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N O V I N Y O B Č A N O V O B C E B L AT N É
âas
bilancovania
OpäÈ Vianoce, opäÈ nov˘ rok.
Ani sme sa nenazdali a rok ubehol
ako voda. A kaÏd˘ z nás, i keì
v podvedomí, bilancuje. Jedni –
koneãne, druhí – opäÈ o rok star‰í,
tretí – no a ão, veì to tak je kaÏd˘
rok. Star‰í pesimisticky a trochu
i nostalgicky, Ïe to ide z roka na
rok z kopca, mladí naopak.
Obecné noviny BlatÀan boli po
ôsmich roãníkoch tento rok v novom, nezvyklom ‰ate. Názory boli
hlavne zo zaãiatku rôzne, dnes,
ako poãúvam, sa zaãínajú prikláÀaÈ k pôvodnému ‰t˘lu grafiky.
Niekoºkokrát som svoj názor
vyslovil aj ja – po novinárskej
i profesnej grafickej stránke sme
úrovÀou klesli najmenej o 50%.
Myslím a ako sa v priebehu roka
ukázalo, nebol pri rozhodovaní
podstatn˘. O t˘chto veciach, ako aj
o obsadení redakãnej rady, rozhoduje obecné zastupiteºstvo. A ono
tak v minulosti, ako i teraz niekoºkokrát stúpilo vedºa. Nech sú
dôkazom niektoré krátkodobé
úãasti ãlenov v reakãnej rade. Túto,
na prv˘ pohºad moÏno sporadickú
ãinnosÈ, nemoÏno totiÏ nikomu
prikázaÈ ani nanútiÈ. Ak si niekto
myslí, Ïe tisíc korún na ãísle pri
rozpoãte niekoºko desaÈ miliónov
spasí obec, je hodn˘ poºutovania.
Veì ãi si to pripú‰Èame, alebo nie,
v princípe stále platí to ono povestné: nie sme takí bohatí, aby sme si
mohli dovoliÈ lacné veci.
Redakãná rada pracuje tak, ako
pracuje. NebyÈ „stálych“ niekoºkoroãn˘ch ãlenov, z ktor˘ch uÏ
temer v‰etci to dávno chceli
„zabaliÈ“, noviny nevychádzajú.
Aj prispievateºov ubúda. Svedãí to
o upadajúcom záujme o spoloãné
veci, o upadaní do akejsi letargie.
âo to stojí prosieb, aby sme dostali
podklady, alebo ãlánok! MoÏno
jeden za rok. A to sme veºakrát
vìaãní, Ïe ho dostaneme. Aj tu
sme v‰ak nútení hraÈ diploma-

tickú hru! Dajte do novín dva
alebo tri ãlánky a máte odozvu –
zaplatil za to? A samozrejme od
t˘ch, ktorí v Ïivote nenapísali
ãiarku. Ale ão ãlenovia zastupiteºstva? Pracovníci obecného

úradu? Oni sa pri svojej práci
nestretávajú s problémami obãanov? Nemajú potrebu podeliÈ sa o
ne, prípadne upozorniÈ ãi navrhnúÈ v˘chodiská?
Sú tu opäÈ Vianoce. Sviatky

pokoja, lásky, porozumenia.
A Nov˘ rok, deÀ nádejí, prianí
a predsavzatí. VyuÏime ich. Aj
v prospech ná‰ho BlatÀana.
Stanislav Fekete

ROEP Registrácia obnovenej evidencie pozemkov
Registrácia obnovenej evidencie pozemkov (skratka ROEP) prebieha v na‰ej obci uÏ takmer desaÈ
rokov. V budúcom roku uÏ má byÈ ukonãená.
Pritom stále máme v obci e‰te veºa pozemkov,
ktoré nemajú zisteného svojho vlastníka. Niektoré
z dôvodu, Ïe potomkovia pôvodn˘ch vlastníkov

nemajú ani tu‰enie, Ïe ich predkovia nejaké polia,
pasienky ãi iné pozemky vlastnili, iné z dôvodu
veºkého poãtu dediãov – veì sa uÏ zapisuje po
prarodiãoch, nemajú záujem pre malú
v˘meru pozemkov vlastníctvo vysporiadaÈ.
V obci bola zriadená komisia, ktorá mala za
úlohu dopracovaÈ sa k urãeniu vlastníkov
neidentifikovan˘ch pozemkov. Veì v obci
máme vy‰e 4 000 parceln˘ch ãísel pozemkov.
Veºa dediãov, teraj‰ích vlastníkov uÏ v na‰ej
obci ani neb˘va. Pritom zväã‰a majú e‰te
v obci akú – takú rodinu. Treba i ich upozorniÈ, aby si skontrolovali, ãi majú na listoch
vlastníctva zapísané v‰etko, ão ich rodiãia, ãi
prarodiãia vlastnili. Niekoºko rokov sa okolo
toho niã nedialo, boli posielané listy vlastníkom, aby si prekontrolovali, ãi majú vo
vlastníctve zapísané v‰etko, ão ich predkovia
vlastnili. Vrátilo sa iba zopár odpovedí, ktoré
spracovateºka ROEP-u v na‰ej obce, pani Mária
Fenclová sumarizuje. Pritom je potrebné, aby
obnovila ãinnosÈ aj komisia zloÏená z na‰ich
star‰ích obãanov, ktorí si pamätajú kto, kde mal
akú roºu. Nemusí to byÈ vÏdy pravda po právnej

stránke, najmä ak zoberieme do úvahy, ako sa s
pozemkami narábalo v predvojnovom období. Tu
podaktorí prehrali pozemok v kartách, inokedy
zas nieão odkúpili, obrábali, ale vlastníctvo si
zapísaÈ nedali. Niektoré takéto spory, uÏ v neskor‰ej dobe, uÏ i ja pamätám. Vieme, Ïe v obci sa
veºakrát opakovali rovnaké mená a
priezviská, pri zápisoch do katastra sa nezapisovalo ani rodné ãíslo, ani ãíslo domu,
takÏe urãiÈ dediãov pozemkov po tak˘chto
vlastníkoch bude urãite obtiaÏne. Ako starosta obce rád uvítam v komisii ºudí, ktorí si ão
najviac pamätajú z obdobia, keì e‰te polia
obrábali pôvodní vlastníci, aby sme mohli s
ãist˘m svedomím urãiÈ vlastníkov doteraz
neidentifikovan˘ch pozemkov. Samozrejme
je na kaÏdom z nás postaraÈ sa o
„dedovizeÀ“, vlastníctvo na‰ich predkov, aby
sme sa v budúcnosti nechytali za hlavy, preão
sme tomu nevenovali tro‰ku viac pozornosti.
Aby nám na‰e deti nevyãítali, preão sme boli
leniví, ãi ºahostajní. Ak dobre ukonãíme
ROEP, máme predpoklad pristúpiÈ aj ku komasácii
pôdy, aby na kaÏdom pozemku nebolo evidovan˘ch veºa vlastníkov s minimálnymi podiel-

mi, ale aby mal kaÏd˘ vlastník svoje vlastníctvo
identifikovateºné – urãiteºné. Aby kaÏd˘ vlastník
pozemku mohol so svojim vlastníctvom nakladaÈ
tak, ako uzná za vhodné.
Milan ·armír
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Z rokovaní Obecného zastupiteºstva v Blatnom
Zo zasadnutia 4. 10. 2007
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo:
- súhlas s realizáciou projektu „Revitalizácia
Námestia Andreja Hlinku“ s nákladmi obce
vo v˘‰ke do 180 000,- Sk. (Medzi neoprávnené
náklady bola zaradená pamätná tabuºa
Andreja Hlinku v hodnote 100 000,- Sk
s DPH. Pri realizácii musíme urobiÈ projekt
kompletne, neoprávnené náklady v‰ak len na
náklady obce.),

- zriadenie záloÏného práva pre banky financujúce hypotekárne úvery uzneseniami
ã. 137/2007-Z aÏ 142/2007-Z kupujúcim, ktorí
odkupujú pozemky v lokalite PaÏiÈ: Mgr Peter
·pano a Mgr. Eva Vojtechová, Marián
Gajdo‰ík a manÏelka Mária, rod. Takácsová,
Michal Fenik a manÏelka Jana, Peter Gurbaºa
a manÏelka Jana, Rastislav Fukas a manÏelka
Lenka a Mgr. Juraj ·íma. (Kataster poÏadoval

predloÏiÈ uznesenie obecného zastupiteºstva,
v ktorom sa v kaÏdom jednotlivom prípade
schvaºuje zriadenie záloÏného práva pre
financujúcu banku),
- predaj dreva z urbárneho podielu obce,
v mnoÏstve 8 plnometrov, v cene schválenej
ZdruÏením spoloãn˘ch uÏívateºov lesa
Emilovi Bosáãikovi.

Zo zasadnutia 19. 10. 2007
Pripomienky poslancov a obãanov na rokovaní:
- poslanci sa dohodli, aby kultúrna komisia
oslovila predsedov spoloãensk˘ch organizácií
ohºadom pripravovan˘ch podujatí na rok 2008
na spracovanie kalendára podujatí v obci,
- Vojtech Horváth mal otázku ohºadne projektu multifunkãného ihriska. ÎiadosÈ starostu
obce na rok 2007 bola podaná na Úrad vlády
SR, sekretariát splnomocnenca vlády pre
mládeÏ a ‰port e‰te v apríli. Na rok 2008 treba
podaÈ ÏiadosÈ znova. Treba dohodnúÈ termín
stretnutia starostu a zástupcu starostu na ministerstve,
- ªubo‰ Tich˘ mal pripomienku k úspechu
projektu z euro fondov na Revitalizáciu Nám.
Andreja Hlinku, Ïe nebol informovan˘,
v akom stave je tento projekt, lebo on s manÏelkou venoval tomuto projektu veºa ãasu.
Podºa jeho skúseností nie sú komponenty
firmy T - Parky vhodné z praktickej stránky
a chcel, aby boli prizvaní zástupcovia rodiãov
mal˘ch detí pri realizácii parku. Starosta informoval o danom projekte a o ìal‰om postupe,
- Tomá‰ Osvald sa sp˘tal, ãi je dokonãen˘
chodník zo zámkovej dlaÏby na Bratislavskej
ulici a ako sa rie‰i situácia s autami na hlavnej
ceste Senec – Trnava. Starosta informoval, Ïe
chodník nebol vyfugovan˘ a dokonãen˘ kvôli
poãasiu, robil sa na konci roka, bude to
dorobené. Treba preveriÈ podºa faktúry, ãi bola
robota uhradená,
- ohºadom cesty na Bratislavskej ulici starosta
Ïiadal urobiÈ ostrovãeky na v‰etky vjazdy do

obce pri vybudovaní diaºniãnej kriÏovatky
a situácia s r˘chlo jazdiacimi autami je stále
nevyrie‰en˘ problém, ktor˘ sa Èahá uÏ osem
rokov, nakoºko polícia ma nedostatok hliadok,
ktoré by merali r˘chlosÈ na vstupe do obce,
- Obecné zastupiteºstvo v Blatnom poÏiadalo
starostu obce urgovaÈ na Slovenskej správe
ciest a na Bratislavskom samosprávnom kraji
vytvorenie ostrovãekov na v‰etky vjazdy do
obce pri budovaní diaºniãnej kriÏovatky pri
Blatnom,
- Bc. Katarína Takáãová predniesla sÈaÏnosÈ
Heleny Pravdovej na orech a skládku odpadu
suseda p. Srnu s otázkou, v akom ‰tádiu je
daná sÈaÏnosÈ. Starosta informoval, Ïe sÈaÏnosÈ
bola preverená a p. Srna bol poÏiadan˘ na
odstránenie stromu, ale doteraz tak neurobil,
- Obecné zastupiteºstvo v Blatnom poÏiadalo
starostu obce poÏiadaÈ suseda Heleny
Pravdovej p. Srnu odstrániÈ strom v tesnej
blízkosti jej domu, pre po‰kodzovanie rodinného domu,
- Bc. Katarína Takáãová poloÏila otázku, ãi robí
niekto korektúru obecn˘ch novín BlatÀan. Je
tam veºa ch˘b. Treba vyzvaÈ spracovateºa, aby
bolo vytlaãené jeho ospravedlnenie za vzniknuté chyby v ãlánkoch. ëalej mala pripomienku na opravu cesty na ·kolskej ulici,
hlavne na kvalitu práce, lebo sa jej sÈaÏujú
star‰í obãania obce, Ïe sa tam chodí e‰te hor‰ie
ako predt˘m. Starosta vysvetlil, Ïe cesta bola
opravená ‰tandardn˘m postupom, ak˘m sa
opravujú v‰etky regionálne cesty,
- Mgr. Marek Kovaãiã navrhol odloÏiÈ preroko-

vanie úpravy rozpoãtu obce na budúce zasadnutie z dôvodu neprerokovania finanãnou
komisiou,
- ·tefan Fiala poÏiadal preveriÈ dodrÏiavanie
otváracích hodín v Olympic bare, dávaÈ súhlas obce na organizovanie kaÏdej diskotéky
a poÏiadaÈ políciu o hliadky poãas tak˘chto
akcií,
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom poÏiadalo
starostu aby:
a/ poÏiadal Okresné riaditeºstvo policajného zboru o zv˘‰enie poãtu hliadok
v noãn˘ch sluÏbách a o zv˘‰enú prevenciu
hlavne poãas konania diskoték v obci Blatné,
b/ písomne upozornil prevádzkovateºa
Olympic baru – Ing. Aliho Ibrahima na dodrÏiavanie otváracích hodín.
Na základe Ïiadosti hlavnej kontrolórky obce
Blatné Obecné zastupiteºstvo v Blatnom
udelilo súhlas na vykonávanie inej zárobkovej
ãinnosti.
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo:
- VZN ã. 2/2007 o ãistote a poriadku, tvorbe,
údrÏbe a ochrane zelene na území obce Blatné,
- príspevok obce na propagáciu regiónu vo
v˘‰ke 6,– Sk na obyvateºa obce, spolu vo v˘‰ke
9 240,– Sk.
Starosta obce Informoval poslancov a obãanov
o dokonãení II. etapy kanalizácie, o spracovaní
návrhu na prerobenie budovy na ulici
A. Vosátka na uãiteºsk˘ byt a o príprave realizácie prístre‰ku na cintoríne.

Zo zasadnutia 30. 10. 2007
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo
návrh úpravy rozpoãtu obce Blatné na rok
2007 v zmysle predloÏeného písomného
návrhu, ktor˘ je prílohou zápisnice.
Mgr. Marek Kovaãiã navrhol, aby pred prípra-

vou rozpoãtu obce na rok 2008 poslanci osobne pre‰li v‰etky strediská obecného úradu,
materskú ‰kolu, základnú ‰kolu a ‰kolskú
jedáleÀ a takto zistili v‰etky poÏiadavky, ktoré
treba zahrnúÈ do nového rozpoãtu.

Ivana Benkovská poÏiadala, aby pred prerokovávaním rozpoãtu v‰etky poloÏky
rozpoãtu najprv pre‰la a prerokovala finanãná
komisia Obecného zastupiteºstva.

Zo zasadnutia 22. 11. 2007
K pripomienkam na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteºstva bolo podané vysvetlenie a
doplnené nové skutoãnosti:
Miniihrisko – starosta obce s Vojtechom
Horváthom nav‰tívili splnomocnenca vlády,

kde sa informovali o moÏnosti pridelenia dotácie. V podstate sme v seneckom okrese na
prvom mieste, kde by mala byÈ pridelená
dotácia. Z uvedeného dôvodu je potrebné prijaÈ uznesenie, ktor˘m sa obec zaviaÏe spolufi-

nancovaÈ miniihrisko – zemné práce, prípravu
podkladu. Vzhºadom k tomu, Ïe by sa ihrisko
budovalo na inej ploche, ako bolo uvedené
v Ïiadosti, pôvodnú ÏiadosÈ iba doplníme,
Ukonãenie chodníka na Bratislavskej ulici –
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‰párovanie chodníka nebolo úãtované ani
zaplatené, dodávateº dokonãí,
Korektúra obecn˘ch novín – napriek vykonanej korektúre sme chyby nezbadali, preto
nemôÏeme ÏiadaÈ ospravedlnenie toho, ão
zalamuje a uÏ vôbec nie tlaãiarne. MôÏeme iba
uviesÈ, Ïe sa vyskytli chyby. Aj v denníkoch,
kde pracujú profesionáli sa vyskytnú chyby,
Finanãné operácie nad 2 000,- Sk - pri kontrole
zápisníc od roku 1995 nebolo nájdené Ïiadne
uznesenie, podºa ktorého kaÏdú finanãnú
operáciu nad 2000,- Sk musí schváliÈ obecné
zastupiteºstvo. Treba spracovaÈ VZN, ktoré
bude rie‰iÈ v˘‰ku prostriedkov, o ktor˘ch
môÏe rozhodnúÈ samostatne starosta (musí
v‰ak byÈ urãené z akej rozpoãtovej kapitoly), aj
moÏnosti úprav rozpoãtu, ktoré schváli iba
starosta obce (napríklad po schválení v˘dajov,
ktoré neboli v pôvodnom rozpoãte, boli v‰ak
schválené in˘m uznesením).
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo:
- spolufinancovanie v˘stavby miniihriska
o rozmeroch 40 x 20 m, z obecného rozpoãtu
a príspevkov sponzorov, do v˘‰ky 500 000,- Sk,
v prípade pridelenia dotácie na vybudovanie
miniihriska,
- V‰eobecne záväzné nariadenie obce Blatné
o dani z nehnuteºností ã. 3/2007 na rok 2008
s t˘m, Ïe sadzby ostanú zachované, okrem
sadzby za stavebné pozemky, ktorá bude
upravená,
- V‰eobecne záväzné nariadenie o dani za psa,
za uÏívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nev˘herné hracie prístroje
ã. 4/2007 na rok 2008,
- V‰eobecne záväzné nariadenie o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ã. 5/2007
na rok 2008,
- vykonanie inventarizácie majetku obce
v zmysle príkazu starostu obce:
do 12. 12. 2007 – spracovanie inventúrnych
súpisov ãiastkov˘ch inventarizaãn˘ch komisií,
prerokovanie v˘sledkov ãiastkov˘ch inventúr
– odovzdajú predsedovia âIK predsedovi ÚIK
do 20. 12. 2007 – odúãtovanie vyradeného
majetku, likvidácia vyradeného majetku
do 31. 12. 2007 – odovzdanie dokumentácie
o uskutoãnení inventarizácie do archívu
úãtovn˘ch písomností,
- doplatenie schváleného finanãného príspevku 150 000,– Sk TJ DruÏstevník Blatné,
podºa rozpoãtu obce,
- uzatvorenie dohody s projektov˘m manaÏérom na Eurofondy so základnou ‰tvrÈroãnou odmenou vo v˘‰ke 5 000,- Sk, v prípade
úspe‰nosti projektu odmenu vo v˘‰ke 2 % zo
získan˘ch príspevkov,
(Obecné zastupiteºstvo poÏiadalo projektového manaÏéra podávaÈ ‰tvrÈroãne správu
o vykonan˘ch aktivitách.),
- odmenu manÏelom Tich˘m vo v˘‰ke
10.000,– Sk za aktívnu úãasÈ pri príprave projektu z Eurofondov,
- predaj obecnej budovy na ulici Antona
Vosátka ãíslo 381, na pozemku parcelné ãíslo
402/132 na základe doruãen˘ch ponúk
v zalepen˘ch obálkach, ktoré budú doruãené
na Obecn˘ úrad Blatné do 15. 01. 2008,
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom uloÏilo
- predsedovi finanãnej komisie spracovaÈ
návrh VZN o finanãn˘ch operáciách obce,

vymedzení pôsobnosti v zmysle zákona SNR
ã. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskor‰ích zmien a doplnkov.
Pripomienky poslancov a obãanov:
- Ing. Miloslav Onofrej mal pripomienku
ohºadom zmluvy na reklamu na futbalovom
ihrisku, upozornil, Ïe reklama bola zniãená
a nebola upevnená na svojom mieste, ako to
bolo dohodnuté. Starosta a následne Juraj Fiala
mu vysvetlili, Ïe reklama bola zniãená
mládeÏou, ktorá sa schádza na ihrisku po zotmení a uÏ sa pracuje na nov˘ch paneloch,
ktoré budú chránené sieÈovinou proti po‰kodzovaniu reklám okolo futbalového ihriska.
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom odloÏilo prerokovanie Ïiadosti o zmenu územného plánu
obce Blatné v zmysle návrhu Ing. Miloslava
Onofreja.
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom povolilo
usporiadanie ‰kolského plesu a schválilo
odpustenie poplatkov za pouÏite riadu
a inventára rodiãovskému zdruÏeniu pri Z·
Blatné na plese dÀa 19. 01. 2008.
Prerokovanie návrhu rozpoãtu na rok 2008
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom vzalo na
vedomie návrh rozpoãtu obce na rok 2008,
poÏiadalo starostu obce o zverejnenie návrhu
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Schválenie vyhodnotenia ‰portovec roka
2007
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom poverilo
komisiu kultúry, mládeÏe, ‰kolstva a ‰portu
vyhodnotiÈ ‰portovcov za rok 2007 a predloÏiÈ
návrh na odovzdane ocenení starostovi obce.

