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´

,,Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasitel, Kristus Pán!“
Vianoce sú kresťanské sviatky, ktoré každoročne oslavujú narodenie nášho Pána, a Spasiteľa Ježiša Krista. Patria k najväčším sviatkom
cirkevného roka. Obsahom sviatku je oslava
toho, že Boh sa stal človekom, aby človek mohol byť spasený.

vzkriesenie a vykúpenie ľudstva z hriechu.
Ďalším dôležitým aspektom sviatku, je
zjavenie sa Boha ľuďom. Pán sa zjavil človeku,
aby mu ukázal svoju lásku a pokoru.
Kristus sa stáva dieťaťom, prichádza na
svet v jaskyni, ktorá slúžila ako maštaľ pre
dobytok. Stáva sa poníženým a bezbranným,
Boh prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze a takým je celý svoj život až po smrť na kríži
jeho poníženie, smrť a vzkriesenie mohol člo- – ako dieťa, ktoré sa nedokáže brániť a nedovek prijať účasť na Božom živote. Narodenie káže ublížiť. Vydáva sa do rúk ľuďom už pri
Ježiša oslavujeme v kontexte celého Božieho svojom narodení, tak ako raz bude vydaný do
plánu spásy, a preto sa v bohoslužobných tex- rúk ľudí pri ukrižovaní.
Cez Vianočné sviatky sa snaží každý z nás
toch popri narodení spomína aj Kristova smrť,

byť milý, láskavý a ohľaduplný voči iným. No
Vianoce sú vždy, keď sa usmejete na iných
ľudí, keď pomôžete nešťastným a núdznym.
Keď vytvoríte pohodu a pokoj medzi ľuďmi,
keď rozdávate lásku bez čakania na poďakovanie, keď vytvoríte pokoj vo svojej duši
i v dušiach iných.

V závere r. 2009 želá celá redakcia mnoho
splnených želaní v Novom roku, veľa pokoja,
trpezlivosti a lásky. Aby ste vo svojich životoch
stretávali len dobrých a Vám nápomocných
ľudí.
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Obecný úrad

Niekoľko otázok pre Duchovného otca
1. Duchovný otec, v našej obci už pôsobíte 4. svoj vlastný názor na moju osobu. Som energický, sv. omšou. No v tomto roku sa podarila v spolupráa neznesiem klamstvo, pretvárku, faloš i pokrytec- ci s obecným úradom aj krížová cesta a stretnutie
rok, ako by ste zhodnotili vaše pôsobenie u nás?
Zažil som počas tohto obdobia aj radostné no
často aj menej radostné dni. Cirkev je spoločenstvo
spoločenstiev, čo sa prejavuje aj v našej farnosti.
Máme 22 ružencových spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávajú každú prvú nedeľu v mesiaci –
odmienka. Takto pestujú pekné susedské vzťahy.
Toto je príkladom, že sa ľudia potrebujú a navzájom
si vedia pomôcť. Ďalšími spoločenstvami, ktoré pôsobia na území farnosti sú: spoločenstvo matiek,
ERKO – spoločenstvo, spoločenstvo mládeže – zbor,
spoločenstvo detí, miništrantské spoločenstvo,
spoločenstvo animátorov a lektorov a iné...

2. Je ťažké zvyknúť si na oravskú mentalitu, veľakrát ste to naznačovali?

tvo...

so sv. Mikulášom, na ktoré si isto pamätajú hlavne

5. V poslednej dobe sa množia útoky na farský naše deti.
úrad, ale aj na vašu osobu, mnohí nechápu prečo?
8. Aká bola spolupráca s obecným úradom pri
V čom podľa vás tkvie príčina?
projekte Domu sociálnych služieb v našej obci, je
Príčina problému má korene už v minulosti, pravda, že obec tento projekt blokovala?
kedy môj predchodca opakovane žiadal kompetentné autority o nápravu. Tento stav trvá dodnes,
a doposiaľ nedošlo k náprave, všetko zostalo len
pri sľuboch. A nevyriešené problémy sa ako balvan
prevaľujú ďalej a tvárime sa ako keby neexistovali. Už pred 2 rokmi som žiadal OZ o nápravu stavu
rušenia nočného kľudu, verejného poriadku a domovej slobody. Opäť sa tento problém nevyriešil, a
opakovane sa zasa objavil v mesiaci november a decembri r. 2009. Som plný viery a nádeje, že sa tento
stav už konečne vyrieši a uvedie na pravú mieru...

Som tu už 4 roky, ale dodnes som pochopil
len čiastočne túto oravskú mentalitu. Nedokážem
pochopiť, že Boh – najvyššie dobro, pravda, krása
6. Farský úrad často spolupracuje aj s obecným
a láska nie je najvyššia norma. Ale v oravskej men- úradom a ZŠ, aká je v dnešnej dobe spolupráca
talite je najvyššou normou, to čo povedia ľudia – s tímito inštitúciami?
čiže ľudské ohľady.
V dnešnej dobe je spolupráca farského úradu a
obecného úradu i ZŠ výborná. Hoci často, každá zo
3. V čom sú pre vás Oravci iní?
Oravci sú iní v tom, že svoj egoizmus a pýchu spomínaných inštitúcii ide vlastnou cestou, sposa snažia pretlačiť cez drsné slová, široké lakte, ločný súlad je nesmierne dôležitý a potrebný. Vždy
a neberú ohľady na nikoho. Identitu kňaza nedo- našu spoluprácu prirovnávam k 3 Svätoplukovým
kážu pochopiť a úprimne, i vnútorne sa s ňou sto- prútom, čiže naša sila je v trojici a navzájom sa potožňiť. Poslaním kňaza je byť lekárom duše, pouka- trebujeme.
zovať na zlo cez Božie slovo, a jeho povinnosťou je
7. Spolupráca farského úradu je dôležitá aj pri
spôsobené zlo odstraňovať i odhaľovať! Oravci sú projektoch, ktoré zastrešuje obecný úrad, spomeiní aj v tom, že ten kto sa snaží zlo odstrániť vám niete si na niektoré a ako ich hodnotíte?
prekáža a nie ten, kto zlo pácha.
Áno, vzájomná spolupráca sa prejavuje najmä
4. Mnohokrát vám vaši veriaci vyčítajú, že ste v spoločných projektoch. Tu by som spomenul Maprchký. Je táto vlastnosť súčasť vašej osobnosti, ale- riánske dni – všetky tri ročníky. Ďalším unikátnym
bo vaše rozhorčenie bolo jednorazové?
projektom do ktorého sa zapojil farský úrad, bolo
Neviem objektívne posúdiť svoju osobnosť, 380. výročie založenia obce. Ďalšou spoločnou akmyslím si, že každý z vás si už dávno vytvoril tivitou je každoročný výstup na Pilsko spojený so

Neviem o tom, že by obecný úrad blokoval tento
projekt! Projekt sa pripravuje a kompletuje a čakáme na vyhlásenie výzvy, do ktorej by sme sa zapojili. Takže stojíme z týchto dôvodov a nie z dôvodu
blokácie obecným úradom.Toto je naozaj mylná
a mätúca informácia. A preto vyzývam všetkých
farníkov, aby sa svojimi modlitbami aj obetami pričinili i zároveň zapojili do tohto projektu.

9. Ako to bolo s oplotením okolo areálu kostola,
tu sa tiež množia mnohé dezinformácie, povedzte
nám niečo k tomu?
Som rád, že som našiel pochopenie u mnohých
veriacich, ktorí túto prvopočiatočnú myšlienku
podporili. V minulosti sme do plota zbytočne investovali prostriedky na nátery a údržbu. A plot
pod vplyvom poveternostných podmienok sa začal rozpadávať a rozmrvovať, takže bol najvyšší čas
urobiť nový.
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí pri
týchto prácach pomohli. Najmä obecnej prevádzke
a ústretovosti obecného úradu.

10. Čo by ste v závere popriali všetkým občanom, čitateľom?
Všetkým našim občanom, farníkom, chcem do
Nového roku zaželať zmierenie, lásku aj láskavé
a milé slovo. Aby sa láska v našich srdciach prejavila i na našich tvárach a perách.
Aby sme boli ľudskejší vo všetkom a ku všetkým
a aby sme pravdy našej viery prenášali do všedného, každodenného života.

Obecný úrad

Niekoľko otázok pre starostu obce
mýšľanie takýchto nezmyselných teórií má „svoju
1. Farský úrad často spolupracuje aj s obecným názov akcie.
úradom a ZŠ, aký je pohľad obecného úradu?
3. Aká bola spolupráca s obecným úradom pri logiku“, ale sa nezakladá na pravde. Netreba sa báť
Tá spolupráca, tak ako naznačuje otázka, je na projekte Domu sociálnych služieb v našej obci, je a pýtať sa.
úrovni pedagogickej, ale aj na úrovni kultúrno-spo- pravda, že obec tento projekt blokovala ?
4. Ako to bolo s oplotením okolo areálu kostola,
ločenskej. Ale tým nechcem naznačiť, že tá spoDom sociálnych služieb je veľký investičný pro- tu sa tiež množia mnohé dezinformácie, povedzte
lupráca je výslovne formálna a drží sa len vyššie jekt, ktorého investorom je Spišská charita. Spišská nám niečo k tomu?
spomínaných tém. Spoluprácu a vzťah reprezentujú ľudia, a práve ľudia dodávajú vzťahom viacrozmernosť a neformálnosť. Môžem charakterizovať
vzťahy medzi spomínanými inštitúciami ako skutočne dobré, primerané potrebám doby a hlavne
potrebám obce a ľudí v obci – na to tie inštitúcie tu
sú. Bez problémov komunikujeme, a nielen ako reprezentanti inštitúcií.

charita je taktiež oprávnený žiadateľ na fondy EÚ.
Z týchto dvoch dôvodov si musí investor vybaviť
potrebnú dokumentáciu – technickú dokumentáciu, územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie.
Obecný úrad v tomto prípade pôsobil ako stavebný úrad aj to prostredníctvom spoločného úradu
v Námestove a jeho spôsobilou osobou. To znamená, že územné a stavebné rozhodnutia prišli na
2. Spolupráca farského úradu je dôležitá aj pri obec na podpis a distribúciu a teda obec nemala
projektoch, ktoré zastrešuje obecný úrad, spome- žiadnu možnosť niečo blokovať, lebo ak si akýkoľvek žiadateľ splní zákonné podmienky, nie je dôniete si na niektoré a ako ich hodnotíte?
Každá akcia má svoj etický a duchovný pod- vod nevydať rozhodnutie. K žiadnemu blokovaniu
text a v rámci toho sa snažíme občanom ponúkať nedošlo, je to len zlomyseľná fáma. Sľúbil som, že
možnosť duchovného vyžitia. Myslím si, že sväté ak bude možnosť „prihovoriť sa“ za túto myšlienomše na našom amfiteátri sú špecifické a svojim ku, tak sa prihovorím. V súčasnosti sa čaká na príspôsobom neopakovateľné. To prežitie duchovna slušnú výzvu, teda doteraz nebolo o čo žiadať, a tak
je veľmi intenzívne a to je dôležité bez ohľadu na logicky nemohlo dôjsť k nejakému blokovaniu. Vy-
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Pri akejkoľvek stavbe sa jej ozajstná zmysluplnosť ukáže v praxi, v živote, v používaní. Či to bola
kaplnka, chodníky a aj oplotenie. Všetko to predsa
slúži ľuďom, tak prečo to nepodporiť. Práve investície tohto typu nepodliehajú schvaľovacej právomoci starostu obce, ale keď sa dá, tak treba podporiť. A keďže v prípade oplotenia neboli prostriedky
schválené, tak sme podporili prácou ľudí z obecnej
prevádzky. Celá táto záležitosť bola vykonštruovaná ako konflikt medzi farským a obecným úradom
– nie je to pravda. Neboli tu žiadne postranné úmysly, ale snaha o realizáciu dobrej a peknej veci. Jednoznačné poďakovanie patrí nášmu Duchovnému
otcovi, za odvahu a vytrvalosť.
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Uznesenie číslo 14/2008 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 30. decembra 2008
1./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:

Z: Príslušné komisie a prednosta Ocú
T: do budúceho OZ

a) zmenu uznesenia è. 12/2008 v èasti 2./ OZ schva¾uje písmeno i) na znenie: i) dotáciu Rímsko-katolíckej
cirkvi, farnosś Oravské Veselé vo výške 600. tisíc Sk,
t. j. 19 916 € na rok 2009
b) zapojenie ZŠsMŠ do akcie neziskovej organizácie
Kvapka v obci
c) cenu za výrobu a dodávku pitnej vody v obci 0,40 €/
1 m3 (vrátane DPH) s platnosśou od najbližšieho odpisu vodomerov
d) nesúhlasné stanovisko ku zriadeniu lomu kameòa v
katastrálnom území Oravské Veselé firmou DB REAL
Finance, s. r. o.
e) vyhlásenie volieb na funkciu Hlavného kontrolóra
obce Oravské Veselé, termín odovzdania žiadostí do
30. 1. 2009
f) úpravu rozpoètu obce Or. Veselé a ZŠsMŠ v Or. Veselom za rok 2008

b) zverejniś informáciu o Vyhlásení volieb Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé, v obecnom rozhlase, na
internetovej stránke obce, na obecnej tabuli a v regionálnej tlaèi
Z: Prednosta OcÚ
T: do 9. 1. 2009
c) vypracovaś VZN o „Dodávke a distribúcií vody v obci “
Z: Prednosta OcÚ
T: do 28. 2. 2009
V Oravskom Veselom 31. 12. 2008
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

2./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení è.
5/2008 bod 3c, è.12/2008 bod 3d, e
Úprava rozpočtu k 31. 12. 2008

Názov položky

Rozpočet

Úprava
rozpočtu

221.01116.612.41.

Príplatok ku mzde

160

+268

221.01116.621.41.

Odvody – poistné Všeobecná zdravotná poisťovňa

180

+25

221.01116.625007.41.

Poistenie do rezervného fondu

50

+72

221.01116.631001.41.

Cestovné náhrady

11

+18

221.01116.633001.41.

Interiérové vybavenie – nábytok

60

–60

221.01116.633002.41.

Výpočtová technika

42

+2

221.01116.633003.41.

Telekomunikačná technika

0

+36

221.01116.633006.41.06.

Všeobecný materiál

40

+12

221.01116.633009.41.

Knihy, časopisy, noviny, učebnice

25

+29

221.01116.6330016.41.

Reprezentačné výdavky

130

+23

221.01116.634001.41.01.

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

90

+20

221.01116.634003.41.

Poistenie, povinné zmluvne, havarijné poistenie

40

+109

221.01116.634004.41.01.

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

10

+121

221.01116.634005.41.

Karty, známky, poplatky

2

+4

221.01116.635006.41.

Údržba budov, objektov alebo ich častí

40

+25

221.01116.636001.41.

Prenájom pozemkov – lesy, urb. dom, farsky úrad

115

+14

221.01116.637001.41.

Školenie, semináre, konferencie

30

+18

221.01116.637 003.41.

Propagácia, reklama a inzercia

96

+3

221.01116.637026.41.

Odmeny a príspevky poslancom OZ

70

+48

Položka
Výdaj

2

221.01116.637027.41.

Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru/mzdy na dohody

70

+15

221.01116.637005.41.18.

Stred obce (výškopis)

0

+97

221.0320.632001.41.

Energia PO /požiarnej zbrojnice/

25

+2

221.0320.633006.41.01.

Všeobecný materiál

0

+3

221.0620.611.41.

Mzdy aktivačná

0

+86

221.0620.621.41.

Odvody VšZP, aktivačná

0

+9

221.0620.625.41.

Odvody aktivačná

0

+21

221.0620.633.41.

Pracovné odevy a pomôcky, náradie

0

+92

221.0620.635006.41.

Údržba

0

+46

221.0620.637014.41.

Stravovanie aktivačná, VPP

0

+75

221.0620.637015.41.

Poistné

0

+6

221.0640.632001.41.

