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Dary predo dvermi ...
Cválajúci čas nám opäť
navodil vianočnú atmosféru.
A hoci každý rok podobnú,
predsa len vždy aspoň trocha
inú. Každý rok sa na Vianoce
tešíme a možno v nepriamej
úmere - tí najmladší sa tešia
najviac. A tí skúsenejší, už
vedia, čo ich rok čo rok čaká,
by ich možno niektorí mali už
najradšej za sebou. Vianočný zhon – upratovanie, nákupy, varenie, pečenie, prijímanie návštev, darčeky – to
musíme jednoducho prežiť.
Niektorí chcú prežiť Vianoce
iba s tými svojimi najbližšími
a s darčekmi, ktoré nič hmotného nestoja a navyše sa ich
netýka ani Euro ani ﬁnančná
kríza. Darčekmi v podobe
obyčajného ľudského šťastia a vzájomného porozumenia, zabalenými do obyčajnej úprimnosti... Všetci túžime
po zdraví, šťastí, peniazoch, dobrom zamestnaní, bývaní i priateľoch. Niekedy sa pramálo o to sami pričiníme,
ba priam veríme, že to všetko predsa musí prísť samo!
Dnešná doba nám ponúka viacero receptov a nápadov
na šťastie, zdravie, lásku a blahobyt. Stačí iba Váš dátum narodenia, stačí zavolať, zaplatiť a z druhej strany
sa hovorí akoby z Vašej duše, hovorí tak presvedčivo,
a to, čo Vy chcete počuť! Dnešná doba ponúka ďalších
zaručených externých „pomocníkov“ na šťastie - no zatiaľ si ale absolutná väčšina z nás zvyká iba na „svojho lekára“. Nechcem nikoho oberať o nádej v podobe
ponúkaného šťastia v spomínanej podobe, nechcem
k tomu nabádať ani iných. Nechcem byť ani strojcom
Vášho sklamania z jej „zaručených rád a istôt“. Každý
sa musí na vlastnej koži (a peňaženke) presvedčiť. Kedysi sme v očakávaní a s obrovskou nádejou doslova
hltali akýsi nie deﬁnovateľne záhadný pohľad liečiteľa
s charizmatickým hlasom z televíznej obrazovky... Nie
sme síce zdravší, ale aspoň sme z toho (snáď) nadobro
vyzdraveli. Buďte v prvom rade každý sami sebe veštcom a vykonávateľom dobrých rád. V prvom rade sa

každý sám pričíňajme o svoje zdravie, šťastie, radosť,
spokojnosť. A nezabudnime ani na najbližších a urobme pre nich vždy to najlepšie a najviac. Nezabudnime
však ani na tých ostatných - aj tí sú našou súčasťou, našim okolím a naopak... Skúsme ich aspoň chápať a porozumieť, a nebráňme sa tomu ostatnému, čo príde po
tom - samo a spontánne. Aby sme lásku a spolupatričnosť k svojmu okoliu „nevybavili“ iba príspevkom na jednu z množstva charitatívnych akcií, častokrát spojených
s veľkolepými podujatiami a s plejádou celebrít a vysokou „réžiou“... Predo dverami máme Vianoce. Prinášajú nám dary. Otvárajú srdcia, vždy boli a sú štedré - aj
v časoch biedy a vojen. Štedré na ľudskosť, na lásku,
toleranciu, spolupatričnosť, štedré na úsmev i vľúdne
slovo, štedré na pokoj, vľúdnosť a pokoru. Prijmite tieto
dary, prijmite ich s vďakou a v hojnom množstve. Tak
aby sme ich mohli aj iným rozdávať, a nielen v čase
vianočnom, ale aj počas celého nového roku 2009, do
ktorého Vám prajem veľa vytrvalosti a síl napriek tomu,
že nám prináša množstvo nových vecí, ktoré budeme
musieť denno denne riešiť.
Štefan Magoči
starosta obce