âo plánujeme v roku 2008
KaÏd˘ dobr˘ hospodár si plánuje svoje kroky
– prácu na nastávajúce obdobie. Aj my, ako
obec, chceme byÈ dobr˘m hospodárom, nuÏ
musíme plánovaÈ na‰u prácu na rok 2008. UÏ
dnes vieme, ktoré úlohy budeme musieÈ urobiÈ, niektoré chceme urobiÈ, len to závisí od
dostatku finanãn˘ch prostriedkov. Koneãne sa
nám podarilo dostaÈ sa medzi úspe‰n˘ch
uchádzaãov o europrojekty. Do konca septembra podºa neho musíme stihnúÈ urobiÈ „revitalizáciu Námestia Andreja Hlinku“, pozostávajúcu zo sadov˘ch a parkov˘ch úprav parku
a vybudovaní detského ihriska. Tu bude ná‰
finanãn˘ podiel okolo 200 tisíc Sk. Predajom
pozemkov v lokalite PaÏiÈ sme zaviazaní
dobudovaÈ inÏinierske siete. Rozvody elektrickej energie a verejné osvetlenie sa budujú
v súãasnosti, náklady obce dosiahnu pribliÏne
700 tisíc korún. Zostáva vybudovaÈ miestnu
komunikáciu, tu predbeÏne náklady zverejÀovaÈ v podstate nemôÏem, lebo nás ãaká e‰te
verejná súÈaÏ, aby sme náhodou súÈaÏiacich
neusmerÀovali, akú cenu stanoviÈ. PredbeÏne
by to malo byÈ okolo 3 miliónov korún.
V tomto roku sme dostali dotáciu vo v˘‰ke
100 tisíc korún na rekon‰trukciu miestneho

rozhlasu. Materiál uÏ máme nakúpen˘, ostáva
jeho in‰talácia, revízne správy, za‰kolenie
obsluhy a údrÏby, pretoÏe máme naplánované
viesÈ signál rozhlasu vodiãmi verejného
osvetlenia, ãím nám pre budúcnosÈ odpadnú
teraj‰ie vodiãe miestneho rozhlasu, ktoré sú uÏ
veºmi dávno po svojej Ïivotnosti, ão obãas spôsobuje zlú poãuteºnosÈ rozhlasu, ba aj väã‰ie
poruchy. Z obecn˘ch prostriedkov do rekon‰trukcie pôjde okolo 400 tisíc korún. PoÏiadali
sme o dotáciu Úrad vlády, sekretariát splnomocnenca vlády pre mládeÏ a ‰port na vybudovanie miniihriska rozmerov 40 x 20 m na
‰kolskom dvore s umel˘m trávnikom a osvetlením. Ak nám bude dotácia poskytnutá, na‰a
spoluúãasÈ bude do 500 tisíc korún. PoÏiadali
sme aj o dotáciu na v˘stavbu tretej etapy
kanalizácie a druhej etapy ãistiarne odpadov˘ch vôd. PredbeÏne by to malo byÈ spolu
asi 10 miliónov korún, po verejnom obstarávaní budeme vedieÈ, koºko nás to bude stáÈ,
presnej‰ie. Urãite vás zaujíma, ktoré ulice by
mali byÈ v ìal‰om roku odkanalizované. NuÏ
chceme dotiahnuÈ v prvom rade Námestie
Andreja Hlinku, dokonãiÈ ulicu Kráãice,
Vinohradskú, okraj Podhájskej, Záhradnú,

Hradskú a DruÏstevnú. Dovedna by to malo
byÈ zhruba 1600 m kanalizácie.
Pribúdaním obyvateºov – teraz ich máme
1545, nám pribúdajú aj deti. StarostlivosÈ
o ‰koly je teraz najmä na obciach. Podºa
nov˘ch – európskych – noriem je potrebná
väã‰ia plocha na jedno dieÈa v materskej ‰kole.
Aby sme dokázali uspokojiÈ potreby na pred‰kolskú v˘chovu, umoÏnili matkám deÈom
nad dvaapol roka nastúpiÈ do zamestnania,
musíme roz‰íriÈ priestory v na‰ej materskej
‰kole. Zadali sme vypracovaÈ projekt, predbeÏné náklady na nadstavbu M· sa blíÏia
k 10 miliónom korún. Budeme sa snaÏiÈ získaÈ
prostriedky na nadstavbu so zateplením,
v˘menou okien z eurofondov, otázne je, ãi sa
nám to podarí. Ak nie tak urãite celú nadstavbu v priebehu roka z vlastn˘ch prostriedkov nezvládneme. Rovnako aj základná ‰kola
potrebuje v˘menu star˘ch okien a vchodov˘ch dverí (ktoré drÏia uÏ snáì len na prosebné pohºady), zateplenie. TakÏe máme sa okolo
ãoho toãiÈ, preto sme schválili uzatvorenie
dohody s projektov˘m manaÏérom.
Ak nám budú prostriedky postaãovaÈ, chceme
urobiÈ oplotenie dvora obecného úradu,
...pokraãovanie na str. 4
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Spoloãenská
kronika
30-roãní
·armír Branislav
Dugoviãová Lenka, Ing.
Kuãera Jozef
Hrochová Katarína
40-roãní
Srnáková Renáta
Blahoviãová Anna
Tavaliová Renáta
·tellárová Viera
Popeli‰ ªubo‰
50- roãní
âapla Jozef
Belková Emília
Tu‰‰ Vojtech
Klenoviãová Anna
60-roãní
Pecková Daniela
Jankoviã Vincent
Jarecová Jolana
Pravdová Helena
Budajová Terézia
Naìoviã ·tefan
65-roãní
Augustoviãová Genovéva
·uplatová Silvia
Heriban ·tefan, Ing.
âerchla Vincent
Benkovsk˘ Marian
70-roãní
Nováková Franti‰ka
Kulcsár ·tefan
Horváth ·tefan
Har‰ányová Anastázia
75-roãní
Sapáková Mária
80-roãní
KoÏíková Mária
·armírová Mária
85-roãní
Nováková Magdaléna
Koriã Ján
Narodenia
Nikola Zmajkoviãová
Jakub Kri‰ka
Sobá‰e
Peter Fulier
a Jana Bársonyová
Viktor ·tellár
a Viera Hulíková
Andrej âerchla
a Anna Lukáãová
Franti‰ek Seãkár
a Zuzana Gregoríková
Úmrtia
Ladislav Jáno‰

...pokraãovanie zo str. 3...
základnej a materskej ‰koly od susedn˘ch pozemkov.
ZároveÀ s t˘m vybudovaÈ bufet a toalety pri javisku
a ihrisku, ãím by sme mali tento priestor skompletizovan˘.
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Máme toho v obci oveºa viacej, ão treba porobiÈ.
Ak by bol dostatok financií, urãite by sme sa snaÏili
zabezpeãiÈ aj viac.
Milan ·armír

JeseÀ na poºnohospodárskom druÏstve
JeseÀ je z pohºadu poºnohospodárskej prvov˘roby
najnároãnej‰ia zo v‰etk˘ch období v roku. Poãas
jesenn˘ch mesiacov prebiehal zber ostatn˘ch komodít ako slneãnice, osivovej kukurice, kukurice na zrno
a vyorávka cukrovej repy.
ëal‰ou ãinnosÈou je hnojenie priemyseln˘mi hnojivami na základe rozborov pôdy na vyváÏenie pôdnych pomerov a v neposlednom rade aj zaorávka
ma‰taºného hnoja. Aj keì druÏstvo nemá Ïivoãí‰nu
v˘robu, staráme sa o to, aby sme organickú hmotu do
pôdy zabezpeãili in˘mi dostupn˘mi spôsobmi, a to
buì nákupom ma‰taºného hnoja, alebo samotnou
v˘robou kompostu z dostupn˘ch surovín.
ëalej je to zaloÏenie úrody na budúci rok, a to hlavne

sejba ozimnej p‰enice, ktorú sme stihli v riadnom
agrotechnickom termíne. V prvom decembrovom
t˘Ïdni by mali byÈ ukonãené v‰etky práce, a t˘m by
mal byÈ ná‰ chotár pripraven˘ na prezimovanie.
Îivot na poºnohospodárskom druÏstve nie je len
o poºnohospodárskej ãinnosti. Pri príleÏitosti Úcty
k star‰ím usporiadalo druÏstvo 26. októbra posedenie
pre dôchodcov, na ktorom sa zúãastnilo asi 80 % pozvan˘ch dôchodcov a poãas októbra poºnohospodárske druÏstvo v spolupráci s miestnym poºovníckym zdruÏením pokusne vysádzalo listnaté stromy
na ãere‰Àovej aleji, aby sa zamedzilo vplyvu veternej
erózie. (foto)
Jozef Kubica

Náv‰teva Roháãov a Oravy
Miestny klub dôchodcov Blatné zorganizoval
v dÀoch 11. a 12. septembra 2007 zájazd do
Západn˘ch Tatier – Roháãov a na Oravu. Zájazdu
sa zúãastnilo 43 ãlenov klubu. Prvou zastávkou
bolo mesto Îilina, kde sme si prezreli námestie
a miestny kostol.
ëal‰ou zastávkou bol
hrad Oravsk˘ podzámok. Strmou cestiãkou na hrad stúpali
aj star‰ie Ïeny s barliãkami a tie vytrvalej‰ie vy‰li aÏ ku
samotnému zámku.
Prehliadka
zámku
trvala 1 a pol hodiny.
Poãet schodov smerom hore bol 328 a
dolu 286. ëalej sme sa
zastavili v skanzene
pod Zubercom, kde sme si so záujmom prezreli
staré drevenice, v ktor˘ch Ïili v minulosti oby-

vatelia Zuberca, zaujal nás kostol, ‰kola, notársky
dom.
Prenocovali sme v útulnom, modernom
a veºmi príjemnom penzióne Kamzík, v rázovitej
obci Habovka. Veãera nám po celom dni veºmi
chutila.
Na druh˘ deÀ po
raÀajkách sme prekroãili hranice a absolvovali náv‰tevu tradiãn˘ch poºsk˘ch trhov
v Jablonke. Po vydaren˘ch nákupoch sme sa
vrátili do Habovky na
veºmi chutn˘ obec
a obãerstvení na tele
i na du‰i sme sa vrátili
domov. Zájazd bol
veºmi vydaren˘, ão
kon‰tatovali i jeho
úãastníci.
·armírová Helena, predsedníãka klubu

Historick˘ kalendár
6. január 1823, Peter Kellner – Hostinsk˘
- spisovateº, redaktor, prívrÏenec ªudovíta ·túra,
aktívny úãastník memorandového a matiãného
hnutia, obhajca samobytnosti slovenského národa
v Uhorsku
- 185. v˘roãie narodenia, Gemerská Poloma
(okr. RoÏÀava)
13. január 1928, Karol Machata
- herec, ãlen ãinohry Slovenského národného
divadla v Bratislave, filmov˘, televízny a rozhlasov˘ predstaviteº postáv domácej i svetovej
klasiky
- 80. v˘roãie narodenia, Malacky
15. január 1813, Anton Bernolák
- jazykovedec, kÀaz, kodifikátor prvého spisov-

ného jazyka Slovákov (1787), vedúca osobnosÈ
Slovenského uãeného tovari‰stva
- 195. v˘roãie úmrtia, Nové Zámky
17. január 1883, Jozef BoÏetech Klemens
- maliar, sochár, staviteº, ústredná postava v˘tvarného Ïivota vrcholnej fázy slovenského národného obrodenia, ãlen spolku Tatrín, zakladajúci
ãlen Matice slovenskej
- 125. v˘roãie úmrtia, ViedeÀ
27. január 1923, Krista Bendová
- spisovateºka, publicistka, redaktorka, v˘znamná
predstaviteºka tvorby pre deti Bola raz jedna trieda (1956), âiernobiela rozprávka (1962), Opice
z na‰ej police (1967), seriál Osmijankove
rozprávky (1967-1969)
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- 85. v˘roãie narodenia,
Kráºová Lehota (Liptovsk˘ Svät˘ Mikulá‰)
1. február 1878, Milan HodÏa
- politik, ‰tátnik, novinár, poslanec
uhorského snemu, podpredseda SNS, zakladateº a redaktor Slovenského denníka
a Slovenského t˘Ïdenníka, po roku 1918
podpredseda agrárnej strany, minister,
predseda praÏskej vlády (1935-1938)
- 130. v˘roãie narodenia, Suãany
(okr. Turãiansky Svät˘ Martin)
8. február 1813, Samuel Tomá‰ik
- spisovateº,
kÀaz,
národnopolitick˘
ãinovník, popredn˘ predstaviteº slovenského národného hnutia v 19. storoãí, autor
piesne Hej, Slováci (‰tátna hymna prvej
Slovenskej republiky)
- 195. v˘roãie narodenia, Jel‰avská Teplica
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24. február 1928, Viliam Turãáni
- básnik, prekladateº, literárny vedec,
nositeº vyznamenania Pribinov kríÏ
1. stupÀa (prezident SR, 2002) a Ceny Jozefa
Cígera Hronského za literatúru
9. marec 1903, FraÀo Kráº
- spisovateº, publicista, politik, autor kníh
pre detí a mládeÏ (Jano, âenkovej deti),
predstaviteº tzv. socialistického realizmu
v slovenskej literatúre
- 105. v˘roãie narodenia, Ohio – USA
14. marec 1913, Dominik Tatarka
- spisovateº, prekladateº, redaktor, po roku
1945 jeden z predstaviteºov socialistického
realizmu Farská republika (1948), Prv˘
a druh˘ úder (1950), po vylúãení z Khnutia
Charta 77, v roku 1991 vyznamenan˘ in
memoriam Radom T. G. Masaryka I. triedy

16. marec 1828, Pavol Dob‰insk˘
- národn˘ ãiniteº, básnik, zberateº slovensk˘ch ºudov˘ch rozprávok, prekladateº,
kÀaz, redaktor Slovensk˘ch pohºadov, ãlen
Jednoty mládeÏe slovenskej, ãlen v˘boru
MS, popredn˘ prekladateº svetovej poézie
- 180. v˘roãie narodenia, Slavo‰ovce
(okr. RoÏÀava)
20. marec 1923, Viktor Kubal
- reÏisér, animátor, v˘tvarník, spisovateº,
zakladajúca osobnosÈ slovenského animovaného filmu Únos (1942), StudÀa lásky
(1943), Zbojník Jurko (1973), Krvavá pani
(1980), medzinárodne uznávan˘ umelec
- 85. v˘roãie narodenia, Svät˘ Jur
Eva Zimányiová

V‰eobecne
záväzné nariadenia
V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 3/2007 o dani z nehnuteºností
V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 3/2007
o dani z nehnuteºností
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom v zmysle
zákona SNR ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích zmien, zákona NR SR
ã. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení zákona
ã. 733/2004 Z. z. , zákona ã. 747/2004 Z. z.
zákona ã. 171/2005 Z. z , zákona ã.120/2006
Z .z., a zákona ã. 460/2007 Z. z., vydáva pre
obec Blatné
V‰eobecne záväzné nariadenie
PRVÁ âASË
§ 1 Predmet úpravy
1. Toto v‰eobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky vzniku a zániku daÀovej povinnosti, vyberania a platenia dane, upravuje
sadzby dane z pozemkov, stavieb, bytov
a nebytov˘ch priestorov, vyberania a platenia
dane z nehnuteºností na území obce Blatné.
2. DaÀ z nehnuteºností zah⁄Àa:
a) daÀ z pozemkov,
b) daÀ zo stavieb,
c) daÀ z bytov a nebytov˘ch priestorov
v bytovom dome.
§ 3 ZdaÀovacie obdobie
ZdaÀovacím obdobím je kalendárny rok.
Správu dane vykonáva obec na ktorej území
sa nehnuteºnosÈ nachádza.

2. DaÀovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
náhradné pozemky vyãlenené z pôdneho
fondu uÏívaného právnickou osobou,
b) nájomca ak:
1. nájomn˘ vzÈah k pozemku trvá alebo má
trvaÈ najmenej päÈ rokov,
2. má v nájme pozemky spravované
Slovensk˘m pozemkov˘m fondom,
3. má v nájme pozemky daÀovníka uvedeného v písmene a/,
4. ak nemoÏno urãiÈ daÀovníka, je
daÀovníkom osoba, ktorá pozemok skutoãne
uÏíva,
5. ak je pozemok v spoluvlastníctve viacer˘ch daÀovníkov, daÀovníkom dane
z pozemkov je kaÏd˘ spoluvlastník podºa
v˘‰ky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa v‰etci spoluvlastníci dohodnú,
daÀovníkov dane z pozemkov zastupuje
jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daÀ
ruãia do v˘‰ky svojho podielu na dani.
§ 6 Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky
na území SR v tomto ãlenení:
a) orná pôda, chmeºnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) zastavané plochy a nádvoria,
e) stavebné pozemky,
f) ostatné plochy

DA≈ Z POZEMKOV
§ 5 DaÀovník

§ 7 Základ dane

1. DaÀovníkom dane z pozemkov je:
a) vlastník pozemku zapísan˘ v katastri
nehnuteºností,
b) správca pozemku vo vlastníctve ‰tátu,
obce zapísan˘ v katastri nehnuteºností.