Elektrická energia Verejné osvetlenie

370

+47

221.0510.634.41.

PHM – KUKAVOZ /Bobr/

0

+108

221.08209.635006.41.

Údržba KD

100

+2

221.0810.633006.41

Športový materiál

58

+8

221.0810.637027.41

Dohody TJ

51

+6

221.0840.633006.41

Všeobecný materiál - cintorín

35

+86

221.0840.635006.41

Údržba – Cintorín

0

+21

221.0840.635006.41

Údržba – katolícky dom

0

+1

221.0840.635006.41

Údržba – dom smútku

30

+6

221.10202.611.41.

Mzda opatrovateľská služba

380

+53

221.10202.620.41.

Odvody do poisťovní

133

+12

221.10202.637016.41.

Sociálny fond

0

+7

221.1040.637006.41.

Prídavky Kormančík

27

+3

221.01116.714004.41.

Projekt traktor

0

+729

221.0630.717001.41.

Výstavba vodovodu

0

+4081

221.09121.716.41.

Projektová dokumentácia prístavba telocvične

346

+122

221.08209.632001.41

Elektrická energia kultúrny dom

370

+7

Výdaj
221.

.111 003.41.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

18817

+523

221.

.133 004.41.

Za výherné hracie automaty

90

+90

221.

.133 012.41.

Za užívanie verejného priestranstva

21

+2

221.

.133 013.41.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

691

+50

221.

.221 004.41.

Správne poplatky

113

+23

221.

.222 003.41.

Pokuty

0

+11

221.

.223 001

Úhrada opatrovateľskej služby

45

+9

Upratovacie služby

0

+65

221.

.223 001.41.

Poplatok za miestny rozhlas

15

+4

221.

.223 001.41.

Propagačný materiál

0

+3

221.

.223 001.41

Príjem kopírovacie služby

2

+1

221.

.292 006.41.

Príjem z poistného

0

+1

221.

.233 001.41.

Z predaja pozemkov

1065

–357

221.

.213 003.41.

Z prenajatých nebytových priestorov

301

+45

221.

.212 003.41.

Z prenajatých bytov

290

+27

221.

.212

Nájom, poplatky za vodu – podnikateľské

500

+16
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Uznesenie číslo 1/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 27. januára 2009
Jozef Kriš a manž. Marta Krišová, rod. Obecajèíková,
obaja bytom Oravské Veselé è. p. 211

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti obèanov
c) vzdanie sa práva na odkúpenie pozemkov na Novej
Žajovke od Petra Šimurdu a Cyrila Kormanèíka
d) správy o plnení rozpoètu obce Oravské Veselé, OP,
MKS, TJ Tatran, ZŠ s MŠ

dh) Parcelu è. 2149/38 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
Ladislav Stašák a manž. Magdaléna Stašáková rod. Rypáková, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 115
di) Parcelu è. 2149/39 o výmere 608 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 97.280,– Sk
Cyril Kormanèík a manž. Jana Kormanèíková, rod.
Kromková, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 216

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) zmenu „Uznesenia è. 7/2007 v èasti 2:/ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje“ bod d) na nové znenie:
d) Odpredaj pozemkov na Žajovke:
Predaj stavebných parciel v k. ú. Oravské Veselé v èasti
Žajovka vytýèené geometrickým plánom è. 17883369063/2007, vyhotoveného dòa 22. 6. 2007 Jozefom
Kupèulákom – Geodet, Obrancov mieru 1774/12
Dolný Kubín, ktoré boli rozdelené v zmysle Zápisnice
o rozdelení stavebných pozemkov zo dòa 23. 9. 2007
a jej dodatkov a to:

dj) Parcelu è. 2188/4 o výmere 69 m2 za cenu 100,–
Sk za 1 m2, celková suma 6.900,– Sk, parcelu 2189/4
o výmere 33 m2 za cenu 100,– Sk za 1 m2, celková
suma 3.300,– Sk
Ján Mrocek a manž. Lýdia Mrocková, rod. Majkútová,
obaja bytom Oravské Veselé è. p. 350
b) nájom parciel E KN 13294/1 a 13295 od Slovenského pozemkového fondu na dobu 10 rokov pre potreby
projektu obnovy miestnej komunikácie Or. Veselé – Sihelné, tzv. Rabèianska cesta

da) Parcelu è. 2149/30 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
Pavol Joštiak a manž. Zuzana Joštiaková, rod. Kormanèíková, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 214

c) financovanie vodovodnej vetvy Nová Žájovka z rezervného fondu vo výške 38 829,48 € (1 169 775,41,– Sk)

db) Parcelu è. 2149/31 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
Peter Kormanèík a manž. Romana Kormanèíková, rod.
Kumorová, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 435

d) rozpoèet ZŠ s MŠ Oravské Veselé pre rok 2009
e) do funkcie Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé
s dòom nástupu do funkcie od 2. 3. 2009: Ing. Miroslava Majkúta

dc) Parcelu è. 2149/32 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
Ján Tatarka a manž. Katarína Tatarková, rod. Hab¾áková, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 345

f) pracovný úvazok Hlavného kontrolóra obce 8 hodín
týždenne
g) finanènej komisií kontrolnú èinnosś Obecného úradu
a organizácií zriadených obcou pre rok 2009

dd) Parcelu è. 2149/33 o výmere 749 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.840,– Sk
Andrej Majdiš a manž. Mária Majdišová, rod. Kormanèíková, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 341

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:

de) Parcelu è. 2149/34 o výmere 747 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.520,– Sk
Jozef Javor a manž. Lenka Javorová, rod. Jankolová,
obaja bytom Oravské Veselé è. p. 190

a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 5/2008
bod 3c a 12/2008 bod 3d
Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ

df) Parcelu è. 2149/36 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
Peter Šimurda a manž. Helena Šimurdová rod. Vojtasová, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 111

b) prešetriś a zaujaś stanovisko k žiadostiam obèanov: Janotka Pavol Or. Veselé 194, Šurín Ján, Adriana Hab¾áková Or. Veselé 345, Ján Tarèák a ostatní Or. Veselé
367, Kocúr Radovan Tvrdošín, Dušan Pisarèík Or. Veselé 785

dg) Parcelu è. 2149/37 o výmere 748 m2 za cenu 160,–
Sk za 1 m2, celková suma 119.680,– Sk
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Z: stavebná komisia
T: do budúceho OZ

g) zvolaś rokovanie poslancov OZ oh¾adom zmlúv o obecnom vodovode od zaèatia projektovania, výstavby, doterajšej distribúcie s úèasśou Hlavného kontrolóra

c) pripraviś podklady pre odpredaj pozemkov Nová Žajovka

Z: Prednosta Ocú
T: do 15. 3. 2009

Z: stavebná komisia
T: do budúceho OZ

h) vypracovaś upozornenie o dodržiavaní zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov školopovinnej
mládeži v miestnych pohostinstvách a baroch

d) prevziaś Oznámenie funkcií, zamestnaní, èinností
a majetkových pomerov starostu obce

Z: komisia na ochranu verejného Poriadku a verejných
služieb
T: do 8. 3. 2009

Z: komisia na ochranu verejného záujmu
T: do 20. 3. 2009
e) dopracovaś návrhy VZN za poskytované služby obcou
a VZN o doèasnom obmedzení užívania pitnej vody na
iné úèely a o sp;sobe náhradného zásobovania vodou

4. Obecné zastupite¾stvo ruší:
a) èasś „Uznesenia è. 7/2007 2./ Obecné zastupite¾stvo
schva¾uje“ body df), di)

Z: komisia na ochranu verejného Poriadku a verejných
služieb
T: do 20. 3. 2009

V Oravskom Veselom 27. 2. 2009

f) zúèastniś sa vyhodnotenia ponúk pre verejného obstarávanie projektu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Z: stavebná komisia
T: 5. 3. 2009

Uznesenie číslo 2/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 26. marca 2009
Dibdiakom zobrazená ako: CKN parc. è. 260/3 o výmere 60 m2 za cenu 3.31 € za 1 m2 v sume 198,60 €

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti obèanov
c) vzdanie sa poslaneckého mandátu Bc. Jozefa Kumora
d) s¾ub nového poslanca Ing. Augustína Kocúra

c) zmenu projektu“ Prístavba a rekonštrukcia ZŠ s MŠ“
v zmysle umiestnenia strešných okien do strešnej konštrukcie školy

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:

d) zmenu è. 1 zadania pre vypracovanie územného plánu
obce Oravské Veselé

a) odpredaj èasti obecného pozemku na parc. è. EKN
13303/3 zapísanej na liste vlastnícstva 2446 obce k. ú
Oravské Veselé v èasti Vyšný koniec Dušanovi Pisarèíkovi bytom Oravské Veselé s. è.785, vytýèené geometrickým plánom è. 17883369-153/2008, vyhotoveného
dòa 13. 10. 2008 Ing. Ferdinandom Bolibruchom zobrazená ako: CKN parc. è. 1774/5 o výmere 60 m2 za
cenu 3.31 € za 1 m2 v sume 198.60 €

e) Súborné stanovisko obce Oravské Veselé ku konceptu
územného plánu obce Oravské Veselé

b) odpredaj èasti obecného pozemku na parc. è. EKN
8308/4 zapísanej na liste vlastnícstva 2446 obce k. ú
Oravské Veselé v èasti Olešová cesta Radovanovi Kocúrovi a Monike Kocúrovej bytom Medvedzie 159/419, 02744 Tvrdošín, vytýèeného geometrickým plánom
è. 4/2009, vyhotoveného dòa 16. 2. 2009 Ing. Pavlom

3./ Obecné zastupite¾stvo konštatuje:

f) èerpanie peòažných prostriedkov z FNM nasledovne:
– oprava a údržba ciest a komunikácii 5.934,41 €
– oprava a údržba vodovodnej siete 4.947,91 €
– výstavba obecného vodovodu v obci 4.710,83 €

a) zmena è. 1 zadania a súborné stanovisko obce ku
konceptu územného plánu obce Oravské Veselé sú
v súlade s príslušnými uzneseniami Obecného zastupite¾stva obce Oravské Veselé a rozhodnutiami štátnych
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orgánov k výstavbe obecnej kanalizácie a ÈOV v obci
Oravské Veselé

Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ
b) zvolaś stretnutie s právnikom a poslancami OZ oh¾adom obecného vodovodu.

4./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 5/2008
bod 3c a 12/2008 bod 3d

Z: prednosta Ocú
T: nasledujúce OZ

Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ

V Oravskom Veselom 26. 3. 2009

b) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 1/2009
bod 3e, h

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 3/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 29. apríla 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:

a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažností obèanov
c) zápisnicu zo stretnutia komisie Reprodukèná obstarávacia cena
d) návrh starostu obce o Odvolaní Hlavného kontrolóra
obce

a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 5/2008
bod 3c a 12/2008 bod 3d
Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ
b) prešetrenie žiadostí a sśažnosti obèanov

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:

Z: Finanèná a stavebná komisia
T: do budúceho OZ

a) odpredaj pozemku v k. ú. Oravské Veselé v èasti Žajovka vytýèené geometrickým plánom è. 17883369063/2007, vyhotoveného dòa 22. 6. 2007 Jozefom
Kupèulákom – Geodet, Obrancov mieru 1774/12
Dolný Kubín, parcelu è. 2149/36 o výmere 748 m2 za
cenu 5,31 € za 1 m2, celková suma 3971,88 €, Ladislav
Stašák a manž. Magdaléna Stašáková rod. Rypáková,
obaja bytom Oravské Veselé è. p. 115

4./ Obecné zastupite¾stvo ruší:
a) èasś „Uznesenia è. 7/2007 2./ Obecné zastupite¾stvo
schva¾uje“ bod dh
5./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje

b) zloženie komisie Verejného poriadku, dopravy a verejných služieb: predseda komisie – Jozef Balcerèík,
èlenovia komisie Ing. Augustín Kocúr, Ing. Miroslav
Majkút, Anton Majkút

a) starostovi obce zorganizovaś stretnutie s predstavite¾mi obce Mútne na dòa 7. 5. 2009 o 1930 hod.
b) starostovi obce, aby uzatvoril novú pracovnú zmluvu
s Hlavným kontrolórom po vzájomnej dohode

c) zloženie komisie na ochranu verejného záujmu: predseda komisie – Ing. Augustín Kocúr, èlenovia komisie,
Jozef Rieger, Jozef Balcerèík

V Oravskom Veselom 29. 4. 2009

d) všeobecné záväzné nariadenie è.1/2009 o poplatkoch
za poskytované služby obcou

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

e) všeobecné záväzné nariadenie è. 2/2009 o doèasnom
obmedzení užívania pitnej vody na iné úèely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
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Uznesenie číslo 4/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 29. mája 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

b) zistiś sociálne pomery matky a súrodencov Ivety Kormanèíkovej v obci Mútne, oh¾adom riešenia jej sociálnej situácie

a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažnosti obèanov
c) upozornenie prokurátora zo dòa 5. 5. 2009 pod znaèkou Pd 15/09-8
d) vzdanie sa mandátu Hlavného kontrolóra obce Oravské
Veselé Ing. Miroslava Majkúta ku dòu 31. mája 2009

Z: prednosta Ocú
T: do 15. 6. 2009
c) poslaś oznámenie OVS, s. r. o Dolný Kubín, oh¾adom
zistených porúch na spoloènej trase „Rad B – Prívod
Randová“

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:

Z: Prednosta Ocú
T: do 15. 6. 2009

a) presun prebytku rozpoètu vo výške 132 661,49 € do
rezervného fondu

d) zvolaś stretnutie oh¾adom odkúpenia ÈOV pri ObZs
v obci

b) použitie prostriedkov z rezervného fondu výdavky vo
výške 132 661,49 € na:
– kapitálové výdavky vo výške 49 676,69 € na výstavbu
vodojemu v obci
– kapitálové výdavky vo výške 16 596,96 € na projektovú dokumentáciu
– kapitálové výdavky vo výške 49 790,88 € na rekonštrukciu a rozšírenie miestnych komunikácií
– kapitálové výdavky vo výške 16 596,96 € na kúpu
a rekonštrukciu ÈOV v obci

Z: Prednosta Ocú
T: do 15. 6. 2009
e) zverejnenie vyhlásenia ku dòu konania vo¾by Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým
Z: Prednosta Ocú
T: do 15. 6. 2009

c) žiadosś o finanèný príspevok pani Boženy Sirotiarovej,
bytom Oravské Veselé è. d. 356 vo výške 165 €
4./ Obecné zastupite¾stvo vyhlasuje:

d) opatrenie k Upozorneniu prokurátora zo dòa 5. 5. 2009
pod znaèkou Pd 15/09-8: „Upozornenie pracovníkov
OcÚ, ktorí sa svojou administratívnou èinnosśou budú
podie¾aś Na príprave nových volieb Hlavného kontrolóra obce, aby dôsledne dodržiavali príslušné Ustanovenia z. Zákona 369/1990 O obecnom zriadení“

V zmysle § 18a ods. 2 zákona è. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov piatok
24. júl 2009 za deò konania vo¾by Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé, o 1930 hod. v budove Ocú. Pracovný úväzok je 8 hodín týždenne – 1-2 dni v týždni

e) nákup záhradnej techniky (traktorovej kosaèky) v cene
do 2500 €

5./ Obecné zastupite¾stvo urèuje:
a) následné požiadavky, ktoré musí spåòaś kandidát na
funkciu Hlavného kontrolóra obce:
– kvalifikaèné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
– iné predpoklady: 3 roky praxe v kontrole alebo
v samospráve, komunikatívnosś, organizaèné a riadiace schopnosti morálna bezúhonnosś

f) úprava rozpoètu k nákupu záhradnej techniky v príslušnej položke:
g) závereèný úèet obce Oravské Veselé za rok 2008
h) výroènú správu obce Oravské Veselé za rok 2008

b) náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovaś:
osobné údaje kandidáta, písomný súhlas uchádzaèa na
spracovanie osobných údajov pod¾a § 7 ods. 1 a 2 zákona è. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov.

