril!“ „Áno, máš pravdu, hanbím sa za to. Neviem o ňom veľa. Ale toľko
viem, že pred troma rokmi som bol pijan. Mal som dlhy. Rodina sa mi rozpadávala. Žena a deti mali strach zo mňa, keď
som sa vracal domov. Teraz som prestal piť, dlhy nemám a žena s deťmi sa tešia, keď sa mám vrátiť domov. Toto všetko
pre mňa urobil Kristus. To viem.“
Bratia a sestry, poznávajme Krista v pôsobení okolo nás. Vnímajme to, že prišiel na svet, aby aj nás zachránil. Uvedomme si, koľko nám toho v živote dal – rodinu, zdravie, strechu nad hlavou a veľa iných väčších i menších dobrodení.
V tento čas sa radujeme z jeho narodenia, z jeho príchodu na svet. Radujme sa aj zo všetkých jeho – možno nenápadných – požehnaní a poďakujme za všetko to, čo nám dáva. Nech je vo všetkom On sám oslávený!

Požehnané vianočné sviatky a úspešné vykročenie do nového roka 2011 - praje p.
farár.
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MIKROPROJEKT PRIATEĽSTVO
Mikroprojekt Priateľstvo vychádza zo spolupráce ZŠ vo Vendryni s našou školou. Realizácia tohto mikroprojektu podporí už naviazanú spoluprácu žiakov i učiteľov obidvoch škôl a obohatí ju o nové kultúrne, športové a spoločenské akcie s inovatívnymi
a výchovnými prvkami.
Zámer mikroprojektu vznikol vo februári 2010, kedy p.riaditeľka ZŠ Vendryně Mgr.Bohuslava Burá a p.zástupkyňa Mgr.Eva Byrtusová oslovili vedenie našej školy a spoločne pripravili žiadosť o dotáciu- príspevok z Fondu mikroprojektov OP PS SR – ČR.
Hlavný cieľ projektu je v súlade s cieľmi Fondu mikroprojektov- podporuje cezhraničnú integráciu a posilňuje dlhodobé formy spolupráce, vytvára a posilňuje kontakty a trvalú cezhraničnú spoluprácu obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr. Hlavným cieľom
projektu je vytvorenie partnerskej siete dvoch spolupracujúcich škôl prostredníctvom organizovania športových, poznávacích
a kultúrnych aktivít ich žiakov a učiteľov na obidvoch stranách hranice, čo prispeje k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce.
Začiatok realizácie mikroprojektu 15.9.2010 - koniec mikroprojektu 30.6.2011
Aktivity projektu:
Športové aktivity
Turnaj vo futbale- žiaci 6. – 9. ročníka, október 2010
Turnaj v prehadzovanejžiačky 6. – 9. ročníka , november 2010
Kultúrne akcie
Vianočné zvyky a tradície – žiaci 1. – 5. ročníka, december 2010
Spoločenská akcia
Tvorba prezentácie obce – mladší žiaci , január – apríl 2011
Tvorba prezentácie obce –
starší žiaci , január – apríl 2011
Športová akcia Spoločný víkend- mladší i starší žiaci, jún 2011
Dve športové aktivity už máme za sebou, uskutočnili sa v plánovaných termínoch vo Vendryni. Vo futbale naši chlapci suverénne
zvíťazili, no v prehadzovanej úlohu favoritiek potvrdili dievčatá z Vendryně. Žiaci si nielen pomerali svoje sily, ale našli aj nových
kamarátov, zoznámili sa s novým prostredím.
Všetky aktivity tohto mikroprojektu prispejú k vzájomnému spoznávaniu žiakov českej i slovenskej ZŠ, k eliminácii jazykových bariér
a odlišností spôsobených pretrhnutím spoločnej existencie obidvoch štátov. Toto spoznávanie – ako odlišností, tak i spoločných prvkov obidvoch národov pozitívne ovplyvní ďalšie vzdelávanie žiakov v budúcnosti a následne ich profesijný život. Títo žiaci
v dospelosti svojou prácou v regióne prispejú k zlepšeniu životných podmienok v spoločnom prihraničí.
Mgr. Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