1. Základom dane z pozemkov podºa § 6 ods.
1 písm. a/ a b/ - orná pôda, chmeºnice,
vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, je
hodnota pozemku bez porastov urãená vynásobením v˘mery pozemkov v m2 a hodnoty

pôdy za 1 m2.
2. Základom dane z pozemkov podºa § 6 ods.
1 písm. c/, d/, e/, f/ -záhrady, zastavané
plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy/, je v˘mera pozemku vynásobená
sadzbou dane za 1 m2.
§ 8 Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Blatné urãuje roãnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, vinice, chmeºnice, ovocn˘ sad
a trvalé trávne porasty... 0,25 % zo základu
dane na území celej obce
b) záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy... 0,50 % zo základu dane na
území celej obce
c) stavebné pozemky... 0,20 % zo základu dane
na území celej obce
Hodnota pôdy pre obec Blatné podºa zákona
ã. 582/2004 Z. z.:
Orná pôda, vinice, chmeºnice, ovocné sady
............................................................... 21,97 Sk/m2
Trvalé trávne porasty ....................... 5,25 Sk/m2
Stavebné pozemky........................ 560,00 Sk/m2
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy............................................ 56,00 Sk/m2
Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) ãasti zastavan˘ch plôch a nádvorí, ktoré sú
zastavané stavbami, ktoré sú predmetom
dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky, na ktor˘ch sú postavené pozemné komunikácie s v˘nimkou verejn˘ch
úãelov˘ch komunikácií a celo‰tátne Ïelezniãné dráhy a regionálne Ïelezniãné dráhy.
DRUHÁ âASË
DA≈ ZO STAVIEB
§ 9 DaÀovník
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1. DaÀovníkom dane zo stavieb je vlastník
stavby alebo správca stavby vo vlastníctve
‰tátu alebo správca stavby vo vlastníctve obce.
2. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacer˘ch
daÀovníkov, daÀovníkom dane zo stavieb je
kaÏd˘ spoluvlastník podºa v˘‰ky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa v‰etci spoluvlastníci dohodnú, daÀovníkov dane zo
stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daÀ ruãia do v˘‰ky svojho podielu
na dani.
§ 10 Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na
území SR v tomto ãlenení:
a) stavby na b˘vanie a drobné stavby ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby vyuÏívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, okrem
stavieb na administratívu,
c) samostatne stojace garáÏe a samostatné
stavby hromadn˘ch garáÏí a stavby urãené
alebo pouÏívané na tieto úãely postavené
mimo bytov˘ch domov,
d) priemyselné stavby, stavby slúÏiace energetike, stavby slúÏiace stavebníctvu, stavby
vyuÏívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
e) stavby na ostatnú podnikateºskú
a zárobkovú ãinnosÈ, skladovanie a administratívu,
f) ostatné stavby.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo
ich ãasti v katastri obce Blatné, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemn˘ch alebo podzemn˘ch podlaÏí spojené so zemou pevn˘m základom, na ktoré bolo vydané kolaudaãné
rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich ãasti, ktoré sa skutoãne uÏívajú. Ak bolo na stavbu vydané
kolaudaãné rozhodnutie, na daÀovú povinnosÈ nemá vplyv skutoãnosÈ, Ïe sa stavba prestala uÏívaÈ.
§ 11 Základ dane
Základom dane zo stavieb je v˘mera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlej‰ej nadzemnej ãasti stavby.
§ 12 Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Blatné
urãuje roãnú sadzbu dane zo stavieb nasledovne:
a) Stavby na b˘vanie a ostatné stavby tvoriace
príslu‰enstvo k hlavnej stavbe je sadzba
2,- Sk za kaÏd˘ aj zaãat˘ m2 zastavanej plochy.
Pri viacpodlaÏn˘ch stavbách za kaÏdé ìal‰ie
nadzemné a podzemné podlaÏie okrem
prvého nadzemného podlaÏia sa sadzba
zvy‰uje o 1,- Sk/m2.
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu
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/stavby na ustajnenie koní a jazdiareÀ,
skleníky, stavby vyuÏívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, sklad
pre vlastnú produkciu, su‰iãka/, je sadzba 4,Sk/m2.
c) Stavby samostatne stojacich garáÏí a
samostatné stavby hromadn˘ch garáÏí a stavby urãené alebo pouÏívané na tieto úãely
postavené mimo bytov˘ch domov je sadzba
5,- Sk/m2.
d) Priemyselné stavby, stavby slúÏiace energetike, stavebníctvu, je sadzba 6,- Sk/m2.
e) Stavby na ostatnú podnikateºskú ãinnosÈ,
zárobkovú ãinnosÈ, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatn˘m podnikaním a
zárobkovou ãinnosÈou je sadzba 15,- Sk/m2.
f) Ostatné stavby – sadzba je 3,- Sk/m2

úãely, na vykonávanie náboÏensk˘ch
obradov, vo vlastníctve ‰tátu alebo vo vlastníctve cirkví a náboÏensk˘ch spoloãností registrovan˘ch ‰tátom.
2) Pozemky a stavby alebo ich ãasti slúÏiace
‰kolám a ‰kolsk˘m zariadeniam v zriaìovateºskej pôsobnosti krajsk˘ch ‰kolsk˘ch
úradov.
3) Pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, pozemky na ktor˘ch sú
cintoríny, ãasti pozemkov na ktor˘ch sú zriadené stoÏiare rozvodu, elektrickej energie,
stæpy telekomunikaãného vedenia, pozemky
verejne prístupn˘ch parkov, priestorov a ‰portovísk.

TRETIA âASË

1. DaÀová povinnosÈ vzniká 1. januára zdaÀovacieho obdobia nasledujúceho po zdaÀovacom období, v ktorom sa daÀovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo uÏívateºom nehnuteºnosti.
2. DaÀová povinnosÈ zaniká 31. decembra
zdaÀovacieho obdobia, v ktorom daÀovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteºnosti.
3. Pre vyrubenie dane z nehnuteºností je
rozhodujúci stav k 1. januáru zdaÀovacieho
obdobia. Na zmeny ktoré nastanú v priebehu
zdaÀovacieho obdobia sa neprihliada.
4. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu
zdaÀovacieho obdobia je povinná oznámiÈ
správcovi dane skutoãnosti rozhodujúce pre
vznik alebo zánik daÀovej povinnosti k dani
z nehnuteºností a kaÏdú zmenu t˘chto skutoãností do 30 dní odo dÀa, keì tieto skutoãnosti alebo ich zmeny nastali.

DA≈ Z BYTOV
§ 13 DaÀovník
1. DaÀovníkom dane z bytov je vlastník bytu
alebo nebytového priestoru alebo správca
bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce.
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v
spoluvlastníctve viacer˘ch daÀovníkov,
daÀovníkom dane z bytov je kaÏd˘ spoluvlastník podºa v˘‰ky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa v‰etci spoluvlastníci dohodnú, daÀovníkov dane z bytov zastupuje jeden
z nich a ostatní spoluvlastníci za daÀ ruãia do
v˘‰ky svojho podielu na dani.
§ 14 Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v
ktorom aspoÀ jeden byt alebo nebytov˘
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické
alebo právnické osoby, sú byty alebo nebytové
priestory.
§ 15 Základ dane
Základom dane z bytov je v˘mera podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16 Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Blatné urãuje roãnú sadzbu dane z bytov a nebytov˘ch
priestorov v obci Blatné a to nasledovne:
Za kaÏd˘ zaãat˘ m2 podlahovej plochy bytu
a nebytov˘ch priestorov v bytovom dome je
sadzba 3,- Sk.
SPOLOâNÉ USTANOVENIA PRE DA≈ Z
NEHNUTEªNOSTÍ
§ 17 Oslobodenie od dane a zníÏenie dane
Od dane sú oslobodené:
1) Pozemky a stavby, alebo ich ãasti slúÏiace
na vzdelávanie, alebo na vedeckov˘skumné

§ 18 Vznik a zánik daÀovej povinnosti

§ 19 DaÀové priznanie
1. DaÀové priznanie k dani z nehnuteºnosti je
daÀovník povinn˘ podaÈ príslu‰nému správcovi dane do 31. januára toho zdaÀovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daÀová povinnosÈ a v ìal‰ích zdaÀovacích obdobiach len ak
nastali zmeny skutoãností rozhodujúcich na
vyrubenie dane z nehnuteºnosti. Za zmeny
skutoãnosti rozhodujúcich na vyrubenie dane
sa nepovaÏuje zmena sadzieb dane z nehnuteºností.
2. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytov˘
priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacer˘ch osôb, priznanie podá kaÏdá fyzická
alebo právnická osoba. Ak sa v‰etci spoluvlastníci dohodnú, daÀovníkov dane zo
stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daÀ ruãia do v˘‰ky svojho podielu
na dani.
To sa nevzÈahuje na manÏelov, ktorí majú
pozemok, stavbu, byt alebo nebytov˘ priestor
v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manÏelov, v tom prípade priznanie
podáva jeden z manÏelov.
3. DaÀovník je povinn˘ v daÀovom priznaní
uviesÈ v‰etky poÏadované údaje, daÀ si sám
vypoãítaÈ. V‰etky údaje, ktoré daÀovníci
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v daÀovom priznaní uvedú, sú chránené
zákonom ã. 428/2002 o ochrane osobn˘ch
údajov.
4. DaÀovník je povinn˘ podaÈ daÀové priznanie vÏdy keì ho správca dane vyzve.
§ 20 Vyrubenie dane
1. DaÀ z nehnuteºností /pozemkov, stavieb,
bytov/ v obci Blatné vyrubí správca dane do
15. mája beÏného zdaÀovacieho obdobia
podºa stavu k 1. januáru. DaÀ sa vyrubuje platobn˘m v˘merom.
2. Ak správca dane zistí, Ïe vyrubená daÀ je
niÏ‰ia ako mala byÈ vyrubená, oznámi novoupravenú v˘‰ku dane dodatoãn˘m platobn˘m v˘merom.
3. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od
dane v priebehu roka, /pozemky, stavby, byty
sa vyuÏívajú na podnikateºskú ãinnosÈ/,
daÀovník je povinn˘ podaÈ daÀové priznanie
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do 30 dní od zániku oslobodenia.
§ 21 Platenie dane
Vyrubená daÀ z nehnuteºnosti v obci Blatné je
splatná jednorázovo do 31. mája beÏného
zdaÀovacieho obdobia.
Pre daÀovníka prevádzajúceho poºnohospodársku v˘robu je daÀ splatná v troch
splátkach a to:
- 20 % do 31. mája
- 30 % do 30. septembra
- 50 % do 30. novembra beÏného roka
§ 22 Prechodné a závereãné ustanovenia
Správca dane postupuje podºa zákona SNR
ã. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územn˘ch finanãn˘ch
orgánov v znení neskor‰ích predpisov a to za
nesplnenie daÀovej povinnosti môÏe vyrubiÈ
pokutu alebo sankãn˘ úrok.
Oslobodenie od dane zo stavieb /zákon SNR

ã. 317/1992 Zb., § 9 ods. 1, písm. g/ a j/ o dani
z nehnuteºnosti v znení neskor‰ích predpisov
a oslobodenie od dane z bytov podºa §11 c,
ods. 1, zákona SNR ã. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteºností v znení neskor‰ích predpisov,
zostávajú v platnosti aÏ do uplynutia lehoty
urãenej v zákone.
VZN obce Blatné ã. 1/2006 na rok 2007 o dani
z nehnuteºností, ktoré bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteºstva v Blatnom
dÀa 24.11.2006 uznesením ã. 105/2006, sa vrátane dÀom 31.12.2007 ru‰í.
Toto VZN obce Blatné ã. 3/2007 schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteºstva v
Blatnom, dÀa 22.11.2007 uznesením ã.
156/2007 – Z, nadobúda úãinnosÈ 01.01.2008.
Milan ·armír, starosta obce
Vyvesené dÀa: 23. novembra 2007
Zvesené dÀa: 10. decembra 2007

V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 5/2007
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom v zmysle
zákona SNR ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích zmien, zákona NR
SR ã. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, v znení zákona ã.
733/2004 Z. z., zákona ã. 747/2004 Z. z.,
zákona ã. 171/2005 Z. z., zákona ã. 120/2006
Z. z., a zákona ã. 460/2007 Z. z., vydáva pre
obec Blatné
V‰eobecne záväzné nariadenie
PIATA âASË
§ 77 Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné
dopady, ktoré vznikajú na území obce.
Miestny poplatok vyberá obec na základe vystaveného platobného v˘meru do 30. 06. beÏ ného roka priloÏenou po‰tovou poukáÏkou,
prevodom na úãet obce, alebo v hotovosti do
pokladne obce.
Poplatok platí poplatník ktor˘m je:
a) fyzická osoba ktorá má v obci trval˘ alebo
prechodn˘ pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená uÏívaÈ alebo uÏíva byt, nebytov˘
priestor, záhradu, vinicu, ovocn˘ sad na in˘
úãel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uÏívaÈ
alebo uÏíva nehnuteºnosÈ nachádzajúcu sa na
území obce na in˘ úãel ako na podnikanie,
c) podnikateº, ktor˘ je oprávnen˘ uÏívaÈ
alebo uÏíva nehnuteºnosÈ nachádzajúcu sa na
území obce na úãel podnikania.
§ 78 Sadzba poplatku

Obec Blatné urãuje nasledovné sadzby dane
za v˘voz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu.
1. Sadzba poplatku je 0,96 Sk za kaÏdú fyzickú osobu a kalendárny deÀ, zaokrúhlená 350,Sk /rok pri dvojt˘ÏdÀovom v˘voznom cykle.
2. Sadzba poplatku pre podnikateºa a právnickú osobu, ktorá uÏíva nehnuteºnosÈ na
podnikanie je 3,29 Sk na osobu a kalendárny
deÀ ktorá nemá v obci trval˘ ani prechodn˘
pobyt zaokrúhlene 1200,- Sk/rok, to znamená:
- poplatok za KO na 1 fyzickú osobu /rok,
ktorá má v obci trval˘ pobyt a vykladá na
v˘voz jednu 110 alebo 120 litrovú KUKA
nádobu pri dvojt˘ÏdÀovom v˘voze... 350,- Sk
- poplatok za KO pre podnikateºa na 1 osobu
/zamestnanca/ na rok, ktor˘ nemá v obci
trval˘ ani prechodn˘ pobyt, vykladá na v˘voz
jednu 110 alebo 120 litrovú KUKA nádobu pri
dvojt˘ÏdÀovom v˘voze..................... 1 200,- Sk
2/
- poplatok za KO pre právnickú osobu je za
jedného zamestnanca na rok, ktor˘ nemá v
obci trval˘ ani prechodn˘ pobyt a vykladá na
v˘voz jednu 110 alebo 120 litrovú KUKA
nádobu pri dvojt˘ÏdÀovom v˘voze...
1 200,- Sk
- poplatok za KO pre podnikateºa na 1 osobu
/zamestnanca/ na rok, ktor˘ nemá v obci
trval˘ ani prechodn˘ pobyt, vykladá na v˘voz
jednu 1100 litrovú nádobu kaÏd˘ t˘ÏdeÀ...
5 000,- Sk
- poplatok za KO pre právnickú osobu na 1
osobu /zamestnanca/ na rok, ktor˘ nemá v
obci trval˘ ani prechodn˘ pobyt, vykladá na
v˘voz jednu 1100 litrovú nádobu kaÏd˘
t˘ÏdeÀ......................................................5 000,-Sk
V prípade, Ïe v domácnosti sú prihlásené na
trval˘ pobyt 4 osoby alebo 3 osoby a menej,
môÏu na základe písomnej Ïiadosti podanej

na obecn˘ úrad, vykladaÈ na v˘voz 2 KUKA
nádoby 120 litrové alebo 1 nádobu 240 litrovú
za jednorazov˘ roãn˘ príplatok a to:
4 osoby Ïijúce v jednej domácnosti... 350,-Sk
3 osoby a menej osôb Ïijúcich v jednej domácnosti... 600,-Sk
§ 80 Ohlásenie
Poplatník je povinn˘ do jedného mesiaca odo
dÀa vzniku povinnosti platiÈ poplatok, keì
nastala skutoãnosÈ, ktorá má vplyv na vznik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skonãenia
obdobia urãeného obcou za ktoré platil poplatok v prípade, ak do‰lo k zmene uÏ
ohlásen˘ch údajov, ohlásiÈ obci:
- svoje osobné údaje, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu
- údaje rozhodujúce na urãenie poplatku
spolu s ohlásením predloÏí doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súãasne
poÏaduje zníÏenie alebo odpustenie poplatku,
Poplatník je oprávnen˘ podaÈ obci písomne
do 30 dní ohlásenie ak zistí, Ïe jeho povinnosÈ
platiÈ poplatok má byÈ niÏ‰ia ako mu bola
vyrubená, alebo ak Ïiada o zníÏenie poplatku
z dôvodu, Ïe neuÏíva nehnuteºnosÈ ktorú je
oprávnen˘ uÏívaÈ. V prípade neohlásenia do
30 dní, poplatok nebude vráten˘.
- Ak obec zistí Ïe poplatníkovi bol poplatok
vyruben˘ v nesprávnej v˘‰ke, alebo nastali
skutoãnosti ktoré majú vplyv na zmenu v˘‰ky
poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví v˘‰ku poplatku v nasledujúcom urãenom období podºa okolnosti ktoré
nastali.
- Ak poplatník uhradil obci vy‰‰í poplatok ako
bol povinn˘ uhradiÈ, preplatok bude vráten˘
poplatníkovi na základe jeho písomnej Ïiadosti do 30 dní odo dÀa zistenia tejto skutoãnosti, najneskôr do 70 dní od skonãenia
obcou urãeného obdobia za ktoré bol poplatok
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uhraden˘.
Obec nie je povinná vrátiÈ preplatok niÏ‰í ako
100,-Sk.
Obec môÏe poplatok zníÏiÈ alebo odpustiÈ za
obdobie, za ktoré poplatník obci predloÏí na
Obecn˘ úrad do 31. januára príslu‰ného
kalendárneho roka ãestné prehlásenie Ïe sa v
urãenom období dlhodobo zdrÏiava alebo
zdrÏiaval v zahraniãí.
Sankcie

Správca dane postupuje podºa zákona SNR ã.
511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územn˘ch finanãn˘ch
orgánov v znení neskor‰ích predpisov.
VZN obce Blatné ã. 3/2006 na rok 2007 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteºstva v Blatnom dÀa
24.11.2006, uznesením ã. 107/2006 – Z, sa vrátane dÀom 31.12.2007 ru‰í.
Toto VZN obce Blatné ã. 4/2007 o miestnych
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daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok
2008, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteºstva v Blatnom dÀa 22.11.2007, uznesením ã. 158/2007 – Z, nadobúda úãinnosÈ
dÀa 01.01.2008.
Milan ·armír
starosta obce
Vyvesené dÀa: 23. novembra 2007
Zvesené dÀa: 10. decembra 2007

V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 4/2007, o dani za psa, za uÏívanie verejného priestranstva,
za ubytovanie, za predajné automaty a nev˘herné hracie prístroje
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom v zmysle
zákona SNR ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích zmien, zákona NR
SR ã. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, v znení zákona ã.
733/2004 Z. z., zákona ã. 747/2004 Z. z.,
zákona ã. 171/2005 Z. z., zákona ã. 120/2006
Z. z., zákona ã. 460/2007 Z. z., vydáva pre
obec Blatné
V‰eobecne záväzné nariadenie
PRVÁ âASË
DaÀ za psa
§ 22 Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes star‰í ako 6
mesiacov, chovan˘ fyzickou alebo právnickou
osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovan˘ na vedecké úãely a v˘skumné
úãely,
b) pes umiestnen˘ v útulku zvierat,
c) pes so ‰peciálnym v˘cvikom, ktorého vlastní obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,

DaÀová povinnosÈ vzniká prv˘m dÀom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
/§ 22, ods. 1/ a zaniká prv˘m dÀom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byÈ predmetom dane.