Veselé Vianoce a šťastný nový rok !
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Zo života ZŠ s MŠ

Návrat k tradíciám našich predkov
Školský rok 2008/2009 je prelomovým rokom v živote každej školy - začína sa reforma školstva, ktorá postupne zavádza
nové inovatívne metódy, formy a obsah vzdelávania. Zameriava sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
Každá škola si môže určiť v rámci svojho školského vzdelávacieho programu svoje smerovanie. Náš školský program
má názov: „Ak chceme byť úspešní, musíme byť o krok vpredu“.
V rámci možných voľných hodín bola posilnená výuka cudzieho jazyka od 1. ročníka, zavedený 2. cudzí jazyk od 5. ročníka.
Boli posilnené prírodovedné predmety - matematika a fyzika.
Zaviedol sa predmet Informatika od 1. ročníka.
Program sa zameriava na interdisciplinárny prístup k regionálnej výchove vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra - výučbou tradičných ľudových remesiel a ľudovej slovesnosti, na
vzdelávaciu oblasť Človek a príroda - vyučovanie prírodných
javov novou formou vyučovania - integrovaným a blokovým
vyučovaním, inováciami v obsahu, formách, metódach a didaktických prostriedkoch vzdelávania.
V primárnom stupni vzdelávania bude zavádzať prvky novej
formy edukácie - integrované tematické vzdelávanie. Novým
predmetom našej školy je Výtvarné spracovanie materiálu,
ktorého cieľom je prostredníctvom ľudového umenia a remesiel prehlbovať vzťah k minulosti a prostrediu, v ktorom žijeme,
rozvíjať zručnosti a schopnosti, estetické cítenie prostredníctvom kontaktu s hmotnou ľudovou kultúrou a vciťovanie sa do
myslenia našich predkov cez duchovnú kultúru. Cesta k týmto
cieľom je jednoduchá: cez dotyky s prírodnými materiálmi hľadať cesty k pochopeniu sociálneho a kultúrneho pozadia našich
predkov, ktorí si z týchto materiálov vyrábali veci každodennej
potreby, veci jednoduché a jednoducho krásne. Cez kontakt s
materiálom, cez vlastnú skúsenosť hľadať vlastné korene. Materiál sa nám stal východiskom a zároveň aj prostriedkom na
tejto ceste.
V priebehu školského roka sa žiaci zoznámia so základnými
materiálmi a technikami domácej výroby slovenskej ľudovej
kultúry. Počas školského roka žiaci získajú základné vedomosti a osvoja si zručnosti pri práci s drevom, hlinou, drôtom a
pletivami, teda pletením z prútia, šúpolia a slamy. Naučia sa
niektoré textilné techniky, ako pliesť jednoduché šnúrky, tkať
na ráme a na krosnách. Ľudové umenie a s ním spojené remeselné techniky boli vždy úzko prepojené s kalendárnymi i
cirkevnými sviatkami, a tým na zvykmi a obradmi s nimi spojenými. Preto sa v tomto predmete venujeme aj zvykosloviu a
tradíciám, ktoré sú súčasťou duchovných hodnôt ľudovej kultúry. Tomu sa podriadil aj časový plán. Pri výbere techník a
materiálov rešpektujeme v prvom rade regionálne zvyklosti a
tradície. Snažíme sa však vždy poukázať na regionálne odlišnosti a špeciﬁká jednotlivých techník a remesiel na Slovensku.
Cieľom predmetu je výchova k úcte a hrdosti na svoj región,
poznaniu histórie, významných osobností regiónu, ich prínos
pre región, tradície a zvyky regiónu, oboznámenie sa s tradičnými remeslami.
Predmet zoznamuje žiakov jednoduchým a príťažlivým spôsobom so starými, už i zanikajúcimi remeslami našich predkov,
so starými vecami a nástrojmi, ktoré k svojej práci v uvedených
remeslách potrebovali. Špeciﬁkom predmetu je sprostredkovanie rôznych informácií o niektorých zaujímavých remeslách
prostredníctvom zážitku. Tento zážitok žiaci získajú prostredníctvom rôznych činností súvisiacimi s uvedenými remeslami.