3. Obecné zastpite¾stvo ukladá:
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení è.
5/2008 bod 3c a 12/2008 bod 3d

Kandidáti na funkciu Hlavného kontrolóra obce Oravské
Veselé zašlú alebo doruèia svoje písomné prihlášky
v zalepenej obálke oznaèenej „Vo¾ba kontrolóra“ naj-

Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ
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neskôr do 10. júla 2009 (t. j. najneskôr 14 dní pred
dòom konania vo¾by) na Obecný úrad v Oravskom Veselom. Súèasśou prihlášky je aj:
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
– údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne
overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní profesijný životopis

7./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
a) starostovi obce pokraèovaś v rokovaniach oh¾adom vodovodu so susednou obcou Mútne
V Oravskom Veselom 29. 5. 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

6./ Obecné zastupite¾stvo ustanovuje:
Spôsob vykonania vo¾by Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé tajným hlasovaním.

Uznesenie číslo 5/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 26. júna 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

c) pripraviś stretnutie na prerozdelenie vo¾ných stavebných pozemkov Nová Žajovka a odpredaja obecného
majetku obce

a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažností obèanov
c) možnosś vybudovanie rampy pre ZŤP na schodoch
vchodu do budovy OcÚ
d) výpis uznesenia OZ obce Mútne
e) možnosś rekonštrukcie oplotenia cintorína

Z: poslanci OZ, prednosta Ocú
T: 17. 7. 2009 o 1930 hod.
d) informovaś záujemcov o odpredaji obecného majetku
spôsobom obvyklým
Z: prednosta Ocú
T: do 3. 7. 2009

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) všeobecne záväzné nariadenie obce Oravské Veselé è.
3/2009 o urèení postupu, podmienok a výške úhrady
pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravské Veselé
b) úverovú linku pre potreby projektu Prístavba a Rekonštrukcia ZŠsMŠ Oravské Veselé vo výške 133 000 €
c) vystavenie vlastnej biankozmenky na rad banky za úèelom zabezpeèenia poh¾adávky banky z úveru
d) výšku preddavku do pokladne OcÚ v hodnote 2000 €
e) finanèný príspevok pani Martine Holubjakovej bytom
Oravské Veselé s. è. 192 na kúpe¾nú lieèbu pre svojho
syna (ZŤP) vo výške 200 €

e) redakènej rade obecných novín, upozorniś obèanov
obce o zákaze vytvárania nelegálnych skládok odpadov a ich dôsledkov a oboznámiś obèanov obce na spôsobenú chybu pri poslednom odpoète vody a spôsobe
jej odstránenia
Z: prednosta Ocú
T: najbližšie vydanie obecných novín
f) preskúmaś možnosś zverejnenia uzavretých zmlúv obcou Oravské Veselé
Z: prednosta Ocú
T: do budúceho OZ

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 5/2008
bod 3c a 12/2008 bod 3d a stanovenie spôsobu oceòovania obèanov za zásluhy v prospech obce

4./ Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
Starostovi obce vykonaś právnu analýzu pozitív a negatív
pre obec Oravské Veselé pri vypovedaní zmluvy o prevádzkovaní rad „A“ Záchyt Prameòa a zmluvy medzi piatimi úèastníkmi obcí Oravské Veselé, Mútne, Beòadovo,
Zakamenné, Novoś a príslušného uznesenia è. 5/1999

Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ
b) prešetriś a zaujaś stanovisko k žiadostiam obèanov
a nákup strešných okien budovy ZŠsMŠ

V Oravskom Veselom 26. 6. 2009

Z: stavebná komisia a komisia verejného poriadku, dopravy a verejných služieb
T: do budúceho OZ

Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce
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Uznesenie číslo 6/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 24. júla 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:

chanizmus Ostrowek K 161 – žiadate¾ovi: Roman Ganobjak, nar. 11. 4. 1955, bytom Klin è. 43, è. OP EA 461
515, za cenu 2300 €
e) odpredaj pozemku v k. ú. Oravské Veselé v èasti Žajovka
vytýèené geometrickým plánom è. 17883369-063/2007,
vyhotoveného dòa 22. 6. 2007 Jozefom Kupèulákom –
Geodet, Obrancov mieru 1774/12 Dolný Kubín, parcelu è. 2149/39 o výmere 608 m2 za cenu 5,31 € za 1 m2,
celková suma 3228,48 €, Adriána Somsedíková rod.
Hab¾áková a manžel Jozef Somsedík, obaja bytom Oravské Veselé è. p. 345
f) odpredaj pozemku v k. ú. Oravské Veselé v èasti Žajovka
vytýèené geometrickým plánom è. 17883369-063/2007,
vyhotoveného dòa 22. 6. 2007 Jozefom Kupèulákom –
Geodet, Obrancov mieru 1774/12 Dolný Kubín, parcelu è. 2149/38 o výmere 748 m2 za cenu 5,31 € za 1 m2,
celková suma 3971,88 €, Jaroslav Kvasnièák, bytom
Oravské Veselé è. p. 190
g) úpravu a presun finanèných prostriedkov v roku 2009

a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažnosti obèanov
c) Žiadosś na funkciu Hlavného kontrolóra obce Oravské
Veselé
2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a2009/01 ROP za úèelom realizácie projektu „Modernizácia centrálnej obecnej zóny Oravské Veselé“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) zabezpeèenie realizácie projektu obcou po schválení
žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, t. j. vo výške 39 724,31 €
d) odpredaj majetku Obecnej prevádzky – Kopací meÚčet
Názov položky

Účet
Názov položky

Presun

€

Výdaj
Z 221.0320.635006.41

na účet 221.0320.633006.41

Rutinná údržba

Všeobecný materiál

Z 221.0510.637004.41

Na účet 221.0510.633006.41

Všeobecné služby

Všeobecný materiál

Z 221.0510.637004.41

Na účet 221.0510.634001.41

Všeobecné služby

Palivo, oleje, mazivá Bobr

Z 221.0510.637004.41

Na účet 221.0510.634002.41

Všeobecné služby

Údržba, servis Bobr

Z 221.0510.637012.41

Na účet 221.0510.642009.41

Poplatky a odvody

Združenie Biela Orava

Z 221.01116.633005.41

Na účet 221.0620.633004.41

Špeciálne stroje

Prevádzkové náradie – aktivačná

Z 221.0640.632001.41

Na účet 221.0640.633006.41

El. energia VO

Všeobecný materiál

Z 221.10202.611.41

Na účet 221.10202.612001.41

Mzdové prostriedky

Osobný príplatok – opatrovateľky

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625001.41

Odvody VŠZP

Odvody – nemocenské poistenie – opatrovateľky

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625002.41

Odvody VŠZP

Odvody – starobné poistenie – opatrovateľky

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625003.41

Odvody VŠZP

Odvody – úrazové poistenie – opatrovateľky

Špeciálne stroje

Na účet 221.0620.633004.41
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2032

650

4500

500

587

67

60

30

90

840

42

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625004.41

Odvody VŠZP

Odvody – invalidné poistenie - opatrovateľky

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625005.41

Odvody VŠZP

Odvody – nezamestnanosť - opatrovateľky

Z 221.10202.621.41

Na účet 221.10202.625007.41

Odvody VŠZP

Odvody – RF - opatrovateľky

100

40

300

SPOLU

9838

Názov položky

Rozpočet Upravený
€
rozpočet

221.01116.642001.41

Príspevok – športový pohár, ceny

0

+111

221.01116.637015.41

Poistenie majetku OcÚ + ZŠ

2987

+173

221.04513.635006.41

Úprava prístupovej cesty k novostavbám

0

+364

221.01116.633006.41

Štiepka energetická

0

+9924

221.01116.633002.41

Výpočtová technika

664

+2981

221.0630.713004.41

Dávkovacie čerpadlo

0

+1183

221.01116.0620.637014.41

Stravovanie – aktivačná

0

+720

221.01116.713004.41

Nákup prevádzkových strojov – kontajner

2500

+1746

221.01116.714001.41

Splátky na nákup – Carion

0

+974

221.01116.714004.

Hákový kontajnerový nosič – doplatok v r. 2009
za r. 2008

0

+30 165

221.0630.717001.41

Vodovod – realizácia nových stavieb
– platené z účtu 3001

0

+1095

0

+38 829

Položka
Výdavky

Z účtu Rezervného fondu schválená platba v roku 2008 na vodovod – úprava a čerpanie v r. 2009.
221.0630.717001.41

Vodovod realizácia nových stavieb

Z účtu FNM schválené čerpanie v roku 2007. Uznesenie 3/2007 dňa 3. 4. 2007, bod 1h ) údržba vodovodnej siete. Úprava a čerpanie
schválená v r. 2009.
221.0630.717001.41

Vodovod – realizácia nových stavieb
– platba v z účtu 4012

0

+4954

221.0630.717001.41

Vodovod – realizácia nových stavieb
– platba z účtu 2009

0

+4711

SPOLU

97 930

Názov položky

Rozpočet Upravený
€
rozpočet

221.0160.614.111

Voľby – odmeny

0

+300

221.0160.625003.111

Voľby – poistné

0

+4

221.0160.633006.111

Voľby – všeobecný materiál

0

+205

221.0160.633016.111

Voľby – reprezentačné

0

+91

221.0160.634004.111

Voľby – prepravné a nájom dopr. prostriedkov

0

+65

221.0160.637014.111

Voľby – stravovanie

0

+152

221.0160.637026.111

Voľby – odmeny a príspevky

0

+1260

221.0160.637027.111

Voľby – odmeny pracovníko mimo pracovného
pomeru

0

+466

221.10405.637006.111

Náhrady – Prídavky

0

+330

221.10405.637006.1318

Náhrady – Prídavky zostatok r. 2008

0

+91

Položka
Výdavky
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221.0620.611.1161

Tarifný plat – aktivačná

0

+278

221.0620.621.1161

Odvody VŠZP – aktivačná

0

+56

221.0620.625001.1161

Odvody nemocenské – aktivačná

0

+5

221.0620.625002.1161

Odvody starobné – aktivačná

0

+50

221.0620.625003.1161

Poistné úrazové – aktivačná

0

+3

221.0620.625004.1161

Poistné invalidné – aktivačná

0

+11

221.0620.625005.1161

Poistné v nezamestnanosti – aktivačná

0

+3

221.0620.625007.1161

Poistné rezervný fond – aktivačná

0

+17

221.0620.633004.1161

Prevádzkové náradie, prístroje

0

+118

221.0620.633006.1161

Všeobecný materiál

0

+122

221.0620.633010.1161

Pracovné odevy, obuv, pomôcky

0

+351

221.0620.635006.1161

Rutinná štandardná údržba budov, objektov

0

+77

221.0620.611.1162

Tarifný plat – aktivačná

0

+38

221.0620.621.1162

Odvody VŠZP – aktivačná

0

+11

221.0620.625001.1162

Odvody nemocenské – aktivačná

0

+1

221.0620.625002.1162

Odvody starobné – aktivačná

0

+9

221.0620.625003.1162

Poistné úrazové – aktivačná

0

221.0620.625004.1162

Poistné invalidné – aktivačná

0

+2

221.0620.625005.1162

Poistné v nezamest. – aktivačná

0

+1

221.0620.625007.1162

Poistné rezervný fond – aktivačná

0

+3

221.0620.633006.1162

Všeobecný materiál

0

+17

221.0620.633010.1162

Pracovné odevy, obuv, pomôcky

0

+62

221.0620.635006.1162

Rutinná štandardná údržba budov, objektov

0

+14

SPOLU

4213

Názov položky

Rozpočet Upravený
€
rozpočet

221. 221004.41

Správne poplatky

0

+1057

221. 292006.41

Vrátky poistky Chata Pilsko

0

+191

221. 292006.41

Vrátky Obecná Prevádzka

0

+2686

221. 233001.41

Príjem z predaja pozemkov

0

+4679

221. 411005.41

Príjem zo splátky FO – MUDr. Revaj

0

+1250

Položka
Výdavky

SPOLU

9863

Názov položky

Rozpočet Upravený
€
rozpočet

221. 312001.111

Dotácia voľby 1. kolo

0

+854

221. 312001.111

Dotácia voľby 2. kolo

0

+775

221. 312001.1161

Dotácia aktivačná 85 %

0

+1135

221. 312001.1162

Dotácia aktivačná 15 %

0

+200

221. 312001.111

Dotácia cestná doprava a pozemné komunikácie

133

+276

221. 312001.111

Dotácia prídavky

0

+373

221. 312001.111

Dotácia hmotná núdza Zákl. škola

0

+2501

221. 312001.111

Dotácia Materská škola

0

+3895

Položka
Výdavky
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221. 312001.111

Dotácia učené pomôcky ZŠ

0

+1220

221. 312001.111

Dotácia vzdelávacie poukazy Základná škola

0

+7680

221. 312001.111

Dotácia voľby EP

0

+1018

221. 312001.111

Dotácia na 380. výročie obce

0

+1000

221. 312001.111

Dotácia hmotná núdza Zákl. škola

0

+706

SPOLU

21 633

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) zverejnenie vyhlásenia ïalšieho dòa konania vo¾by
Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým
Z: Prednosta Ocú
T: do 31. 7. 2009
b) pokraèovaś v plnení úloh zadaných v uznesení 5/2008
bod 3c a 12/2008 bod 3d a stanovenie spôsobu oceòovania obèanov za zásluhy v prospech obce
Z: príslušná komisia
T: do budúceho OZ
c) redakènej rade obecných novín, upozorniś obèanov
obce o zákaze vytvárania nelegálnych skládok odpadov a ich dôsledkov a oboznámiś obèanov obce na spôsobenú chybu pri poslednom odpoète vody a spôsobe
jej odstránenia
Z: prednosta Ocú
T: najbližšie vydanie obecných novín
d) prednostovi OcÚ odpovedaś na podnety obèanov: Ferdinand Jagelka è. 428, Emília Chromiaková è. 532
Z: prednosta OcÚ
T: do 31. 7. 2009

kontrolóra obce Oravské Veselé, o 1930 hod. v budove
OcÚ. Pracovný úväzok je 8 hodín – 1-2 dni v týždni
5./ Obecné zastupite¾stvo urèuje:
a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spåòaś kandidát na
funkciu Hlavného kontrolóra obce:
– kvalifikaèné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
– iné predpoklady: prax v ekonomickej oblasti, komunikatívnosś, organizaèné a riadiace schopnosti, morálna
bezúhonnosś
b) náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovaś:
osobné údaje kandidáta, písomný súhlas uchádzaèa na
spracovanie osobných údajov pod¾a § 7 ods. 1 a 2 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Oravské
Veselé zašlú alebo doruèia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke oznaèenej „Vo¾ba kontrolóra“ najneskôr
11. septembra 2009 (t. j. najneskôr 14 dní pred dòom konania vo¾by) na Obecný úrad v Oravskom Veselom.
Súèasśou prihlášky je aj:
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
– údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne
overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní
– profesijný životopis
6./ Obecné zastupite¾stvo ustanovuje:
Spôsob vykonania vo¾by hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé tajným hlasovaním.