Základ dane je poãet psov chovan˘ch v byte,
vo dvore rod. domu, atì.
§ 25 Sadzba dane
Sadzba dane v obci Blatné je 200,-Sk na
kalendárny rok za jedného psa. Stanovená
sadzba dane platí aj za kaÏdého ìal‰ieho psa
u toho istého daÀovníka.
DaÀ za psa treba zaplatiÈ do 31. januára
beÏného kalendárneho roka aj bez vyrubenia
platobného v˘meru.
§26 Vznik a zánik daÀovej povinnosti

DaÀovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá verejné priestranstvo uÏíva.
§ 32 Základ dane

DaÀovník je povinn˘ písomne oznámiÈ vznik
daÀovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daÀovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiÈ daÀ na zdaÀovacie obdobie.
V ìal‰ích zdaÀovacích obdobiach je daÀ na
zdaÀovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára tohto zdaÀovacieho obdobia.
Ak daÀová povinnosÈ zanikne v priebehu
zdaÀovacieho obdobia a daÀovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dÀa zániku daÀovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú ãasÈ dane za zostávajúce
mesiace zdaÀovacieho obdobia, za ktoré bola
daÀ zaplatená.
§ 28 Správa dane

§ 24 Základ dane

§ 31 DaÀovník

§27 Oznamovacia povinnosÈ a platenie dane

§ 23 DaÀovník
DaÀovníkom je fyzická alebo právnická
osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa, alebo
b) drÏiteºom psa, ak sa nedá preukázaÈ, kto
psa vlastní.

cií
- parkovanie nákladn˘ch motorov˘ch vozidiel

Miestne príslu‰nou obcou pre správu dane je
obec Blatné, na území ktorej je pes chovan˘.
DRUHÁ âASË
DaÀ za uÏívanie verejného priestranstva
§ 30 Predmet dane
Predmetom dane za uÏívanie verejného priestranstva je osobitné uÏívanie verejného priestranstva. Verejn˘m priestranstvom na úãely
tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce. ZároveÀ sa t˘mto VZN
zakazuje parkovanie a odstavovanie nákladn˘ch motorov˘ch vozidiel na verejn˘ch priestranstvách.
Osobitn˘m uÏívaním verejného priestranstva
sa rozumie umiestnenie:
- zariadenia slúÏiaceho na poskytovanie
sluÏieb a predajného zariadenia,
- umiestnenie skládky stavebného materiálu a
stavebného zariadenia,
- zariadenia cirkusu, lunaparku a in˘ch atrak-

Základom dane za uÏívanie verejného priestranstva je v˘mera uÏívaného verejného priestranstva v m2.
§ 33 Sadzba dane
Sadzba dane za uÏívanie verejného priestranstva je za:
a) umiestnenie zariadenia slúÏiaceho na
poskytovanie sluÏieb a umiestnenie predajného zariadenia /pultov˘ predaj/, re‰tauraãné a reklamné zariadenie /neplatí pre
oznamovacie skrinky spoloãensk˘ch organizácií a politick˘ch strán/ je sadzba 1,50 Sk
za m2 a deÀ zaujatej plochy a 0,50 Sk za m2 a
deÀ manipulaãnej plochy. Pod pojmom
manipulaãná plocha sa rozumie 1 m ‰irok˘
pás po celom obvode zastavanej plochy a
vzÈahuje sa na zariadenia slúÏiace na poskytovanie sluÏieb predaja a re‰tauraãn˘ch sluÏieb.
Poplatok je splatn˘ polroãne, najneskor‰ie do
15 dní v nasledujúcom mesiaci alebo jednorázovo za cel˘ rok, najneskor‰ie v poslednom
dni prvého polroka.
b) umiestnenie skládky stavebného materiálu
a stavebn˘ch zariadení:
Za umiestnenie stavebn˘ch zariadení na v˘stavbu alebo pre stavebné a rekon‰trukãné
práce inÏinierskych sietí a na skládku stavebného materiálu k stavbe, poãas platnosti
stavebného povolenia alebo povolenia od
obce pri drobn˘ch stavbách, je sadzba 0,25 Sk
za m2 a deÀ.
Za krátkodobé skládky stavebn˘ch a in˘ch
materiálov na verejnom priestranstve, ktoré
uÏívateº odstráni do 48 hodín, sa neplatí. Po
uplynutí tejto lehoty platí sadzba 1,- Sk za m2
a deÀ. V prípade Ïe má uÏívateº vydané
stavebné povolenie, platí sadzba 0,25 Sk za m2
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a deÀ.
c) umiestnenie zariadenia cirkusu , lunaparku
a in˘ch atrakcií:
Za umiestnenie cirkusov, lunaparku a in˘ch
atrakcií sa platí 3,-Sk za m2 a deÀ.
d) Parkovanie nákladn˘ch motorov˘ch vozidiel na verejnom priestranstve:
Parkovanie nákladn˘ch motorov˘ch vozidiel
na verejn˘ch priestranstvách v obci Blatné je
zakázané.
§ 34 Vznik a zánik daÀovej povinnosti
DaÀová povinnosÈ vzniká zaãatím uÏívania
verejného priestranstva a zaniká ukonãením
uÏívania verejného priestranstva.
Upozornenie:
V obci Blatné sa zakazuje zdrÏiavaÈ
v uzatvoren˘ch verejn˘ch priestranstvách areál základnej ‰koly a materskej ‰koly,
futbalové ihrisko po zotmení mimo konania
kultúrnych, spoloãensk˘ch podujatí a organizovan˘ch tréningov.
TRETIA âASË
DaÀ za ubytovanie
§ 37 Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom sluÏby prechodného
ubytovania.
Miestne príslu‰nou obcou je obec, na ktorej
území sa zariadenie nachádza, t.j. obec Blatné.
Za ubytovacie zariadenia sa v zmysle tohto
VZN povaÏujú:
a) hotel
b) penzión
c) ubytovanie v súkromí / prevádzkovateº
musí maÈ Ïivnostenské oprávnenie na
poskytovanie t˘chto sluÏieb/
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ktorí sa v jeho zariadení prechodne ubytujú a
musí obsahovaÈ minimálne nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko a rok narodenia daÀovníka,
b) ãíslo obãianskeho preukazu,
c) miesto trvalého pobytu daÀovníka,
d) poãet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daÀovníka.
Platiteº dane je povinn˘ daÀovníkovi vydaÈ
príjmov˘ pokladniãn˘ doklad, alebo doklad z
registraãnej pokladnice preukazujúci úhradu
dane.
Ohlasovacia povinnosÈ a splatnosÈ dane
Platiteº je povinn˘ v lehote do 15 dní po
ukonãení ‰tvrÈroka bez vyzvania správcu
dane predloÏiÈ písomn˘ v˘kaz vybratej dane.
Oznámenie musí okrem v˘kazu vybratej
dane obsahovaÈ aj identifikaãné údaje platiteºa
dane, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu.
Ak je daÀovníkom právnická osoba alebo
podnikateº, oznámenie musí obsahovaÈ
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, IâO, meno a priezvisko
‰tatutárneho zástupcu právnickej osoby.
Na základe v˘kazu vybranej dane správca
dane v termíne:
- do 30. apríla za I. Q
- do 30. júla za II. Q.
- do 31. októbra za III. Q
- do 31. januára nasledujúceho roka za IV. Q.
vystaví platiteºovi dane platobn˘ v˘mer, ktor˘
je splatn˘ do 15 dní odo dÀa doruãenia.
Platiteº je povinn˘ vybratú daÀ poukázaÈ
správcovi dane na úãet veden˘ vo VÚB Senec,
ãíslo úãtu 4625-112/0200, alebo zaplatiÈ
priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo v hotovosti do pokladne obce.
§ 44 DaÀ za predajné automaty

§ 38 DaÀovník
DaÀovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 39 Základ dane
Základom dane je poãet prenocovaní.
§ 40 Sadzba dane
Sadzba dane je 10,-Sk na osobu a prenocovanie.

Predmetom dane za predajné automaty sú
prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú prístupné na verejn˘ch miestach
Predajné automaty na ‰kolách, úradoch, nie
sú predmetom dane.
Predajné automaty sú:
- automat, ktor˘ za odplatu vydáva kávu, ãaj,
minerálky
- automat, ktor˘ za odplatu vydáva ãokolády,
cukríkov
§ 45 DaÀovník

§ 41 Vyberanie dane a spôsob vedenia
evidencie
Platiteºom dane je prevádzkovateº zariadenia,
ktor˘ odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
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DaÀovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.

§ 47 Sadzba dane
Obec Blatné urãila sadzbu dane za 1 kus
predajného automatu 5 000,-Sk na kalendárny
rok.
§ 48 Vznik a zánik daÀovej povinnosti
DaÀová povinnosÈ vzniká dÀom zaãatia prevádzkovania predajn˘ch automatov a zaniká
dÀom skonãenia ich prevádzkovania.
§ 49 SplatnosÈ dane
1. DaÀovník je povinn˘ písomne oznámiÈ
vznik daÀovej povinnosti správcovi dane od
vzniku daÀovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiÈ daÀ na zdaÀovacie obdobie alebo
pomernú ãasÈ dane na zostávajúce mesiace
zdaÀovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daÀová povinnosÈ.
2. V ìal‰ích zdaÀovacích obdobiach je daÀ na
zdaÀovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaÀovacieho obdobia.
3. Ak daÀová povinnosÈ zanikne v priebehu
zdaÀovacieho obdobia a daÀovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dÀa
zániku daÀovej povinnosti podºa § 48, správca dane vráti pomernú ãasÈ dane za zostávajúce dni zdaÀovacieho obdobia, za ktoré bola
daÀ zaplatená.
§ 50 Správa dane
Miestne príslu‰nou obcou pre správu dane je
obec Blatné.
·TVRTÁ âASË
DaÀ za nev˘herné hracie prístroje
§ 52 Predmet dane
Predmetom dane za nev˘herné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spú‰Èajú alebo
prevádzkujú za odplatu, priãom tieto hracie
prístroje nevydávajú peÀaÏnú v˘hru a sú prevádzkované v priestoroch prístupn˘ch verejnosti.
Nev˘herné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na poãítaãové
hry,/napr. internetové kaviarne/,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry
/napr. biliardové stoly, ‰ípky, bowling/.
§ 53 DaÀovník
DaÀovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá nev˘herné hracie
prístroje prevádzkuje.
§ 54 Základ dane
Základom dane je poãet nev˘hern˘ch hracích
prístrojov.

§ 46 Základ dane
§ 55 Sadzba dane

Platiteº dane je povinn˘ viesÈ domovú knihu,
v ktorej musí evidovaÈ v‰etk˘ch daÀovníkov,

Základom dane je poãet predajn˘ch automatov.

Obec Blatné urãila sadzbu dane za 1 kus
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nev˘herného hracieho prístroja 5 000,- Sk
na kalendárny rok.
§ 56 Vznik a zánik daÀovej povinnosti
DaÀová povinnosÈ vzniká dÀom zaãatia prevádzkovania nev˘hern˘ch hracích prístrojov
a zaniká dÀom skonãenia ich prevádzkovania.
§ 57 Oznamovacia povinnosÈ a platenie dane
DaÀovník je povinn˘ oznámiÈ vznik a zánik
daÀovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daÀovej povinnosti.

Sankcie
Správca dane postupuje podºa zákona SNR
ã. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územn˘ch finanãn˘ch
orgánov v znení neskor‰ích predpisov.
Zru‰ovacie ustanovenia
VZN obce Blatné ã. 2/2006 na rok 2007 o dani
za psa, za uÏívanie verejného priestranstva,
za predajné automaty a nev˘herné hracie
prístroje, ktoré bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteºstva dÀa 24. 11. 2006
uznesením ã. 106/2006 – Z, sa vrátane dÀom

DECEMBER 2007

číslo 4

31. 12. 2007 ru‰í.
Toto VZN obce Blatné ã. 4/2007 o dani za psa,
za uÏívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a nev˘herné hracie prístroje, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteºstva v Blatnom dÀa 22.11.2007,
uznesením ã. 157/2007-Z a na-dobúda úãinnosÈ 01.01.2008.
Milan ·armír
starosta obce
Vyvesené dÀa: 23. novembra 2007
Zvesené: 10. decembra 2007

V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 2/2007 o ãistote a poriadku,
tvorbe, údrÏbe a ochrane zelene na území obce Blatné
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom podºa § 6
zákona ã. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskor‰ích predpisov a § 69 ods. 2
zákona NR SR ã. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskor‰ích zmien
t˘mto vydáva:
V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 2/2007 o ãistote a poriadku, tvorbe, údrÏbe a ochrane
zelene na území obce Blatné
âasÈ I.
§ 1 Predmet úpravy
1. Predmetom nariadenia je v‰eobecná
úprava vzájomn˘ch vzÈahov, práv a povinností obce, obyvateºov obce, fyzick˘ch a právnick˘ch osôb pôsobiacich v obci.
2. Úãelom tohto nariadenia je zabezpeãiÈ
ochranu záujmov obce, práv a oprávnen˘ch
záujmov obãanov obce, fyzick˘ch a právnick˘ch osôb v obci na úseku zabezpeãenia poriadku a ãistoty v obci, zvlá‰tneho uÏívania
verejn˘ch priestranstiev a parkovania vozidiel.
3. Toto nariadenie ìalej vymedzuje základné pojmy a urãuje základné zásady tvorby a
starostlivosti o zeleÀ v obci Blatné, ako aj
povinnosti fyzick˘ch a právnick˘ch osôb pri
starostlivosti o zeleÀ.
§ 2 Základné ustanovenia
1. StarostlivosÈ o ãistotu a poriadok v obci
je jednou zo základn˘ch úloh v‰etk˘ch
orgánov obce.
2. Obec najmä:
a) zabezpeãuje udrÏiavanie ãistoty a poriadku
v obci,
b) vykonáva správu verejn˘ch priestranstiev
v obci,
c) vykonáva správu komunikácií v správe
obce,
d) zabezpeãuje správu a údrÏbu verejnej
zelene.
3. KaÏd˘ je povinn˘ predchádzaÈ zneãisÈovaniu alebo po‰kodzovaniu Ïivotného
prostredia, minimalizovaÈ a odstraÀovaÈ
nepriaznivé dôsledky svojej ãinnosti na Ïivot-

né prostredie.
4. StarostlivosÈ o ãistotu, poriadok a verejnú zeleÀ je základnou povinnosÈou kaÏdého
obyvateºa a organizácie v obci a kaÏdá fyzická
alebo právnická osoba v obci je povinná
v rámci svojich moÏností podieºaÈ sa na udrÏiavaní ãistoty a poriadku na verejn˘ch priestranstvách a plochách vo svojom vlastníctve.
§ 3 Rozsah pôsobnosti
Toto v‰eobecne záväzné nariadenie sa vzÈahuje:
a) na celé územie obce,
b) na v‰etk˘ch obãanov b˘vajúcich v obci,
alebo uÏívajúcich verejné priestranstvá obce,
c) na v‰etky organizácie, fyzické a právnické osoby, ktoré sídlia v obci alebo vykonávajú podnikateºskú prípadne inú ãinnosÈ
v obci,
d) na v‰etky právnické a fyzické osoby
zdrÏujúce sa v obci, alebo prechádzajúce
obcou, bez ohºadu na ich ‰tátnu príslu‰nosÈ a
sídlo organizácie, s ktorou sú v pracovnom
pomere, alebo sú jej ãlenom.
§ 4 Vymedzenie pojmov
1. âistenie, údrÏba, ochrana a úprava sa
t˘ka: miestnych komunikácií, chodníkov pre
chodcov, cintorína, parku, v‰etk˘ch trávnat˘ch plôch, zelene, verejnej zelene, námestí
a ostatn˘ch verejn˘ch priestranstiev v obci.
2. Ochrana sa t˘ka Ïivotného prostredia,
verejn˘ch priestranstiev, verejnej zelene, verejnoprospe‰n˘ch zariadení, majetku a vlastníctva obce, obãanov a in˘ch subjektov, spoluÏitia
obãanov a verejného poriadku.
3. Za verejné priestranstvá sa povaÏujú
v‰etky miesta, ktoré slúÏia verejnému uÏívaniu, zodpovedajúcemu ich urãeniu. Sú to
najmä: miestne komunikácie (ulice, námestia,
chodníky, cesty), parky, verejná zeleÀ, úãelové
plochy na ‰portovanie, priestranstvá
obãianskej vybavenosti, parkoviská, trhové
miesta a cintoríny.
4. Na trhové miesta, cintoríny a pozemné
komunikácie sa toto nariadenie vzÈahuje
v tom prípade, pokiaº podmienky ich uÏíva-

nia a správy nie sú upravené v inom nariadení
alebo v‰eobecne záväznom právnom predpise.
5. Za chodník sa pre úãely tohto nariadenia
povaÏuje miestna komunikácia urãená
v˘hradne pre chodcov, ktorá neslúÏi premávke motorov˘ch vozidiel a cyklistom.
Chodníkom je aj vyhraden˘ a vyznaãen˘ pás
pre pe‰ích v súbehu s komunikáciou pre
vozidlá, samostatná pe‰ia cestiãka, ako aj pás
vyhradeného verejného priestranstva o ‰írke
min. 1,5 m priliehajúci k nehnuteºnosti
a potrebn˘ k bezpeãnej chôdzi v miestach,
kde nie je chodník zriaden˘.
6. ZeleÀou sa podºa tohto nariadenia rozumie ãasÈ Ïivotného prostredia, tvorená
súborom Ïiv˘ch a neÏiv˘ch prvkov, ktoré
vznikli na urãitej ploche prirodzen˘m spôsobom, alebo boli vytvorené ºudskou ãinnosÈou (napríklad: parky, sady, záhrady, zeleÀ
pri vozovkách a ostatné zelené priestranstvá
v zastavanom území obce, ktoré sú prístupné
pre súkromné alebo verejné uÏívanie):
a) Îivé prvky zelene sú tvorené stromami,
krami, trávnikmi, bylinami, kvetinov˘mi
plochami a pod. na v‰etk˘ch miestach svojho
v˘skytu.
b) NeÏivé prvky zelene sú tvorené prvkami
umel˘mi (cesty, schody, sochy...) a
prvkami prírodn˘mi (voda, prírodné útvary,
modelovan˘ terén...).
7. Verejnú zeleÀ v zmysle tohto nariadenia
tvorí zeleÀ prístupná pre verejné uÏívanie:
a) zeleÀ obytn˘ch súborov
b) parkovo upravené plochy
c) zeleÀ pri obãianskej vybavenosti
d) sprievodná zeleÀ komunikácií
e) vyhradená zeleÀ (‰kolské zariadenia, cintoríny...)
8. Za verejnú zeleÀ sa nepovaÏuje zeleÀ
medzi rodinn˘m domom a priºahlou komunikáciou.
9. Pri pochybnostiach, ãi ide o verejné
priestranstvo je oprávnená rozhodnúÈ obec.
âasÈ II.
§ 5 Správa a v‰eobecné uÏívanie verejn˘ch
priestranstiev