Plavecký kurz
Vzhľadom na rekonštrukciu plavárne v Čadci sa plánovaný plavecký kurz žiakov 4.ročníka v šk. roku
2009/2010 presunul na tento školský rok. Uskutočnil sa v týždni od 18.10.- 22.10. a zúčastnilo sa ho 24 žiakov
5.ročníka. Kurz viedli skúsení, profesionálni inštruktori. Cieľom kurzu bolo zvládnutie plaveckých štýlov prsia
a kraul. Možno skonštatovať, že všetci účastníci tento cieľ zvládli. O tom, ako úspešne, svedčia tzv. “mokré
vysvedčenia“, ktoré všetci účastníci kurzu obdržali.
Mgr. Zlatica Poláková, ZŠ Ústredie

Volejbalové zápolenie Slovákov, Čechov a Poliakov
Základné školy našej obce si už niekoľko rokov vymieňajú skúsenosti a spolupracujú rôznymi formami so základnými školami spoza
hraníc –z Čiech a Poľska. Stretávajú sa žiaci i učitelia, navzájom sa obohacujú, pripravujú si pekné stretnutia s rôznou náplňou, od
tvorivých dielní, spoznávania svojich krajín a regiónov, kultúry, vzdelávania, až po športové zápolenia medzi žiakmi i učiteľmi.
Jedno takéto športové zápolenie sa odohralo 3. decembra 2010 v telocvični ZŠ Čierne - VK, kedy si učitelia i pracovníci Obecného
úradu Čierne zmerali svoje sily vo volejbalom turnaji.
Bol to už tretí ročník takéhoto turnaja, organizátorom tentokrát bola ZŠ Čierne-Ústredie ( predtým ZŠ Čierne – VK a ZŠ Vendryně).
V turnaji hrali štyri družstvá – učitelia základných škôl Čierne, pracovníci Obecného úradu Čierne, učitelia ZŠ Vendryně a učitelia
poľských základných škôl Koniakow a Istebna. Hralo sa spravodlivým systémom - každý s každým na dva víťazné sety. Turnaj mal
vysokú volejbalovú úroveň, všetky tímy postavili silné družstvá a naozaj sa bolo na čo pozerať. Mnohé sety končili tesnými výsledkami, takže priebeh bol častokrát správne adrenalínový a potvrdilo sa, že všetci sú športovo zdatní.
Pohár víťaza napokon ostal doma – v rukách učiteľov čierňanských škôl. Vybojovali ho Mgr. Ladislav Knap, Mgr. Rastislav Kruták,
Mgr. Daniel Drastich, Mgr. Beáta Miková, Mgr. Ivana Franeková, Bc.Zuzana Gazdaricová, Mgr. Zlatica Poláková a Ing. Slávka Jurčíková. Na druhom mieste sa po vynikajúcom výkone umiestnili pracovníci OÚ Čierne, bronz si odniesli poľskí učitelia
a „zemiakovú“ pozíciu obsadili učitelia z českej Vendryně. Stretnutie všetkých zúčastnených pokračovalo v ZŠ Čierne-Ústredie, kde
sa v priateľskej atmosfére rozoberali volejbalové i tie nevolejbalové záležitosti. Myslím, že toto podujatie bolo ďalším dôkazom priateľstva, spolupráce, bojovnosti a šikovnosti ľudí z troch blízkych krajín - nielen vzdialenosťou, ale aj srdcom.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne-Ústredie
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Prehľad uskutočnených kultúrno – spoločenských podujatí
október – december 2010
október – november
Výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému: „ Jeseň prichádza ?“
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 90 detí zo základných i materských škôl. Výstava ich prác v nových priestoroch Obecnej knižnice trvala do konca novembra 2010. Vecné odmeny za svoje dielka hodnotené porotou (čitateľmi knižnice a pedagógmi) získali:
Anetka Gelačáková a Lucia Hlúšková z MŠ Čierne – Ústredie, kolektív detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Z ročníkov 1.- 4.:
Vilma Agnesa Čanecká, 4.A, ZŠ Čierne - VK, Jakub Michnica, 4.A, ZŠ Čierne - VK, Michaela Oravcová, 4.A, ZŠ Čierne –
VK.
Z ročníkov 5. – 9.:
Lucia Kubicová, 6.B, ZŠ – VK, Nikola Čanecká , Mária Krutáková a Katarína Horčičáková, 7. roč., ZŠ Čierne – VK, Dávid
Budoš, 9.A, ZŠ Čierne – Ústredie a Lucia Stráňavová, 9.B, ZŠ Čierne – Ústredie.
24.október
Stretnutie dôchodcov v sále kul. domu Čierne – Ústredie pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM spojené s kultúrnym vystúpením domácej FS
Ozvena a FS Račan z Oščadnice. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie a pre 70–ročných a 80–ročných
seniorov aj Pamätné listy. Verbálne podujatím sprevádzala Mgr. Dana Oravcová. Podujatie pripravila Obec
Čierne - Komisia kultúry, výchovy, mládeže, športu
a sociálnych vecí.
Počet zúčastnených hostí: 70
24. november
UVÍTANIE NOVORODENIATOK DO ŽIVOTA
Slávnostné odovzdávanie Pamätných plakiet novorodencom starostom obce Čierne Ing. Pavlom Gomolom
spojené s podpisom do Pamätnej knihy. V kultúrnom
programe vystúpili deti z folklórneho krúžku pri ZŠ
Čierne – Ústredie pod vedením p. učiteľky Anny Pagáčovej. Slovom podujatím sprevádzali Mgr. Dana Oravcová a Ján Ďurica.
Uvítanie novorodeniatok pripravila Obec Čierne - Komisia Kultúry, výchovy, mládeže, športu a sociálnych vecí.