4./ Obecné zastupite¾stvo vyhlasuje:
a) neuskutoènenie vo¾by Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé z dôvodu nesplnenia daných požiadaviek
b) v zmysle § 18a ods. 2 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov piatok 25. septembra 2009 za deò konania vo¾by Hlavného

V Oravskom Veselom dòa 24. júla 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 7/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 14. augusta 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) udelenie ïakovného listu zosnulým spoluobèanom:
– Gergišák Serafín (in memoriam) – za dlhoroèné spoloèenské a telovýchovné pôsobenie
– Mikula Milan (in memoriam) – za dlhoroèné pedago12

gické a telovýchovné pôsobenie
– Brtko Kornel (in memoriam) – za vedenie farnosti
a založenie Telovýchovnej jednoty
– Balcerèík Augustín (in memoriam) – za dlhoroèné
spoloèenské a telovýchovné pôsobenie
– Borák Ján st. (in memoriam) – za dlhoroèné telový-

chovné pôsobenie
– Matušák Viktor (in memoriam) – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Surovèík Albín (in memoriam) – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Kinier Jozef st. (in memoriam) – za dlhoroèné pedagogické a telovýchovné pôsobenie
– Kvasnièák Štefan (in memoriam) – za dlhoroèné pedagogické a spolkové pôsobenie
– Romaòáková Jozefína (in memoriam) – za dlhoroèné pedagogické a divadelné pôsobenie
– Kaleadisová Františka (in memoriam) – za dlhoroèné pedagogické pôsobenie a vedenie obecnej knižnice
– Marcoòová Magdaléna (in memoriam) – za dlhoroènú pedagogickú a spolkovú èinnosś
– MUDr. Nemèek Jozef (in memoriam) – za dlhoroènú
zdravotnícku èinnosś
– Murínová Justína (in memoriam) – za dlhoroèné pôsobenie v poštových službách
– Rejduga Anton (in memoriam) – za pôsobenie v samospráve obce
– Sirotiar Felix (in memoriam) – za dlhoroèné pôsobenie v samospráve
– Pirožek Alojz (in memoriam) – za dlhoroèné vedenie
farnosti
– Romaòák Jozef (in memoriam) – za dlhoroèné pôsobenie pri správe kostola a cintorína
b) udelenie ïakovného listu spoluobèanom:
– Surovèíková Margita – za dlhoroènú zdravotnícku
èinnosś
– MUDr. Jagelka Ján – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Stacherová Mária – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Romaòáková Margita – za dlhoroènú zdravotnícku
èinnosś
– Pòaèkova Viera – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Romaòáková Janka – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Nemèeková Elena – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Glivjáková Štefánia – za dlhoroènú zdravotnícku èinnosś
– Sameliaková ¼udmila – za dlhoroèné pedagogické
pôsobenie
– Vajteršicová Mária – za dlhoroèné pedagogické pôsobenie
– Kureková Anna – za dlhoroèné pedagogické pôsobenie
– Ganobèíková Pavla – za pedagogické pôsobenie
a pôsobenie pri zachovávaní miestnych tradícií a folklóru
– Mikulová Anna – za dlhoroèné pedagogické pôsobenie
– Kormanèíková Mária – za dlhoroèné pedagogické
pôsobenie
– Mgr. Klus Jaroslav – za pedagogickú a divadelnú èinnosś

– Slovíková Katarína – za pedagogické pôsobenie
a zdravotnícku osvetu
– Sameliak Dušan – za dlhoroèné pedagogické a športovo – spoloèenské pôsobenie
– Ganobèík Serafín – za pôsobenie pri zachovávaní
miestnych tradícií a folklóru
– Pavláková Emília – za pôsobenie v samospráve obce
– Kurtulík Anton – za pôsobenie v samospráve obce
– Ing. Majkút Miroslav – za pôsobenie v samospráve
obce
– Balcerèík Serafín st. – za pôsobenie v samospráve
obce
– Balcerèík Serafín – za pôsobenie v samospráve
a spolkovú èinnosś obce
– Patron Ivan – za pôsobenie v samospráve obce
– Pisarèík Albín – za pôsobenie v samospráve obce
– Patrónová Žofia st. – za pôsobenie v samospráve
– Kvasnièáková Jana – za pôsobenie v samospráve
obce
– Èajková Pavlína – za pôsobenie v samospráve obce
– Sameliak Anton – za dlhodobú spolkovú èinnosś
– Labjak Stanislav – za dlhoroènú spolkovú èinnosś
– Ganobèíková Alžbeta – najstaršia obèianka v obci
/1911/
– Stopjak Jozef – najstarší obèan v obci /1913/
– Pekarèík Karol – najstarší obèan v obci a spolková
èinnosś /1913/
– Mgr. Drengubjak Ladislav – za vedenie farnosti
– Mgr. Radúch Matej – za vedenie farnosti
– Kozoò Stanislav – za dobrovo¾nú starostlivosś o areál kostola
– Kureková Janka – za dlhoroèné vedenie cirkevného
speváckeho zboru
– Kvasnièák Tomáš – za vzornú reprezentáciu obce
v medzinárodných súśažiach
– Francúz Patrik – za vzornú reprezentáciu obce v medzinárodných súśažiach
– Feranec Marcel – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Tarèák Ján – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Rieger Jozef – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Rejduga Miroslav – za dlhoroèné telovýchovné pôsobenie
– Vajteršic Viktor – za dlhoroènú telovýchovnú a brannú èinnosś
– Lietavcová Jolana – za dlhoroèné pôsobenie v poštových službách
– Kocúrová Margita – za dlhoroèné pôsobenie v poštových službách
– Brandýsová Žofia – za dlhoroèné vedenie školskej
jedálne
– Stašáková Mária – za dlhoroèné pôsobenie v službách pre obèanov
– Albín Chromek – za dlhoroènú správu lesných porastov
c) udelenie ïakovného listu miestnym spolkom a organizáciám v obci Oravské Veselé:
– Èervený kríž – za dlhodobú zdravotnícku osvetu a
organizáciu dobrovo¾ných darcov krvi
– Po¾ovnícke združenie – za dlhoroèné pôsobenie pri
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ochrane prírody
– TJ Tatran – za dlhoroèné udržiavanie športových aktivít
– DFS Pilsko – za dlhoroènú vzornú reprezentáciu
obce
– URBÁR pozemkové spoloèenstvo – za dlhoroènú
správu lesných porastov
– Cirkevný spevácky zbor – za dlhoroèné pôsobenie
pri farnosti obce
– Dobrovo¾ný hasièský zbor – za dlhoroèné pôsobenie
pri ochrane majetku obce

– Slovenský zväz vèelárov – za dlhoroèné pôsobenie
pri ochrane prírody
– Základná škola s materskou školou – za pôsobenie
pri výchove a vzdelávaní
V Oravskom Veselom dòa 14. augusta 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 8/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 25. september 2009
tí a najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súśaže; inak má vyhlasovate¾ právo odstúpiś od zmluvy
– zakotviś do podmienok súśaže aj ïalšie podmienky
ochraòujúce záujmy obce Oravské Veselé
– komisii pre posúdenie súśažných návrhov posúdiś
predložené súśažné návrhy a predložiś odporúèanie
s návrhom na závereèné rozhodnutie Obecného zastupite¾stva vo forme zápisnice z vyhodnotenie obchodnej
verejnej súśaže

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažnosti obèanov
c) žiadosś na funkciu Hlavného kontrolóra obce Oravské
Veselé
d) správy o plnení rozpoètu obce Oravské Veselé, OP,
MKS, za 1.polrok 2009

Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: 29. 9. 2009

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) do funkcie Hlavného kontrolóra obce Oravské Veselé
s dòom nástupu do funkcie od 1. 10. 2009: Ing. Jozefa
Namislovského
b) žiadosś o dotáciu obce Oravské Veselé pre Chatu Pilsko a Vývarovòu, s. r. o
c) úpravu rozpoètu Základnej školy s Materskou školou
na rok 2009
d) hotovosś v pokladni:
Obecný úrad – 5000 €/deò
Obecná prevádzka – 2000 €/deò
Miestne kultúrne stredisko 2000 €/deò
Základná škola s Materskou školou 2000 €/deò
e) finanèný príspevok na Plavecký výcvik pre žiakov ZŠ
vo výške 800 €
f) komisiu na vytvorenie povodòového plánu obce v zložení: poslanci Ing. Augustín Kocúr, Milan Balcerèík,
Štefan Kocúr, Prednosta OcÚ – Jozef Kinier
3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) Obecnému úradu, aby vyhlásil v termíne do 29. 9. 2009,
s termínom uzávierky do 16. 10. 2009 o 1200 hod, obchodnú verejnú súśaž pod¾a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka s nasledovnými podmienkami:
– predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie nehnute¾nosti v celosti alebo jej èastí a to E KN 13214/4,
zastavané plochy a nádvoria, výmera 115 m2, LV 2446
– súśažiaci ponúkne vyhlasovate¾ovi kúpnu cenu nie
menšiu ako 10 €/m2
– súśažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu
pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnute¾nos-

b) pripraviś návrh na doplnenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
Zodpovedná: Finanèná komisia
Termín: do budúceho OZ
c) pripraviś návrh rozpoètu na rok 2010
Zodpovedná: Finanèná komisia
Termín: do budúceho OZ
d) prešetriś žiadosś obèianky ¼udmily Sirotiarovej a sśažnosś skupiny obèanov obce s. è. – 700,702,703,704,7
05,708710,714,721 a 846
Zodpovedná: Komisia verejného poriadku
Termín: do budúceho OZ
e) prešetriś sśažnosti obèanov: Aleny Kurèinovej a Viery
Šimurdovej
Zodpovedná: Stavebná komisia
Termín: do budúceho OZ
f) stretnutie Obecného úradu a obyvate¾ov obytného
domu s. è. 198
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Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: 10. 10. 2009

g) vysporiadanie pozemkov pod prerušovacími komorami Obecného vodovodu

5./ Obecné zastupite¾stvo poveruje:
a) prednostu OcÚ organizovaním súśaže a doplnením
ïalších podmienok, ktoré podrobnejšie upravia organizáciu súśaže a ochranu oprávnených záujmov obce
Oravské Veselé

Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: do konca roku 2009
4./ Obecné zastupite¾stvo menuje:
a) komisiu pre posúdenie súśažných návrhov v zložení:
Prednosta Ocú (ako organizátor súśaže), Hlavný kontrolór obce + Ing. Juraj Ligoš – èlen stavebnej komisie

V Oravskom Veselom 25. 9. 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 9/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 30. októbra 2009
a diel 15 o výmere 20 m2, pod¾a geometrického plánu
è.15/2004 vypracovaný geodetom Jozefom Brandýsom, za cenu 10 €/m2, v súète 61 m2, t. j. 610 €

1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti obèanov

b) presun a úprava rozpoètu k 31. 10. 2009:

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) odpredaj nehnute¾nosti E-KN 13214/4, diel 3 o výmere 25 m2, diel 7 o výmere 12 m2, diel 11 o výmere 4 m2
Presuny v roku 2009 (ku 31. 10. 2009)
Z účtu

Názov účtu

Na účet

Názov účtu

Suma €

221.01116.632001

Energia KD

221.01116.632003

Poštové služby

900

221.01116.632001

ENERGIA KD

221.01116.632001

Poplatok za rozhlas

24

221.01116.633005

Špeciálne prístroje

221.01116.633006

Všeobecný materiál

1261

221.01116.634004

Prepravné a nájom DP

221.01116.633006

Všeobecný materiál

2152

221.01116.634002

Servis, opravy

221.01116.634005

Poplatky dopravné

80

221.01116.634002

Servis, opravy

221.01116.633016

Reprezentačné

462

221.01116.637005

Geodetické služby

221.01116.633016

Reprezentačné

2185

221.01116.637005

Geodetické služby

221.01116.633016

Reprezentačné

3269

221.01116.637005

Geodetické služby

221.01116.637005

Auditorské služby

99

221.01116.716

Projekt.dokument

221.01116.637005

Územný plán

1891

221.01116.637005

Geodetické služby

221.01116.637005

Právnické služby

600

221.01116.637005

Geodetické služby

221.01116.637005

Výkony výpočtových stred.

286

221.01116.637004

Všeobecné služby

221.01116.637004

Kolkové ceniny

697

221.01116.637004

Všeobecné služby

221.01116.637012

Poplatky SOZA

20

221.01116.637004

Všeobecné služby

221.01116.637012

Služby poplatky

31

221.01116.633001

Výpočtová technika

221.01116.633003

Telekomunikačná technika

158

221.01116.635002

Výpočtová technika

221.01116.635004

Prevádzkovanie strojov

100

221.01116.635002

Výpočtová technika

221.01116.635006

Údržba budov

250

221.01116.717002

Rekonštrukcia KD

221.01116.716

Projektová dokumentácia

6964

221.01116.713002

Nákup výpočtovej techniky

221.01116.713004

Nákup prevádzkových strojov

2500

221.01116.

15

221.10202
221.10202.611

Opatrovateľská služba

221.01116.637027

Mzdy na dohody

1907

221.10202.611

Mzdy opatrovateľka

221.1040.642014

Príspevok pri narodení deti

660

221.0320.633004

Prevádzkové stroje

221.01116.637005

Právnické služby

112

221.0320.633004

Prevádzkové stroje

221.0320.633006

Všeobecný materiál

40

221.0320.633010

Pracovná obuv

221.0320.633007

Špeciálny materiál

200

221.0320.634002

Servis, oprava

221.0320.634003

Zmluvné poistenie

14

221.0320.634002

Servis, oprava

221.0320.634004

Prepravné

88

221.0320.633016

Reprezentačné

221.01116.635006

Údržba budov

772

221.0320.633010

Pracovná obuv

221.01116.635006

Údržba budov

596

221.0320.634001

Špeciálne kvapaliny

221.01116.635006

Údržba budov

458

221.0320.633016

Reprezentačné PO

221.0620.637014

Stravovanie

43

Nákup prevádzkových strojov

221.01116.637012

Služby poplatky

1183

221.0510.637004

Uloženie a likvidácia odpadov

221.0510.633006

Smetné nádoby

88

0510.637004

Uloženie a likvidácia odpadov

221.0510.634...

PHM

2609

0510.717

ČOV realizácia nových stavieb

221.01116.716

Projektová dokumentácia

1436

221.0320

221.0630
221.0630.713004

221.0510.

221.0760

221.

221.0760.632001

El. energia

221.0620.611.

Mzdy aktivačná

100

221.0760.632001

El. energia

221.0620.621

VšZP odvody

15

221.0760.632001

El. energia

221.0620.625

Odvody

30

221.0760.632001

El. energia

221.0620.633

Všeobecný mat.

1141

221.0760.632001

El. energia

221.01116.633009

Knihy časopisy

50

221.0760.632001

El. energia

221.01116.633013

Licencie

34

221.0760.632001

El. energia

221.0620.637014

Stravovanie aktivačna

286

221.0760.716

Projektová dokumentácia

221.09121.717

Rekonštrukcia ZŠ

5778

221.121002.10

Daň za stavby - PO

221.121001.10

Daň za pozemky PO

1031

221.121002.10

Daň za stavby - PO

221.121003

Daň za byt

14

221.121002

Daň za stavby - FO

221.121001

Daň za pozemky FO

690

221.133012

Daň za verejne priestranstvo

221.133001

Daň za psa

104

221.133012

Daň za verejne priestranstvo

221.133004

Daň za hracie automaty

33

221.212002

Príjmy z prenajatých pozemkov

221.212003

Prenájom hrobových miest

299

221.212003

Z prenajatých bytov

221.212003

Prenájom hrobových miest

215

221.212003

Z prenajatých bytov

221.221004

Správne poplatky

1863

221.133012

Daň za verejné priestranstvo

221.223001

Poplatky verejná súťaž

527

221.133006

Daň za ubytovanie

221.223001

Poplatky verejná súťaž

199

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.223001

Poplatky verejná súťaž

759

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.223001

Miestny rozhlas

739

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.223001

Nádoby PDO

68

Presun príjmy

16

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.242

Úroky z BU

216

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.242

Úroky ZS

7

221.111003

Výnos dane z príjmu

221.233001

Príjem z predaja pozemkov

7943

Úprava rozpočtu
221.111003.

Výnos dane z príjmov

– 77759

221.0510.717

ČOV projektová dokumentácia

– 15758

221.1060.716

Sociálne byty projektová dokumentácia

– 4979

221.0630.717001

Nákup pozemkov vodojem

– 5462

221.04513.717002

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

– 33194

221.0810.717003

Rekonštrukcia šatne TJ

– 5478

221.0810.717003

Rekonštrukcia TJ

– 5000

221.0760.716

Projektová OBZS

– 822

221.01116.713002

Výpočtová technika

– 819

221.0160.637014

Stravovanie voľby

102

Dotácie
Účet

Názov účtu

Rozpočet €

Upraviť €

221.312001.06

Prídavky z okresu

373

+191

221.312001.08

Hmotná núdza ZŠ

3207

+818

221.312001.14

Miestne komunikácie

409

+139

221.312001.10

Materská škôlka

3895

+1947

221.312001.