DECEMBER 2007

1. Správu verejn˘ch priestranstiev v katastrálnom území obce zabezpeãuje obec.
2. KaÏd˘ má právo uÏívaÈ verejné priestranstvo primeran˘m a obvykl˘m spôsobom
na úãely, na ktoré je verejné priestranstvo
urãené. Musí pri tom re‰pektovaÈ rovnaké
práva ostatn˘ch obyvateºov na uÏívanie verejného priestranstva. Takéto uÏívanie verejného
priestranstva oznaãujeme ako v‰eobecné uÏívanie. V prípade nejasností o uÏívaní a spôsobe uÏívania verejného priestranstva rozhoduje obec.
§ 6 UdrÏiavanie ãistoty verejn˘ch priestranstiev
1. Obec vykonáva údrÏbu, úpravu a ãistenie verejn˘ch priestranstiev, miestnych komunikácií, verejnej zelene, parkov a ìal‰ích verejn˘ch priestranstiev a verejnoprospe‰n˘ch
zariadení.
2. Obec zabezpeãuje údrÏbu verejného
osvetlenia.
3. Obec zabezpeãuje zimnú údrÏbu miestnych komunikácií (pluhovaním, zhrÀovaním
snehu a jeho odpratávaním, posypom a pod.).
4. Za ãistenie chodníkov priºahl˘ch
k nehnuteºnosti sú zodpovední vlastníci a uÏívatelia nehnuteºností susediacich s t˘mito
priestranstvami. Pod ãistením chodníkov sa
rozumie ich zametanie, odstraÀovanie snehu,
blata, odpadkov a in˘ch neãistôt.
5. ÚdrÏbou zelene sa rozumie pravidelné
kosenie trávnika a údrÏba vysaden˘ch stromov a krov, ak sa na ploche nachádzajú.
§ 7 Zákaz zneãisÈovania verejn˘ch priestranstiev
1. V záujme ochrany zdravia, bezpeãnosti
obãanov a pre zabezpeãenie zdravého Ïivotného prostredia sa v obci zakazuje zneãisÈovanie verejn˘ch priestranstiev.
2. Zakazuje sa zneãisÈovaÈ verejné priestranstvá, najmä:
a) vytváraním nelegálnych skládok odpadov,
b) odhadzovaním odpadkov (smeti, papier, obaly, zvy‰ky ovocia a zeleniny, iné
nepotrebné veci a pod.) na iné miesta ako
k tomu urãené,
c) odpadov˘mi vodami alebo in˘mi
nebezpeãn˘mi látkami, vrátane fekálií, ma‰taºného hnoja, humusu, olejov a chemikálií,
d) vypú‰Èaním zneãisten˘ch úÏitkov˘ch
vôd do uliãnej kanalizácie,
e) um˘vaním a ãistením motorov˘ch vozidiel a motorov v‰etkého druhu saponátov˘mi
prostriedkami, ako aj vypú‰Èanie in˘ch,
podzemn˘m vodám nebezpeãn˘ch, látok
z motorov˘ch vozidiel (napr. motorov˘ch
olejov)
f)odhadzovaním ohorkov cigariet,
g) vylievaním zneãistenej vody (ktorou sa
um˘valo) na chodníky,
h) vyberaním akéhokoºvek odpadu z od-
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padkov˘ch ko‰ov,
i)ak˘mkoºvek znehodnocovaním, po‰kodzovaním a niãením verejn˘ch a pamiatkov˘ch
objektov a ich zariadení,
3. Zakazuje sa vykonávanie nasledujúcich
ãinností:
a) vypaºovaÈ trávu, spaºovaÈ lístie a in˘
odpad na verejn˘ch priestranstvách, ako aj
vo vlastn˘ch záhradách,
b) nechávaÈ psov alebo iné hospodárske
zvieratá voºne pobehovaÈ, alebo zneãisÈovaÈ
komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá, ihriská;
c) akokoºvek ohradzovaÈ, znehodnocovaÈ,
po‰kodzovaÈ a niãiÈ obecnú zeleÀ,
d) umiestÀovaÈ reklamy, plagáty a rôzne
nápisy na in˘ch, ako na to urãen˘ch miestach,
e) zneãisÈovaÈ ‰tátne a miestne komunikácie,
f)vhadzovaÈ do vodn˘ch tokov akékoºvek
predmety alebo odpadky.
4. Zakazuje sa vykonávaÈ rozkopávky,
prekopávky na verejnom priestranstve bez
písomného súhlasu správcu verejného priestranstva.
5. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné
nehnuteºnosti, ktoré hraniãia s verejn˘m priestranstvom, je povinn˘ vlastník, resp. uÏívateº
upratovaÈ a trvalo udrÏiavaÈ tak, aby sa neãistoty nedostávali na verejné priestranstvá,
a aby t˘m neohrozovali majetok, zdravie
a Ïivot obãanov a hlavne majiteºov, resp.
uÏívateºov susediacich nehnuteºností.
6. Vlastníci, resp. uÏívatelia domov
a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a
in˘ch porastov, vyãnievajúce na chodníky
a ulice pravidelne obstrihávaÈ a upravovaÈ
tak, aby neprekáÏali a neohrozovali chodcov,
neru‰ili cestnú premávku a tieÏ, aby nezasahovali do elektrického vedenia.
7. V‰etky budovy na ãelnej strane ulíc
a chodníkov musia byÈ opatrené funkãn˘mi
odpadov˘mi Ïºabmi, aby voda nestekala na
chodníky. Ostatné strany budov musia byÈ
opatrené odpadov˘mi Ïºabmi tak, aby sa
neohrozovali susediace nehnuteºnosti a in˘
majetok.
8. Fasády obytn˘ch domov a in˘ch objektov musia byÈ ãisté, zbavené nápisov
a nevhodn˘ch kresieb. Za to zodpovedá vlastník, resp. uÏívateº nehnuteºnosti. Obchodné
reklamy a firemné tabule musia byÈ umiestnené tak, aby nevyãnievali na chodníky, aby
neohrozovali, neprekáÏali a neobmedzovali
chodcov a nevytvárali prekáÏky v cestnej premávke.
9. Za ãistotu a ãistenie chodníkov poãas
celého roka zodpovedá vlastník, resp. uÏívateº
priºahlej nehnuteºnosti v zmysle § 6 ods. 4.
10. Kto zneãistil, alebo po‰kodil verejné
priestranstvo, je povinn˘ spôsobenú závadu
ihneì odstrániÈ. Nesie tieÏ právnu zodpovednosÈ za vzniknuté následky.
11. Dvory, záhradky, pozemky, areály
súkromn˘ch osôb alebo organizácií sú vlastníci resp. uÏívatelia povinní udrÏiavaÈ tak, aby
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zodpovedali bezpeãnostn˘m, zdravotn˘m
a estetick˘m poÏiadavkám.
12. Pred prevádzkarÀami, kde sa predáva
tovar okamÏitej spotreby v obaloch, musí prevádzkovateº na vlastné náklady umiestniÈ
dostatoãn˘ poãet odpadov˘ch nádob (odpadkov˘ch ko‰ov). Prevádzkovateº je zodpovedn˘ za pravidelné vyprázdÀovanie nádob/ko‰ov a kaÏdodenné udrÏiavanie ãistoty
okolia odpadov˘ch nádob a ko‰ov.
13. Obãania, podnikatelia (fyzické i právnické osoby) sú povinní postupovaÈ pri
udrÏia-vaní ãistoty Ïivotného prostredia v
zmysle v‰eobecne platn˘ch nariadení.
§ 8 Zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva
1. Za zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva sa povaÏuje kaÏdé iné ako v‰eobecné
uÏívanie verejného priestranstva na urãen˘
úãel. Zvlá‰tnym uÏívaním verejného priestranstva je napríklad skladovanie materiálu,
tovaru, a to aj krátkodobé, rozkopávka verejného priestranstva, konanie osobitného
podujatia na verejnom priestranstve, napríklad verejného zhromaÏìovania, manifestácie
a in˘ záber verejného priestranstva.
2. Na kaÏdé zvlá‰tne uÏívanie verejného
priestranstva je potrebné predchádzajúce
povo-lenie obecného úradu. Písomné povolenie sa vydáva na základe písomnej Ïiadosti
Ïiadateºa. V povolení budú uvedené podmienky na zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva. SúbeÏne s vydaním povolenia
obdrÏí Ïiadateº aj v˘mer na miestny poplatok
za uÏívanie verejného priestranstva.
3. SkladaÈ a nakladaÈ tovar a materiál na
verejnom priestranstve sa povoºuje bez predchádzajúceho písomného povolenia obecného
úradu len vtedy, ak to nie je moÏné vykonaÈ
inde, a to len na nevyhnutnú dobu. Skladanie
a nakladanie sa musí vykonaÈ bez zbytoãného
odkladu. Materiál urãen˘ na nakladanie
moÏno ponechaÈ na verejnom priestranstve
len bezprostredne pred odvezením. ZloÏen˘
materiál (drevo, uhlie, stavebn˘ materiál
a podobne) musí byÈ z verejného priestranstva
odstránen˘ do 24 hodín od zloÏenia vrátane
oãistenia verejného priestranstva a uvedenia
do pôvodného stavu.
4. KaÏd˘, komu bolo vydané povolenie na
zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva je
povinn˘:
a) pouÏívaÈ verejné priestranstvo ão naj‰etrnej‰ie a len v najnutnej‰om rozsahu,
b) zabrániÈ po‰kodzovaniu a zneãisÈovaniu
verejného priestranstva a jeho zariadení,
c) zabezpeãiÈ bezpeãnosÈ uÏívateºov verejného priestranstva, najmä v noãnom ãase
a bezpeãnosÈ cestnej premávky, ak sa jedná
o miestne komunikácie a chodníky,
d) uÏívaÈ len vyhraden˘ priestor, dodrÏiavaÈ stanovené podmienky,
e) ihneì po skonãení zvlá‰tneho uÏívania
verejného priestranstva, toto uviesÈ na svoj
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náklad do pôvodného stavu.
5. Za zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva sa platí miestny poplatok. Sadzby
a podmienky platby poplatkov sú uvedené
v osobitnom v‰eobecne záväznom nariadení
o poplatkoch.
§ 9 Povinnosti majiteºov psov
1. Majiteº psa je povinn˘ bezodkladne
odstrániÈ z verejného priestranstva exkrementy svojho psa. Poru‰enie tohto ustanovenia sa
povaÏuje za priestupok v zmysle platného
VZN.
2. Majitelia psov sú povinní dodrÏiavaÈ
zákaz:
a) voºného pohybu psov po verejn˘ch
priestranstvách,
b) pri pohybe psa na verejnom priestranstve, je majiteº povinn˘ vybaviÈ psa
náhubkom a vôdzkou,
c) pohybu psov na detsk˘ch ihriskách,
‰portoviskách, vrátane cyklistickej dráhy, vo
verejn˘ch objektoch a zariadeniach v správe
obecného úradu.
§ 10 Ochrana spoluÏitia obãanov
1. V záujme dodrÏiavania zákonov a in˘ch
právnych predpisov, re‰pektovania práv
spoluobãanov,
dodrÏiavania
dobrého
obãianskeho spolunaÏívania a verejného poriadku je kaÏd˘ obãan povinn˘:
a) dodrÏiavaÈ pravidlá slu‰nosti a obãianskeho spoluÏitia, zachovávaÈ noãn˘ kºud
v ãase od 22:00 h do 06:00 h,
b) ochraÀovaÈ majetok obce, spoluobãanov,
verejnoprospe‰né zariadenia, bezpeãnostné,
ochranné a informaãné zariadenia a znaãky,
c) uposlúchnuÈ v˘zvu verejného ãiniteºa
pri v˘kone jeho právomoci, príkazy, pokyny
a v˘zvy orgánov obce,
2. Zakazuje sa nad obvyklú mieru obÈaÏovaÈ spoluobãanov hlukom, prachom, neobvykl˘mi zápachmi spôsoben˘mi spaºovaním
ak˘chkoºvek odpadov, remeseln˘mi a in˘mi
ãinnosÈami, tienením.
3. Zakazuje sa pohyb osôb v ãase noãného
kºudu od 22.00 h do 6.00 h po oploten˘ch
obecn˘ch areáloch (dvor Z·, M· a OcÚ, futbalové ihrisko), okrem konania povolen˘ch
akcií.
4. Usporiadatelia taneãn˘ch zábav a diskoték sú povinní poÏiadaÈ obec o vydanie
povolenia na usporiadanie uvedenej akcie.
5. Poãas roka, okrem silvestrovsk˘ch osláv,
je bez súhlasu obce zakázané pouÏívaÈ
zábavnú pyrotechniku. Súhlas na pouÏívanie
zábavnej pyrotechniky vydáva starosta obce
na základe písomnej Ïiadosti.
§ 11 Parkovanie motorov˘ch vozidiel na
území obce
1. V zmysle predpisov, upravujúcich
zásady správania majiteºov a prevádzkovateºov vozidiel na komunikáciách, je na

VZN

území obce zakázané:
a) jazdiÈ vozidlami, ktoré sú nadmieru zneãistené a ktoré sami alebo svojím nákladom
zneãisÈujú vozovku,
b) prepravovaÈ náklad, ktor˘ nie je dostatoãne
zabezpeãen˘ tak, aby rozpadávaním alebo
odkvapkávaním nezneãisÈoval vozovku, ovzdu‰ie alebo nezamoroval okolie prachom,
c) jazdiÈ motorov˘mi vozidlami po obecnej
zeleni, chodníkoch a parkovaÈ na nich,
d) vykonávaÈ údrÏbu motorov˘ch vozidiel
(v˘mena olejov, chladiacich zmesí a pod.) na
verejn˘ch priestranstvách
2. Obãania alebo organizácie, vykonávajúci
stavebné alebo poºnohospodárske práce, sú
povinní zabezpeãiÈ oãistenie vozidla pred
vjazdom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo tak, aby nedo‰lo k ich zneãisteniu.
3. Parkovanie na chodníkoch a verejnej
zeleni je zakázané.
4. Parkovanie nákladn˘ch motorov˘ch
vozidiel na verejn˘ch priestranstvách v obci
nie je povolené. Dopravcovia sú povinní
v zmysle zákona o premávke na pozemn˘ch
komunikáciách (cestn˘ zákon) a o Ïivnostenskom podnikaní zabezpeãiÈ si parkovanie
medzi jazdami na vyhraden˘ch parkoviskách.
5. Staré vozidlá, bez platného evidenãného
ãísla, nesmú byÈ odstavené na verejn˘ch priestranstvách, inak toto konanie bude rie‰ené ako
priestupok a v zmysle zákona ã. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskor‰ích predpisov.
âasÈ III.
§ 12 Rozsah a kompetencie starostlivosti
o zeleÀ
1. StarostlivosÈ o verejnú zeleÀ zah⁄Àa
evidenciu, tvorbu, údrÏbu a ochranu zelene.
2. StarostlivosÈ o verejnú zeleÀ zabezpeãuje
obec.
3. StarostlivosÈ o zeleÀ na plochách vo
vlastníctve fyzick˘ch a právnick˘ch osôb
vykonáva (zabezpeãuje) vlastník pozemku.
§ 13 Evidencia zelene
Evidenciu plôch zelene zabezpeãuje obec.
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s územn˘m plánom obce. Preto pri v˘stavbe
sú investori povinní úzko spolupracovaÈ
s obecn˘m úradom, konkrétne z hºadiska
perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete
a bezpeãnosti premávky, prehºadnosti kriÏovatiek.
4. Pri individuálnej v˘sadbe zelene
na verejn˘ch priestranstvách sú fyzické
i právnické osoby povinné spolupracovaÈ
s obcou, aby sa zabránilo v˘sadbe drevín
a kríkov, ktoré neskôr spôsobujú problémy
(zasahovanie kríkov do elektrického vedenia,
obmedzenie viditeºnosti pri jazde motorov˘m
vozidlom). V prípade nere‰pektovania tohto
usmernenia nenesie obec za vzniknuté zbytoãne vynaloÏené náklady zodpovednosÈ.
5. Zakladanie alebo úpravy zelene pri
komunikáciách a v ich ochrann˘ch pásmach je
potrebné vÏdy vopred prerokovaÈ s orgánom,
ktor˘ je poveren˘ ich správou.
6. Úpravy zelene, ktor˘mi môÏu byÈ
dotknuté záujmy, chránené zákonom NR SR ã.
543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa
musia vopred prerokovaÈ a odsúhlasiÈ
s orgánmi ‰tátnej správy ochrany prírody
a krajiny.
7. Novovybudované vedenia inÏinierskych sietí musia byÈ od osi existujúcich stromov umiestnené v normami poÏadovanej
vzdialenosti. Základná vzdialenosÈ je definovaná v ãlánku ã. 3 - STN 73 6005 - Priestorová
úprava vedení technického vybavenia:
"UkladaÈ podzemné vedenia pod stromy nie
je povolené. Trasy vedení musia byÈ
navrhnuté tak, aby neobmedzovali rast stromov, vrátane ich koreÀov, ani v budúcnosti.
Pri ukladaní podzemn˘ch vedení, alebo pri
vysadzovaní stromov, nesmie byÈ vzájomná
vzdialenosÈ vonkaj‰ieho povrchu vedenia
(rozvodu) alebo ochrannej kon‰trukcie
od kmeÀa stromu men‰ia ako 1,5 m (merané
v pôdorysnom priemete)."
8. Pri dodatoãnom budovaní inÏinierskych
sietí, chodníkov a vydláÏden˘ch priestorov
v blízkosti jestvujúcich stromov, je nutné
umiestniÈ ‰peciálnu ochrannú fóliu na ochranu pred po‰kodením vedenia koreÀmi.
Koneãné stanovisko a súhlas s umiestnením
vedenia je nutné si vÏdy vyÏiadaÈ u vlastníka
siete

§ 14 Tvorba a v˘sadba zelene
§ 15 ÚdrÏba zelene
1. V˘ber plôch na zaloÏenie, obnovu a rozvoj verejnej zelene (ìalej len zeleÀ) v obci
Blatné vychádza z platnej územno-plánovacej
dokumentácie obce.
2. Tvorba a rekon‰trukcia zelene, okrem
zelene v rodinnej zástavbe musí byÈ vykonávaná len na základe vypracovanej a schválenej
projektovej dokumentácie a záväzného
stanoviska obce. Platí to aj na umiestnenie
v˘sadby drevín a ich druhové zloÏenie za
hranicami zastavaného územia obce mimo
ovocného sadu, vinice, chmeºnice, plôch
urãen˘ch na rekreáciu a záhrady.
3. Tvorba zelene v obci musí byÈ v súlade

1. ÚdrÏba zelene a verejnej zelene zah⁄Àa:
a) údrÏbu trávnikov – odstraÀovanie neãistôt
a buriny, vyhrabávanie, kosenie,
b) o‰etrovanie drevín rezom a ochrann˘mi
postrekmi podºa potreby,
c) údrÏbu plôch detsk˘ch ihrísk a pieskovísk
(oprava po‰koden˘ch prvkov detsk˘ch zariadení, obnova náterov, v˘mena piesku),
d) údrÏbu a opravu laviãiek,
e) údrÏbu novozaloÏen˘ch v˘sadieb (zabezpeãenie ukotvenia stromov spolu s kontrolou
väzby k oporn˘m kolom, pravidelnú zálievku, hnojenie, odburiÀovanie s prekyprením)
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minimálne po dobu 3 rokov od realizácie
v˘sadieb.
2. Za rozvoj a údrÏbu zelene zodpovedá
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo správcom plochy, na ktorej sa
zeleÀ nachádza.
3. ÚdrÏbu verejnej zelene zabezpeãuje
obec.
4. Správca, alebo majiteº pozemku so
zeleÀou a s Àou súvisiacich prvkov je povinn˘
ju udrÏiavaÈ v riadnom stave, zabezpeãovaÈ jej
dobr˘ zdravotn˘ stav, pravidelnú údrÏbu,
opravy a úpravy tak, aby spæÀala kvalitatívne,
funkãné a estetické poÏiadavky na Àu kladené.
5. PovinnosÈou vlastníka, správcu zelene je
udrÏiavaÈ zeleÀ a jej súãasti v riadnom stave
sústavnou odbornou údrÏbou.
6. Vlastník, správca zelene je povinn˘
udrÏiavaÈ zeleÀ tak˘m spôsobom, aby nebol
ru‰en˘ úãel, ktorému má zeleÀ slúÏiÈ.
7. Vlastníci, uÏívatelia resp. nájomníci
nehnuteºností, sú povinní pravidelne udrÏiavaÈ zeleÀ na svojich nehnuteºnostiach.

b) lámaÈ, a neodborne orezávaÈ konáre stromov a krov,
c) svojvoºne vysádzaÈ a presádzaÈ stromy
a kry na verejn˘ch pozemkoch bez súhlasu
správcu pozemku
e) zakladaÈ ohne,
f) jazdiÈ a parkovaÈ vozidlami na plochách
zelene,
g) zneãisÈovaÈ plochy zelene,
h) v˘rub stromov bez právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody (obce), náhradnú v˘sadbu za vyrúbané dreviny stanovuje
obec.
i) skracovaÈ si cestu prechodom cez trávniky,
j) umiestÀovaÈ plagáty alebo iné oznamy na
stromy.
5. Na plochách verejnej zelene sa zakazuje
umiestÀovaÈ informaãné a reklamné tabule
bez súhlasu vlastníka, správcu zelene a bez
príslu‰ného povolenia obecného úradu.
6. NahradiÈ ‰kodu za spôsobené po‰kodenie zelene je povinná osoba alebo organizácia,
ktorá ‰kodu spôsobila, resp. zavinila. V˘‰ku
náhrady stanovuje obec.