Cieľom predmetu je, aby sa žiaci s remeslami nielen zoznámili
a získali predstavu o konkrétnych činnostiach daného remesla,
ale aj dokázali vyrobiť konkrétny, reálny výrobok.
Predmet rozvíja príťažlivým a netradičným spôsobom profesionálnu orientáciu žiakov, zoznamuje s remeslami našich
predkov, z ktorých mnohé činnosti sú využívané i v niektorých
súčasných remeslách. Naša škola sa zapája do projektu Školy
podporujúce zdravie, zameriava sa na ekológiu, a preto sa pri
práci so žiakmi v tejto oblasti zameriavame i na spätie človeka
s prírodou, na využitie prírodných materiálov, odpadových materiálov, na ochranu prírody, na šetrenie energiami a na zoznámenie s výrobou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu.
Tento predmet je aktivitou, ktorá je súčasťou projektu „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý škola získala z eurofondov. Jeho cieľom je:
- Inovovať školský učebný plán vo vzdelávacej oblasti Umenie
a kultúra s prvkami blokového vyučovania a interdisciplinárneho prístupu, poznávať hodnoty tradičného umenia a kultúry
regiónu, uvedomiť si národnú identitu na základe osvojenia si
výpovede umeleckých diel a získať úctu k svojej kultúre.
- Vybaviť špeciálnu učebňu didaktickými prostriedkami na
výučbu tradičných remesiel a ľudovej slovesnosti.
- Aktualizovať ekologický štýl života našich predkov a šetrné
využívanie prírodných zdrojov.
- Inovovať školský učebný plán s prvkami blokového a integrovaného vyučovania biológie, fyziky a chémie v nižšom
sekundárnom vzdelávaní, v ktorom sa budú hľadať zákonité
súvislosti medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
- Vybaviť multifunkčnú učebňu didaktickými a multifunkčnými pomôckami
- Zmeniť klasickú formu vyučovania primárneho vzdelávania
na integrované tematické vyučovanie, ktoré umožní cieľovým
skupinám rozvíjať kľúčové kompetencie a pripraviť ich na samostatnú prácu použitím vhodných inovovaných didaktických
prostriedkov
Náš školský vzdelávací program umožní rozvíjať kľúčové
kompetencie žiakov v modernej digitálnej dobe, ale nezabúda
na výchovu a úctu k svojmu regiónu a ľudovým tradíciám. Cieľom školy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň, kompetencie a zručnosti všetkých žiakov, aby boli pripravení pre trh práce.
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PaedDr. Klára Vranaiová
riad. školy

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Čečejovce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2008
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce.
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Čečejovce.
(2) Obec Čečejovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Čečejovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň
z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Čečejovce
uvedené v § 6 zákona o miestnych daniach v členení podľa ust. § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. § 7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia
správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z
platnej právnej úpravy.
(4) Hodnota pozemkov na území obce Čečejovce v členení podľa ust. §
6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je pre ornú pôda, chmelnice, vinice,
ovocné sady 0,4225 eur/m2.
(5) V súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona
o miestnych daniach sa pre trvalý trávny porast použije hodnota pozemku
0,0232 eur/m2 určená v súlade požiadavkami tohto ustanovenia.
(6) V súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach správca dane
určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pre druh pozemku:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, použije hodnota pozemku
0,1659 eur/m2.
Hodnota týchto pozemkov určená týmto ustanovením nariadenia sa použije,
len pokiaľ daňovník nepreukáže znaleckým posudkom inú hodnotu.
(7) V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o miestnych daniach správca dane
určuje, že hodnota pozemku uvedená v prílohe č. 2 zákona o miestnych
daniach je pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85
eur/m2 a pre stavebné pozemky 18,58 eur/m2.
(8) V súlade s ust. 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje
všeobecnú ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy (ust. § 6
zákona o miestnych daniach) pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,35 %,
b) trvalé trávne porasty
0,50 %,

c) záhrady
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,35 %,
0,80 %,
0,35 %,
0,30%,
0,35 %