Aktivačná činnosť

1338

+236

c) správu o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2008/2009

c) stretnutie Obecného úradu a obyvate¾ov obytného
domu s. è.190

d) financovanie asfaltovania MK z rezervného fondu vo
výške 37 375,52 €
e) nákup a montáž poplachového systému pre Dom Nádeje, Kostol a Farský úrad vo výške 1992 €

Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: 10. 11. 2009
d) stretnutie Poslancov OZ a Obecného úradu so správcom farnosti Or. Veselé

f) inventarizaènú komisiu v zložení: Poslanci OZ

Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: 10. 11. 2009

3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) pripraviś VZN o otváracích hodinách v pohostinstvách
a baroch v obci
Z: Prednosta Ocú a komisia verejného poriadku
T: budúce OZ

e) prešetriś žiadosś obèianky Miriam Stašákovej a Spišskej Katolíckej Charity – Agentúra domácej ošetrovate¾skej starostlivosti v Námestove

b) pripraviś a doruèiś list na Obvodný úrad životné
prostredia v Námestove oh¾adom kolaudácie stavby
v obci Beòadovo

Zodpovedná: Sociálna komisia
Termín: do budúceho OZ
V Oravskom Veselom 30. 10. 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Z: Prednosta Ocú
T: do 5 pracovných dní
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Uznesenie číslo 10/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 26. novembra 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) správu o èinnosti OcÚ
b) žiadosti a sśažnosti obèanov
c) informáciu o zmluvných vzśahoch obecného vodovodu
d) návrh Programového rozpoètu obce Oravské Veselé
na roky 2011 a 2012
e) písomnosś od Falck Záchranná, a. s. o prevádzkovaní
záchrannej zdravotnej služby v obci
f) žiadosś DFS Pilsko o finanèný príspevok
g) žiadosś Erko – Hnutie kresśanských spol. detí o dotáciu obce
i) informáciu starostu obce o rekonštrukcii zastávky SAD
v strede obce a umiestnenie novej zástavky SAD na Mútòaskej ceste

be) kapitálové výdavky vo výške 27.000 € na výstavbu
oplotenia na cintoríne
g) žiadosś ZŠsMš o preklasifikovanie bežných finanèných
prostriedkov na kapitálové prostriedky vo výške 8500 €
h) dodatok ku Uzneseniu è. 9/2009 v èasti 2./ OZ schva¾uje písmeno a/: „ pre žiadate¾a COOP JEDNOTA Námestovo
3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) prešetriś žiadosti obèanov – Alojz Kocúr s. p.360, Anton Lietavec s. p. 307, Radovan Kocúr s. p. 610
Zodpovedná: Obecná prevádzka
Termín: do budúceho OZ
b) prešetriś žiadosti obèanov – Jozef Jurèák Mútne, s. p.
644, Jozef Tatarka s. p. 45, Dušan Rypák s. p. 591

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) programový rozpoèet obce Oravské Veselé na rok 2010
b) všeobecné záväzné nariadenie è. 4 O miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Oravské Veselé
c) všeobecne záväzné nariadenie è. 5 o urèení pravidiel
èasu predaja v obchode a èasu prevádzky služieb na
území obce Oravské Veselé
d) dodatok è. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu
è. 6/2008 o výške príspevku na èiastoènú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o plnení
povinnej školskej dochádzky v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce Oravské Veselé
e) cenu pôdy pre nákup pod miestne komunikácie, vo
výške 0,05 €/m2
f) zmena Uznesenia è. 4/2009 v èasti 2./ OZ schva¾uje
písmeno b/, kde pôvodný text sa nahrádza textom:
b) použitie prostriedkov z rezervného fondu výdavky vo
výške 132.661,49 €
ba) kapitálové výdavky vo výške 22.676,69 € na výstavbu
vodojemu
bb) kapitálové výdavky vo výške 16.596,96 € na projektovú dokumentáciu
bc) kapitálové výdavky vo výške 49.790,88 € na rekonštrukciu a rozšírenie miestnych komunikácií
bd) kapitálové výdavky vo výške 16.596,96 € na kúpu
a rekonštrukciu ÈOV v obci

Zodpovedná: Stavebná komisia
Termín: do budúceho OZ
c) prešetriś sśažnosś Ivety Lukaèovièovej
Zodpovedná: Hlavný kontrolór + komisia Verejného
poriadku
Termín: do budúceho OZ
4.Obecné zastupite¾stvo doporuèuje:
Starostovi a poslancovi OZ Ing. Jurajovi Ligošovi zaèaś realizáciu všetkých úkonov k vysporiadaniu vzśahov s obcou
Mútne vo veci vodovodnej trasy „Prívod vody z Randovej
rad B“ a v prípade nemožnosti dohody o vrátení právneho
stavu k pomerom v zmysle zmluvy“ o pridružení akcií Prívod vody z Randovej rad B“ zo dòa 20. 10. 1993, ukonèenie právneho vzśahu. Zároveò doporuèuje starostovi obce
vysporiadaś všetky právne vzśahy s tým súvisiace.
V Oravskom Veselom 26. 11. 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Uznesenie číslo 11/2009 zo zasadnutia OZ
Oravské Veselé zo dňa 15. decembra 2009
1./ Obecné zastupite¾stvo berie na vedomie:
a) žiadosti obèanov a Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Novoti

2./ Obecné zastupite¾stvo schva¾uje:
a) všeobecné záväzné nariadenie obce Oravské Veselé
è. 6/2009 o urèení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháèa jazyko-
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vej školy a dieśa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Oravské Veselé
b) obecného kronikára Mgr. Gabrielu Klusovú, bytom
Oravské Veselé 337
3./ Obecné zastupite¾stvo ukladá:
a) pripraviś odpoveï na žiadosti Karola Staníka, bytom
Oravské Veselé s. è. 782. a Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Novoti

Zodpovedný: Prednosta Ocú
Termín: do budúceho OZ
4./ Obecné zastupite¾stvo ruší:
a) v uznesení è. 5/2005 bod e) Obecného kronikára
V Oravskom Veselom 15. 12. 2009
Jozef Kinier – prednosta OcÚ
Vladimír Borák – starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009
– o poplatkoch za poskytovanie služieb obcou
Obecné zastupite¾stvo obce Oravské Veselé, vydáva pod¾a § 1, ods. 3. písm. f. zák. 369/90 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Všeobecne záväzné nariadenie – o poplatkoch za poskytované služby obcou
1./ Základné ustanovenie
Výška a druh poplatkov vychádza z potreby pomoci fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim v obci a z možností obce. Tieto služby nie sú poskytované za úèelom
vytvorenia zisku.
2./ Druhy a výška poplatkov za služby
1. Poplatky za zapožièiavanie zariadení a strojov Obecnej
prevádzky
a) traktor Proxima 441
– (s vleèkou) 1 motohodina – 25 €
– (kontajnerový nosiè) 1 motohodina – 25 €
b) štiepkovaè na drevnú hmotu 1 hodina – 2.10 €
– (obsluha stroja) 1 hodina – 1.30 €
– traktor 1 motohodina – 25 €
c) rebrík výsuvný (Multikar) 1 hodina – 5 €
d) fekálny voz v obci 1 vývoz (2500 litrov)– 20 €
– fekálny voz mimo obec 1 vývoz (2500 litrov)– 40 €
2. Poplatky za služby OcÚ
a) rozmnožovanie tlaèív ÈB formát A4 jednostranne 0,10 €
b) rozmnožovanie tlaèív ÈB formát A4 obojstranne 0,20 €
c) rozmnožovanie tlaèív ÈB formát A3 jednostranne 0,30 €
d) rozmnožovanie tlaèív ÈB formát A3 obojstranne 0,60 €
3. Poplatky za krátkodobé prenajímanie priestorov MKS
a) prenájom sály za úèelom:
– taneènej zábavy, 166 €/akcia
– svadobnej veselice, 100 €/akcia
– diskotéky, 34 €/akcia do 2400 hod a bez alkoholu
– iné spol. alebo podnik. akcie 100 €/deò

– na kar, 17 €/akcia
– na oslavy, 50 €/akcia
– na plesy, 100 € /akcia
c) prenájom zasadacej miestnosti za úèelom:
– schôdze, alebo inej spoloèenskej akcie, 10 €/deò
Poznámka: V cene nájmu sály pre svadobné veselice, oslavy, plesy, diskotéky a za zasadaciu miestnosś je zahrnutá
elektrická energia – osvetlenie, vykurovanie (okrem elektriny spotrebovanej v kuchyni).
4. Poplatky za užívanie miestneho rozhlasu
a) fyzické osoby, podnikatelia:
– poèas pracovnej doby, 7 €/oznam
– po pracovnej dobe a cez víkend, 10 €/oznam
b) relácia jubilantom poèas pracovných dní (po 1530 hod.)
4 €/oznam
5. Poplatky zo vstupného
a) taneèná zábava, 17 €
b) diskotéka, 7 €
6. Oslobodenie od poplatkov za poskytované služby
1. Od poplatkov sú oslobodení:
OcÚ, štátna správa, MŠ, ZŠ, spoloèenské organizácie pôsobiace v obci, politické kluby aktívne pôsobiace v obci.
2. Starosta má právo znížiś, resp. rozhodnúś o oslobodení od poplatku za poskytnuté služby.
7. Platenie poplatkov
Poplatky za služby sa platia v hotovosti u pracovníkov
oprávnených vyberaś poplatky.
8. Záver
1. Toto VZN nadobúda platnosś 15. dòom od vyvesenia
na úradnej tabuli.

b) prenájom sály KD:

Vladimír Borák – starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 – o dočasnom obmedzení
užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Obec Oravské Veselé v súlade s ustanovením § 6 zákona
SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 zákona è. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie è. 2/2009 – o doèasnom
obmedzení užívania pitnej vody na iné úèely a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou

berate¾om a opatrenia urèujúce èas dodávky pitnej vody
verejným vodovodom.
3. Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú
záväzné pre všetkých fyzických i právnických odberate¾ov.
III. Náhradné zásobovanie pitnou vodou

I. Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje dodávku pitnej vody z verejného
vodovodu odberate¾om na zabezpeèenie zásobovania pitnou vodou v èase jej nedostatku.
2. Urèuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
v obci Oravské Veselé.
3. Stanovuje uloženie pokuty právnickej a fyzickej osobe za porušenie VZN vydaného pod¾a § 36 Zákona è.
442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

1. V prípade prerušenia dodávky pitnej vody z vodovodu
obce Oravské Veselé zabezpeèí jej prevádzkovate¾ obec
Oravské Veselé náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvate¾ov obce.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou obce Oravské
Veselé zabezpeèí Obecná prevádzka obce Oravské Veselé
distribúciou pitnej vody v PET f¾ašiach. Distribúcia pitnej
vody bude zabezpeèená do 24 hod. od prerušenia dodávky dopravnými prostriedkami firmy LIBEX, s. r. o., Žilina,
poboèka Námestovo, v kde sa nachádza ve¾kokapacitný
sklad pitných vôd Mitická, Zlatá studòa, Gemerka.

II. Obmedzenie používania pitnej vody v èase jej nedostatku

3. Zásobovanie odberate¾ov úžitkovou vodou v prípade
prerušenia dodávky z obecného vodovodu bude zabezpeèené požiarnym vozidlom CAS25 vo vlastníctve obce
Oravské Veselé.

1. Dodávate¾ Obec Oravské Veselé je oprávnený obmedziś dodávku pitnej vody z verejného vodovodu v prípade
jej nedostatku.

IV. Oznámenie o obmedzení alebo prerušení dodávky
pitnej vody

2. Obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu odberate¾om sa vyhlasuje v nasledovných stupòoch:
a) regulaèný stupeò è. 1 – dodávka pitnej vody sa zabezpeèuje verejným vodovodom v zníženom množstve
dosahujúcom 85 % súèasnej spotreby vody a zároveò
platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody
z verejného vodovodu na iné úèely, najmä na polievanie
záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut
b) regulaèný stupeò è. 2 – dodávka pitnej vody sa zabezpeèuje verejným vodovodom v zníženom množstve
dosahujúcom 60 % súèasnej spotreby vody a zároveò platí zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na
iné úèely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev, umývanie áut, platia opatrenia na obmedzené zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberate¾om
c) regulaèný stupeò è. 3 – dodávka pitnej vody sa zabezpeèuje verejným vodovodom v zníženom množstve
dosahujúcom 30 % súèasnej spotreby vody a zároveò platí zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na
iné úèely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných
priestranstiev a umývanie áut a platia opatrenia na obmedzené zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim od-

1. Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody je
prevádzkovate¾ povinný bezodkladne oznámiś v miestnom rozhlase, na internete, vyvesením na úradnej tabuli
alebo iným sposobom obvyklým.
2. Prevádzkovate¾ je povinný bezodkladne odstrániś príèiny obmedzenia dodávky pitnej vody alebo jej prerušenie.
V. Správne delikty
1. Prevádzkovate¾ môže prerušiś alebo obmedziś dodávku vody z verejného vodovodu v prípade neplnenia
si povinností odberate¾ov vyplývajúcich z tohto VZN pri
vyhlasovaní stupòov obmedzenia dodávky pitnej vody.
2. Obec môže uložiś pokutu do 3320 € právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie VZN vydaného pod¾a § 36 ods. 9 písm. b). Náhradu
v celej výške nákladov spojených so zisśovaním skutoèného stavu nedostatku pitnej vody v prípade neopodstatného hlásenia poruchy alebo nedostatku pitnej vody.
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3. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpoètu
Prevádzkovate¾a Verejného vodovodu obce.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schva¾uje Obecné zastupite¾stvo Oravské Veselé.

VI. Spoloèné a závereèné ustanovenie

V Oravskom Veselom, dòa 29. 04. 2009

1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 29. 04. 2009, uznesením
è. 3/2009 a nadobúda úèinnosś 15. dòom od vyvesenia
na úradnej tabuli.