§ 16 Ochrana zelene

âasÈ IV.
§17 Kontrolná ãinnosÈ

1. Ochrana zelene je súbor pravidiel, opatrení a úkonov smerujúci k zachovaniu jestvujúcej zelene, jej architektonick˘ch prvkov a jej
funkcie v zmysle re‰pektovania princípu trvalo udrÏateºného rozvoja.
2. V‰etky fyzické a právnické osoby sú
povinné chrániÈ zeleÀ. KaÏd˘, kto vykonáva
ãinnosÈ, ktorá môÏe ohroziÈ existenciu zelene,
je povinn˘ vykonaÈ v‰etky efektívne nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a zachovanie.
3. Zakazuje sa akékoºvek po‰kodzovanie
zelene, kvetinov˘ch záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a in˘ch ochrann˘ch a estetick˘ch
porastov v zmysle príslu‰n˘ch zákonn˘ch
ustanovení zákona ã. 543/2002. Z. z. o ochrane
prírody v znení neskor‰ích predpisov.
4. V záujme trvalej ochrany zelene sa zakazuje:
a) trhaÈ kvety a voºne rastúce dreviny,
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1. Kontrolnú ãinnosÈ nad dodrÏiavaním
tohto v‰eobecne záväzného nariadenia
vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteºstva, hlavn˘ kontrolór obce a iné
poverené osoby.
2. Vo veciach ochrany prírody v zmysle
zákona ã. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskor‰ích zmien (najmä
ochrana drevín), vykonávajú ‰tátny dozor
zamestnanci príslu‰ného orgánu ochrany
prírody v rozsahu stanovenom zákonom (§ 64
cit. zákona – Slov. in‰pekcia ÎP, KÚÎP, OÚÎP
a obec podºa § 69 ods. 1 písm. j) vo veciach,
v ktor˘ch vykonáva ‰tátnu správu podºa cit.
zákona).
§ 18 Sankcie

1. Podºa § 13 ods. 9, písm. a) a b) zákona ã.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, môÏe starosta v správnom konaní
uloÏiÈ pokutu:
a) do v˘‰ky 200.000,- Sk právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za poru‰enie tohto nariadenia a v prípade, Ïe neudrÏuje poriadok na uÏívanom
pozemku alebo na inej nehnuteºnosti a t˘m
naru‰í vzhºad alebo prostredie obce, alebo ak
zneãistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhraden˘ch miest.
b) fyzickej osobe - obãanovi v blokovom
konaní do v˘‰ky 1000,- Sk, v priestupkovom
konaní do v˘‰ky 5.000,- Sk.
2. Fyzická osoba, ktorá poru‰í toto nariadenie, dopú‰Èa sa priestupku podºa zákona
ã. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor‰ích zmien a doplnkov, za ktor˘ jej môÏe
byÈ podºa závaÏnosti a charakteru priestupku
uloÏená pokuta podºa citovaného zákona.
3. V˘nosy z pokút za priestupky tohto nariadenia uloÏen˘ch podºa § 13 ods. 9, písm. a)
a b) zákona ã. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, sú príjmami obce.
4. V˘nosy z pokút uloÏen˘ch za priestupky
podºa zákona NR SR ã. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskor‰ích
predpisov, sú príjmom ‰tátneho rozpoãtu.
§ 19 ÚãinnosÈ
1. Nadobudnutím úãinnosti tohto nariadenia sa ru‰í V‰eobecne záväzné nariadenie
ã. 2/95 o ãistote a poriadku a ochrane Ïivotného prostredia v obci Blatné.
2. Toto VZN obce Blatné ã. 2/2007 schválilo
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom na zasadnutí
Obecného zastupiteºstva dÀa 19. 10. 2007,
uznesením ã. 148/2007 – Z. a nadobúda úãinnosÈ 15 dní po vyvesení na úradnej tabuli, t. j.
dÀa 7. 11. 2007.
V Blatnom dÀa 22. 10. 2007
Milan ·armír
starosta obce

V‰eobecne záväzné nariadenie ã. 1/2007 o poskytovaní transferov z rozpoãtu obce
Obec Blatné v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm.
g/zákona SNR ã. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskor‰ích predpisov a § 7
od. 2 a 4 zákona ã. 583/2004 Z. z. o rozpoãtov˘ch pravidlách územnej samosprávy
a o zmene doplnení niektor˘ch zákonov
vydáva toto
V‰eobecne záväzné nariadenie
PRVÁ âASË
§ 1 Úãel VZN
1. Úãelom tohto V‰eobecne záväzného nariadenia je v zmysle zákona ã. 583/2004 Z. z.
o rozpoãtov˘ch pravidlách územnej samosprávy stanoviÈ podmienky pre poskytovanie

transferov právnick˘m a fyzick˘m osobám
pôsobiacim na území obce.

§ 3 Smerovanie transferov

v‰eobecne prospe‰né aktivity, predov‰etk˘m
do t˘chto Transfery vyãlenené v rozpoãte obce
Blatné budú prideºované jednotliv˘m subjektom na základe nimi predloÏenej Ïiadosti
s uvedením úãelu pouÏitia.
2. Oblastí poskytovania transferov:
•telov˘chova, ‰port a mládeÏ
•záujmová umelecká ãinnosÈ, kultúrne aktivity a podujatia
•osveta, v˘chova a vzdelávanie
•spoloãenské a cirkevné organizácie, obãianske iniciatívy a nadácie
•podpora aktivít pre úãely rozvoja poÏiarnej
ochrany

1.

§ 4 Kompetencie pri schvaºovaní transferov

DRUHÁ âASË
V·EOBECNÉ USTANOVENIA
§ 2 Zdroje transferov
1. Rozpoãet obce vytvára zdroje finanãn˘ch prostriedkov pre poskytovanie transferov z vlastn˘ch príjmov v rámci rozpoãtovej
poloÏky obce ã. 642 – transfery neziskov˘m
právnick˘m osobám.

Obec Blatné poskytuje transfery na
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Obec Blatné v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm.
g/zákona SNR ã. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskor‰ích predpisov a § 7
od. 2 a 4 zákona ã. 583/2004 Z. z. o rozpoãtov˘ch pravidlách územnej samosprávy
a o zmene doplnení niektor˘ch zákonov
vydáva toto
V‰eobecne záväzné nariadenie
PRVÁ âASË
§ 1 Úãel VZN
1. Úãelom tohto V‰eobecne záväzného nariadenia je v zmysle zákona ã. 583/2004 Z. z.
o rozpoãtov˘ch pravidlách územnej samosprávy stanoviÈ podmienky pre poskytovanie
transferov právnick˘m a fyzick˘m osobám
pôsobiacim na území obce.
DRUHÁ âASË
V·EOBECNÉ USTANOVENIA
§ 2 Zdroje transferov
1. Rozpoãet
obce
vytvára
zdroje
finanãn˘ch prostriedkov pre poskytovanie
transferov z vlastn˘ch príjmov v rámci
rozpoãtovej poloÏky obce ã. 642 – transfery
neziskov˘m právnick˘m osobám.
§ 3 Smerovanie transferov
1. Obec Blatné poskytuje transfery na
v‰eobecne prospe‰né aktivity, predov‰etk˘m
do t˘chto Transfery vyãlenené v rozpoãte obce
Blatné budú prideºované jednotliv˘m subjektom na základe nimi predloÏenej Ïiadosti
s uvedením úãelu pouÏitia.
2. Oblastí poskytovania transferov:
•telov˘chova, ‰port a mládeÏ
•záujmová umelecká ãinnosÈ, kultúrne aktivity a podujatia
•osveta, v˘chova a vzdelávanie
•spoloãenské a cirkevné organizácie, obãianske iniciatívy a nadácie
•podpora aktivít pre úãely rozvoja poÏiarnej
ochrany
§ 4 Kompetencie pri schvaºovaní transferov
1. Celkov˘ objem finanãn˘ch prostriedkov
urãen˘ch v príslu‰nom kalendárnom roku na
poskytovanie transferu podºa rozpoãtovej
poloÏky v § 2 tohto VZN schváli obecné
zastupiteºstvo pri schvaºovaní rozpoãtu obce
Blatné.

2. Obecné zastupiteºstvo môÏe rozhodnúÈ
o poskytnutí transferu aj nad rámec pôvodne
schváleného rozpoãtu /na základe Ïiadosti/
za predpokladu, Ïe schváli dodatok k rozpoãtu obce /upraví rozpoãet obce/, v ktorom sa
zohºadní poÏiadavka Ïiadateºa.
TRETIA âASË
TRANSFERY
§ 5 Postup pri prideºovaní transferov
z rozpoãtu obce
1. ÎiadosÈ o poskytnutie transferu /príloha
ã. 1 tohto VZN/ doruãí právnická alebo fyzická osoba v termíne do 30. novembra predchádzajúceho roka na aktivity v príslu‰nom
roku do podateºne obecného úradu. Obecn˘
úrad posúdi Ïiadosti a odporuãí pridelenie
transferu v rámci návrhu rozpoãtu a predloÏí
na schválenie obecnému zastupiteºstvu.
2. Po schválení poskytnutia transferu
spracuje úãtovníãka obecného úradu dohodu
/príloha ã. 2 tohto VZN/ medzi subjektom
predkladajúcim ÏiadosÈ a obcou Blatné, ktorú
následne predloÏí na podpis starostovi obce a
‰tatutárnemu zástupcovi Ïiadateºa. Dohoda
musí obsahovaÈ ustanovenie, Ïe obec si
vyhradzuje právo kontroly efektívnosti vyuÏitia Àou poskytnut˘ch prostriedkov.
3. ZmeniÈ úãel transferu moÏno len dodatkom k dohode, ktor˘ bude tvoriÈ neoddeliteºnú súãasÈ tejto dohody.
Na základe tejto dohody zabezpeãí
úãtovníãka obecného úradu prevod
stanoven˘ch finanãn˘ch prostriedkov a následnú kontrolu ich vyuÏitia.
4. Na poskytnutie transferu nemá Ïiadateº
právny nárok.
5. Pri rozhodovaní o pridelení finanãn˘ch
prostriedkov sa bude prihliadaÈ na v˘‰ku
poskytnut˘ch transferov v predchádzajúcich
rokoch a na súlad ich pouÏitia so ÏiadosÈou.
§ 6 Kritériá pre rozhodovanie o pridelení
finanãn˘ch prostriedkov
1. Telov˘chova, ‰port a mládeÏ:
- spolupráca s obcou pri zabezpeãovaní
rozvoja telov˘chovy a ‰portu na území obce
- v˘konnostná úroveÀ a dosiahnuté v˘sledky
- rozvíjanie a skvalitnenie tradiãn˘ch telov˘chovno-‰portov˘ch podujatí na území obce.
2. Kultúrne aktivity:
- história a tradícia skupiny a záujmovo-
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umelecká ãinnosÈ telesa
- v˘sledky ich celkovej ãinnosti
- v˘znam a rozsah podujatí, ktor˘mi napæÀajú
kultúru v regióne
- moÏnosti vyuÏitia pre rozvoj kultúry a kultúrnych aktivít v obci
3. Rozvoj ‰kolstva, vzdelávania a osvety:
- realizácia netradiãn˘ch projektov
4. Spoloãenské organizácie, obãianske iniciatívy a nadácie:
- podpora aktivít spoloãensk˘ch organizácií,
obãianskych iniciatív, nadácií a cirkví, ktoré
súvisia s ich poslaním
5. PoÏiarna ochrana:
- spolupráca s obcou pri zabezpeãovaní
ochrany pred poÏiarmi
- v˘sledky ich celkovej ãinnosti.
§ 7 Kontrola dodrÏiavania VZN
Kontrolnú ãinnosÈ nad dodrÏiavaním tohto
VZN vykonávajú:
- poslanci Obecného zastupiteºstva,
- poverení zamestnanci ekonomického oddelenia Obecného úradu,
- hlavn˘ kontrolór obce Blatné.
·TVRTÁ âASË
ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§8
1. Subjekt, ktorému bol transfer poskytnut˘, je povinn˘ predloÏiÈ obecnému úradu
vyúãtovanie finanãn˘ch prostriedkov v termíne stanovenom v dohode.
2. Îiadateº, ktor˘ nepredloÏí zúãtovanie
transferu v zmysle dohody alebo pouÏije
tento na in˘ úãel ako bol urãen˘, je povinn˘
transfer vrátiÈ na úãet obce najneskôr do 15
dní po termíne stanovenom na zúãtovanie.
3. Príjemca transferu môÏe pouÏiÈ ãasÈ
transferu na in˘ úãel ako bol urãen˘ len so
súhlasom poskytovateºa transferu.
Toto VZN obce Blatné ã. 1/2007 schválilo
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom na zasadnutí
Obecného zastupiteºstva dÀa 14. 09. 2007,
uznesením ã. 132/2007 – Z. a nadobúda úãinnosÈ 15 dní po vyvesení na úradnej tabuli, t. j.
dÀa 02. 10. 2007.
Milan ·armír
starosta obce

POBOÎNOSË KU CTI SVÄTEJ RODINY, KTORÁ HªADÁ
PRÍSTRE·IE V NA·ICH SRDCIACH A RODINÁCH,
PREUKÁZATEªNE TRVAJÚCA 80 ROKOV V BLATNOM
Predstav si, ako trpezlivo a spokojne
zná‰ala blahoslavená Panna Mária, keì ju
tvrdí Betlehemãania tak surovo odpravili
odo dverí, lebo bola chudobná a blízko
pôrodu. KlaÀaj sa v jej panenskom lone
skrytému BoÏskému DieÈatku ako svojmu

Bohu a Pánovi a uctievaj s veºkou povìaãnosÈou nevysloviteºné vzne‰ené
tajomstvo Vtelenia.
Toto sú vety, ktoré nám pribliÏujú zmysel a cieº poboÏnosti deviatnika ku cti
Svätej rodiny preukázateºne trvajúcej

80 rokov v na‰ej dedine. Na‰la som ich
v malej o‰úchanej kniÏke z roku 1932,
z ktorej sa e‰te aj dnes modlia dve skupiny
túto poboÏnosÈ. Oslovila som niektor˘ch
z nich, aby sa podelili s nami so svojimi
spomienkami a poloÏila som im zopár
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otázok:
Kto organizoval poboÏnosÈ? Kto sa
zúãastÀoval tej to poboÏnosti? Kde sa
modlilo? Ak˘ v˘znam mala poboÏnosÈ
pre Vás? âo si myslíte, preão nie je tak˘
záujem o túto poboÏnosÈ dnes ?
Mária Osvaldová, nar.1929 .Na túto
poboÏnosÈ som chodila ako malá s babkou
alebo s mamiãkou. Modlili sme sa v jednej
izbe, kde bol aj oltár. Bola to príprava na
Vianoce. Bola to radosÈ. Dne‰n˘ problém –
Ïeny sú zamestnané, ale aj vtedy chodili do
roboty a modlili sa. Tak isto televízor
a nové seriály bránia modlitbe.
Mária Slováková, nar.1938 Od maliãka
som sa zúãastÀovala modlitby deviatnika,
ktoré organizovali „mariánky“. V‰ade s
úctou a láskou vítali obraz Sv. rodiny.
KeìÏe nás bolo veºa, museli sme sa
rozdeliÈ na skupinky: Ho‰táky, Doln˘
koniec, Horn˘ koniec. Ja som chodila so
skupinou z Horného konca, kde bola vedúca Anna Farka‰ová - Langerová. Spomínam si aj na Annu Bachratú
z Ho‰tákov, Annu Mydlárikovú Petríkovú. TieÏ boli skupinky star‰ie “
treÈoradanky „ medzi ktoré patrila Anna
Osvaldová, Pavlína Slováková, ktorá predmodlievala.V dospelosti sa u‰iel aj mne
obraz, tak som si tie modlitbiãky nahrala
na magnetofón. ·koda, Ïe táto krásna
poboÏnosÈ sa pomaly vytráca z na‰ich
rodín a ºudia sa uzatvárajú do seba.
Anna Milo‰oviãová, nar. 1930.
Spomínam si, Ïe na túto novénu sme
chodili spolu tri nerozluãné osemroãné
kamarátky: Milka Sabová, Mária Dugoviãová a ja. Modleníkovi Jaroslavovi ·armírovi /prez˘vanému Jarolko - dedko teraj‰ieho starostu/ sme d˘chali na chrbát,
pretoÏe sme boli natlaãení jeden na
druhom. PoboÏnosÈ trvala asi dve hodiny
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a my sme vydrÏali stáÈ. Z novény sme
odchádzali domov
naplnené BoÏou
radosÈou, pokojom, ktor˘ dáva spoloãná
modlitba. Bolo to také radostné oãakávanie
novonarodeného JeÏi‰ka. Dne‰n˘m ºudom
Boh nech˘ba, majú v‰etko. Dávajú prednosÈ napr. televízii.
Mária Budaj ová, nar. 1935 a dcéra
Alenka Jendru‰ová nar. 1956. Modlievala
som sa ako dieÈa s mamou, ktorá bola
„treÈoradanka“. V jednej izbiãke, ktorá bola
kuchyƒa aj izba, sme mali oltár. Socha
Panny Márie, obraz , chryzantémy alebo
mu‰káty, ktoré nezamrzli. KeìÏe sa chodilo modliÈ veºa ºudí, museli sme vyniesÈ
aj posteº. Tí, ktorí sa nezmestili do izby,
stáli v nevykúrenej chodbe. Najviac sa mi
páãili piesne: Kto klope tam a Preão Mária
vzdycháte, pri ktor˘ch sme sa aj rozplakali.
ëakujem Bohu, Ïe sme sa takto mohli
a e‰te môÏeme pripravovaÈ na príchod
JeÏi‰ka. Te‰ili sme sa na túto poboÏnosÈ aj
napriek metelici, ºadu, blatu a mrazu.
Nezáujem o túto poboÏnosÈ je jednak
v˘sledkom ná‰ho ºudského egoizmu, ale aj
ºudského strachu. Bojíme sa pú‰ÈaÈ si ºudí
do domu, aby nás nezranili ohováraním.
Bojíme sa, Ïe by nám za‰pinili uÏ upratan˘
dom. Upratan˘ dom je na 1.mieste
a novonaroden˘ JeÏi‰ na 2. mieste!
Upratujeme dom, ale na du‰u zabúdame!
Uli‰ka Polakoviãová, nar. 1921. Pamätám
si, Ïe ako deti sme chodili na deviatnik,
ktor˘ bol takou duchovnou prípravou
na vianoãné sviatky. Te‰ila som sa veºmi,
pretoÏe sa tam spievali prekrásne mariánske piesne. Bola som ‰Èastná, Ïe môÏem
aspoÀ takto poìakovaÈ a preukázaÈ ãesÈ
Bohu za v‰etky dary. Dne‰n˘ ãlovek Boha
nepotrebuje a ani v neho neverí. Myslí si,
Ïe v‰etko dosiahne sám aj bez BoÏej pomoci a poÏehnania.
Franti‰ek Slovák, nar. 1930. Pamätám si,