Pripravujeme:
31.december
V rámci projektu „ Trojmedzie nerozdeľuje , ale spája“ sa uskutoční aktivita „Silvester na Trojmedzí“. Bude to spoločné
vítanie Nového roka (tradičné zvyky), občanmi obce Čierne s občanmi partnerskej obce gminy Istebna z PL. Všetkých spoluobčanov srdečne pozývame. Spoločný odchod sa plánuje v piatok 31. 12. 2010 z Vyšného konca od Kostola sv. Petra a Pavla
o 22.30 hod. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 „Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája“ .
Pripravujeme: január – marec 2011
január – marec
Príprava obecných slávností - obstarávanie dodávateľa, grafický návrh, príprava materiálov, dopracovanie a aktualizácia
webovej stránky Mikroregiónu Kysucký triangel, grafické spracovanie, výroba propagačných materiálov pre rok 2011, príprava 1. lokálneho veľtrhu cestovného ruchu v Čiernom.
V rámci projektu Mikroregión Kysucký triangel je podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne Kysucký
triangel.
január – VENČEK - tanečný večer ôsmich ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec v sále kul. domu v Čiernom (otvorenie, slávnostný nástup, prehliadka tancov, tanec s rodičmi, tanečná súťaž, zábavná súťaž, program, darčekový tanec, voľná
zábava).
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29. január – POĽOVNÍCKY PLES – v sále kul. domu v Čiernom. Organizátorom je Poľovnícko – ochranárska spoločnosť
Čierne.
február – tradičný KARNEVAL pre malých i veľkých s bohatým kultúrnym programom, cenou pre každú masku
a diskotékou.
február – Valentínsky večierok v sále kul. domu v Čiernom. Organizátor: ZRPŠ pri ZŠ Čierne – Ústredie.
marec – besedy s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života Kysúc.