Vladimír Borák – starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 – o určení postupu, podmienok
a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravské Veselé
Obecné zastupite¾stvo Oravské Veselé v zmysle § 4, ods.
3, písm. p) a § 6, ods. 1 zákona SNR è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravské Veselé è.
3/2009 – o urèení postupu, podmienok a výške úhrady
pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravské Veselé.
Èl. I
§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ïalej len „VZN“)
sa vzśahuje na poskytovanie sociálnej služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu śažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovàšenia dôchodkového veku, v zmysle zákona SNR è. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ïalej
len zák. o soc. službách) a o zmene a doplnení zákona è.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
2. VZN upravuje pôsobnosś obce Oravské Veselé vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovate¾skú
službu
b) poskytovania opatrovate¾skej služby
c) spôsobu urèenia a výšky úhrady za poskytovanie
opatrovate¾skej služby
d) podmienky pri poskytovaní prepravnej služby
e) výšku a spôsob úhrady za poskytovanú prepravnú
službu.
3. Sociálne služby poskytované obcou Oravské Veselé
pod¾a druhu sú:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu śažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovàšenia
dôchodkového veku:
a1) opatrovate¾ská služba
a2) prepravná služba
b) podporné služby:
b1) od¾ahèovacia služba
Èl. II – Opatrovate¾ská služba
§ 2 Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovate¾ská služba

1. Opatrovate¾ská služba je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v obci Oravské Veselé a:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeò odkázanosti je najmenej II pod¾a prílohy è. 1;
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosś a základných
sociálnych aktivitách pod¾a prílohy è. 2.
2. Opatrovate¾skú službu nemožno poskytovaś fyzickej
osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoroèná pobytová sociálna
služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peòažný príspevok na opatrovanie pod¾a zák. è.
447/2008 Z. z. o peòažných príspevkoch na kompenzáciu śažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosś v zdravotníckom
zariadení, alebo ak sa jej poskytuje od¾ahèovacia služba,
alebo ak sa poskytuje opatrovate¾ská služba v rozsahu
najviac osem hodín mesaène
c) ktorej sa poskytuje peòažný príspevok na osobnú
asistenciu
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
3. Opatrovate¾ská služba sa poskytuje v domácnosti obèana v pracovných dòoch v èase od 700 hod. do 1500 hod.
prostredníctvom opatrovate¾ov, s ktorými obec uzatvára
pracovnoprávny vzśah.
§ 3 Konanie vo veci opatrovate¾skej služby
1. Konanie o odkázanosti na opatrovate¾skú službu sa
zaèína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovate¾skú službu, príloha è.
4.
2. Ak fyzická osoba vzh¾adom na svoj zdravotný stav nemôže sama podaś žiadosś o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podaś
žiadosś aj iná fyzická osoba.
3. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovate¾skej služby, je povinná podaś obci písomnú žiadosś
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovate¾skej služby, príloha è. 5, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia
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a adresu jej pobytu
b) druh sociálnej služby
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny
rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deò zaèatia poskytovania opatrovate¾skej služby
a èas poskytovania opatrovate¾skej služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie
zmluvy
4. Súèasśou žiadosti musí byś právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na opatrovate¾skú službu.
§ 4 Posudková èinnosś
1. Lekárska posudková èinnosś na úèely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby,
a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, prièom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto fyzickej osoby, príloha è. 3.
2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeò odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
3. Sociálna posudková èinnosś na úèely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré
ovplyvòuje zaèlenenie fyzickej osoby do spoloènosti. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.
4. Výsledkom sociálnej posudkovej èinnosti je sociálny
posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby
s śažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov,
úkonov starostlivosti o svoju domácnosś a pri základných aktivitách pod¾a prílohy è. 2 k zákonu o sociálnych
službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku
a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
5. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý
obsahuje:
a) stupeò odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s śažkým zdravotným
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom
v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o
svoju domácnosś a pri základných sociálnych aktivitách
c) návrh druhu sociálnej služby
d) urèenie termínu opätovného posúdenia
zdravotného stavu.
6. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovate¾skú službu.
§ 5 Poskytovanie opatrovate¾skej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovate¾skej služby je
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej
služby.
2. Opatrovate¾ská služba je terénna služba, ktorá sa poskytuje prednostne v byte obèana.

3. Opatrovate¾ská služba sa poskytuje na neurèitý èas alebo na urèitý èas.
4. Fyzická osoba je povinná písomne oznámiś mestu do
ôsmich dní zmeny v skutoènostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovate¾skú službu a zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na urèenie sumy úhrady za opatrovate¾skú službu.
5. Osobné údaje, ktoré spracúva obec na úèely poskytovania opatrovate¾skej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne obèianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o
majetku.
6. Obec vedie evidenciu o prijímate¾och opatrovate¾skej
služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane poètu hodín opatrovate¾skej služby a úhrady za jednu hodinu
opatrovate¾skej služby.
§ 6 Výška a spôsob úhrady za opatrovate¾skú službu
1. Prijímate¾ sociálnej služby je povinný platiś úhradu za
opatrovate¾skú službu pod¾a svojho príjmu a majetku.
2. Úhrada za opatrovate¾skú službu sa stanovuje vo výške
0,30 € (9,04 Sk/hod.) na jednu hodinu.
3. Opatrovate¾ská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 0,5 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne.
4. Celková výška úhrady za opatrovate¾skú službu v kalendárnom mesiaci sa urèí pod¾a rozsahu poskytovaných
úkonov a vypoèíta sa ako násobok sumy 0,30 € a poètu
hodín poskytovanej opatrovate¾skej služby.
5. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovate¾skej služby si klient dohodne s poskytovate¾om
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
Èlánok III.
§ 7 Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s śažkým zdravotným postihnutím odkázanej
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosśou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosśou orientácie.
2. Odkázanosś na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pod¾a odseku sa preukazuje posudkom
vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na úèely kompenzácie sociálnych dôsledkov śažkého
zdravotného postihnutia.
3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti v
zmysle zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Prepravná služba sa poskytuje:
a) obèanovi s trvalým pobytom v osobe s śažkým zdravotným postihnutím odkázanej na obci individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosśou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosśou orientácie
b) obèanovi inej obce fyzickej osobe s śažkým zdra-
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votným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosśou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosśou orientácie v prípade, že príslušný obecný
úrad bude refundovaś náklady na prepravnú službu:
bc) seniorovi nad 65 rokov s trvalým pobytom
v obci do 20 km prepravnej vzdialenosti
bd) seniorovi nad 65 rokov s trvalým pobytom
v obci nad 20 km prepravnej vzdialenosti;
be) inému obèanovi, ktorý nespadá do okruhu
osôb uvedených v bodoch a), b), c),d).
§ 8 Výška úhrady za prepravnú služba
1. Prepravná služba pre obèanov obce s ŤZP 0,30 €
(9,04 Sk)/km
2. Prepravná služba pre obèanov iných obcí s ŤZP 0,70 €
(21,09 Sk)/km
3. Prepravná služba seniorom obce nad 65 rokov
do 20 km 0,60 € (18,08 Sk)/km
4. Prepravná služba seniorom obce nad 65 rokov
nad 20 km 0,50 € (15,06 Sk)/km
5. Prepravná služba iným osobám 0,80 € (24,10 Sk)/km
6. Úhrady za prepravnú službu platí obèan priamou platbou v deò poskytnutia prepravnej služby.
7. Úhrada za prepravnú službu sa urèí ako súèin dåžky
prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravenej vzdialenosti.
§ 9 Právna ochrana obèana pri platení úhrady
1. Obèan je povinný platiś úhradu za poskytovanú opatrovate¾skú službu a prepravnú službu pod¾a svojho príjmu
a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovate¾skú službu,
prepravnú službu musí obèanovi zostaś mesaène z jeho
príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu (zákon 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov).
2. Ak sa príjem obèana posudzuje spoloène s príjmami
fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoloène posudzujú,
po zaplatení úhrady za opatrovate¾skú službu, prepravnú
službu musí zostaś mesaène z ich príjmu najmenej 1,3
násobok sumy životného minima (zákon è. 601/2003 Zb.
v znení neskorších predpisov).
3. Ak obèan nemá príjem alebo jeho príjem nepostaèuje
na platenie úhrady za opatrovate¾skú službu, prepravnú
službu môže úhradu alebo jej èasś platiś aj iná osoba,
s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovate¾skú službu.
4. Ak nevznikne obèanovi povinnosś platiś úhradu za
opatrovate¾skú službu, prepravnú službu alebo jej èasś,
prechádza táto povinnosś na rodièov alebo deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoloène s príjmom obèana, s ktorým
obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovate¾skú
službu.
5. Ak pod¾a predchádzajúcich odsekov nevznikne obèanovi povinnosś platiś úhradu za opatrovate¾skú službu,
prepravnú službu alebo jej èasś a táto povinnosś nevznikne ani rodièom alebo deśom a obèan zomrie, nezaplatená
úhrada za opatrovate¾skú službu alebo jej èasś je poh¾adávka obce, ktorá sa uplatòuje v konaní o dedièstve.

§ 11 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Oravské Veselé poskytuje sociálnu službu – opatrovate¾ská služba (§74 ods. 2 písm. d zák. o soc. službách) na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byś uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímate¾a sociálnej služby
zrozumite¾ný.
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytnutie sociálnej
služby je povinná podaś písomnú žiadosś o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní opatrovate¾skej služby obci príloha
è. 5.
3. Žiadosś obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovaś
opatrovate¾ská služba, dátum narodenia a adresu
jej pobytu
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovaś fyzickej osobe uvedenej v písmene a)
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny
rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deò zaèatia a poskytovania sociálnej služby a èas
poskytovania sociálnej služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie
zmluvy
4. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovate¾skej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje
a) oznaèenie zmluvných strán
b) druh poskytovanej sociálnej služby
c) vecný rozsah sociálnej služby pod¾a § 15 a formu
poskytovania sociálnej služby
d) deò zaèatia poskytovania sociálnej služby
e) èas poskytovania sociálnej služby
f) miesto poskytovania sociálnej služby
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej urèenia
a spôsob jej platenia
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu
službu
i) dôvody odstúpenia od zmluvy
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu pod¾a
§ 73 ods. 13 zák. o soc. službách
6. Ak sa zmenia skutoènosti, ktoré sú predmetom zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutoènosti
zmeniś dodatkom k zmluve, prípadne je možné zmluvu
vypovedaś tak, ako je uvedené v § 74 ods. 11 – 15 zák. o
soc. službách.
Èl. IV Podporné služby
§ 12 Od¾ahèovacia služba
1. Od¾ahèovacia služba je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s śažkým
zdravotným postihnutím pod¾a zák. è. 447/2008 Z. z. o
peòažných príspevkoch na kompenzáciu śažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len „FO, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje
alebo zabezpeèuje fyzickej osobe s śažkým zdravotným
postihnutím sociálna služba poèas obdobia v ktorom FO,
ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávaś.
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2. Od¾ahèovacia služba spoèíva v poskytnutí opatrovate¾skej služby osobe, ktorá je opatrovaná a to najviac poèas
30 dní v rámci jedného roka. FO, ktorá opatruje má možnosś èerpaś si vo¾no aj po jednotlivých dòoch, nie však po
hodinách
3. Od¾ahèovacia služba sa poskytuje v rozsahu najviac 8
hodín denne FO, ktorá opatruje a má trvalý pobyt v obci
Oravské Veselé
4. Ak má obèan záujem o poskytovanie od¾ahèovacej
služby, je povinný podaś obci písomnú žiadosś o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní od¾ahèovacej služby, príloha
è. 6, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia
a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny
rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deò zaèatia poskytovania od¾ahèovacej služby,
èas jej poskytovania a obdobie trvania tejto služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie
zmluvy
5. Žiadosś o od¾ahèovaciu službu je obèan povinný podaś
obci Oravské Veselé v dostatoènom èasovom predstihu.
6. Výška úhrady za od¾ahèovaciu službu je uvedená v závislosti od èasu jej poskytovania v zmysle § 7 tohto VZN.
Èl. V
§ 13 Prechodné ustanovenia
1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovate¾ská
služba pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2008 sa
považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovate¾skú službu pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009,
najdlhšie do 31. decembra 2010, prièom celková úhrada
za opatrovate¾skú službu poèas prechodného obdobia sa
stanovuje vo výške 0,30 € (9,04 Sk) za jednu hodinu.
2. Fyzická osoby, ktorá vykonáva opatrovate¾skú službu
pod¾a zákona úèinného od 1. januára 2009 je povinná
splniś podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buï úplné
stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného
kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31.
decembra 2011.
§ 13 Závereèné ustanovenia
1. Pokia¾ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR SR è. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona è. 445/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. Dòom nadobudnutia úèinnosti tohto VZN sa ruší
VZN è. 4/2008 o opatrovate¾skej službe, podmienkach a
postupe pri poskytovaní opatrovate¾skej služby, spôsobe
a výške úhrady za opatrovate¾skú službu.
3. VZN schválené uznesením obecného zastupite¾stva è.
5/2009 zo dòa 26. 6. 2009
4. VZN nadobúda úèinnosś dòa 1. 7. 2009

Vladimír Borák – starosta obce
Príloha è. 1 k VZN è. 58/ 2009 o spôsobe posudzovania
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri jednotlivých èinnostiach
1. Úkony stravovania
Umiestnenie jedla na tanier; naliatie tekutiny do pohára,
šálky a schopnosś ich prenesenia; bezpeèné prenesenie
jedla a tekutín z jedného miesta na druhé; úprava jedla
a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie f¾aše);
rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky; prenesenie jedla a nápoja k ústam; konzumácia jedla a nápojov
obvyklým spôsobom; rozpoznanie teploty jedla a nápojov;
zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi; zistenie
záruènej doby z obalov potravín a nápojov; dávkovanie
a užívanie enzýmov na trávenie pod¾a množstva a zloženia prijímanej potravy; dodržiavanie pitného režimu;
0 bodov = fyzická osoba (ïalej len FO) je pri väèšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony stravovania samostatne;
2. Vyprázdòovanie moèového mechúra
Presun na toaletu a z toalety; permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdòovaní moèového mechúra; manipulácia
s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho zneèisteniu; zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdòovaní moèového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy,
respektíve moèovej f¾aše); úèelná oèista po vyprázdnení
moèového mechúra;
0 bodov = fyzická osoba je pri väèšine úkonov vyprázdòovania moèového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby;
5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch
vyprázdòovania moèového mechúra odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby;
10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávaś všetky
úkony vyprázdòovania moèového mechúra;
3. Vyprázdòovanie hrubého èreva
Presun na toaletu a z toalety; permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdòovaní hrubého èreva;
manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho zneèisteniu; zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdòovaní hrubého èreva (pri použití WC alebo podložnej
misy); úèelná oèista po vyprázdnení hrubého èreva;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov vyprázdòovania
hrubého èreva odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch vyprázdòovania hrubého èreva odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony vyprázdòovania hrubého èreva;
4. Osobná hygiena
Umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlav-
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ných orgánov; výmena hygienických vložiek a plienok; vyèistenie zubov alebo zubnej protézy; príprava pomôcok
na holenie a oholenie sa; èesanie vlasov, umývanie a úprava vlasov; èistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad
odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích); èistenie
dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie
hlienov); èistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na
rukách; èistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na
nohách; make-up;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov zabezpeèenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri troch úkonoch zabezpeèenia osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony zabezpeèenia osobnej hygieny;
5. Celkový kúpe¾
Vykonanie celkového kúpe¾a vrátane umytia vlasov; rozpoznanie teploty vody; použitie pomôcok na vykonanie
celkového kúpe¾a (špongia, šampón, sprchový gél, pemza
a pod.); utieranie sa a krémovanie;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov celkového kúpe¾a
odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch celkového
kúpe¾a odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO osoba je schopná vykonávaś všetky úkony
celkového kúpe¾a;
6. Obliekanie, vyzliekanie
Výber obleèenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu
a klimatickým podmienkam; rozpoznanie jednotlivých
èastí obleèenia a ich správne vrstvenie; samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu; obutie a vyzutie obuvi (vrátane
zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi); nasadenie a
zloženie spevòovacích pomôcok; farebné zladenie obleèenia; rozpoznanie èistoty odevov a obuvi;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov obliekania a vyzliekania odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania
a vyzliekania odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony obliekania a vyzliekania;
7. Zmena polohy, sedenie a státie
Zmena polohy tela z polohy v ¾ahu do polohy v sede alebo
do polohy v stoji a opaène, prípadne s použitím pomôcky;
zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do
auta, z vozíka na poste¾, z vozíka na toaletu); zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho; udržanie polohy
v sede aspoò 30 minút; státie a vydržanie v stoji aspoò 10
minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou;
0 bodov = FO pri väèšine úkonov zmeny polohy, sedenia
a státia odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny
polohy, sedenia a státia odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony zmeny polohy, sedenia a státia;
8. Pohyb po schodoch
Výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím po-

môcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby;
0 bodov = FO nie je schopná pohybu po schodoch ani
s použitím pomôcok alebo s pomocou inej FO;
5 bodov = FO je pri pohybe po schodoch odkázaná na
pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná samostatného pohybu po schodoch s použitím alebo bez použitia pomôcok;
9. Pohyb po rovine
Chôdza aspoò 50 krokov bez pomoci s možnosśou použitia pomôcok – barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci;
udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s
vozíkom; chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok
alebo cez prekážky;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov pohybu po rovine
odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri jednom úkone pohybu po
rovine odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony pohybu po rovine;
10. Orientácia v prostredí
Orientovanie sa v priestore bytu alebo domu; orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu
zamestnania; orientovanie sa v neznámom prostredí;
orientovanie sa v cestnej premávke; poznávanie blízkych
osôb; opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom
je fyzická osoba ubytovaná; návrat do bytu, domu alebo
zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná; rozlišovanie zvukov a ich smeru; rozpoznávanie èasu, orientovanie sa v èase; rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu
alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba
ubytovaná;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie
v prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc FO ;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony orientácie v prirodzenom prostredí;
11. Dodržiavanie lieèebného režimu
Dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára; rozpoznanie
správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku; pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí; aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu); dodržiavanie diéty;
0 bodov = FO je pri väèšine úkonov dodržiavania lieèebného režimu odkázaná na pomoc inej FO;
5 bodov = FO je minimálne pri dvoch úkonoch dodržiavania lieèebného režimu odkázaná na pomoc inej FO;
10 bodov = FO je schopná vykonávaś všetky úkony dodržiavania lieèebného režimu;
12. Potreba doh¾adu
Doh¾ad pri èinnostiach uvedených v bodoch 1 až 11;
0 bodov = FO je odkázaná na nepretržitý doh¾ad pri väèšine èinností alebo FO s cystickou fibrózou je odkázaná
na doh¾ad minimálne pri štyroch èinnostiach;
5 bodov = FO je odkázaná na doh¾ad poèas dòa minimálne pri troch èinnostiach;
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10 bodov = FO nie je odkázaná na doh¾ad pri žiadnej
z èinností;
Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti

Počet bodov

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./deň)

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)

I

105 – 120

0

0

II

Stupeň 85 – 104

2–4

60 – 120

III

65 - 84

4–6

120 – 180

IV

45- 64

6–8

180 – 240

V

25- 44

8 – 12

240 – 360

VI

0- 24

Viac ako 12

Viac ako 360

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 – o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oravské Veselé
Obecné zastupite¾stvo Oravské Veselé, pod¾a § 6 ods.1
zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR è. 582/2004 Z. z.,
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie obce
Oravské Veselé èíslo 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Oravské Veselé.
Úvodné ustanovenie
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce.
2. Obec Oravské Veselé s úèinnosśou od 1. 1. 2010 ukladá tieto druhy miestnych daní:
a) daò z nehnute¾ností
b) daò za psa
c) daò za užívanie verejného priestranstva
d) daò za ubytovanie
e) daò za predajné automaty
f) daò za nevýherné hracie prístroje
3. Obec Oravské Veselé s úèinnosśou od 1. 1. 2010 ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zdaòovacím obdobím dane z nehnute¾ností, dane za
psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
5. Zdaòovacím obdobím dane za užívanie verejného
priestranstva je jeden, aj zaèatý kalendárny deò.
6. Zdaòovacím obdobím dane za ubytovanie je jedna
noc.
ÈLÁNOK I.
Daò z nehnute¾ností

Daò z pozemkov
§2
Základ dane a sadzba dane
1. Orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov urèená
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov pre
tento druh pozemkov je 0,1981 €/m2, t. j. 5,97,– Sk/m2.
2. Trvale trávne porasty
Základom dane je hodnota pozemku bez porastov urèená
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za
1 m2. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov pre
tento druh pozemkov je 0,0365 €/m2, t. j. 1,10 Sk/m2.
3. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy
Základom dane je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej
na 1 m2 pod¾a platných predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
4. Záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
Základom dane je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov pre tento druh
pozemkov je 1,8588 €/m2 56,– Sk/m2.
5. Stavebné pozemky
Základom dane je hodnota pozemku urèená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov pre tento druh
pozemkov je 3,3193 eura/m2, t. j. 100 Sk/m2.
6. Správca dane urèuje roènú sadzbu dane urèenej v odst.
1 až 5 tohto èlánku vo výške 0,35 % zo základu dane.
§3
Daò zo stavieb
1. Roèná sadzba dane zo stavieb sa na celom území obce
pre jednotlivé druhy stavieb urèuje takto:
a) 0,033 €/m2, t. j. 1,00 Sk/m2 za stavby na bývanie a
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drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 0,033 €/m2, t. j. 1,00 Sk/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre
vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie
inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb
na administratívu
c) 0,166 €/m2, t. j. 5,00 Sk/m2 za stavby rekreaèných
a záhradkárskych chát a domèekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,133 €/m2, t. j. 4,00 Sk/m2 za samostatne stojace
garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby urèené alebo používané na tieto úèely postavené mimo
bytových domov
e) 0,498 €/m2, t. j. 15,00 Sk/m2 za priemyselné stavby
a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
f) 0,664 €/m2, t. j. 20,00 Sk/m2 za stavby na ostatnú
podnikate¾skú a zárobkovú èinnosś, skladovanie a administratívu pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj
na iné úèely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova
využíva prevažne na administratívne úèely
g) 0,166 €/m2, t. j. 5,00 Sk/m2 za ostatné stavby
2. Roèná sadzba dane pod¾a § 3 sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje o 0,033 €, t. j. 1,00 Sk za každý aj zaèatý
m2 zastavanej plochy za každé ïalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
§4
Daò z bytov
Roèná sadzba dane z bytov sa zvyšuje takto:
a) 0,050 €/m2, t. j. 1,50 Sk/m2 za každý aj zaèatý m2
podlahovej plochy bytu
b) 0,050 €/m2, t. j. 1,50 Sk za každý aj zaèatý m2
podlahovej plochy nebytového priestoru
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Obec Oravské Veselé oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky verejne prístupných, priestorov a športovísk
c) pozemky v I. a II. stupni pásma hygienickej ochrany
vodných zdrojov
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) pozemky vo vlastníctve cirkvi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich potrebu, pozemky slúžiace na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov
2. Obec Oravské Veselé oslobodzuje od dane zo stavieb
a dane z bytov:
a) stavby alebo ich èasti vo vlastníctve cirkvi slúžiace
na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov
3. Obec Oravské Veselé znižuje daò za stavby a byty o 50%:
a) za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve obèanov
s śažkým zdravotným postihnutím, držite¾ov preukazu obèana s śažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj bezvládnych obèanov, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie

b) za stavby garáží vo vlastníctve obèanov s śažkým
zdravotným postihnutím, alebo držite¾ov preukazu obèana
s śažkým zdravotným postihnutím, alebo držite¾ov preukazu obèana s śažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané
na ich dopravu
4. Oslobodenie Obec Oravské Veselé neposkytne, pokia¾
sa pozemok, stavba alebo byt, garáž alebo ich èasti využívajú na podnikate¾skú èinnosś alebo prenájom.
5. Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie (žiadosś,
preukaz ZŤP a ZŤPS )predloží daòovník do 31. 5. príslušného zdaòovacieho obdobia ak doteraz nebol predložený.
§6
Platenie dane
1. Vyrobená daò z nehnute¾ností je splatná do 15 dní od
nadobúdnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Ak roèná daò z nehnute¾ností vyrubená fyzickej osobe
– obèanovi presahuje sumu 16,60 €, t. j. 500,– Sk a roèná
daò z nehnute¾ností vyrubená právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikate¾ovi presahuje sumu 165,97 €, t. j.
5.000,– Sk, správca dane urèí platenie dane za v dvoch
rovnakých splátkach s nasledovnou splatnosśou:
Prvá splátka je splatná pod¾a odseku (1), druhá splátka
do 30. augusta bežného zdaòovacieho obdobia.
3. Obec ustanovuje, že daò nižšiu ako 1,66 €, t. j. 50,– Sk
nebude vyrubovaś ani vyberaś.
4. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
§7
Daòové priznanie
Daòovník dane z nehnute¾ností je povinný podaś príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaòovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daòová povinnosś pod¾a stavu k 1. januáru zdaòovacieho obdobia a v ïalších
zdaòovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali
zmeny skutoènosti rozhodujúcich na vyrúbenie dane z
nehnute¾ností.
Èlánok II.
Daò za psa
§8
Predmet dane, daòovník a základ dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov
chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držite¾om psa, ak sa nedá preukázaś, kto vlastní psa
3. Základom dane je poèet psov.
§9
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa urèuje za jedného psa na kalendárny
rok.
2. Sadzba dane je za psa umiestneného v rodinnom dome
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alebo v bytovom dome vo výške 1,66 €, t. j. 50,– Sk
3. Za druhého a každého ïalšieho psa zaplatí daòovník
daò pod¾a bodu 2.
4. Pri vydaní známky za psa je daò vo výške 3,32 €, t. j.
100,– Sk

rá užíva verejné priestranstvo na úèely uvedené v predmete dane.

§ 10
Vznik a zánik daòovej povinnosti
Daòová povinnosś vzniká prvým dòom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane pod¾a § 8 a zaniká prvým dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daòovník už nie je
vlastníkom alebo držite¾om psa.
§ 11
Oznamovacia povinnosś a platenie dane
1. Daòovník je povinný písomne oznámiś vznik daòovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiś daò na zdaòovacie obdobie
alebo pomernú èasś dane na zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnosś.
2. V ïalších zdaòovacích obdobiach je daò na zdaòovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaòovacieho obdobia.
3. Ak daòová povinnosś zanikne v priebehu zdaòovacieho
obdobia a daòovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú èasś dane na zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnosś.
4. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
Èlánok III.
Daò za užívanie verejného priestranstva
§ 12
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom pre úèely tohto všeobecne
záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce (pod¾a LV è. 1034) , ktorými sa rozumejú: miestna cestná komunikácia, námestie, chodník,
trhovisko.
2. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného
priestranstva a to najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, predvádzanie tovarov a služieb, predajného zariadenia. (s výnimkou predajných zariadení, na ktoré sa
vzśahujú trhové poplatky)
b) umiestnenie cirkusu
c) umiestnenie technicko-zábavných atrakcií a iných
atrakcií
d) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, ve¾kokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov
§ 13
Daòovník
Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-

§ 14
Sadzby dane
1. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na
úèely uvedené v § 12 sú:
1.1. Umiestnenie predajného zariadenia na poskytovanie
služieb 0,33 €/deò, t. j. 10,– Sk/m2/deò
1.2. Plocha na umiestnenie
a) cirkusov – 19,91 €/deò, t. j. 600,– Sk/deò
b) lunaparkov, kolotoèov a iných atrakcií
– 13,27 €/deò, t. j. 400,– Sk/deò
1.3. Zariadenie staveniska, skládka a ostatné stavebné
zariadenia:
a) zariadenie staveniska – lešenie, oplotenie, UNIMO
bunky a pod. – 0,033 €/m2/deò, t. j. 1,– Sk/m2/deò
b) skládka s tuhým palivom – 0,03 €/m2/deò,
t. j. 1,-Sk/m2/deò
c) skládka vo¾ne loženého stavebného materiálu
(piesok, štrk a pod.) – 0,033 €/m2/deò,
t. j. 1,– Sk/m2/deò
d) ve¾kokapacitný kontajner – 3,32 €/deò,
t. j. 100,– Sk/deò
2. V ostatných prípadoch je sadzba dane 0,17 €/m2,
t. j. 5,– Sk/m2.
§ 15
Ohlasovacia povinnosś a platenie dane
1. Daòovník je povinný oznámiś svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deò vzniku daòovej povinností a požiadaś o súhlas
k takémuto užívaniu. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva.
2. Povolenie na užívanie verejného priestranstva pod¾a §
12 bod. 2 vydáva Obecný úrad Oravské Veselé.
3. V prípade zabratia verejného priestranstva bez povolenia sa použije sadzba 0,33 €/m2/deò, t. j. 10,– Sk/m2/deò.
4. Miestnu daò správca dane vyrubí platobným výmerom
a je splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
5. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave
Èlánok IV.
Daò za ubytovanie
§ 16
Predmet dane a daòovník
1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie
fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Daòovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 17
Základ dane
Základom dane je poèet prenocovaní.
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§ 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,17 €, t. j. 5,– Sk na osobu a prenocovanie.
§ 19
Platite¾ dane
1. Platite¾om dane je prevádzkovate¾ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2. Platite¾ dane je povinný registrovaś sa do 30 dní od
vzniku daòovej povinnosti.
3. O vybratej dani vedie prevádzkovate¾ evidenciu v „knihe
ubytovaných“. Daò za ubytovanie prevádzkovate¾ vyberá pri
nástupe daòovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.
4. O zaplatení dane prevádzkovate¾ vypíše príjmový pokladnièný doklad s predpísanými náležitosśami.
5. Platite¾ dane je povinný do 10 dní po skonèení každého
štvrśroka knihu ubytovaných predložiś správcovi dane na
kontrolu a vypoèítaś výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrśroka. Výšku dane oznámi písomne na tlaèive
vydanom správcom dane.
§ 20
Platenie dane
Miestnu daò správca dane vyrubí platobným výmerom.
Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
Èlánok V.
Daò za predajné automaty
§ 21
Predmet dane a daòovník
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje
a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu.
2. Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá predajný automat prevádzkuje.
§ 22
Sadzba dane a základ dane
1. Sadzba dane za predajný automat je 16,60 €/rok,
t. j. 500,– Sk/rok.
2. Sadzba dane za automat ponúkajúci cigarety a alkohol
je 66,38 €/rok, t. j. 2000,– Sk/rok.
3. Sadzba dane za automat ponúkajúci hygienickú obuv
v zdravotníckych zariadeniach je 16,60 €/rok,
t. j. 500,– Sk/rok.
4. Základom dane je poèet predajných automatov.
§ 23
Vznik a zánik daòovej povinnosti
Daòová povinnosś vzniká dòom zaèatia prevádzkovania
predajných automatov a zaniká dòom ukonèenia ich prevádzkovania.
§ 24
Oznamovacia povinnosś a platenie dane
1. Daòovník je povinný písomne oznámiś vznik daòovej
povinnosti (umiestnenie predajného automatu v priesto-

roch prístupných verejnosti) na oddelenie daní a poplatkov
Obecného úradu v Oravskom Veselom do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiś daò na zdaòovacie obdobie alebo pomernú èasś dane na zostávajúce
mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová
povinnosś. V ïalších zdaòovacích obdobiach je daò na
zdaòovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
tohto zdaòovacieho obdobia.
2. Oznámenie o vzniku daòovej povinnosti musí obsahovaś, idetifikaèné údaje daòovníka (prevádzkovate¾a), poèet
prevádzkovaných predajných automatov, názov automatu
a ponúkaný sortiment, výrobné èíslo každého automatu,
osvedèenie, názov a adresa umiestnenia predajného automatu.
3. Prevádzkovate¾ je povinný oznaèiś každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno
b) sídlo
c) IÈO
d) názov prevádzky a adresa umiestnenia automatu
4. Ak daòová povinnosś zanikne v priebehu zdaòovacieho
obdobia a daòovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú èasś dane za zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená.
5. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
Èlánok VI.
Daò za nevýherné hracie prístroje
§ 25
Predmet dane a daòovník
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšśajú alebo prevádzkujú za odplatu, prièom tieto prístroje nevydávajú peòažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na poèítaèové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3. Daòovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.
4. Základom dane je poèet nevýherných hracích prístrojov.
§ 26
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 33,19 €/
rok, t. j. 1000,– Sk/rok.
§ 27
Vznik a zánik daòovej povinnosti
Daòová povinnosś vzniká dòom zaèatia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov a zaniká dòom ukonèenia
ich prevádzkovania.
§ 28
Oznamovacia povinnosś a platenie dane
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1. Daòovník je povinný písomne oznámiś vznik daòovej
povinnosti (umiestnenie nevýherných hracích prístrojov
v priestoroch prístupných verejnosti) na oddelenie daní
a poplatkov Obecného úradu v Oravskom Veselom do 30
dní od vzniku daòovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiś daò za zdaòovacie obdobie alebo pomernú èasś dane
na zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daòová povinnosś. V ïalších zdaòovacích obdobiach je daò na zdaòovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaòovacieho obdobia.
2. Oznámenie o vzniku daòovej povinnosti musí obsahovaś, idetifikaèné údaje daòovníka (prevádzkovate¾a), poèet
prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov, výrobné
èíslo každého prístroja, osvedèenie, názov a adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
3. Ak daòová povinnosś zanikne v priebehu zdaòovacieho
obdobia a daòovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dòa zániku daòovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú èasś dane za zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia, za ktoré bola daò zaplatená.
4. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
Èlánok VII.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 29
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Oravské Veselé.
§ 30
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívaś
alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej èasś, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný úèel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnute¾ností
ako vodná plocha
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívaś alebo
užíva nehnute¾nosś nachádzajúcu sa na území obce na iný
úèel ako na podnikanie
c) podnikate¾, ktorý je oprávnený užívaś alebo užíva nehnute¾nosś nachádzajúcu sa na území obce na úèel podnikania
2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec
vyberá a za vybraný poplatok ruèí.
a) vlastník nehnute¾nosti; ak je nehnute¾nosś v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový
dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ruèí zástupca
alebo správca urèený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k urèeniu zástupcu alebo správcu, obec urèí spomedzi vlastníkov

alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie
b) správca, ak je vlastníkom nehnute¾nosti štát, vyšší
územný celok alebo obec (ïalej len „platite¾“). Platite¾ a
poplatník sa môžu písomne dohodnúś, že poplatok obci
odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci
ruèí platite¾
3. Poplatková povinnosś vzniká dòom, ktorým nastane
skutoènosś uvedená v bode 1. Poplatková povinnosś zaniká dòom, ktorým zanikne skutoènosś zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
§ 31
Urèené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny
rok.
§ 32
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je nasledovná:
1. Fyzická osoba
a) 0,0328 €, t. j. 0,988 Sk za osobu a kalendárny deò
pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt
b) 0,0274 €, t. j. 0,825 Sk za osobu a kalendárny deò
pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívaś nehnute¾nosś na území obce, ak
túto nevyužíva na podnikanie a nemá v meste trvalý alebo
prechodný pobyt (napr.rekreaèná chata, chalupa, záhrada, garáž a pod.) najmenej však vo výške 100,– Sk za kalendárny rok na nehnute¾nosś , ktorú poplatník užíva
2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
a) 0,13 €, t. j. 4,00 Sk za osobu (právnickú, fyzickú –
podnikate¾), zamestnanca a kalendárny deò pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikate¾, ktorá je oprávnená užívaś alebo užíva nehnute¾nosś
nachádzajúcu sa na území obce na podnikanie alebo na
iný úèel ako na podnikanie. Pri výpoète správca stanovuje
koeficient 1
b) 0,033 €, t. j. 1,00 Sk za miesto a kalendárny deò
pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikate¾, ktorá je oprávnená užívaś alebo užíva
nehnute¾nosś nachádzajúcu sa na území obce slúžiacej
na poskytovanie reštauraèných, kaviarenských a iných pohostinských služieb
c) 0,033 €, t. j. 1,00 Sk za zamestnanca a kalendárny
deò pre poplatníka, ktorým je právnická osoba a fyzická
osoba – podnikate¾ a jeho zamestnanca, ktorá je oprávnená užívaś alebo užíva nehnute¾nosś nachádzajúcu sa
na území obce za úèelom poskytovania zdravotníckych
služieb v zariadení s lôžkovou èasśou aj bez lôžkovej èasti
a pre školy a školské zariadenia. Pri výpoète mesto stanovuje koeficient 1.
3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
Pri množstvovom zbere zaplatí poplatník:
a) za 110 l nádobu – 0,0250 €/l, t. j. 0,75 Sk/l
odobratého odpadu, t. j. 2,75 €/vývoz 82,80 Sk/vývoz
b) za 240 l PL nádobu – 0,0145 €/l, t. j. 0,43 Sk/l
odobratého odpadu, t. j. 3,48 €/vývoz 104,83 Sk/vývoz
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§ 33
Urèenie poplatku
1. Poplatok sa urèuje na jeden kalendárny rok ako:
a) súèin sadzby poplatku a poètu kalendárnych dní v urèenom období, poèas ktorých má alebo bude maś poplatník pod¾a § 30 ods.1 a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo poèas ktorých nehnute¾nosś užíva alebo je
oprávnený užívaś, alebo
b) súèin sadzby poplatku, poètu kalendárnych dní v urèenom období a ukazovate¾a dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka pod¾a § 30 ods.1 b), c).
2. Ukazovate¾ produkcie komunálnych odpadov v urèenom období je súèet:
a) priemerného poètu ubytovaných osôb pripadajúci
na urèené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnute¾nosti nachádzajúcej sa
v obci poskytuje ubytovacie služby, do tohto poètu sa nezapoèítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt
b) miest urèených na poskytovanie služby pripadajúci
na urèené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnute¾nosti nachádzajúcej sa
v obci poskytuje reštauraèné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapoèítava
do ukazovate¾a produkcie priemerný poèet osôb
c) priemerný poèet zamestnancov, neznížený o poèet
osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt vynásobený koeficientom 1, ak ide o poplatníka,
u ktorého sa do ukazovate¾a produkcie nezapoèítava
priemerný poèet pod¾a písm.a) a b)
§ 34
Ohlasovacia povinnosś a vyrubenie poplatku
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dòa vzniku povinnosti platiś poplatok odo dòa, keï nastala skutoènosś, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako
aj od skonèenia obdobia urèeného obcou, za ktoré platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiś mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu a ak je poplatníkom osoba pod¾a § 30
ods.1b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikaèné èíslo
b) identifikaèné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na urèenie poplatku pod¾a § 33.
Spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súèasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku pod¾a § 37 aj doklady, ktoré odôvodòujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Miestny poplatok správca dane vyrubí platobným výmerom.
3. Daò sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z úètu peòažnom ústave alebo vkladom hotovosti
na úèet správcu dane v peòažnom ústave.
§ 35
Splatnosś poplatku
1. Poplatok pre fyzické osoby je splatný následovne:
a) do výšky 35,00 €, t. j. 1 055,– Sk do 31. mája

príslušného kalendárneho roka
b) nad 35,00 €, t. j. 1 055,– Sk v dvoch rovnomerných
splátkach a to prvá do 31. mája a druhá do 30. septembra.
2. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikate¾ov je splatný:
a) do výšky 165,97 €, t. j. 5 000,– Sk do 31. mája príslušného kalendárneho roka
b) nad 165,97 €, t. j. 5 000,– Sk v dvoch rovnomerných
splátkach a to prvá do 31. mája a druhá do 30. septembra
príslušného kalendárneho roka
3. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikate¾ov, ktorí využívajú množstvový zber je poplatok splatný štvrśroène.
§ 36
Oslobodenie a ú¾avy
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec na základe žiadosti poplatníka zníži, alebo odpustí za nasledovných podmienok:
a) poplatník sa dlhodobo zdržiava, alebo zdržiaval v zahranièí, po predložení dokladu napr. potvrdenie cudzineckej polície, registraèná karta, pracovná zmluva a potvrdenie o ubytovaní, vízum. Vo výnimoèných prípadoch, èestné
prehlásenie, doklad o pobyte preložený do slovenského
jazyka
b) poplatník má prechodný pobyt mimo územie obce, po
predložení dokladu o hlásení pobytu a potvrdenia o platbe
poplatku na mieste prechodného pobytu, ak je ubytovaný
v zariadení, ktoré je urèené na prechodné ubytovanie
c) poplatník je dlhodobo, alebo nastálo umiestnený
v domove sociálnych služieb, alebo je hospitalizovaný
v nemocniènom zariadení, po predložení potvrdenia sociálnych služieb a zariadenia zdravotnej starostlivosti
d) študenti stredných a vysokých škôl, po predložení potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia o ubytovaní
e) pobyt v nápravno-výchovnom ústave, po predložení
potvrdenia ústavu
f) pri vyrubenom poplatku nad 35 €, t. j. 1.055,– Sk sa
tento poplatok zníži o 10 % z celkovej sumy, ak poplatník
uhradí celý poplatok jednou sumou do 30. apríla bežného
zdaòovacieho obdobia
2. Poplatok môže byś znížený alebo odpustený na základe písomnej žiadosti poplatníka alebo zákonného zástupcu a po predložení príslušných potvrdení. Na predložené
doklady sa prihliadne iba v roku, v ktorom boli predložené.
§ 37
Splnomocòovacie a závereèné ustanovenia
1. Pri uplatòovaní tohto nariadenia v ïalších prípadoch
platia ustanovenia zák. NR SR è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(517/2005 Z. z., 538/2007 Z. z.) a ustanovenia zák. SNR
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Oravské Veselé sa uznieslo Obecné zastupite¾stvo Oravské Veselé dòa 26. novembra 2009 uznesením èíslo:
3. Dòom úèinnosti tohto všeobecne záväzného nariade-
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nia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravské Veselé è. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Oravské Veselé.

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnosś
1. januára 2010.
Vladimír Borák – starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009
– o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupite¾stvo obce Oravské Veselé na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 zákona SNR è. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Oravské Veselé:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravské Veselé è.
5/2009 – o urèení pravidiel èasu predaja v obchode a
èasu prevádzky služieb
Èl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ïalej len „nariadenie“) je vytvorenie základného rámca pre
výkon niektorých samosprávnych funkcií pod¾a zákona o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a osobitných zákonov, najmä v oblasti urèovania pravidiel
èasu predaja v obchodoch a èasu prevádzky poskytovania
služieb a vytvárania podmienok pre riadne zásobovanie
obyvate¾ov obce.
2. Úèelom tohto nariadenia je stanoviś základné kritériá:
– urèenie pravidiel èasu predaja v obchode a èasu prevádzky služieb
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzśahuje na všetky
právnické osoby a fyzické osoby – podnikate¾ov, ktoré prevádzkujú na území obce Oravské Veselé prevádzkarne obchodu (predajne) alebo služieb.
4. Predajòou a prevádzkaròou sa pod¾a tohto všeobecne
záväzného nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa vykonáva podnikate¾ská èinnosś a ktorý je urèený pre styk
so zákazníkmi, spotrebite¾mi.
Èl. 2
Pravidlá èasu predaja v obchode a èasu prevádzky služieb
1. Pri urèovaní èasu predaja v obchode a èasu prevádzky
služieb sa vychádza z pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby obèanov obce a požiadavky podnikate¾ov.
2. V rámci podmienok zabezpeèenia zásobovania obyvate¾ov obce a poskytovania služieb obyvate¾om obce sa
urèuje rozsah èasu predaja v predajniach a rozsah èasu
prevádzky služieb v prevádzkach (ïalej aj „otváracie hodiny“) nasledovne:
a) maloobchodné predajne tovaru všetkého druhu:
pondelok – nede¾a 06.00 hod. – 22.00 hod.
b) ve¾koobchodné predajne tovaru všetkého druhu:
pondelok – nede¾a 06.00 hod. – 22.00 hod.
c) prevádzky poskytujúce služby
pondelok – sobota 07.00 hod. – 20.00 hod.
d) ubytovacie zariadenia
pondelok – nede¾a 00.00 hod. – 24.00 hod.
e) pohostinské zariadenia (bary, pohostinstvá,

reštaurácie)
pondelok – štvrtok 08.00 hod. – 22.00 hod.
piatok – sobota
08.00 hod. – 24.00 hod.
nede¾a
11.30 hod. – 22.00 hod.
f) poskytovanie zdravotnej, lekárskej a sociálnej
starostlivosti
pondelok – nede¾a 00.00 hod. – 24.00 hod.
3. Podnikate¾ský subjekt je povinný urèiś predajný alebo
prevádzkový èas v prevádzkarni v rámci rozmedzia urèeného týmto všeobecne záväzným nariadením.
4. Povolenia a súhlasy o èase predaja vydané pred úèinnosśou tohto nariadenia zostávajú v platnosti, pokia¾ neodporujú tomuto nariadeniu. Podnikate¾ský subjekt, ktorého predajný alebo prevádzkový èas odporuje tomuto
nariadeniu, je povinný uviesś prevádzkový alebo predajný
èas do súladu s týmto nariadením do 31. 12. 2009.
Èl. 3
Kontrola, sankcie a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN na území obce
Oravské Veselé sú oprávnení vykonávaś:
a) starosta obce
b) poverení pracovníci Obecného úradu
v Oravskom Veselom
c) poslanci Obecného zastupite¾stva obce Oravské
Veselé
2. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia
uložiś právnickej alebo fyzickej osobe pokutu do výšky
6.638,78 € (200.000,– Sk).
3. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnute¾né aj pod¾a osobitných predpisov, najmä pod¾a zákona
o priestupkoch.
4. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnute¾né aj výpoveïou nájomcom z prenajatých nebytových
priestorov.
Èl. 4
Závereèné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
Obecným zastupite¾stvom obce Oravské Veselé dòa
26. 11. 2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnosś
12. 12.2009.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schva¾uje Obecné
zastupite¾stvo obce Oravské Veselé.
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V Oravskom Veselom dòa 26. novembra 2009
Vladimír Borák – starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 – o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Oravské Veselé

Obecné zastupite¾stvo obce Oravské Veselé vo veciach
územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona
è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 19 zákona è. 523/2004
Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 7 zákona è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto:
Všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce urèuje výšku a úèel
použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 1) základnej
umeleckej školy, poslucháèa jazykovej školy, dieśa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Oravské Veselé, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie pod¾a tohto nariadenia je:
a) základná umelecká škola, materská škola, jazyková
škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce
b) obec Oravské Veselé za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity
c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoloènosś
alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaïovate¾
základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy
a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území obce, ak
o dotáciu požiada.3)
§3
Výška a úèel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháèa
jazykovej školy, dieśa materskej školy a školských zariadení
v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce je urèená v prílohe è. 1
všeobecne záväzného nariadenia.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháèa
jazykovej školy, dieśa materskej školy a školských zariadení

v zriaïovate¾skej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoloènosti a inej právnickej osoby a fyzickej
osoby, ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada.3)
3. Prijímate¾ dotácie pod¾a § 2 je oprávnený použiś dotáciu
len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl
a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpeèiś hospodárnosś, efektívnosś a úèinnosś
jej použitia.
4. V prípade, že dotácia nebude vyèerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímate¾ povinný nevyèerpanú èasś dotácie vrátiś späś na úèet obce do 31. 12.
príslušného kalendárneho roku.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi pod¾a § 2dotáciu mesaène
(vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dòa príslušného mesiaca. Èasś dotácie
na prevádzkové náklady bude poskytnutá v priebehu roka
na základe dohody medzi obcou Oravské Veselé a prijímate¾om dotácie.
2. O termíne, èlenení a spôsobe poskytovania dotácie
bude príjemca dotácie pod¾a § 2 písomne informovaný
najneskôr do 15. kalendárnych dní po schválení dotácie
obecným zastupite¾stvom.
§5
Závereèné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s urèením výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháèa jazykovej školy, dieśa materskej školy a žiaka
školského zariadenia so sídlom na území obce Oravské Veselé, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením,
sa vzśahujú príslušné právne predpisy.4)
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupite¾stvom
v Oravskom Veselom uznesením èíslo 11/2009 zo dòa
15. 12. 2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úèinnosś dòa 1. 1. 2010.
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V obci Oravské Veselé dòa 15. 12. 2009
Vladimír Borák – starosta obce

Veselé Vianoce a šśastný
Nový rok 2010 Vám želajú
starosta obce, zamestnanci
obecného úradu a poslanci
obecného zastupite¾stva

OZNAM

Dòa 13. 02. 2010 o 1900, sa uskutoèní v taneènej sále KD III. roèník Obecného plesu. Pozývame všetkých, aby sa prišli zabaviś,
zatancovaś a posedieś pri dobrej hudbe. Hraś bude skupina GOLF z Nižnej. Vstupné je 13 € na osobu, vstupenky sú zlosovate¾né a na výhercov èaká bohatá tombola. Vstupenky je možné zakúpiś na obecnom úrade.
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