§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona
o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Čečejovce, ktoré
majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží
spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona
o miestnych daniach.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca
časť strešnej konštrukcie stavby.
(4) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci Čečejovce/ v časti obce Seleška
v katastrálnom území Čečejovce nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
0,050 eur/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,050 eur/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
0,400 eur/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov
0,170 eur/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na administratívu
0,330 eur/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,660 eur/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f) 0,170 eur/m2
(5) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca
dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,030 eur
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome
na území obce Čečejovce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14
zákona o miestnych daniach).
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov
v obci Čečejovce v katastrálnom území Čečejovce vo výške 0,100 eur za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a vo výške 0,330 eur
za každý aj začatý m2 nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane
s ohľadom na miestne podmienky v obci Čečejovce znižuje daň z pozemkov nasledovne:
a) o 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania
starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú
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potrebu. Oslobodenie správca dane neposkytne v prípade, ak v evidencii
trvalého pobytu je na danej adrese evidovaná ďalšia osoba, na ktorú sa
toto oslobodenie nevzťahuje (mladšia ako 70 rokov).
(2) V súlade s ust. § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na
miestne podmienky v obci správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
nasledujúce pozemky:
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, urnové háje,
b) pozemky vo vlastníctve obce, škôl a cirkví neslúžiace na podnikateľské
účely,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(3) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych
podmienok v obci Čečejovce znižuje správca dane daň zo stavieb a daň
z bytov nasledovne:
a) o 50 % z daňovej povinnosti na stavby slúžiace na bývanie a byty vo
vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Oslobodenie správca dane neposkytuje
v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese ďalšia evidovaná osoba, na ktorú sa toto zníženie dane nevzťahuje,
b) o 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových
domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlom používané
na ich dopravu.
(4) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach sa s ohľadom na
miestne podmienky v obci Čečejovce správca dane oslobodzuje od dane
zo stavieb a bytov stavby a byty vo vlastníctve obce, cirkví a škôl, ktoré
neslúžia na podnikanie.
(5) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom
dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.
(6) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú
povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada,
pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
dni schválenia príklepu súdom. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť
vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie
do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu
príslušného zdaňovacieho obdobia, správcovi dane skutočnosti rozhodujúce
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú
zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje
zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku,
zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov, ktoré sú určené vo všeobecne
záväznom nariadení a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach. Daňovník nie je
povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový
priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods.1 písm. a) a
b) zákona o miestnych daniach.
(8) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
(9) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie
podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci

dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov,
ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie
podáva jeden z manželov.
(10) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce
na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(11) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný
uviesť aj obchodné meno alebo názov, identiﬁkačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje
podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené
podľa osobitného predpisu.
(12) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane
každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť
dane vydražiteľovi v súlade s § 20 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Pri
dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi,
ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
(13) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach
neustanovuje inak.
(14) Správca dane určuje, že daňovník môže zaplatiť daň z nehnuteľnosti
aj v splátkach v prípadoch , že daň prevyšuje u fyzických osôb sumu 66,39
eur a u právnických osôb a fyzických osôb -podnikateľov sumu 663,88
eur. Daň bude rozpočítaná na štyri rovnaké splátky, rozdiel môže vzniknúť
len pri zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet
splátok musí zodpovedať sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. Splátky dane
z nehnuteľnosti sú splatné v nasledujúcich termínoch:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. júna
3. splátka do 30. septembra
4. splátka do 30. novembra
Platenie dane v splátkach nie je možné v prípadoch, že dátum vydania platobného výmeru nie je aspoň 15 dní predo dňom splatnosti prvej splátky.
Daň za psa
§7
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou
osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné
účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane
sadzbu dane 7 eur za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1
zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(7) Písomné oznámenie sa doručuje osobne alebo doporučeným listom
správcovi dane na obecný úrad dvojmo a musí obsahovať označenie vlastníka
alebo držiteľa psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej
osobe názov a sídlo), druh psa (prípadne i meno), jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa.
(8) Vznik daňovej povinnosti preukazuje daňovník.
(9) Zánik daňovej povinnosti preukazuje daňovník.
(10) Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období pla-
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tobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(11) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň zo psa splatná bez vyrubenia,
a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(12) Daňovník môže daň zo psa zaplatiť na účet obce Čečejovce, VUB
Košice č. u. 1723542/0200, a to poštovou poukážkou alebo prevodným
príkazom.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Čečejovce, a to:
a) hlavné a vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
od krajnice po krajnicu,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj
tovaru,
b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) parkovanie nákladných motorových vozidiel na vyhradenom parkovisku.
(4) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane,
v súlade s ust. § 33 zákona o miestnych daniach pre osobitne užívané verejné
priestranstvá podľa § 8 ods. (3) tohto nariadenia takto:
a) 4 eur za 1 predajné miesto za každý započatý deň,
b) 10 eur za každý započatý deň,
c) 0,33 eur za 1m2 /za každý započatý deň,
d) 4 eur za každý započatý týždeň.
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
(8) Daňovník je povinný podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva písomne správcovi dane, najneskôr deň pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, v neodkladných prípadoch najneskôr
v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré
môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane v deň vzniku
skutočnosti.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené
do pôvodného stavu v deň skončenia užívania verejného priestranstva.
(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane platobným
výmerom.
Daň za predajné automaty
§ 10
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré
vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty
nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné
automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych
daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 70 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných
automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.
(7) Daň za predajné automaty vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom
období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za predajné automaty splatná
bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(9) Daň možno zaplatiť na účet obce č.ú. 1723542/0200 poštovou poukážkou
alebo prevodným príkazom.
(10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
(11) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na
Obecný úrad v Čečejovciach.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu predajného automatu, miesto
prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu predajného automatu, miesto doterajšieho
prevádzkovania.
(12) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom
predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto (adresa) osadenia automatu.
(13) Od dane sú, v súlade s ust. § 51 zákona o miestnych daniach, oslobodené predajné automaty:
a) na lístky hromadnej dopravy,
b) na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazových pohlavných chorôb.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 11
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré
sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane nasledovne:
a) 70 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(8) Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za nevýherné hracie prístroje
splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
(11) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na
Obecný úrad v Čečejovciach.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania.
(12) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) prevodným príkazom
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b) poštovou poukážkou na účet obce VUB Košice, č. ú. 1723542/0200
(13) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov
je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom
hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto (adresu) osadenia nevýherného hracieho prístroja.
(14) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
ČASŤ TRETIA
MIESTNE POPLATKY
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 14
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok za odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie
je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce za účelom poskytovania zdravotníckych
služieb,
c) právnická osoba a podnikateľ ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom poskytovania
pohostinských a reštauračných služieb,
d) právnická osoba a podnikateľ ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber).
(4) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá
a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s
výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec (ďalej len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým
zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
- pre poplatníkov podľa bodu a) vo výške 0,032876 eur za osobu a kalendárny deň
- pre poplatníkov podľa bodu b) vo výške 0,09863 eur za prevádzku a
kalendárny deň
- pre poplatníkov podľa bodov c) a d) vo výške 0,0341 eur /1 l pri nádobe
110 litrovej a frekvencii vývozu 2 krát mesačne.
(7) Správca dane určuje poplatok takto :
- pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. a) nariadenia: 12 eur na osobu
a rok
- pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. b) nariadenia: 36 eur za prevádzku
a rok
- pre poplatníkov podľa § 14 odst. 2 písm. c) a d) nariadenia: 90 eur za 1
nádobu a rok
(8) Poplatník je povinný do jedného mesiaca
a) odo dňa vzniku povinnosti zaplatiť poplatok