Obecná knižnica v Čiernom
S premiestnením knižnice sa už čitatelia oboznámili a musím konštatovať, že i napriek presťahovaniu interiéru knižnice
z Nižného konca počet čitateľov neustále narastá.
Obecná knižnica v Čiernom je otvorená v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá spoločenská miestnosť) vždy v:

pondelok:
streda:
piatok:

8.00-11.00 12.00 – 16.00
12.00 – 17.00
12.00 – 16.00

Kultúrno – náučná činnosť knižnice október – december 2010
4. október
Exkurzia 5.B triedy zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s novými priestormi knižnice, usporiadaním kníh,
rozdielom medzi krásnou a náučnou literatúrou, vznikom knihy, výpožičným a knižničným poriadkom, s prácou názvového ,
menného a systematického katalógu. Nechýbal ani vedomostný kvíz a sladké odmeny.
Počet detí: 15, vyučujúci: Mgr. Dušan Vavrek
12.10. 2010
Exkurzia žiakov 5.A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice, a dozvedeli sa
o tom, ako sa majú správať v knižnici.
Oboznámili sa s výpožičným a knižničným poriadkom, usporiadaním kníh v knižnici.
Nakoniec si zasúťažili v zábavných súťažiach a za správne odpovede získali po sladkej odmene.
Vyučujúci: Mgr. Božena Budošová
Počet detí: 16
27.10. 2010
Exkurzia žiakov novinárskeho krúžku pracujúceho pri ZŠ Čierne -Nižný koniec. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice,
dozvedeli sa o tom, ako sa majú správať v knižnici.
Oboznámili sa s výpožičným a knižničným poriadkom, usporiadaním kníh v knižnici, názvovým , menným a systematickým
katalógom.
Nakoniec si zasúťažili v zábavných súťažiach a za správne odpovede získali po sladkej odmene.
Vyučujúci: Mgr. Iveta Dejová
Počet detí: 7
3. 12. 2010
Exkurzia žiakov 5.B triedy zo ZŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti sa oboznámili s literárnym žánrom rozprávky, dozvedeli sa, aké
postavy v nej vystupujú, ako sa zvyčajne končí rozprávka... Prezreli si rozprávkové knihy, ilustrácie v nich, podľa obrázkov
hádali, o akú rozprávku ide, doplňovali správny názov rozprávok, autorov, počutý text a správne odpovede na otázky.
Nakoniec si rozdelení do družstiev zasúťažili v zábavných súťažiach, doplňovačkách a za správne odpovede získali po sladkej
odmene.
Vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková
Počet detí: 15
6.12. 2010
Mikuláš v knižnici
Pre všetkých čitateľov a návštevníkov knižnice bolo pripravené Mikulášske prekvapenie. Deti zaspievali pieseň, zarecitovali
básničku alebo povedali vtip a Mikuláš ich odmenil sladkou odmenou.
Počet návštevníkov knižnice: 40
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Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici / ktorá je presťahovaná v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec v bývalej spoločenskej miestnosti na Vyšnom konci vždy v úradných dňoch:
pondelok, streda, piatok : 8.00 – 11.00 hod.
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej stránke
našej obce www.obeccierne.sk.
Zmena podujatí vyhradená!
Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. TES Čierne

Tabuľky a výsledky našich futbalových družstiev v jesennej časti sezóny 2010 /2011
I. trieda dospelí

Tabuľka

Výsledky

Mužstvo

Z

V

R

P

S

B

+/-

1 ŠK Radoľa
2 Snaha Zborov
3 FK Lodno
4 Tatran Turzovka
5 ŠK Čierne
6 Slávia Staškov
7 FK Čadca
8 FK Nesluša
9 Kysučan Korňa
10 Beskyd Svrčinovec
11 Ľadonhora Horný Vadičov
12 OŠK Rudina
13 Tatran Oščadnica
14 Spartak Vysoká n./ Kysucou

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
2

4
2
2
4
3
2
1
2
0
2
3
2
1
2

1
4
4
3
4
5
6
6
8
7
7
8
10
10

40:18
33:25
33:26
38:20
26:21
16:17
25:20
16:28
31:32
24:35
23:34
23:31
21:32
21:31