Ïe ako mal˘ chlapec som sa chodil modliÈ
túto poboÏnosÈ k Juri‰iãom alebo
k Tofilkov˘m. Boh mi dáva milosÈ, Ïe e‰te
aj v dne‰nej dobe môÏem poskytnúÈ
prístre‰ie Svätej rodinke a prijaÈ ju do
svojho srdca a rodiny, a tak Jej preukázaÈ
ãesÈ. Najväã‰ím problémom dne‰nej doby
je, Ïe ºudia neprijímajú BoÏie prikázania.
Katka KriÏanoviãová. Moje prvé
Vianoce v Blatnom boli umocnené hlbok˘m dojmom z predvianoãného deviatnika. B˘vali sme u svokrovcov a moja druhá
mama – mariánka kaÏd˘ rok chystala
príbytok pre Sv. rodinu. Srdce som cítila
aÏ kdesi v hrdle. Oãarila ma detinská
úprimná zboÏnosÈ modliacich sa. O to viac,
Ïe to bolo v období hlbokej totality.
Sú mnohé poboÏnosti, ktoré sú urãené
pre kostoly, ale tento deviatnik, v ktorom
Sv. rodina obchádza príbytky, domy
a hºadá prístre‰ie – by vo svojej podstate
úplne stratila zmysel. âisté ºudské srdce je
najkraj‰í chrám pre Boha. História
z Betlehema sa opakuje. Boh prichádza –
nie kaÏd˘ ho prijíma. Preão? Mnohí z nevedomosti, ìal‰í z egoizmu, pohodlnosti, ale
aj zo strachu pred zl˘mi jazykmi, in˘
nemajú ãas... Máme mnoho novodob˘ch
bohov - modiel: peniaze, kariéra ,TV, poãítaãe, internet.. ËaÏko sa zriekame.. JeÏi‰
chce iba nás , na‰e srdcia, v ktor˘ch by vládol len ON – PRAV¯ BOH – Boh lásky,
pokoja, milosrdenstva. A tak nás ãaká dôkladné vyãistenie na‰ich s⁄dc. Je tu nádherná príleÏitosÈ v predvianoãnom deviatniku – prosiÈ Matku BoÏiu i Ducha Sv., aby
sme zaãali svoju premenu a tak sa bude
postupne meniÈ i na‰e okolie – rodiny,
pracoviská i cel˘ svet.
A uÏ len na záver jedna prosba k novonarodenému JeÏi‰kovi: DEDIâSTVO OTCOV
ZACHOVAJ NÁM PANE !
Mária Lieskovanová

VIANOâNÉ BOHOSLUÎBY V RÍMSKOKATOLÍCKOM
KOSTOLE SV. VOJTECHA V BLATNOM
16. 12. 2007 (nedeºa)
Tretia adventná nedeºa sv. om‰e o 8.00, 10.00 a 17.00 h.
Vianoãná sv. spoveì
od 14.00 - 17.00 h.
23. 12. 2007 (nedeºa)
·tvrtá adventná nedeºa sv. om‰e o 8.00 a 10.00 h.
24. 12. 2007 (pondelok)
·tedr˘ deÀ - vigílna vianoãná sv. om‰a
pre deti o 16.00 h.
25. 12. 2007 (utorok)
SlávnosÈ Narodenia Pána
Sv. om‰e o 0.00 (polnoãná), 8.00 a 10.00 h.

26. 12. 2007 (streda)
Sviatok sv. ·tefana sv. om‰e o 8.00 a 10.00 h.
14.30 h. - jasliãková slávnosÈ
30. 12. 2007 (nedeºa)
Nedeºa Svätej Rodiny - sv. om‰e o 8.00
a 10.00 h.
Pri svät˘ch om‰iach obnovenie manÏelsk˘ch sºubov
31. 12. 2007 (pondelok)
16.00 sv. om‰a spojená
s ìakovnou poboÏnosÈou
na konci roka
1. 1. 2008 (streda)
Nov˘ rok - slávnosÈ Bohorodiãky

Panny Márie
Sv. om‰e o 8.00 a 10.00 h.
5. 1. 2008 (sobota)
PoÏehnanie domov
na poÏiadanie poãas dÀa
6. 1. 2008 (nedeºa)
SlávnosÈ Zjavenia Pána
(Traja králi)
Sv. om‰e o 8.00 a 10.00 h.
13. 1. 2008 (nedeºa)
Krst Krista Pána sv. om‰e o 8.00 a 10.00 h.
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Pravé svetlo pri‰lo na svet
Stalo sa to na ·tedr˘ deÀ. V tento deÀ chce
byÈ kaÏd˘ doma medzi svojimi. Túto túÏbu
mal aj jeden otec rodiny, ktor˘ sa práve v
tento deÀ vracal z âiech domov. O svojom
záÏitku hovorí takto:
Na ·tedr˘ deÀ som bol na Ïelezniãnej stanici. âakal som na príchod vlaku. Zrazu sa ku
mne pribliÏoval opit˘ muÏ s fºa‰kou od piva
v ruke. Potácal sa a ja som sa mu chcel vyhnúÈ. No nedalo sa. Fºa‰ou mi mieril na hruì
s neãakanou otázkou: „Ty verí‰ v Boha?“
Z úst opilca mi táto otázka pripadala trápne.
Obzrel som sa, ãi nás niekto nepoãúva. Dav
ºahostajne prúdil okolo nás.
MuÏ sa stal netrpezliv˘m: „Tak verí‰, alebo
nie?“
âo mám povedaÈ? Veì tomuto ãloveku
nejde o pravdu, pomyslel som si. Nakoniec
zo mÀa neochotne vy‰lo: „Verím, ale...“
Opilec sa prestal potácaÈ a hovorí: „Tak to
má‰ dobr˘, ãlovûãe, má‰ se ãeho chytit.“
Díval som sa na neho pozornej‰ie. Jeho tvár
bola váÏna, scvrknutá. Z vodnat˘ch oãí mu
tiekli slzy. Akoby ºutoval, Ïe on sa chytil len
fºa‰ky...
Brat, sestra! OpäÈ sú tu Vianoce, sviatky narodenia Pána. JeÏi‰ Kristus prichádza na svet
ako svetlo, ktoré svieti vo tmách
a osvecuje kaÏdého ãloveka.
âo preÏívame vo svojom srdci: radosÈ

a svetlo, alebo smútok a tmu? Opit˘ muÏ
z úvodného príbehu vedel, ão sú Vianoce,
moÏno si spomínal na tie najkraj‰ie vo svojom Ïivote, ale sám bol smutn˘, lebo ich
preÏíval bez Krista, s fºa‰kou v ruke.
V‰etci poznáme vianoãnú pieseÀ: Tichá noc,
svätá noc. Práve túto vianoãnú noc osvecuje
Kristus, ktor˘ svojím narodením a svojím
poníÏením priná‰a svetlo a so svetlom nádej,
Ïe uÏ nemusíme blúdiÈ vo tme, Ïe uÏ
nemusíme otroãiÈ hriechu. Svät˘ evanjelista
Ján zaãína svoje evanjelium Prológom
o Slove, ktoré sa stalo telom, ktoré sa stalo
svetlom. Ale musí kon‰tatovaÈ aj tú skutoãnosÈ, Ïe i keì ako svetlo svieti vo tmách,
predsa ho tmy neprijali; pri‰iel do svojho
vlastného, a vlastní ho neprijali.
Nie je to tak neraz aj v na‰om Ïivote?
Neschovávame sa rad‰ej do tmy, aby sa
nevyjavili na‰e hriechy? Svoju vianoãnú
spoveì sme zobrali naozaj úprimne a rozi‰li
sme sa s hriechom? MôÏeme úprimne za
seba povedaÈ, Ïe Pán JeÏi‰ naozaj vstúpil do
môjho Ïivota? Máme skutoãnú radosÈ
z jeho príchodu?
Po jednej z prv˘ch náv‰tev pápeÏa Jána
Pavla II. na Slovensku sa katechéta op˘tal
Ïiakov: „âo sa vám, deti, na Svätom Otcovi
najviac páãilo?“
Jeden zo Ïiakov sa prihlásil a povedal: „Mne

sa najviac páãilo, ako sa Svät˘ Otec na
kaÏdého, s k˘m sa stretol, milo usmieval.“
„âo si myslíte, deti, preão sa Svät˘ Otec na
kaÏdého tak milo usmieva?“ - p˘tal sa ìalej
katechéta.
Jedno dievãa povedalo: „Ja si myslím, Ïe
Svät˘ Otec sa preto tak milo usmieva, lebo
on má v srdci stále Vianoce.“
Brat, sestra! MaÈ v srdci stále Vianoce!
PreÏívaÈ radosÈ a aj pre druh˘ch byÈ svetlom! ByÈ svetlom preto, lebo JeÏi‰ Kristus sa
narodil aj vo mne. Jeho prítomnosÈ
v mojom Ïivote, v mojej rodine sa takto
môÏe staÈ nevyãerpateºn˘m zdrojom pravej
radosti, ale aj istoty, Ïe s ním ÏiÈ znamená
nikdy nezblúdiÈ, s ním pracovaÈ znamená
nenamáhaÈ sa nadarmo, s ním trpieÈ znamená získaÈ raz odmenu a s ním zomrieÈ
znamená naveky s ním byÈ v nebi.
Brat, sestra! Prajem Tebe i kaÏdému, kto
bude ãítaÈ tento vianoãn˘ príhovor, opravdivú radosÈ z narodenia JeÏi‰a Krista, ale aj
z toho, Ïe nám BoÏí Syn dal moc staÈ sa
BoÏími deÈmi; nech ná‰ dobr˘ kresÈansk˘
Ïivot, obnoven˘ dobrou svätou spoveìou, je
pre v‰etk˘ch svedectvom, Ïe Vianoce preÏívame po cel˘ rok a Ïe chceme nasledovaÈ
JeÏi‰a Krista a dobre poãúvaÈ jeho Slovo
i jeho Cirkev.
kÀaz Roman Stachoviã

SME TOLERANTNÍ?
KeìÏe je ãas Vianoc, tak predpokladám
Ïe v‰etci ãi uÏ veriaci alebo neveriaci, svetlej‰ej
alebo tmav‰ej pleti, ãi aj inak sexuálne orientovaní ºudia, chceme preÏiÈ Vianoce v pokoji a
v mieri. Preto by sme mali byÈ k sebe tolerantní a braÈ kaÏdého ãloveka takého ak˘ je.
My‰lienku napísaÈ tento ãlánok resp. rozhovor mi vnukol jeden kamarát, ktorého v‰ak
nechcem menovaÈ. Má inú sexuálnu orientáciu ako väã‰ina z nás, a preto som mu poloÏila pár otázok:
Ako prijali správu o tvojej sexuálnej
orientácii tvoji rodiãia?“
- ,,Boli prekvapení, ale berú ma takého ak˘
som, je to predsa môj Ïivot“.
âo by si robil, keby neboli tak˘ tolerantní
a keby Èa napr. vyhodili z domu, lebo priznajme si, Ïe aj to sa stáva?
-,,Mám niekoºko známych, ktor˘ch vyhodili
rodiãia z domu, lebo sa za nich hanbili. A ão by
som robil ja? Tak to vôbec neviem, ale asi by

som poÏiadal o pomoc kamarátov.“
Ako to zobrali tvoji kamaráti?
-,,V prvom rade som spoznal, ktorí kamaráti
boli praví a ktorí falo‰ní. Na t˘ch prav˘ch sa
môÏem naozaj spoºahnúÈ, i keì väã‰inou sú to
Ïeny, lebo s nimi si mám viac ão povedaÈ ako
s chlapmi.“
A ão okolie, susedia,? Dali ti pocítiÈ,
Ïe si ,,in˘,”?
-,, Ani nie. Vedia o tom v‰etci v mojom okolí
a mám pocit Ïe im to neprekáÏa. TieÏ boli zo
zaãiatku prekvapení, ale na‰e susedské
vzÈahy sú rovnaké, aké boli predt˘m.“
Sú ºudia, ão si myslia, Ïe stav, v ktorom si sa
ocitol, si si spôsobil sám, a ak by si chcel, dá
sa to zmeniÈ, poprípade lieãiÈ. Je to vôbec
moÏné?
-,,Sú takí ºudia ão si myslia, Ïe sa to dá lieãiÈ,
ale je dokázané, Ïe lieãiÈ sa to nedá.“
KeìÏe viem o tebe, Ïe si veriaci, ako bude‰
preÏívaÈ vianoãné sviatky?

-,,Vianoãné sviatky budem preÏívaÈ s rodinou
a s príbuzn˘mi, s kamarátmi pôjdem do kostola.“
ëakujem za rozhovor a prajem Ti príjemne
preÏitie vianoãn˘ch sviatkov.
T˘mto ãlánkom nechcem nikoho pobúriÈ
ani rozo‰tvaÈ. Je to ãlánok na zamyslenie, ãi
sme naozaj tolerantní, alebo sa len tak tvárime. Îijú medzi nami rôzni ºudia, s rôznymi
Ïivotn˘mi osudmi ãi údelmi, ale ak svojim
správaním a konaním nikomu neubliÏujú, nemali by sme im ubliÏovaÈ ani my. Nik nám
nekáÏe, aby sme sa s nimi stotoÏÀovali, staãí
ak im poskytneme pochopenie.
Ak by ste sa chceli vyjadriÈ k tomuto
rozhovoru alebo máte námet na in˘, uvítam
va‰e návrhy. MôÏete ma kontaktovaÈ
prostredníctvom obecného úradu. Vianoãné
sviatky plné pokoja, lásky a tolerancie Vám
praje
Miriam Jevo‰ová

V I A N O â N ¯ K O N C E RT - P O Z VÁ N K A
VáÏení spoluobãania,
Prajeme Vám milostiplné a poÏehnané
Vianoãné sviatky. ëakujeme Vám za Va‰u
priazeÀ a do roku 2008 Vám Ïeláme veºa
zdravia, ‰Èastia a pokoja.
ãlenovia dychovej hudby ·arfianka

POZVÁNKA
Dychová hudba ·arfianka Vás poz˘va
na Vianoãn˘ koncert , ktor˘ sa bude konaÈ
dÀa 23.decembra t.j. v nedeºu o 17,00 hod.
v MKS v Blatnom . Po koncerte sa uskutoãní
tzv. „ Ko‰íkové posedenie”.

Te‰íme sa na hojnú úãasÈ !
Ko‰íkové posedenie: kaÏd˘ si prinesie
obãerstvenie ktor˘m by rád pohostil svojho
priateºa , suseda a známeho.
Mária Parajková
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B O L I S M E N A F E S T I VA L E N Á R O D N O S T N ¯ C H M E N · Í N
Národnostné men‰iny na Slovensku, tak
ãasto prejednávané slovo na najvy‰‰ích
slovensk˘ch, ale aj európskych fórach.
Folklórne skupiny t˘chto men‰ín sa stretli
v Îiline 28. 9. 2007. Na‰a DH ·arfianka
dostala osobitné pozvanie na otvorenie
tohto festivalu, nad ktor˘m mal zá‰titu
prezident Slovenskej republiky Ivan
Ga‰paroviã.
Na festivale boli prítomné folklórne

kolektívy, ktoré reprezentovali men‰iny
chorvátske, bulharské, maìarské, karpatsko-nemecké, Ïidovské, ãeské, rómske,
moravské, rusínske. Okrem svojho folklórneho umenia prezentovali sa v stánkoch
aj svojimi umeleck˘mi v˘robkami, v˘‰ivkami a peãen˘mi sladkosÈami.
Pri sledovaní kultúrneho programu
bolo radosÈ pozeraÈ na rómsky súbor zo
súãasného detského folklóru „Deti Kesaj“,

ako predvádzajú sviÏn˘ a len im vlastn˘
folklór, akí sú uãenliví, keì ich má kto
k tomu viesÈ a usmerÀovaÈ.
Odchádzali sme spokojní, odviedli sme
dobr˘ ‰tandardn˘ v˘kon, ão kvitovali aj
organizátori tohto podujatia, ãím sme aj
my prispeli k zbliÏovaniu kultúry národnostn˘ch men‰ín na Slovensku.
Stanislav Nezhoda

PÚË DO ·A·TÍNA
Klub dôchodcov Blatné i v tomto roku
usporiadal 17. 9. 2007 púÈ do ·a‰tína k
Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska. Svätú om‰u pre star‰ích
chor˘ch ºudí celebroval Mons. Vrablec.
Po svätej om‰i sme si vykonali
poboÏnosÈ KríÏovej cesty a po obede

zostali na litániách. S radosÈou sme prijali
pozvanie dekana ·tefana RusÀáka do
Malaciek, kde v súãasnosti pôsobí.
Nav‰tívili sme spolu katedrálu Nepo‰kvrneného poãatia Panny Márie a Sväté
schody. Porozprával nám o histórii chrámu
a o jeho zaãiatkoch po troch mesiacoch

pôsobenia v meste Malacky a o jeho
plánoch do budúcnosti.
Bolo to veºmi milé a príjemné stretnutie.
Duchovné záÏitky z celého dÀa sme si
odniesli domov a budú v nás dlho
doznievaÈ.
·armírová Helena

N Á · R O D Á K S L ÁV I L Î I V O T N É J U B I L E U M
3. novembra tohto roku sme sa viacerí
z na‰ej farnosti zúãastnili na milej slávnosti. Pri príleÏitosti svojho krásneho jubilea 80 rokov Ïivota, slávil ná‰ rodák mons. Ján
Plank ìakovnú svätú om‰u vo svojom
pôsobisku v Novej Dedine. ZablahoÏelaÈ
mu pri‰li z Blatného jeho najbliÏ‰í, priatelia, známi a samozrejme nech˘bala ani
dychová hudba ·arfianka. Dojímavé bolo
vidieÈ pri oltári slúÏiÈ spolu s ním ìal‰ích
na‰ich kÀazov BraÀa Trubaãa, ·tefana
RusÀáka, ako aj ná‰ho duchovného otca
Romana.
Na záver svätej om‰e sme
sa prostredníctvom príhovoru
p. Nezhodu dozvedeli veºa
zaujímavého zo Ïivota „uja
Janka“. UÏ ako 11 roãn˘ zaãul
Pánovo volanie a odi‰iel ‰tudovaÈ k saleziánom do ·a‰tína. Nasle-dovalo ‰túdium na
gymnáziu v Trnave a odtiaº
viedla cesta do kÀazského
seminára s veºkou nádejou, Ïe
Blatné dá svätej Cirkvi po viac
ako 200 rokoch opäÈ kÀaza.
Zostalo v‰ak len pri nádeji.
Nastupujúca komunistickoateistická moc tento zámer
prekazila. Nasledovala ÈaÏká
vojenská sluÏba u PTP – práca
v bani so zbíjaãkou, práca na
letiskách s krompáãom a lopatou a pritom b˘vanie v nevykúren˘ch barakoch. Keì sa
po ‰tyroch rokoch vrátil do
civilu, doplnil si vzdelanie na
stavebnej priemyslovke. Funkcia vedúceho
pracovníka v Okresnom stavebnom pod-

niku v Senci tieÏ pre jeho „nepokrokové“
názory netrvala dlho.
Po viacer˘ch pokusoch pokraãovaÈ
v ‰túdiu bohoslovia mu bolo umoÏnené
v roku 1965 nastúpiÈ opäÈ do kÀazského
seminára. V roku 1968 koneãne prijal z rúk
biskupa Ambróza Lazíka sviatosÈ kÀazstva. Slávnostná vysviacka ako aj primiãná
svätá om‰a boli sprevádzané zvukom
ÈaÏkej vojenskej techniky a helikoptér
„oslobodzujúcej“ sovietskej armády.
Svoju kÀazskú sluÏbu zaãal ako kaplán
v Novom Meste nad Váhom, odkiaº si ho

archivár. Aj tu v‰ak pocítil neÏiãlivosÈ
b˘valého reÏimu a 18. 11. 1982 bol preloÏen˘ za farára do Novej Dediny pri
Leviciach, kde pôsobí doteraz. Viackrát
som mala moÏnosÈ ho v Novej Dedine
nav‰tíviÈ a vÏdy som obdivovala jeho
túÏbu a chuÈ aj napriek pribúdajúcim
rokom stále nieão budovaÈ, stavaÈ,
vylep‰ovaÈ. Veì prestaval celú faru, dal
vymaºovaÈ kostol, zaslúÏil sa o zriadenie
cirkevnej ‰koly vo farnosti a hlavne jeho
zásluhou stojí v miestnej ãasti Gondovo
pekn˘ nov˘ kostol. Teraz sme im tak ticho
v dobrom závideli nové
pastoraãné centrum pri
fare. Iste je t˘m hnacím
motorom, ktorá ho núti
stále zveºaìovaÈ Kristovu
Cirkev BoÏia sila a obrovská láska k ºuìom.
Stále mi znejú v u‰iach
jeho múdre slová na konci
svätej om‰e, keì sa nám
chcel poìakovaÈ za to, Ïe
sme pri‰li: „Nemám Vám
ão daÈ, ale chcem vás maÈ
rád. Neviem, ãi vás mám
rád, ale chcem vás maÈ
rád.“
Mil˘ ujo Janko, aj my
vás máme radi a veºmi si
vás váÏime. Sme radi, Ïe
ste jedn˘m z nás a sme na
to hrdí. Chceme vás maÈ
radi e‰te veºa, veºa rokov.
Viera Srnáková

povolal biskup Gábri‰ na biskupsk˘ úrad
do Trnavy, kde pracoval ako ceremoniár a
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Areál u Wocha
·portová ul. 3 (za ihriskom)