b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť
obci:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identiﬁkačné údaje“); ak je poplatníkom
osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia, názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identiﬁkačné číslo (IČO),
- identiﬁkačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa
§ 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c) oznámiť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
- podľa § 14 odst. 2 bodu a) nariadenia počet osôb v domácnosti
od 1 - 5 osôb = 1 smetná nádoba
- podľa § 14 odst. 2 bodu b) nariadenia len počet prevádzok na území
obce
- podľa § 14 odst. 2 bodu c) nariadenia kapacitu prevádzky
1 - 40 osôb = 2 smetné nádoby
41 a viac osôb = 4 smetné nádoby
- podľa § 14 odst. 2 bodu d) nariadenia počet zamestnancov
1 - 4 = 1 smetná nádoba,
5 - 10 = 2 smetné nádoby,
11 a viac = 5 smetných nádob.
(9) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že
jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo
ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Splatnosť poplatku sa
stanovuje termínom uvedeným v platobnom výmere.
(11) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby /alebo odpustí za obdobie,
za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí, alebo že sa zdržiaval mimo obce. O znížení
poplatku rozhodne obec na základe žiadosti poplatníka.
(12) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.
(13) Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší
poplatok ako bol povinný uhradiť, obec mu vráti vzniknutý rozdiel do 60
dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Čečejovce
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane
a miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce Čečejovce.
(3) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a h) tohto nariadenia
možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane
vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 3
tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia
alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať
pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu
daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a
zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
právnych predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Čečejovce sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa 11. 12. 2008.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce zo dňa 12. 12. 2007 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Čečejovce.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1.
2009.
V Čečejovciach dňa 11. 12. 2008
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Štefan Magoči
starosta obce

TELESNÁ KULTÚRA

FUTBAL

Fit-klubu RAY v roku 2008
Občianske združenie Fit-klub RAY prešiel od 24. júla 2004, kedy
otvoril brány pre svojich cvičencov, mnohými zmenami. Rozšírenie
priestorov, ich rozsiahla rekonštrukcia, nákup nových posilňovacích
zariadení, zmeny v organizačnej štruktúre, zlepšenie kvality poskytovaných služieb, nárast počtu cvičencov, rozvíjanie športového ducha
a najmä úspechy našich reprezentantov považujeme za najvýznamnejšie medzníky krátkej, ale úspešnej histórie fungovania klubu. Poslanie
Fit-klubu RAY ako aj ﬁlozoﬁa uskutočňovania predmetu činnosti, prebieha od jeho začiatku na báze neziskovosti, t.j. všetky príjmy združenia sa vynakladajú na zlepšovanie tréningových podmienok, vybavenia
a chodu klubu. Od začiatku roku 2008 boli ﬁnančné prostriedky investované najmä na nákup hyperextenznej lavičky, bradiel a sady jednoručných činiek spolu so stojanom.
Orgánmi združenia sú Rada členov, Kontrolná komisia a Predseda.
Rada členov v súčasnosti pôsobí v zložení: Richard Kuba a Tibor Gyüre. Členmi kontrolnej komisie sú: Mgr. Ladislav Dringuš a Ing. Tomáš Vranai. Predsedom Fit-klubu RAY je od jeho založenia PhDr. Peter
Dringuš.
K napĺňaniu prioritného cieľa a poslania klubu patrí aj hľadanie optimálneho prístupu k jednotlivým cvičencom. Tréningy cvičencov sa od
založenia klubu riadia Koncepciou tréningových príspevkov Fit-klubu
RAY. Koncepcia rozlišuje tri kategórie cvičencov (cvičenec, cvičenec
do 19. rokov veku a cvičenec - žena). Rozlíšenie cvičencov je dôležité
z hľadiska určenia ceny tréningu. Cvičenec si ďalej môže vybrať jeden
z ponúkaných tréningových programov: „Paušál 15“, „Paušál 30“, „Paušál, 45“, „Paušál 60 a viac“ alebo môže byť evidovaný ako cvičenec
bez zvoleného paušálu. Jednotlivé paušály znamenajú počet tréningov,
ktoré si cvičenec vopred predplatí na obdobie jedného štvrťroka (t.j.
troch po sebe nasledujúcich mesiacov kalendárneho roka). Predmetná
koncepcia je neustále aktualizovaná v súvislosti s potrebami klubu. Jej
aktualizácia sa pripravuje aj k 1. januáru 2009.
Najvýznamnejšími športovými úspechmi klubu v roku 2008 sú
umiestnenia Mareka Toplanského, ktorý sa zúčastnil rôznych súťaží:
Senica (SR) - 2. miesto, Třinec (ČR) - 3. miesto, Barcelona (Španielsko) - 7. miesto, Karlove Vary (ČR) - 2. miesto, Banská Bystrica (majstrovstvá SR) - 1. miesto, Bydgoszcz (Poľsko) - 4. miesto. V súťaži
o najlepších športovcov pre rok 2008 v rámci „Českej spoločnosti pre
naturálny šport“ sa Marek Toplanský umiestnil na 2. mieste v kategórii
mužov od 21 - 40 rokov. Toto ocenenie mu bolo odovzdané v Přerove
(ČR). Tieto umiestnenia patria zároveň medzi najvýznamnejšie osobné
úspechy nášho reprezentanta.
Záujemcovia o využívanie služieb posilňovne majú možnosť kontaktovať predstaviteľov klubu, ktorí im ochotne zodpovedajú položené
otázky ako aj podrobne oboznámia s pravidlami fungovania klubu.