31
26
26
25
24
23
22
20
18
17
15
14
10
8

10
5
5
1
3
2
1
2
-3
-4
-6
-7
-11
-13

Ľadonhora Horný Vadičov - ŠK Čierne
ŠK Čierne - Spartak Vysoká n./ Kysucou
Tatran Oščadnica - ŠK Čierne
ŠK Čierne - FK Čadca B
Snaha Zborov - ŠK Čierne
ŠK Čierne - Slávia Staškov
Beskyd Svrčinovec - ŠK Čierne
ŠK Čierne - FK Nesluša
Tatran Turzovka - ŠK Čierne
ŠK Čierne - Kysučan Korňa
ŠK Radoľa - ŠK Čierne
ŠK Čierne - OŠK Rudina
FK Lodno - ŠK Čierne
ŠK Čierne - Ľadonhora Horný Vadičov
/predohrávka 14. kola/
15. kolo 03. 04. 2011 15:30
n./ Kysucou - ŠK Čierne

Spartak Vysoká

FK Lodno budú po skončení súťaže odrátané 3 body

V. liga dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka

ŠK Dolný Hričov
Tatran Turzovka
Slávia Staškov
FK Čadca B
ŠK Čierne pri Čadci
SNAHA Zborov nad Bystricou
FK Strečno
Slovan Podvysoká
ŠK Belá
ŠK Radoľa
OFK Kotešová
OŠK Rosina
Slovan Skalité
Beskyd Svrčinovec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Výsledky
10
9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
2
1

3
3
2
3
3
3
2
2
1
3
2
2
2
1

0
1
3
3
4
5
6
6
7
6
7
7
9
11

35:14
37:10
38:15
25:28
30:23
33:25
28:26
24:36
24:30
27:26
26:31
23:30
12:35
12:45

33
30
26
24
21
18
17
17
16
15
14
14
8
4

Skalité

- Čierne

Čierne

- Podvysoká 3 : 1

Strečno

- Čierne

3:1

Čierne

- Čadca B

4:0

2:4

Zborov n. B. - Čierne

3:1

Čierne

4:1

- Staškov

1:4
5:1
2:1
2:1
3:1
1:1
0:4
2:1
5:0
1:0
1:1
1:1
3:1
2:1

Svrčinovec - Čierne

2:2

Čierne

- Rosina

2:1

Turzovka

- Čierne

3:1

Čierne

- Belá

4:1

Kotešová

- Čierne

2:2

Čierne

- Radoľa

1:1

D. Hričov

- Čierne

3:1
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Čierne - Skalité

III. liga starší žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka

Tatran Krásno nad Kysucou
ŠK Javorník Makov
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina
Tatran Oščadnica
FK Terchová
ŠK Čierne pri Čadci
Pokrok Stará Bystrica
Tatran Turzovka
OFK Teplička nad Váhom
Jednota Bánová
ŠK Radoľa
SNAHA Zborov nad Bystricou
REaMOS Kysucký Lieskovec
Slávia Staškov

14. kolo So 26.03.2011 10:00
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Výsledky
12
10
10
9
9
6
5
5
5
4
4
3
3
0

1
1
0
1
0
1
2
2
1
1
0
1
0
1

0
2
3
3
4
6
6
6
7
8
9
9
10
12

58:15
58:22
73:16
56:27
49:27
26:39
27:40
23:36
41:48
28:24
25:56
11:45
21:54
8:55

37
31
30
28
27
19
17
17
16
13
12
10
9
1

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Čierne-K. Lieskovec
Terchová-Čierne
Čierne-S. Bystrica
Radoľa-Čierne
Čierne-Krásno
Makov-Čierne
Čierne-Zborov n. B.
Oščadnica-Čierne
Čierne-ZA Mojš
Čierne-Staškov
Bánová-Čierne
Čierne-Turzovka
Teplička n. V.-Čierne

2:0
4:1
5:1
4:6
2:2
9:2
2:0
4:0
0:3
1:0
0:3
1:4
8:1

K. Lieskovec - Čierne

Poďakovanie patrí trénerom, hráčom a všetkým, ktorí sa pričinili o tieto výsledky a úspešnú reprezentáciu našej obce
na športovom poli. Pevne veríme, že po skončení sezóny 2010 /2011 to bude ešte radostnejšia bilancia.
Zároveň pozývame všetkých fanúšikov futbalu, aby aj na jar 2011 prišli povzbudiť naše družstvá k dobrým výkonom.
Výbor ŠK Čierne

Kto sme ?