Výbor Rodičovského združenia a Riaditeľstvo ZŠ v Blatnom
Vás srdečne pozýva na

Blatné pri Senci

Školský ples
Začíname 19. 1. 2008 o 19.30 hod. v priestoroch Základnej školy v Blatnom.
m.
V cene vstupenky je večera a 0,5 l vína.
Zabezpečené občerstvenie a bohatá tombola.
Do tanca hrá skupina M-Club.
Vstupné 350,- Sk.

v sobotu
 SúÈaÏ jednotlivcov
 SúÈaÏ je dvojkolová
so zmenami dráh
 Kategórie: muÏi a Ïeny
 Z vyraìovacej súÈaÏe postupuje
8 najlep‰ích do ‰tvrÈfinále
 ·tyria víÈazi z kaÏdej kategórie
‰tvrÈfinále postúpia do semifinále
 Porazení hrajú o 3. miesto
 VíÈazi vo finále o 1. miesto
 VloÏné 150,- Sk na jednotlivca

Lístky sú v predaji u:
p. J. Skalkovej, p. A. Augustovičovej

29. decembra 2007
o 13.00 h

Prihlá‰ky do súÈaÏe
a informácie:
0903 693 071, 0903 711 259
Podrobné pravidlá sú k dispozícii
u organizátora a na web stránke.

e-mail: info@arealuwocha.sk, www.arealuwocha.sk

ZAZNAMENALI SME

Areál u Wocha
·portová ul. 3

Jozef Miloslav Hurban – 120. v˘roãie úmrtia
*19. 3. 1817 Beckov, † 21. 2. 1888 Hlboké

(za ihriskom)

Blatné

usporiada dÀa

31. decembra 2007

(Rozlúãka so star˘m a privítanie nového roka)

Zaãiatok o 20.00 h
O zábavu sa postará

DJ ·uplatovci
 Tombola
 OhÀostroj

Vstupné:

650,- Sk

V cene vstupného:
 welcome drink
 slávnostná veãera
(predjedlo, hlavn˘ chod, múãnik)
 minerálka
 novoroãn˘ prípitok
 silvestrovská kapustnica

Predpredaj vstupeniek a informácie: 0903 693 071, 0903 711 259

„Ak neukáÏeme
teraz daão veºkého,
stratíme storoãie
a kliatba ºahne na
hroby na‰e!“
Táto v˘zva vyslovená v predveãe
revolúcie 1848, vyjadruje
podstatu
Hurbanovej osobnosti: vôºu k ãinom
a poh⁄danie osobn˘m
pohodlím
a Ïivotom v záujme
vy‰‰ích cieºov. SluÏba národn˘m ideálom a schopnosÈ
meniÈ ich v skutky
je vedúcou líniou
Hurbanovho
Ïivota uÏ od ãias ‰túdia na l˘ceu a
teológii v Bratislave
(1830-1840).
Zásluhou
ªudovíta ·túra uvedomil
si svoje povinnosti
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k národu a stal sa jedn˘m z pilierov Ústavu
reãi a literatúry ãeskoslovenskej. Po trojroãnom pôsobení na Brezovej bol od roku
1843 farárom v Hlbokom. âinne sa zúãastni na uzákonení spisovnej slovenãiny
(1843), na zaloÏení spolku Tatrín a spolkov
miernosti. Zásluhy a literárny Ïivot si
získal vydávaním almanachu Nitra revue
Slovenské pohºady. V nich publikoval vlasteneckú poéziu, politické satiry, dramatickú poéziu. Jeho historická próza –
Svadba krále Velkomoravského, Olejkár,
Gott‰alk – plnila národnoobrodeneckú

funkciu. Dokumentárnu, ale aj literárnu
hodnotu má jeho najznámej‰ia satirická
poviedka Od Silvestra do Troch kráºov.
Vrcholom Hurbanovej Ïivotnej dráhy je
jeho podiel v revolúcii rokov 1848-49.
Spolu s ª ·túrom a M. M. HodÏom stál na
ãele uskutoãÀovateºov dejinnej úlohy
‰túrovského pokolenia. Najmä Hurbanovou zásluhou prenikajú protifeudálne
heslá medzi ºud. Revolúciu zaãína pálením
dere‰ov a agitáciou za sociálne a národné
práva. Vysvetºuje ºudu Îiadosti slovenského národa, odchádza na Slovansk˘

zjazd do Prahy a bojuje tam na barikádach.
ZúãastÀuje sa na v‰etk˘ch v˘pravách
dobrovoºníkov. Po poráÏke revolúcie, ktorá
nerozrie‰ila rozpory medzi spoloãensk˘mi
a národn˘mi záujmami, pokraãuje Hurban
v národnej práci.
Jozef Miloslav Hurban mnohostranne zasiahol do slovenského Ïivota. ·túrove slová,
Ïe je muÏom veºkej pracovitosti, náramnej
spruÏnosti a obetavosti srdeãnej, ustaviãnej
bez nárokov, charakterizujú jeho celoÏivotnú prácu.
Eva Zimányiová

POZOR NA POÎIARE
V priebehu mesiacov január – september 2007 vykonali príslu‰níci Okresného
riaditeºstva HaZZ v Pezinku spolu 668
v˘jazdov. 289 v˘jazdov bolo k poÏiarom,
294 technick˘ch zásahov (ostatné – ekologické zásahy, plané poplachy, cviãenia).
V oblasti vykurovania a prevádzkovania tepeln˘ch spotrebiãov vznikli za sledované obdobie v okresoch Pezinok
a Senec 3 poÏiare. Príãinami t˘chto
poÏiarov boli nevyhovujúce stavy
vykurovacích telies, dymovodov a komínov. V porovnaní s rokom 2006 za sledované obdobie je to o 2 poÏiare menej
(v roku 2006 vzniklo od vykurovacích
telies 5 poÏiarov).
Napriek tomu, Ïe to nie je vysok˘ poãet
poÏiarov, chceli by sme Vás upozorniÈ na
dodrÏiavanie niektor˘ch zásad pri pouÏívaní tepeln˘ch a vykurovacích telies,
ktor˘mi sa dá predísÈ poÏiarom a uchrániÈ
tak svoj majetok.
Zo strany uÏívateºov tepeln˘ch a vykurovacích telies v zimnom období je potrebné najmä:
- zabezpeãiÈ prevádzku tepeln˘ch
spotrebiãov tak, aby nedochádzalo
k vzniku poÏiarov pri
ich pouÏívaní,
nepouÏívaÈ spotrebiãe, na ktor˘ch je zis-

tená porucha, pok˘m nebude odstránená,
- pri vykurovaní nepouÏívaÈ horºavé
kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a pod.),
- zabezpeãiÈ in‰taláciu tepeln˘ch a vykurovacích telies podºa návodu v˘robcu,
- zabezpeãiÈ, aby sa v blízkosti
palivov˘ch a elektrotepeln˘ch spotrebiãov
nenachádzali horºavé látky, tieto skladovaÈ
v bezpeãnej vzdialenosti urãenej v návode
podºa v˘robcu,
- nevychladnut˘ popol (po vybratí
z palivového spotrebiãa na tuhé palivo)
ukladaÈ len do nádob z nehorºav˘ch materiálov,
- kvapalné palivo dopæÀaÈ do spotrebiãov len po odstavení spotrebiãa a podºa
návodu na obsluhu.
PozornosÈ treba venovaÈ aj prevádzke
a pravidelnému ãisteniu komínov, a t˘m
predchádzaÈ moÏnému vzniku poÏiarov.
Komín je potrebné udrÏiavaÈ v dobrom
technickom stave, dodrÏiavaÈ vzdialenosti
telesa komína a dymovodu od horºav˘ch
stavebn˘ch kon‰trukcií urãené v˘robcom a:
- zabezpeãovaÈ ãistenie a kontrolu
komínov najmenej v t˘chto lehotách, ak sú
na komínové telesá pripojené palivové
spotrebiãe do 50 kW,
a/ raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripo-

jené palivové spotrebiãe na tuhé alebo kvapalné palivá,
b/ raz za 6 mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiãe na plynné palivá a ak
ide o komín bez vloÏky,
c/ raz za 12 mesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiãe na plynné palivá a ak
ide o komín s vloÏkou,
- zabezpeãovaÈ odborné preskú‰anie
komínov pred ich napojením na spotrebiã,
ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiãe s celkov˘m v˘konom nad 50
kW je potrebné komín ãistiÈ a kontrolovaÈ
raz za:
a/ dva mesiace, ak sú do komína pripojené
spotrebiãe na tuhé palivá alebo spotrebiãe
na kvapalné palivá,
b/ ‰esÈ mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiãe na plynné palivá.
Pri vzniku poÏiarov poru‰ením povinností fyzick˘ch osôb, ktoré vypl˘vajú zo
zákona o ochrane pred poÏiarmi sa fyzická
osoba dopú‰Èa priestupku na úseku
ochrany pred poÏiarmi a môÏe mu byÈ
uloÏená pokuta aÏ do v˘‰ky 3 000,- Sk.
mj r. Ing. Eva Orlická,
OR HAZZ v Pezinku

STAJ≈A W.O.C.H. NA AUKCII
V dÀoch 18. – 20. októbra sa v Iffezheime
v Baden - Badene konala jesenná aukcia
koní. V ponuke bolo celkom 489 koní.
Aukcie sa zúãastnili aj zástupcovia stajní
z viacer˘ch krajín strednej Európy – mohli
sme tu stretnúÈ Chorvátov, Maìarov,
Rakú‰anov a nech˘bali
viacerí zo Slovenska na
ãele s riaditeºom ‰.p.
Závodisko JUDr. ·urdom. Vlastnej aukcii
predchádzajúci ãas bolo
moÏné venovaÈ „in‰pekcii“
z katalógu
dopredu vybrat˘ch vytipovan˘ch ustajnen˘ch
koní priamo v boxoch.
Niektoré vyhliadnuté

sa ‰krtali hneì priamo pri obhliadke, na
iné pri‰iel rad pri predvádzaní.
Vlastná aukcia, hlavne v prv˘ deÀ, bol
nekoneãn˘ maratón. Zúãastnili sa ho aj
zástupcovia dostihovej stajne W.O.C.H.
z Blatného za asistovania a odborného

dohºadu známeho dostihového pretekára
Jána Havlíka a urãite s najmlad‰ím kupujúcim na aukcii – 1,5 roãnou NasÈou
Shapovalovou. S ak˘m v˘sledkom? Do
stajne pribudol „roãek“ - tmav˘ hnedák
Orianto. Jeho rodiãia a hlavne star˘ otec
z matkinej strany –
známy Lomitas dávajú predpoklady,
Ïe zo slu‰ného chovu
pri dobrom tréningu
môÏe vzísÈ kvalitn˘
dostihov˘ kôÀ.
Stanislav Fekete
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O CENU STAROSTU OBCE BLATNÉ, 31. 12. 2007
31. decembra (pondelok) sa v na‰ej obci
uskutoãní 14. roãník Silvestrovského behu
" O cenu starostu obce Blatné".
Pokyny pre pretekárov:
Prezentácia: 31. 12. 2007 v budove
Obecného úradu Blatné o 13.00 do 13.50
hodiny. Pri prezentácii pretekár uvedie
meno, priezvisko, dátum narodenia a bude
zaraden˘ do príslu‰nej vekovej kategórie.
Pridelí sa mu ‰tartovné ãíslo, ktoré po
preteku vráti. ·tartovné sa neplatí.
Pretekár musí byÈ k dispozícii ‰tartérovi
najneskôr 5 minút pred ‰tartom preteku
príslu‰nej kategórie.
TraÈ: je prispôsobená veku. Povrch trate
asfalt, alebo ihrisko - podºa poãasia.
Hlavn˘ beh vedie po ceste Blatné ·enkvice a späÈ.
Otvorenie: 13. 50 h.
·tart hlavného behu: 14. 00 h.
Protest: sa môÏe podaÈ najneskôr do troch
minút po dobehnutí posledného pretekára
do cieºa.

Odovzdanie cien: po dobehnutí behov
v‰etk˘ch kategórií, s v˘nimkou hlavného
behu. V prípade nepriaznivého poãasia si
organizátor vyhradzuje právo uskutoãniÈ
symbolick˘ Silvestrovsk˘ beh.
Ceny: Prví traja v kaÏdom behu obdrÏia
diplom a medailu. V hlavnom behu
diplom, medailu a víÈaz behu aj pohár.
Osobitné ceny urãené pre najmlad‰ieho,
najstar‰ieho pretekára a najpoãetnej‰ie
zastúpenú rodinu.
Tombola: po skonãení behu zlosovanie
tomboly podºa vekov˘ch kategórií.
Kategórie:
DETSK¯ OKRUH:
50 m deti v pred‰kolskom veku, 100 m 7 - 9
roãní a 200 m 10 - 12 roãní, v kategóriách
chlapci a dievãatá.
MAL¯ OKRUH: Obecn˘ úrad (ìalej len
OcÚ) - ·tefánikova - Vosátkova - ·kolská OcÚ ( alebo areál Z· )
700 m chlapci
13 - 15 roãní

700 m dievãatá
13 - 15 roãné
700 m dorastenci 16 - 18 roãní
700 m dorastenky 16 - 18 roãné
VEªK¯ OKRUH: OcÚ - ·tefánikova Nám. A. Hlinku - Chorvátska - ·kolská OcÚ
1 000 m kat. A muÏi
19 - 39 roãní
1 000 m kat. A Ïeny
19 - 30 roãné
1 000 m kat. B muÏi
40 - 49 roãní
1 000 m kat. B Ïeny
40 - 49 roãné
1 000 m kat. C muÏi
50 - 59 roãní
1 000 m kat. C Ïeny
50 - 59 roãné
1 000 m kat. D muÏi
60 - roãní a viac
1 000 m kat. D Ïeny
60 - roãné a viac
HLAVN¯ BEH - 10 000 m: OcÚ - ·arfická ·enkvická - okraj ·enkvíc a späÈ na OcÚ.
V‰etky kategórie beÏia spolu, vekovo sa
hodnotia podºa kategórií ako na veºkom
okruhu.
Marta Ga‰aj ová

MEDZINÁRODN¯ MARATÓN MIERU V KO·ICIACH
Na Medzinárodnom maratóne
mieru v Ko‰iciach
malo
medzi 1480 zaregistrovan˘mi
úãastníkmi svoje zastúpenie aj
Blatné. Na‰u obec boli na
druhom konci Slovenska
reprezentovaÈ Pavol Ga‰aj,
Marián ·uplata a Anna ·uplatová.
Pavol Ga‰aj a Marián ·uplata

reprezentovali v polmaratóne
a Anna ·uplatová v in - line
polmaratóne. Dúfame, Ïe aj
budúci rok im zdravie a ‰portová vitalita dovolia spoloãne
si zopakovaÈ túto peknú ‰portovú aktivitu:
Marta Ga‰aj ová

SHEITAN TRETÍ NA SLOVENSKU

Dostihová stajÀa W.O.C.H. sídliaca v
Areáli u Wocha sa zapojila do jesennej ãasti
dostihovej sezóny. 30. septembra na
petrÏalskom závodisku za pekného jesenného poãasia v 4. dostihu v poradí – v
Memoriáli RNDr. Juraja Gressnera, nestora
slovenskej turfovej Ïurnalistiky a publicistiky – urãenom pre 2 roãné kone slovenského chovu, v rovine II. kategórie na 1 600

metrov opäÈ ‰tartoval Sheitan. Nemal ão
stratiÈ, mohol len prekvapiÈ, pretoÏe podºa
prognóz nebol favorit. Pod vedením
skúseného jazdca Jána Havlíka vybehol z
boxov najlep‰ie zo siedmich ‰tartujúcich
koní a v priebehu dostihu sa drÏal na 4-5
pozícii. 350 metrov pred cieºom nasadil do
fini‰u. V cieºovej rovinke v tuhom boji
podºahol opäÈ o stotinky sekundy. Druhé
miesto v‰ak bolo príjemn˘m prekvapením.
Sheitan sa predstavil aj 28. októbra v
poslednom dostihu sezóny - Odvetnej
cene, v rovine I. kategória na 1800 m. Na
mimoriadne ÈaÏkom povrchu, premoãenom teréne a za stáleho daÏìa po
pomalom zaãiatku v˘razne zv˘‰il tempo a
viedol temer cel˘ dostih. „Urobil“ ho v‰ak
pre in˘ch, pretoÏe vo fini‰i uÏ nestaãil so
silami a skonãil na 4. mieste.
30. november sa pre priaznivcov dostihového ‰portu na Slovensku niesol v

duchu slávnostného vyhodnotenia dostihovej sezóny 2007. SúãasÈou bolo aj ocenenie najlep‰ích aktérov a vyhodnotenie
ankety o najlep‰ie kone na Slovensku v
dostihovej sezóne 2007.
Pekné umiestnenia Sheitana v sezóne
dávali nádej, Ïe aj stajÀa W.O.C.H. má v
ohni tajné Ïeliezko. A prianie sa stalo skutoãnosÈou! V súÈaÏi o Najlep‰ieho 2roãného Ïrebca (valacha)
skonãil Sheitan na treÈom mieste po
hnedákoch Teddy Ready (IRE) a Ypsillon
King, prakticky - ako najlep‰í 2 – roãn˘
kôÀ slovenského chovu.
Dosiahnuté v˘sledky sú aspoÀ drobnou
odmenou realizaãnému tímu pracujúcemu
v stajni W.O.C.H., kde po váÏnom ochorení
Olega Shapovalova zostalo vedenie i práca
na jeho manÏelke Kristíne a na známom
dostihovom jazdcovi Jankovi Havlíkovi.
Stanislav Fekete
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