Výsledky posledných kôl jesennej
časti súťaže 2008/2009 (I. trieda
dospelých):
Čečejovce - Seňa 1:0, Čečejovce - Perín
4:2.

Tabuľka po jesennej časti
1. Veľká Ida
2. Poproč
3. Kokšov-Bakša
4. Paňovce
5. Valaliky
6. Geča
7. Malá Ida
8. Seňa
9. Svinica
10. Perín
11. Trstené p/H
12. Koš. Olšany
13. Ďurkov
14. Čečejovce

14 12
14 10
13 10
14 6
14 5
14 5
14 5
14 4
14 5
14 5
14 5
14 5
13 5
14 4

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

2
0
1
6
6
7
8
6
8
8
9
9
8
8

40: 9
56:15
28:13
27:25
29:28
23:20
23:29
12:19
28:43
28:43
19:27
22:35
25:40
21:35

36
34
32
20
18
17
16
16
16
16
15
15
15
14

Hrací plán jarnej časti súťaže 2008/2009
(I. trieda dospelých):
5. 4. 2009 15.30
12. 4. 2009 15.30
19. 4. 2009 16.00
26. 4. 2009 16.00
3. 5. 2009 16.30
10. 5. 2009 16.30
17. 5. 2009 17.00
24. 5. 2009 17.00
31. 5. 2009 17.00
7. 6. 2009 17.00
14. 6 .2009 17.00
21. 6. 2009 17.00

Čečejovce - Veľká Ida
Kokšov-Bakša - Čečejovce
Čečejovce - Trstené p/H
Poproč - Čečejovce
Čečejovce - Valaliky
Paňovce - Čečejovce
Čečejovce - Koš. Olšany
Geča - Čečejovce
Čečejovce - Svinica
Ďurkov - Čečejovce
Čečejovce - Malá Ida
Seňa - Čečejovce

PhDr. Peter Dringuš
predseda klubu

Z predvianočného vystúpenia žiakov základnej školy
s materskou školou v kultúrnom dome dňa 14. 12. 2008
Foto: Ing. Ján Krcho
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AKTUALITY