Od mája 2006 vysiela nová televízia pre celú rodinu
TV NOE
slovenské
programy
pripravuje
TV
LUX
v spolupráci s LUX communication

-

Pokoj v éteri
Slovenská kresťanská rozhlasová stanica
Signál Rádia Lumen sa prvýkrát objavil
v éteri 7.apríla 1993
Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri
1994 prijalo súčasný názov „LUMEN“,
čiže „Svetlo“
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Za obdobie september 2010 – december 2010

Manželstvo uzatvorili...

Jozef G om ola – Z denka K rkošková,
D aniel Laš – Jana Šulganová,
Juraj Liščák – Ž ofia K rupová,
R óbert Jašurek – Z uzana Šusteková,
M artin B adinka – Tatiana Strýčková

Prišli na svet...
Michaela Čopková, Sofia Serafínová,
Emma Budošová, Viktória Lašová, Elena
Jánošíková, Svetlana Serafínová,
Alexander Prcín, Andrea Cyprichová,
Dominika Pohančeníková, Nina
Padyšáková, Nela Padyšáková, Natália
Čelková, Jakub Kubička, Sebastián
Štefánik

Navždy nás opustili...
Anton Najdek, Emília Sýkorová, Anna Mrmusová,
Mária Michalíková, Štefan Bielek, Ferdinand Slabý,
Anna Stráňavová, Františka Budošová

Stretnutie po 50-tich rokoch
Dňa 25.9.2010 sme sa zišli po 50-tich rokoch. Toto stretnutie v nás zanechalo krásne spomienky. Kto sa ho zúčastnil, bude dlho spomínať.
Touto cestou by som chcela poďakovať organizátorom p. Jozefovi Stráňavovi a Jozefovi Širancovi, ktorí sa
postarali o to, aby sa stretli žiaci, ktorí končili na Nižnom konci 8-ročnú dochádzku v roku 1960-61. Mali sme
sa o čom porozprávať, pospomínať na našich učiteľov, a to všetko sme ani nestihli, preto sme sa rozhodli, že
v našom veku nemôžeme čakať dlho, máme krásnych 65, za čo ďakujeme a kto dožije, stretneme sa znova o
2 roky. Už teraz sa tešíme.
Poďakovanie patrí personálu hotela Magistrál za obsluhu a za večeru.
Za všetkých zúčastnených Agnesa Vachánková, rod. Najdeková.
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Moji milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali ako rýchlo ubehol rok nášho života
a znova sme sa ocitli na prahu Vianoc, najkrajších dní
v roku. Zasa treba bilancovať, čo sme urobili dobré
a v čom treba nápravu. Svetová kríza našla každého. Kto
má prácu, ten sa má lepšie, ale veľa ľudí a rodín biedilo
a prežili to veľmi ťažko. Je mi to úprimne ľúto. Dúfajme,
že sa to trochu vylepší, ale veľkú nádej nemám. Ide na nás
veľká dražoba. A to pocíti každý. Zvlášť ľudia s malými
dôchodkami. Treba im veľa peňazí na lieky a nemôžu si
kúpiť to, čo by si priali a čo potrebujú. Je to smutné. Ja to
mám každý deň na očiach. A často mám v nich slzy. Keď
mi je najsmutnejšie, zoberiem si malú harmoničku,
spievam a hrám piesne, ktoré mi pomáhajú zlepšiť si
náladu. Nemyslím na ťažkosti, ktoré máme každý.
Šľahačkový koláč
1 hrnček (2 a pol deci) polohrubej múky
1 hrnček hladkej špec. múky
1 hrnček práškového cukru
3 vajcia
1 prášok do pečiva
1 vanilka
1 šľahačka 33 %
Vyšľaháme práškový cukor s vajciami, postupne
pridávame ostatné suroviny. Múku pridávame cez sitko aj
s práškom. Šľahačku tiež po menších dávkach a zľahka,
pomaly cesto premiešame.
Plech vymastíme, vysypeme múkou, cesto rozotrieme,
pokladieme ovocie - marhule, alebo iné. Aby veľmi
nepadali dolu, tak ich vždy ďobneme zospodu do hladkej
múky. Kladieme jamkami hore. Do jamiek môžeme dať
malou lyžičkou po troške červeného džemu, alebo
čučoriedok, čo chcete. Vrch koláča trochu pocukrujeme
drobným kryštálovým cukrom. Dáme piecť.
Grilážové plnené oblátky bez „salka“
5 žĺtkov
25 dkg masla
25 dkg práškového cukru
Zmes chvíľu miešame, potom dáme nad horúcu vodu variť.
Miešame, pokiaľ nezačne hustnúť. Odložíme. Dáme
opražiť 15 dkg kryštálového cukru na pekný, tuho červený
karamel (nie spálený) a vlejeme ho do hustej žĺtkovej
hmoty.
Premiešame a pridáme 25 dkg mletých a sekaných
orechov. Všetko premiešame a rýchle plníme pripravené
oblátky. Odporúčam medzi 3 oblátky dať 2 plnky. Vyššie
nie. Tiež sekané orechy treba posekať na drobno. Hotové
oblátky zabalíme do mastného papiera a dobre zaťažíme.
Krájame až na druhý deň. Radšej na obdĺžniky ako na