Zo života miestnej organizácie Z činnosti Klubu dôchodcov Harangó
CSEMADOK
Končiaci sa rok 2008 bilancuje nielen každý človek, ale aj každá
V našej základnej organizácii v súčasnosti vyvíjajú činnosť dve skupiny - spevácka skupina, ktorá vo februári
oslávi 20. výročie svojho vzniku a folklórna skupina, ktorá bola založená pred rokom.
Členmi speváckej skupiny sú Vlasta Bimbová, Helena Fedorová, Mária Feteriková, Alžbeta Hozová, Mária
Kiššová, Eva Kocaiová, Blažej Pelegrin, Mária Šnírová,
Mária Takáčová a Mária Vidašičová.
Členmi folklórnej skupiny sú Anna Dienesová, Erika
Dringušová, Anastázia Görčöšová, Helena Juhásová,
Mária Lacková, Helena Pelegrinová a Mária Vidašičová.
Z posledných vystúpení speváckej skupiny je možné
uviesť októbrové vystúpenie na oslavách 10. výročia založenia speváckej skupiny z Debrade a novembrové hosťovanie na oslavách pre dôchodcov v Janíku na pozvanie
tamojšej skupiny CSEMADOK. Spevácka skupina sa v
súčasnosti pripravuje na súťaž pod názvom Krásna purpurová ruža (Bíborpiros szép rózsa), ktorá sa uskutoční
na jar.
Folklórna skupina MO CSEMADOK sa pravidelne zúčastňuje na celoslovenskom Divadelnom festivale Béniho Egressyho. 13. novembra 2008 sa na tomto podujatí
zúčastnili už po siedmy raz a predstavili sa hrou Tri generácie. Predstavenie získalo uznanie obecenstva ako aj
poroty. Mária Lacková (Mariska néni) získala cenu za
najlepšiu vedľajšiu rolu. Dúfame, že sa na tomto podujatí
zúčastníme aj o rok a budeme mať možnosť šíriť dobré
meno našej obce.
Jozef Šnír a Estera Weiszerová

organizácia a združenie. Tak je to aj s Klubom dôchodcov HARANGÓ v Čečejovciach. Činnosť členov klubu bola v roku 2008
zaujímavá a pestrá. Výbor klubu usporiadal pre členov štyri zábavné stretnutia v kultúrnom dome. Prvé je vždy na Fašiangy a posledné pred Silvestrom. Vždy sú na úvod pozdravení jubilanti. Potom
akcia pokračuje slávnostnou večerou a voľnou zábavou s tancom.
Do tanca sa hrá reprodukovaná hudba alebo skupina Nyiri Duo z
Moldavy nad Bodvou.
Každý rok v októbri - Mesiaci úcty k starším prídu dôchodcov
svojim kultúrnym programom pozdraviť žiaci Základnej školy s
materskou školou v Čečejovciach.
Obľúbené sú aj podujatia Posedenie pri čaji v klubovej miestnosti. Začiatkom decembra klub navštívil aj svätý Mikuláš, ktorý
dôchodcom priniesol drobné darčeky.
Nezanedbateľná je aj rekreačná činnosť. V roku 2008 členovia v
letných mesiacoch navštívili trikrát termálne kúpalisko Sárospatak
v Maďarsku. Tiež sa zúčastnili jednodňového zájazdu, ktorý organizoval obecný úrad.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí klubu pomohli, ale
najmä Obecnému úradu v Čečejovciach, ktorý klub podporuje morálne aj ﬁnančne.
Text a foto: Mgr. Jozef Pira

Vyšiel kalendár na rok 2009
Nástenný kalendár obce na rok 2009 je tak trocha netradičný. Popri fotograﬁách sú na jeho ilustráciu použité vybrané kresby žiakov miestnej
základnej školy s materskou školou. Odráža sa v ňom rôzne videnie
sveta okolo nás očami detí a dospelých.
Kalendár je možné si prevziať na obecnom úrade v úradných hodinách.
-OcÚ-

Foto: Lukáš Macák
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