štvorce, nakrájame tak viac kúskov, ktoré ozdobíme
čokoládou. Z pripravenej masy si môžeme urobiť aj rôzne
cukríkové tvary, napr. guľky, štvorčeky, ovály a iné. Treba
ich niečím posypať, alebo namočiť do čokolády a hneď
máme bonboniérku. Je to vynikajúce. Prosím, vyskúšajte.
Trubičky z listového cesta
Vyvaľkáme si kus cesta na obdĺžnik. V hrnčeku si
rozšľaháme 1 celé vajce + 1 žĺtok a natrieme hrubšie celý
plát. Natretý plát krájame radielkom na pásiky široké
aspoň 3cm a hneď ich natáčame tak, aby sme zachytili
predošlý pásik aspoň pol cm. Tým sa to pospája a trubička
ostane celá. Plníme bielkovým snehom vareným, alebo
šľahačkou so stužovačom. Osladíme podľa chuti.
Keď chceme bielkový sneh, tak na 5 bielkov sa dáva 25
dkg kryštálového cukru a šľaháme nad parou. Keď chceme
krémovú plnku, tak si vymiešame 25 dkg masla bez cukru.
Do vymiešaného masla pridávame po lyžici chladný
varený sneh. Dáme toľko, aby sme ho nepresladili.
Šatôčky
Z listového cesta nakrájame radielkom štvorce takej
veľkosti, aby sa na trubičke spojili pomocou potretia
vajcom dva konce. Plníme čím chceme. Podobne ako
trubičky šľahačkou, krémom, makovou alebo orechovou
plnkou.
Jablká v župane
Štvorce listového cesta nakrájame podľa veľkosti jabĺk.
Odporúčam použiť
menšie jablká, lebo
štvorce cesta sa musia
na vrchu spojiť
pomocou vajíčka
potretím všetkých
štyroch koncov a ešte
špáradlom upevniť.
Jablká musia byť
ostrúhané, stred
vydlabaný a naplnený podľa toho, čo chceme dať ako
plnku. Nakoniec potrieme celé vajíčkom. Upečieme.
Rožky
Cesto si vyvaľkáme a nakrájame na širšie pásy (6-7 cm).
Makovú plnku našúľame na hrubšie a dobre pospájame až
do konca pásu. Horný kraj potrieme vajcom, makovú
plnku zatočíme zospodu 2x. Teda dno bude hrubšie.
Pokrájame na kúsky, rožtek ohneme. Môžeme ozdobiť
radielkom. Upečené ocukrujeme.
Makovú plnku som už písala, prečítajte si to a podľa toho
robte.
Agnesa Straková

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v marci 2011.

